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“Націоналізм —  
рух світла і волі”

    14 стор.

  7-10 стор.

    3 стор.

(Микола Міхновський)

19 січня ц. р. громадськість та 
представники влади Тернопіль-
ського району зібралися у Вели-
кому Глибочку, щоб ушанувати 
пам’ять ідеолога українського на-
ціоналізму, заступника Провідни-
ка ОУН Ярослава Стецька. Уро-
чисте зібрання розпочалося з па-
нахиди за упокій душ героїв, яку 
відправив місцевий парох отець 
Михайло Вінтонюк. Хвилиною 
мовчання згадали тих, хто віддав 
життя за волю Української Держа-
ви. Жителі Великого Глибочка 
Михайло Хома, Каріна Загалюк, 

Мар’яна Ординас декламували 
патріотичну поезію. Ведучий за-
ходу Роман Винник виконав по-
встанську пісню. 

Народився Ярослав Стецько 
19 січня 1912 року у Великому 
Глибочку на Тернопільщині. Ху-
дорлявого юнака з підірваним 
здоров’ям і хворими суглобами 
не зламало ув’язнення в поль-
ській тюрмі та німецькому концта-
борі. Син сільського священика 
став відомим дипломатом, як він 
сам казав, “маклером без держа-
ви”, мав значний авторитет серед 
керівників провідних держав сві-
ту, з його думкою рахувалися, до 
нього зверталися, коли хотіли 
зав’язати контакти з впливовими 
людьми. 

“Ми не допустимо, щоб про-
міння свободи націй заблищало 
на наших рабських кайданах. Ми 
розіб’ємо їх до схід сонця свобо-
ди”, — говорив перший ідеолог 
українського націоналізму Мико-
ла Міхновський. За таким прин-

ципом жили борці за волю Украї-
ни, зокрема, і Ярослав Стецько, 
який очолював Організацію Укра-
їнських Націоналістів із 1968 по 
1986 рік. В основу життєвих цін-
ностей славний син українського 
народу ставив духовність, люд-
ську гідність, дієвість, готовність 
до щоденної боротьби, відкидаю-
чи щоденне шукання фінансової 
вигоди і побутового комфорту. 

30 червня 1941 року Ярослав 
Стецько з однодумцями на цен-
тральній площі Львова зачитав 
Акт відновлення Української дер-
жави. Того дня його обрали 
прем’єром уряду новоствореної 
держави. “Без національної рево-
люції немає соціальної, — вважав 
сподвижник. — Українська Націо-
нальна Революція — це основна 
зміна всіх вартостей та установ 
індивідуального та суспільного 
життя української людини. 

Продовження на 2 стор.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

Д
жерелом натхнення українських націоналістів є бороть-
ба багатьох поколінь українців за власні права, держа-
ву, відстоювання історичної справедливості. В історії 
України є особистості, ідеї і здобутки яких осявають 

яскравим світлом дорогу майбутнього нації. В пантеоні укра-
їнських націоналістів поряд з іменами Степана Бандери, 
Євгена Коновальця та Романа Шухевича чільне місце займає 
постать Ярослава Стецька. 

Голова Тернопільської районної ради 
Андрій Галайко, голова Тернопільської РДА 

Олександр Похилий, перший заступник голови 
Тернопільської РДА Володимир Осядач,  

заступник голови Тернопільської РДА Андрій 
Колісник, народний депутат України Тарас 

Юрик, директор Великоглибочецької 
ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Я. Стецька Надія Тищук 

з представниками громадських та політичних 
організацій і жителями Великого Глибочка 

під час відзначення 104-ої річниці 
з дня народження Ярослава Стецька. 

В селі Застав’є 
Тернопільського 
району минулої 
суботи відкрито 

нове сучасне 
приміщення клубу.

    5 стор.

Володимир Періг:  
“Сподіватися на 

сторонню допомогу 
нема часу”.

Зимова казка  
у “Кобзарику”.



2 П’ятниця, 22 січня 2016 року Панорама подій
Милосердя ● Вітаємо! ●

Головного спе-
ціаліста юридич-
ного відділу Тер-
нопільської ра-
йонної ради Свя-
тослава Ігоровича 
ВАРДИНЦЯ вітає-
мо з днем народжен-
ня. Щиро зичимо бла-
гополуччя, успіхів у спра-
вах, міцного здоров’я та здій-
снення усіх мрій і сподівань.

Нехай завжди усміхається доля,

Несуть тільки радість роки, 

Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи, 

Хай збудуться мрії, бажання, думки. 

Снаги трудової — без ліку,

Пошани й добра від людей,

І щедрого, довгого віку

Бажаєм у цей день!

З повагою — колектив 
виконавчого апарату 

Тернопільської районної ради.

Дорогого похресника Назара  
НАВОРИНСЬКОГО із Чернелева-
Руського щиро вітаємо з 
20-річчям.

Мов хризантеми, зорі золоті

Зберем Тобі на щастя й світлу долю,

Щоб мав Ти стільки радості в житті,

Як струн у вітру в пізній пісні поля.

Бажаєм долі щедрої, тепла,

Кохання й добрих, вірних друзів,

Щоб врода не зів’яла, а цвіла,

Немов калина у широкім лузі!

Здоров’я Тобі міцного, щастя людського,

Хай Матір Божа Тебе оберігає,

А Господь із неба долю посилає!

З любов’ю — хресна мама з 
родиною.

Колектив Миролюбівської  
ЗОШ І ст.-дитячого садка вітає з 
днем народження вчителя-
пенсіонера Ганну Василівну 
ГАРМАТІЙ.

Бажаємо щастя і достатку,

Ясного неба і тепла,

В житті — лиш згоди й порядку,

Щоб доля світлою була.

В роботі — успіхів, везіння,

У справах — вічного горіння.

Вітаємо з днем народження 
стоматолога ТРТМО Ігоря Івано-
вича СТОРОЖКА, медичних сес-
тер Олександру Йосипівну 
МАРКАНИЧ, Надію Романівну 
ЖУБРИК, Юлію Василівну ТУР-
КО, молодшу медсестру Марію 
Ярославівну СТЕЦИК, Оксану 
Вікторівну КОЖУШИН, операто-
ра котельні Настасівської АЗПСМ 
Ярослава Васильовича МАКО-
ГОНА, завідуючу ФАПом с. Ско-
морохи Ніну Олександрівну 
ПРОКОПИШИН.

Нехай волошками цвітуть 

                           літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні краплі бід, ні жалю, ні страждань.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Колектив Почапинської ЗОШ 
І-ІІІ ст. з днем народження заступ-
ника директора з виховної роботи 
Віталія Миколайовича КОВАЛЬ-
ЧУКА, вчителя географії і основ 
економіки Марію Андріївну 
СКАЛЬКО.

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!

Колектив територіального центру 
соціального обслуговування (надан-
ня соціальних послуг) Тернопільсько-
го району щиро вітає з ювілеєм со-
ціального робітника  
с. Білоскірка Оксану Миронівну  
БАУТІНУ, з днем народження соці-
ального робітника с. Острів Уляну 
Володимирівну БРИКАЙЛО.

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.

Вітаємо з днем народження 
головного лікаря Баворівської  
дільничної лікарні Івана 
Івановича СМУКА.

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні краплі бід, ні жалю, ні страждань.

Життя хай квітне, мов вишневий сад,

І кожен день усміхнено радіє,

А доля подарує зорепад

Здоров’я, миру, успіхів, надії.

З повагою — колектив 
Баворівської дільничної 

лікарні.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження директора Мишковицької 
ЗОШ І-ІІІ ст. Андрія Ігоровича 
ЧЕРНЕЦЯ.

Хай життя квітує, як калина в лузі,

Нехай будуть поруч щирі, вірні друзі,

Хай обминають болі і тривоги,

Хай стелиться довга життєва дорога.

Здоров’я міцного і щастя без краю,

Усього найкращого щиро бажаєм! 

З повагою — колектив 
Мишковицької ЗОШ І-ІІІ ст.

Педагогічний колектив Баво-
рівської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з 
80-річчям колишнього вчителя 
математики Надію Григорівну 
ГОРДІЙ, з ювілеєм працівника 
школи Оксану Володимирівну 
ФЕМЧУК.

З днем народження вітаєм!

Добра і радощів бажаєм, 

Здоров’я на усі літа,

Хай в серці квітне доброта.

Хай в небі сонце ніжно сяє,

Веселка барвами заграє,

Щебечуть солов’ї грайливо

На життя довге й щасливе!

Колектив Довжанківської ЗОШ 
І-ІІІ ст. щиро вітає з ювілеєм учи-
теля хімії Людмилу Анатоліївну 
КЕРНИЧНУ.

Щастя, радості, добра,

Здоров’я, успіхів, тепла,

Благополуччя та достатку,

Щоб справи всі були в порядку.

Хай усміхається життя

Та кращим буде майбуття.

Педагогічний колектив Мало-
ходачківської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро 
вітає з ювілеєм вчителя матема-
тики Ірину Михайлівну ГАСІЛІ-
НУ. Бажаємо Вам любові, достат-
ку, злагоди і миру, щоб Ви і Ваша 
сім’я завжди були щасливі. Хай 
збудуться всі побажання, щоб Ва-
ше серце, повне добра і любові, 
дарувало завжди людям тепло. 
Нехай Господь посилає Вам міц-
не здоров’я, щоб довгий вік воно 
таким було.

Педагогічний колектив Мишко-
вицької ЗОШ І-ІІІ ст. вітає з днем 
народження вчителя української 
мови і літератури Ольгу Ігорівну 
ЛАЗУТУ, вчителя англійської мо-
ви Ліліану Анатоліївну ВІТУ-
ШИНСЬКУ, вихователя групи 
продовженого дня Ольгу Олегів-
ну БРОШКО, технічних працівни-
ків школи Оксану Федорівну 
РОПИЦЬКУ і Іванну Дмитрівну 
СИСАК.

День народження раз у рік 

Переступає 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!

Вітаємо з днем народження 
депутатів Великоберезовицької 
селищної ради Юрія Миронови-
ча БАСНЯКА і Бориса Романо-
вича ДЯКІВА.

Бажаємо щастя і достатку,

Ясного неба і тепла,

В душі — лиш злагоди й порядку,

Щоб доля світлою була.

В роботі — успіхів, терпіння,

У справах — вічного горіння,

У серці — ніжності весни,

В сім’ї — любові й теплоти.

З повагою — колектив 
Великоберезовицької 

селищної ради, депутатський 
корпус, виконком.

Виконком Гаї-Шевченківської сільської ради Тернопільською району Тернопільської області 
оголошує конкурс на визначення виконавця послуг із вивезення твердих побутових відходів на терито-
рії Гаї-Шевченківської сільської ради.

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

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

Різдво — свято родинне. 
Цього дня ніхто не повинен 
бути обділений увагою. Ко-
жен має сповна відчути без-
межну радість, добро і лю-
бов, затишок і тепло. В укра-
їнців збереглася традиція 
під час різдвяних свят діли-
тися з біднішими, відвідува-
ти самотніх, приймати вдо-
ма дітей з колядою. 

13 січня голова Тернопільської 
районної ради Андрій Галайко, 
голова Тернопільської районної 
державної адміністрації Олек-
сандр Похилий, заступник голови 
Тернопільської РДА Андрій Коліс-
ник, начальник відділу освіти Тер-
нопільської РДА Василь Цаль, го-
лова Тернопільської районної ор-
ганізації Товариства Червоного 
Хреста України Ольга Нижник за-
вітали у село Підгороднє Терно-
пільського району, де подарували 
радість дітям із особливими по-
требами, вручили пакунки з по-
дарунками.

— Нікого не залишаємо у скру-
ті, — розповідає секретар Під-
городнянської сільської ради 

Світлана Матвіїшин. —  Допо-
магаємо всім, хто цього потре-
бує. Щороку на Різдво і Велик-
день роздаємо подарункові набо-
ри соціально незахищеним меш-
канцям села. Наш соціальний ро-
бітник Вікторія Мощинська, на 
обслуговуванні якої перебуває 23 
малозахищених осіб і 5 багатодіт-
них сімей, піклується про них, до-
помагає у повсякденних справах. 
До Дня Перемоги надаємо мате-
ріальну допомогу ветеранам ві-
йни. Мешканцям Підгороднього, 
які першими відправилися на пе-
редову захищати Україну, при-
дбали бронежилети і тактичні 
окуляри. Учасникам АТО надали в 
користування земельні ділянки, 
виплачуємо грошову допомогу. 
Тісно співпрацюємо з Тернопіль-
ською районною організацією То-
вариства Червоного Хреста Укра-
їни. Зокрема, наприкінці минуло-
го року за сприяння “червоно-
хрестівців” Підгороднянська по-
чаткова школа отримала від ні-
дерландських благодійників ме-
блі, за що їм щиро вдячні. Лише у 
тісній співпраці всіх ланок ми збу-
дуємо конкурентоспроможну гро-
маду Тернопільського району.     

Загалом до кінця січня цього 
року святкові подарунки від Чер-

воного Хреста отримають 234 ди-
тини з особливими потребами, 
які проживають у Тернопільсько-
му районі.

— Важливо, щоб соціально 
незахищені верстви населення 
відчували себе повноцінними 
членами суспільства, були співу-
часниками творення життя гро-
мади, — зазначає голова Тер-
нопільської районної ради Ан-
дрій Галайко. — З цією метою 
спільно з Тернопільською ра-
йонною організацією Товариства 
Червоного Хреста України регу-
лярно організовуємо благодійні 
акції, в рамках яких відвідуємо 
людей з обмеженими можливос-
тями, вивчаємо їхні потреби, да-
руємо подарунки. Торік на 63 
тисячі та на 30 тисяч гривень 
відповідно було профінансовано 
“Програму соціальної підтримки 
малозабезпечених верств насе-
лення “Турбота” на 2011-2016 
роки” та “Програму розвитку па-
тронажної служби у Тернопіль-
ському районі на 2012-2016 ро-
ки”, які фінансуватимуться і на-
далі. Пам’ятати про тих, кому 
потрібна допомога, — наш 
обов’язок. Події останніх років 
довели, що сила української на-
ції — у взаємопідтримці. 

Даруючи радість

Голова Тернопільської районної ради Андрій Галайко, голова Тернопільської 
РДА Олександр Похилий, заступник голови Тернопільської РДА Андрій Колісник, 

начальник відділу освіти Тернопільської РДА Василь Цаль, голова ТРО ТЧХ України 
Ольга Нижник, працівники Підгороднянської сільської ради з мешканцями села Підгороднє.

Продовження.
Початок на 1 стор.

Соціальна революція — осно-
вна зміна ставлення поодиноких 
людей та суспільних верств до 
найрізнорідніших елементів цін-
ностей життя: духовних і матері-
альних. Наша революція не закін-
читься з моментом створення 
державності. Перед нами стояти-
ме вимога перебудови цілого жит-
тя на нових засадах, перевихову-
вання громадянства в нових геро-
їчних ідеалах”.

— Символічно, що ми вшанову-
ємо пам’ять великого патріота і 
визначного державного діяча 
Ярослава Стецька в день Богояв-
лення і Хрещення Господнього, — 
зазначив голова Тернопільської 
районної ради Андрій Галайко. 
— Наш земляк залишив нам ши-
року ідейно-теоретичну спадщи-
ну, яка актуальна і сьогодні. Бо-
ротьба за Україну триває не лише 
на передовій, а й на економічному 

та ідеологічному фронтах. Якби 
керівники держави дотримувалися 
постулатів українського націона-
лізму, Україна досягла б значно 
вищого рівня розвитку. 

— Ярослав Стецько — борець 
за волю України, основоположник 
українського соціального націона-
лізму, на долю якого випали 
складні випробування, — сказав 
голова Тернопільської райдер-
жадміністрації Олександр  
Похилий.  — Наші воїни на сході 
творять новітню історію України. 
Великий Глибочок має свого Ге-
роя — торік на передовій за ідею, 
яку плекав Ярослав Стецько, за-
гинув Андрій Дрьомін. Вдячний 
громаді села, яка зростила патріо-
та. Найкраща подяка героям — ві-
чна пам’ять про їхні подвиги.

Народний депутат України 
Тарас Юрик, заступник голови 
Тернопільської районної орга-
нізації ВО “Свобода” Роман 
Твардовський і Великоглибо-
чецький сільський голова Надія 

Зарівна наголосили, що обов’язок 
кожного українця — продовжувати 
справу націоналістів, відновлюва-
ти історичну справедливість. Го-
лова Тернопільської районної 
організації “Меморіал” імені В. 
Стуса” Василь Івасечко зазна-
чив, що 2002 року у Великому 
Глибочку зусиллями скульптора 
Олександра Маляра було вста-
новлено перший в Тернопільсько-
му районі пам’ятник Ярославу 
Стецьку. Директор Великоглибо-
чецької ЗОШ І-ІІІ ступенів, яка 
носить ім’я організатора 
національно-визвольного руху, 
Надія Тищук повідомила, що най-
ближчим часом кімната-музей 
Ярослава Стецька отримає зван-
ня зразкового, у школі буде від-
крито меморіальну кімнату героїв 
Небесної Сотні і героїв АТО. Після 
завершення урочистостей гро-
мадський активіст села Мирон 
Сагайдак провів екскурсію музеєм 
Ярослава Стецька у Великому 
Глибочку.

“Націоналізм —  
рух світла і волі”

Великі українці ●

(Микола Міхновський)
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Галина ЮРСА – ТРР 
“Джерело”. 

Фото автора.

Коли в’їжджати у Застав’я, 
першою подорожніх зустрі-
чає греко-католицька церк-
ва Різдва Пресвятої Бого-
родиці. А через кілька де-
сятків метрів постав ново-
збудований сільський клуб. 
Духовний храм та культур-
ний. Це ніби дві 
взаємопов’язані між собою 
людські суті – духовне й 
матеріальне. 

Напередодні Богоявлення 
Господнього 17 січня у Застав’ї 
урочисто освятили новий клуб. 
Подумки щиро раділа за своїх 
друзів – телевізійників, які зні-
мали це дійство. Бо час нині 
особливий – новорічні та різдвя-
ні празники. Люди одягнені по-
святковому: у вишиванках, жінки 
у квітастих хустках. Та і настрій у 
всіх урочистий, піднесений. На 
дійство з’їхалися люди з навко-
лишніх сіл. Було відчутно: Вели-
когаївська об’єднана громада 
разом при такому святі. А подія 
справді неординарна. Як заува-
жив голова Тернопільської ра-
йонної ради Андрій Галайко, за 
чверть століття незалежності 
України в Тернопільській області  
відкрито стільки нових закладів 

культури, що пальців однієї руки 
буде забагато, аби порахувати 
їх.

Словом, усе в той день у 
Застав’я, незважаючи на загаль-
нообласну невеселу статистику, 
було урочисто. Завідуюча клу-
бом Світлана Сеньків запросила 
перерізати жовто-блакитну 
стрічку місцевого фермера та 
мецената, депутата Тернопіль-
ської районної ради Анатолія 
Бучинського і колишню завідую-
чу клубом у Застав’ї Оксану 
Сеньків, яка свої найкращі 46 
років (з 1969 до 20015) віддала 
культурі. Священики о. Микола 
Ковалик та о. Василь Брегін 
освятили приміщення  та висло-
вили сподівання, що клуб стане 
правдивим храмом культури, ви-
ховуватиме патріотів, тут вико-
нуватимуть Божу моральну чес-
ноту — сумного потішити. Отець 
Микола сказав, що коли народ 
втрачає свою мову, культуру, 
цим одразу користаються агре-
сори, що маємо нині на сході 
України. “Щоб прийти до неба, 
— зауважив о. Василь, — треба 
гідно пройти по землі”.

Застав’янські красуні-українки 
на вишиваному рушнику підне-
сли коровай фермеру, депутату 
районної ради Анатолію Бучин-
ському, завдяки якому, власне, і 
стало можливим відкриття ново-
го закладу культури. Цілуючи хліб 

та дякуючи за шану,  Анатолій 
Євгенович сказав, що його в до-
брому розумінні “дістало” те, що 
діти нині засіли за телевізійні та 
комп’ютерні “ящики”, мало спіл-
куються з однолітками, у вільний 
час майже не виходять з дому. 
Маючи де подітися у вільний від 
навчання і роботи час, діти і до-
рослі, звичайно, знайдуть місце 
застосування своїм талантам. 
Тому він і фінансував витрати, 
пов’язані із будівельними та 
оздоблювальними роботами за-
кладу. Анатолій Бучинський по-
дякував перш за все своїм бать-
кам, які навчили любити землю і 
хліборобську працю, селянам, які 
у свій час довірили йому свої паї,  
щедрості хлібної ниви, завдяки 
чому стало можливим відкриття 
закладу культури. 

Вітаючи застав’ян і гостей се-
ла із знаковою подією, голова 
Тернопільської районної ради 
Андрій Галайко наголосив, що 
українців серед інших народів 
вирізняє працьовитість, а ще не-
повторні пісня, танець, поетичне 
слово. Варто щось з цих факто-
рів забрати, і не буде в народу 
ідентичності, розчиниться він 
серед інших. Андрій Васильович 
вручив подяки від Тернопіль-
ської районної ради та Терно-
пільської райдержадміністрації 
керівнику місцевого фермер-
ського господарства Анатолію 

Бучинському та  багаторічному 
працівникові культурної ниви 
Оксані Сеньків.

Про історію клубної справи у 
Застав’ї розповіла Оксана Сень-
ків. Жінка добрим словом згадала 
колишніх завідуючих клубом у се-
лі, які залишили добрий слід у 
душах односельців та культурі за-
галом, а саме: Мирославу Григо-
рівну Гевко, Ярослава Миколайо-
вича Горбачука, який, до того ж, 
був віртуозним музикантом, Сте-
панію Степанівну Круцько. “Хоч 
клуб знаходився у пристосовано-
му приміщенні “польської хати”, 
як його називали, ми ставили ви-
стави, зокрема, “Шельменко-
денщик”, “Закохані серця”, — по-
ділилася спогадами Оксана Сень-
ків. — Мали ми дуже вимогливого 
керівника Мирослава Івановича 
Бучинського, який учив нас куль-
турі співу, поведінки на сцені. Ми 
дуже багато працювали. Тож хай 
ті, що прийдуть після нас, маючи 
такі чудові умови, працюють ще 
завзятіше, ще наполегливіше”. 

Добре  слово подяки отрима-
ли також на свою адресу у цей 
день і колишній сільський голова 
Баворова та Застав’я Надія Са-
лабай, яка, по суті, ініціювала 
будівництво клубу у 2007 році, 
керівник фірми “Будівельник” Ві-
ктор Щепановський, завдяки 
якому були виконані основні бу-
дівельні роботи від фундаменту, 
виконроб Орест Коваль, буді-
вельники Юліан Бучинський та 
Михайло Вархолік, голова Тер-
нопільської райдержадміністра-
ції у 2005-2010 роках Володи-
мир Болєщук та усі, хто кошта-
ми, матеріалами, морально під-
тримував цю добру справу. 

Захоплена новою будівлею 
клубу та його внутрішнім дизай-
ном, а головне тим, що у клубі 
дуже тепло, начальник відділу 

культури і мистецтв департамен-
ту культури, релігій і національ-
ностей Тернопільської облдер-
жадміністрації  Наталя Собкович 
висловила надію, що заклад на-
повниться духовно, тут вирувати-
ме культурне життя, храм культу-
ри буде об’єднувати людей.

Директор Тернопільського 
районного будинку культури Ро-
ман Сушко, вітаючи нинішню мо-
лоду завідуючу клубом у Застав’ї 
Світлану Сеньків, висловив спо-
дівання, що в таких чудових умо-
вах  стане можливість розвою 
самобутніх обдарувань. Адже 
нині, на жаль, стільки україн-
ських талантів покинуло батьків-
щину у пошуках кращого лише 
тому, що не знайшли у своїх рід-
них місцях належної підтримки. 

Усі віддали шану українським 
воїнам із Застав’я, які нині боро-
нять східні рубежі держави від 
російського агресора, — Василю 
Заблоцькому, Миколі Юречку, 
Андрію Дмитерку.

Те, що застав’янський край 
багатий на таланти, усі учасники 
та гості урочистостей змогли пе-
реконатись, побувавши на кон-
церті. Тут звучали різдвяні він-
шування з посіваннями, поетич-
не слово, коляди, щедрівки, тан-
ці, ліричні та патріотичні твори, 
опоетизована розповідь про іс-
торію села Застав’я, якому, за 
офіційними даними, більше шес-
ти сотень літ. Сільських аматорів 
сцени підготували до виступу 
педагог Михайло Зелений, який, 
до того ж, був у цей день у ролі 
звукорежисера, та балетмей-
стер зразкового аматорського 
ансамблю танцю “Візерунок” се-
ла Баворів Наталя Гевко. 

А ще, щоб перевірити новий 
клуб на міцність, у Застав’ї у цей 
вечір були танці (безкоштовні). 
Грали музики із Грабівця.

Культура в Застав’ї 
отримала сучасне 

приміщення

Символічну стрічку перед входом у нове приміщення  
перерізали завідуюча клубом у Застав’ї в 1969-2015 рр.  
Оксана Сеньків та керівник фермерського господарства,  

депутат Тернопільської районної ради Анатолій Бучинський.

Голова Тернопільської районної ради Андрій Галайко  
вручає подяку районної ради та райдержадміністрації  

меценату будівництва Анатолію Бучинському.

 Нове приміщення клубу освятили та відслужили  
подячний молебень о. Василь Брегін та о. Микола Ковалик.

 Учасників урочистостей вітають аматори сцени із Застав’я та Баворова.
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25 січня
Понеділок 

26 січня
ВіВторок

27 січня
середа

28 січня
четВер

29 січня
П’ятниця

30 січня
субота

31 січня
неділя

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 21.00 Новини
06.10, 7.10 АгроЕра
06.20, 00.25 Вiд першої особи
06.45, 7.15, 8.15 Спорт
07.25 Ера будiвництва
07.35, 23.25 На слуху
07.50, 8.35 Смакота
08.25 Мiграцiйний вектор
08.45 Кориснi поради
09.00 Вiчне
09.20 Бiатлон. Кубок свiту. 
         Естафета 4х7 км. Чоловiки
11.05 Д/ф “Повернення видiв. Бiлий лелека”
12.10 “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
14.15 Мультфiльми
15.20 Д/ф “Кенгiр. Сорок днiв свободи”
17.00 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, 00.00 Пiдсумки

канал “1+1”
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10 “Снiданок з 1+1”
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30 ТСН
07.35 “Маша i ведмiдь”
09.30, 11.00, 12.30 “Мiняю жiнку-5”
12.20 “10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром”
14.45 “Сiмейнi мелодрами-6”
15.45 Т/с “Торговий центр”
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана”
20.15, 02.45 “Лiга смiху”
23.00 Т/с “Шерлок”

інтер
05.55 “10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром”
06.05 Д/с “Слiдство вели... 
         з Леонiдом Каневським”
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 
          14.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з IНТЕРом”
09.20, 12.25 Т/с “Братськi зв’язки” (2)
13.50, 14.20 “Судовi справи”
15.05, 16.15 “Чекай на мене”
18.05, 19.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
21.00 Т/с “Поверни моє кохання” 
00.00 Т/с “Мисливцi за дiамантами” (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, 21.25, 22.30 Оголошення.
          Бюро знахiдок
07.35, 18.45 Мiська рада iнформує
07.40 “Євромакс”
08.10 Вiкно в Америку
08.30 “Смаки культур”
09.00 Час-Tайм
09.30 “Справжня цiна”
09.45 “Про нас”
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 Зустрiч з Наталею Земною
13.10, 02.30 Хiт-парад
14.00, 01.05 Х/ф “Тримайся, козаче”
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 “Погляд зблизька”
22.35 Х/ф “Миротворцi”

ICTV
05.05 М/с “Молода Лiга Справедливостi”
05.15 Т/с “Неправдива гра-2”
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 Зiрка YouTube
11.05 Без гальм!
11.40 М i Ж
12.20, 13.15 Дивитись усiм!
12.45, 15.45 Факти. День
13.40 Х/ф “Вiчно молодий”
15.30, 16.20 Х/ф “Казино “Роял” (2)
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Дiстало!
21.25 “Свобода слова”
00.10 Х/ф “Каратель” (2)

стб
06.45, 16.00 “Все буде добре!”
08.45 “Моя правда. Олена Стеценко. 
          У шлюбi з садистом”
09.40 “Зiркове життя “
12.30 Х/ф “Крижана пристрасть” (2)
14.10 “Битва екстрасенсiв”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30, 23.45 Т/с “Коли ми вдома” (1)
20.00, 22.45 “Україна має талант!-6”
01.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”

ноВий канал
05.45, 07.05 Kids Time
05.50 М/с “Губка Боб — Прямокутнi Штани”
07.10 Хто зверху?
14.00 Х/ф “Медальйон”
15.50 Х/ф “Вiйна богiв: Безсмертнi” (2)
18.00 Абзац!
19.00 Ревiзор
21.00 Страстi за ревiзором
22.50 Х/ф “Iнтерв’ю з вампiром” (2)

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 “Зорянi таляри” (1)
12.10 Серiал “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 Серiал “Корабель” (2)
23.55 Дайош молодьож!
00.25 Шпiлiвiлi

ттб
14.00 “Відверті діалоги”
14.55 “Гуморинка на хвилинку”
15.00, 17.00, 19,00, 22.00 “Вісті ТТБ”
15.15 “Загублені у часі”
15.30 “Мамина школа”
16.00 “Назбиране”
16.15 “Чудесний канал”
16.50 “Пісні нашого краю”
17.15 “Музей волинської ікони”
17.30 “Легенди Запоріжжя”
18.00 “День — як мить”
18.20 “Мальовниче Тернопілля”
18.25 “Гуморинка на хвилинку”
18.30 “Не перший погляд”
18.50 “Тернопіль сьогодні”
19.30 “Влада таланту”
20.00 “Урок… для батьків”
20.35 “Пісня в дарунок”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Тема дня”
21.15 “В об’єктиві ТТБ”
21.30 “Вони прославили наш край”
22.30 “Чаc країни”
23.00 Мовлення у цифровому форматі

трк “украЇна”
06.00 Подiї тижня
         з Олегом Панютою
06.50, 7.15, 8.15 Ранок з Україною
07.00, 8.00, 9.00, 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 “Кращий 
        друг родини”
18.00 Т/с “Не зарiкайся” (2)
21.00 Т/с “Сходи в небеса”
23.00 Подiї дня
23.30 Х/ф “Хеллбой II.
         Золота армiя” (2)

к1
05.30 “Таємний кухар”
06.30 “TOPSHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 “Мультфiльми” (1)
08.45, 18.15 “Розсмiши комiка”
09.40, 14.10 “Файна Юкрайна”
10.45 Т/с “Всi жiнки — вiдьми” (1)
16.15, 20.00 “Орел i Решка”
19.10 “Орел i Решка. Шопiнг”
22.00 Х/ф “Дюплекс” (2)
23.40 Х/ф “Бiлявка з амбiцiями” (1)

ENTER-ФілЬМ
05.45, 08.00, 09.30 Мультфiльм СРСР
07.30, 09.00 “Top Shop”
11.50 “Моя правда”
12.40, 23.15 “Жарт за жартом”
13.15 Х/ф “Повторне весiлля”
15.10 Х/с “Комiсар Рекс”
17.00 Х/ф “Нi пуху нi пера”
18.15 Х/ф “Вас чекає громадянка 
         Никанорова”
19.45 Х/ф “Таємниця 
            “Черних дроздiв”
21.25 Х/с “Пуаро Агати Кристi”
01.25 Х/ф “Двоє i одна”

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 21.00 Новини
06.10, 7.10 АгроЕра
06.20, 00.25 Вiд першої особи
06.45, 7.15, 8.15 Спорт
07.25, 23.25 На слуху
07.50, 8.35 Смакота
08.30 Паспортний сервiс
08.45 Кориснi поради
09.00 Вiчне
09.20 Про головне
09.50 Д/с “Клуб пригод”
10.50 Чоловiчий клуб
12.15 Перша студiя
13.15, 18.05 Час-Ч
13.45 Казки Лiрника Сашка
14.00 Хочу бути
14.20 Мультфiльми
15.05 Фольк-music
16.15 Подорожнi
17.00 Д/ф “Сiмдесятники. Юрiй Iллєнко”
17.40 Суспiльний унiверситет
18.15 Новини. Свiт
18.55 Спецпроект “Децентралiзацiя”
21.25 Новини. Спорт
21.50 Вiйна i мир
23.00, 00.00 Пiдсумки

канал “1+1”
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30 ТСН 
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10 “Снiданок з 1+1”
07.35 “Маша i ведмiдь”
09.30, 11.00 “Мiняю жiнку-5”
12.20 “Мiняю жiнку-6”
14.45 “Сiмейнi мелодрами-6”
15.45 Т/с “Торговий центр”
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана”
20.15, 02.30 “Лiга смiху”
23.00 Т/с “Шерлок”

інтер
06.05, 12.45 Д/с “Слiдство вели... 
          з Леонiдом Каневським”
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 14.00, 
         16.00, 17.40 Новини
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з IНТЕРом”
09.20, 21.00 Т/с “Поверни моє кохання” 
12.25 Т/с “Поверни моє кохання”
13.50, 14.20 “Судовi справи”
15.45, 16.15 “Сiмейний суд”
18.05, 19.00 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
00.10 Т/с “Мисливцi за дiамантами”

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, 22.30 Оголошення. 
          Бюро знахiдок
07.35 “Погляд зблизька”
08.05 “Сад, город, квiтник”
08.30 “Смаки культур”
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 “Магiя природи”
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 “Музичнi делiкатеси”
12.40 “Лiкарська справа в Українi”
13.00 Хiт-парад
14.00 Х/ф “Комiсар”
17.30 “Школа домашнього комфорту”
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 Межа правди
21.30 “Щоденник для батькiв”
22.35 Х/ф “Прокляття самогубця”

ICTV
06.00 Факти
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.00 Секретний фронт
12.45, 15.45 Факти. День
13.20 Т/с “Диверсант. Кiнець вiйни” (2)
14.20, 16.15 Х/ф “Бiла iмла” (2)
16.30 Патруль. Самооборона
16.55 Т/с “Прокурори”
17.50 Т/с “Вiддiл 44” (2)
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Громадянська оборона
21.25 Т/с “Життя i пригоди 
          Мишка Япончика” (2)
23.20 Х/ф “Повернення героя” (2)

стб
06.55, 16.00 “Все буде добре!”
08.55 “Моя Правда. Якiв Шнеєрсон. 
          Зраджений син”
09.50 “Зiркове життя”
11.40 “Битва екстрасенсiв. Третя свiтова”
13.55 Х/ф “Красуня та чудовисько” (2)
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30, 23.10 Т/с “Коли ми вдома” (1)
20.00, 22.45 “Україна має талант!-6”
00.35 “Слiдство ведуть екстрасенси”

ноВий канал
06.00, 7.20 Kids Time
06.02 М/с “Губка Боб — Прямокутнi Штани”
07.22 Т/с “Друзi”
11.10 Т/с “Щасливi разом”
16.55 Дешево i сердито
19.00 Половинки
20.20 Х/ф “Деннi — ланцюговий пес” (2)
22.20 Т/с “Гра Престолiв” (3)
00.30 Х/ф “Дракула-2” (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 Серiал “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 Серiал “Корабель” (2)
23.55 Дайош молодьож!

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Скарби роду”
10.35 “В об’єктиві ТТБ”
10.50 “Пісні нашого краю”
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19,00,
          22.00 “Вісті ТТБ”
11.15 “Стародавні культури”
11.25 “Край, в якому я живу”
11.30 “У країні Мультляндії”
12.30 “Іноземна для дітей”
12.40 “Не перший погляд”
13.15 “Тема дня”
13.30 “День — як мить”
13.50 “Земляки”
14.30 “Легенди Запоріжжя”
14.55 “Гуморинка на хвилинку”
15.15 “Музей волинської ікони”
15.30 “Енергоманія”
16.00 “Звірі у квартирі”
16.15 “Чудесний канал”
16.50 “Пісні нашого краю”
17.15 “Мандри”
17.35 “Сад. Город. Квітник”
18.00 “Замки Тернопілля”
18.15 “Тарасова візитка”
18.25 “Гуморинка на хвилинку”
18.30 “Крізь призму часу”
18.50 “Тернопіль сьогодні”
19.30 “Будьте здорові”
20.35 “Пісня в дарунок”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Тема дня”
21.15 “Із нашої відеотеки”
21.30 “Європа очима українця” 
22.30 “Час країни”
23.00 Мовлення у цифровому форматі

трк “украЇна”
06.00, 11.15 Реальна мiстика
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї
07.15, 8.15 Ранок 
         з Україною
09.15 Зоряний шлях
10.00, 19.45 Ток-шоу 
          “Говорить Україна”
13.10, 15.30, 21.00 Т/с “Сходи 
          в небеса”
16.00 Глядач як свiдок
18.00 Т/с “Не зарiкайся” (2)
23.00 Подiї дня
23.30 Т/с “C.S.I. Мiсце 
        злочину Майамi” (2)

к1
05.30 “Таємний кухар”
06.30 “TOPSHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 “Мультфiльми” (1)
08.45, 18.15 “Розсмiши комiка”
09.40, 14.10 “Файна Юкрайна”
10.45 Т/с “Всi жiнки — вiдьми” (1)
16.15, 20.00 “Орел i Решка”
19.10 “Орел i Решка. Шопiнг”
22.00 “КВН на БIС”
23.00 Т/с “Доктор Хаус” (2)

ENTER-ФілЬМ
05.45, 08.00, 09.30 Мультфiльм СРСР
07.30, 09.00 “Top Shop”
10.50 “Моя правда”
11.35, 23.20 “Жарт 
          за жартом”
12.10 Х/ф “Дама з папугою”
14.05 Х/ф “Таємниця 
             “Черних дроздiв”
16.00 Х/ф “Повторне весiлля”
17.55 Х/ф “Висота”
19.35 Х/ф “Загадка Ендхауза”
21.30 Х/с “Пуаро 
          Агати Кристi”
01.25 Х/ф “Тривожний вилiт”

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 21.00 Новини
06.10, 7.10 АгроЕра
06.20, 00.25 Вiд першої особи
06.45, 7.15, 8.15 Спорт
07.25 Ера будiвництва
07.35, 23.35 На слуху
07.50, 8.35 Смакота
08.30 Паспортний сервiс
08.45 Кориснi поради
09.00 Вiчне
09.20 Спецпроект “Децентралiзацiя”
11.35 РЕ:ФОРМА
12.00 Засiдання Кабiнету мiнiстрiв України
13.15, 18.05 Час-Ч
13.45 Казки Лiрника Сашка
14.00 Хто в домi хазяїн?
14.20 Мультфiльми
15.05 На гостину до Iвана Поповича. 
         Пам’ятi Вiктора Шпортька
15.50 Гра долi
16.55 Д/ф “Подорожуймо Литвою”
17.40 Суспiльний унiверситет
18.15 Новини. Свiт
18.55 Про головне
19.30 Т/с “Мафiоза”
20.30 Вересень
21.30 Новини. Спорт
21.50 Слiдство. Iнфо
22.40 Мегалот
23.00, 00.00 Пiдсумки
23.25 Тепло. Ua

канал “1+1”
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30 ТСН 
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10 “Снiданок з 1+1”
07.35 “Маша i ведмiдь”
09.30, 11.05, 12.20 “Мiняю жiнку-6”
14.45 “Сiмейнi мелодрами-6”
15.45 Т/с “Торговий центр”
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана”
20.15 “Лiга смiху”
23.00 Т/с “Шерлок”

інтер
06.05, 12.45 Д/с “Слiдство вели... з
          Леонiдом Каневським”
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00,
         14.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з IНТЕРом”
09.20, 21.00 Т/с “Поверни моє кохання” 
12.25 Т/с “Поверни моє кохання”
13.50, 14.20 “Судовi справи”
15.45, 16.15 “Сiмейний суд”
18.05, 19.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
00.05 Т/с “Мисливцi за дiамантами” (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, 22.35 Оголошення.
        Бюро знахiдок
07.35 Межа правди
08.30 “Смаки культур”
09.00 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 “Любов врятує свiт”, мунiципальний 
         Галицький камерний оркестр
14.00 Х/ф “Людина з пiвдня”
16.40 “Чарiвний ключик”
17.30 “Сад, город, квiтник”
18.45, 22.30 Мiська рада iнформує
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.00 “Соло”
21.30 “Музичнi делiкатеси”
22.40 Х/ф “Плавання”

ICTV
05.55 Студiя Вашингтон
06.00 Факти 
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.00, 20.20 Секретний фронт
11.50, 13.15, 21.25 Т/с “Життя i пригоди
           Мишка Япончика” (2)
12.45, 15.45 Факти. День
14.15, 16.15 Х/ф “Повернення героя” (2)
16.35 Патруль. Самооборона
16.55 Т/с “Прокурори”
17.50 Т/с “Вiддiл 44” (2)
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
23.20 Х/ф “Стирач” (2)

стб
07.00, 16.00 “Все буде добре!”
09.00 “Моя правда. В’ячеслав 
           Узелков. Бiй за сiм’ю”
09.55 “Зiркове життя”
11.40 “Битва екстрасенсiв. Третя свiтова”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30, 23.00 Т/с “Коли ми вдома” (1)
20.00, 22.45 “Україна має талант!-6”
00.45 “Слiдство ведуть екстрасенси”

ноВий канал
05.55, 7.15 Kids Time
05.57 М/с “Губка Боб — Прямокутнi Штани”
07.17 Т/с “Друзi”
12.10 Т/с “Татусевi дочки”
16.55 Дешево i сердито
19.00 Суперiнтуїцiя
20.25 Х/ф “Гiсть” (2)
22.30 Т/с “Гра Престолiв” (3)
00.35 Х/ф “Дракула-3” (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 “Попелюшка” (1)
12.10 Серiал “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 Серiал “Корабель” (2)
23.55 Дайош молодьож!

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Мандри”
10.20 “Міста твої, Житомирщино”
10.35 “Крізь призму часу”
10.50 “Пісні нашого краю”
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19,00, 22.00 “Вісті ТТБ”
11.15 “Замки Тернопілля”
11.30 “У країні Мультляндії”
12.30 “Іноземна для дітей”
12.45 “Із нашої відеотеки”
13.15 “Тема дня”
13.30 “Будьте здорові”
14.30 “Європа очима українця”
14.55 “Гуморинка на хвилинку”
15.15 “Вінтаж”
15.30 “Час змін”
16.00 “Звірі у квартирі”
16.15 “Чудесний канал”
16.50 “Пісні нашого краю”
17.15 “Своє, українське”
17.30 “Дорога на Схід”
17.45 “Моя улюблена робота”
18.00 “Arte, viva!”
18.25 “Гуморинка на хвилинку”
18.30 “Не перший погляд”
18.50 “Тернопіль сьогодні”
19.30 “На часі”
20.30 Соціальна реклама
20.35 “Пісня в дарунок”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Тема дня”
21.15 “Надія є”
21.30 “Діловий ритм”
22.30 “Час країни”
23.00 Мовлення у цифровому форматі

трк “украЇна”
06.00, 11.15 Реальна мiстика
07.00, 8.00, 9.00, 
          15.00, 19.00 Подiї
07.15, 8.15 Ранок з Україною
09.15 Зоряний шлях
10.00, 19.45 Ток-шоу 
        “Говорить Україна”
13.10, 15.30, 21.00 Т/с “Сходи 
          в небеса”
16.00 Глядач як свiдок
18.00 Т/с “Не зарiкайся” (2)
23.00 Подiї дня
23.30 Т/с “C.S.I. 
         Мiсце злочину Майамi” (2)

к1
05.30 “Таємний кухар”
06.30 “TOPSHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 “Мультфiльми” (1)
08.45, 18.15 “Розсмiши комiка”
09.40, 14.10 “Файна Юкрайна”
10.45 Т/с “Всi жiнки — вiдьми” (1)
16.15, 20.00 “Орел i Решка”
19.10 “Орел i Решка. Шопiнг”
22.00 “КВН на БIС”
23.00 Т/с “Доктор Хаус” (2)

ENTER-ФілЬМ
05.45, 08.00, 09.30 Мультфiльм СРСР
07.30, 09.00 “Top Shop”
10.40 “Моя правда”
11.30, 23.25 “Жарт за жартом”
12.05 Х/ф “Рецепт її молодостi”
13.40 Х/ф “Загадка Ендхауза”
15.25 Х/ф “Вас чекає 
               громадянка Никанорова”
17.05 Х/ф “Приходьте завтра”
19.00 Х/ф “Десять негренят”
21.35 Х/с “Пуаро Агати Кристi”
01.30 Х/ф “СОС над тайгою

ут 1
06.05 Свiт православ’я
06.35 Крок до зiрок
07.40 Свiт on line
08.15 Смакота
08.40 Тепло. Ua
09.15 Гра долi
10.10 Мистецькi iсторiї
10.40 Спогади
11.10 Твiй дiм
11.50 Д/ф “Сiчневий бiй. Литовське радiо 
        i телебачення 13 сiчня 1991 року”
13.00 Х/ф “Дитячий секрет”
14.40 Фольк-music
16.20 Д/ф “Повернення видiв.
          Рожевий фламiнго”
17.15 Чоловiчий клуб. Спорт
18.25 Гандбол. Чемпiонат Європи. Фiнал
20.20 Театральнi сезони
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 Лотерея “Лото-забава”
09.45 Марiччин кiнозал. Мультфiльм
09.55 “Маша i ведмiдь”
10.05 ТСН
11.00 “Свiт навиворiт: Камбоджа”
12.05, 13.10, 14.10, 15.15,
         16.15 “Свiт навиворiт—2: Iндiя”
17.25 “Мультибарбара”
19.20 “10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром”
19.30 “ТСН-Тиждень”
21.00 Драма “Ладога”
01.15 Драма “Старша дружина”

інтер
06.45 “Подробицi”
07.20 Х/ф “Кохана жiнка 
          механiка Гаврилова” (1)
09.00 “Готуємо разом”
10.00 “Орел i Решка. Ювiлейний сезон”
12.00 Т/с “Все повернеться” (2)
16.00 Х/ф “Пiгулка вiд слiз” (2)
17.50, 21.40 Т/с “Рiдкiсна група кровi” (2)
20.00 “Подробицi тижня”
21.30 “10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром”
23.45 Х/ф “Ти будеш моєю” (1)

TV-4
06.00 Х/ф “Iнше життя, або втеча з того свiту”
07.30, 17.40, 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
08.35, 15.55, 22.05 Тернопiльська погода
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 “Маленькi викрадачi”
13.30 “Чарiвний ключик”
14.00 “Сiльський календар”
14.30 Межа правди
16.00 “Щоденник для батькiв”
16.30 “Слiдства. iнфо”
17.00 Вiкно в Америку
17.20 “Слiд”
18.00 Нашi вiтання
19.00 Провiнцiйнi вiстi. Тиждень
19.30 Мiська рада iнформує
19.40 Хiт-парад
21.00 “Гал-клiп”
21.30 Єдина країна
22.10 Х/ф “Я, ти i всi кого ми знаємо”
23.45 Час-тайм

ICTV
05.35 Факти
06.15 М/с “Молода Лiга Справедливостi”
06.55 Х/ф “Немов громом уражений”
08.45 Зiрка YouTube
10.25 Дивитись усiм!
11.35 Без гальм
12.10 М i Ж
12.45 Факти. День
13.00 Труба мiстера Сосиски
14.10 Х/ф “Годзила”
16.45 Х/ф “Повiтряний маршал” (2)
18.45 Факти тижня
20.20 10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром України
20.30 Х/ф “Квант милосердя” (2)
22.40 Х/ф “Червона спека” (2)
00.35 Х/ф “Вогонь iз пекла” (2)

стб
06.15 “ВусоЛапоХвiст”
07.10 “Все буде добре!”
09.00 “Все буде смачно!”
12.05 “Караоке на Майданi”
12.55 “Подорож тiтки Алли Iталiєю”
15.15 Х/ф “Кров не вода” (2)
19.00 “Битва екстрасенсiв”
20.50 Х/ф “Довгоочiкуване кохання” (1)
22.45 Х/ф “Мандрiвка у закоханiсть” (1)
00.50 “Слiдство ведуть екстрасенси”

ноВий канал
05.40, 7.55 Kids Time
05.42 М/с “Пригоди Джиммi Нейтрона”
07.57 Х/ф “Елвiн i бурундуки”
09.45 Т/с “Пригоди Мерлiна”
14.15 Х/ф “Велика гра” (2)
16.00 Х/ф “Святий” (2)
18.20 Х/ф “Найманi вбивцi” (2)
21.00 Х/ф “Фахiвець” (2)
23.05 Х/ф “Прибрати Картера” (2)

тет
06.00, 10.35 М/ф “Школа монстрiв. 
         Втеча з острова Черепа” (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)
11.20 М/ф “Атлантида. Загублена iмперiя” (1)
13.05 М/ф “Бiлка та Стрiлка. Зорянi собаки” (1)
14.45 Країна У
00.10 Дайош молодьож!

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “На відстані душі”
10.35 “Словами малечі про цікаві речі”
10.50 “Пісні нашого краю”
11.00 “Спортивні меридіани”
11.15 “Учнівський щоденник”
11.30 “У країні Мультляндії”
12.30 “Іноземна для дітей”
12.40 “Живі сторінки”
13.00 “Поклик таланту “
14.30 “Луцьк. Приємне відкриття”
14.50 “Мальовниче Тернопілля”
14.55 “Гуморинка на хвилинку”
15.00 “Театральні зустрічі” (“На перші гулі”)
15.45 “Думки вголос”
16.00 “Біржа праці”
16.15 “Чудесний канал”
16.50 “Пісні нашого краю”
17.00 “Дива цивілізації”
17.25 “Мальовниче Тернопілля”
17.30 “Азбука смаку”
18.00 “Назбиране”
18.15 “Музей родини Косачів”
18.25 “Гуморинка на хвилинку”
18.30 “Не перший погляд”
18.50 “Край, в якому я живу”
19.00 “Музичний калейдоскоп”
19.30 “Мамина школа”
20.00 “Подорожні замальовки”
20.35 “Пісня в дарунок”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Відверті діалоги”
21.55 “Духовні скарби України”
22.00 “Загублені у часі”
22.15 “Із нашої відеотеки”
23.00 Мовлення у цифровому форматі

трк “украЇна”
07.00 Подiї
07.50 Реальная мiстика
09.45 Т/с “Дочки-матерi”
13.20 Т/с “Сила Вiри” (2)
17.20, 20.00 Т/с “Якби я була цариця” (2)
19.00, 06.00 Подiї тижня 
      з Олегом Панютою
19.40, 05.50 10 хвилин 
        iз Прем’єр-мiнiстром України
22.15 Х/ф “Рiдна кровиночка” (2)
00.10 Т/с “Не зарiкайся”

к1
05.30 “Таємний кухар”
06.30 “TOPSHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 “Мультфiльми” (1)
09.30 М/ф “Мiккi. I знову пiд Рiздво” (1)
10.45 М/ф “Лис 
        i мисливський пес-2” (1)
12.00 Х/ф “Суперпес” (1)
13.20 “Розсмiши комiка”
14.20 “Орел i Решка”
18.10 “Орел i Решка. Шопiнг-2015”
19.10 “Вечiрнiй квартал”
21.00 Х/ф “Знайомство з Факерами-2” (2)
22.50 “КВН”

ENTER-ФілЬМ
05.45, 08.00, 09.30 Мультфiльм СРСР
07.30, 09.00 “Top Shop”
10.55 “Смiшнi люди”
12.30 Х/с “Колiр полум’я” (2)
23.20 Х/ф “Розсмiшить клоуна!”

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 21.00 Новини
06.10, 7.10 АгроЕра
06.20, 00.25 Вiд першої особи
06.45, 7.15, 8.15 Спорт
07.25 Тепло. Ua
07.35, 23.25 На слуху
07.50, 8.35 Смакота
08.30 Паспортний сервiс
08.45 Кориснi поради
09.00 Вiчне
09.20, 18.55 Про головне
09.50 Д/с “Клуб пригод”
10.50 Вiкно в Америку
11.30 Вiйна i мир
12.15 Слiдство. Iнфо
13.15, 18.05 Час-Ч
13.45 Казки Лiрника Сашка
14.00 Мультфiльми
14.30 Спогади
15.20 Надвечiр’я. Долi
16.10 Свiтло
16.55 Д/ф “Сiмдесятники. 
         Володимир Денисенко”
17.40 Суспiльний унiверситет
18.15 Новини. Свiт
19.25 Т/с “Мафiоза”
20.25 Д/ф “Днi, якi змiнили Європу: 
          Угорщина, серпень 1989 року”
21.30 Новини. Спорт
21.50 “Схеми” з Наталiєю Седлецькою
22.15 5 баксiв.net
23.00, 00.00 Пiдсумки

канал “1+1”
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10 “Снiданок з 1+1”
07.35 “Маша i ведмiдь”
09.30, 11.05, 12.20 “Мiняю жiнку-6”
14.45 “Сiмейнi мелодрами-6”
15.45 Т/с “Торговий центр”
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана”
20.15 “Лiга смiху”
23.00 Т/с “Шерлок”

інтер
06.05, 12.45 Д/с “Слiдство вели... 
          з Леонiдом Каневським”
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 14.00,  
            16.00, 17.40 Новини
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з IНТЕРом”
09.20, 21.00 Т/с “Поверни моє кохання” 
12.25 Т/с “Поверни моє кохання”
13.50, 14.20 “Судовi справи”
15.45, 16.15 “Сiмейний суд”
18.05, 19.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
00.05 Т/с “Мисливцi за дiамантами” (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, 22.30 Оголошення.
           Бюро знахiдок
07.35 “Соло”
08.30 “Смаки культур”
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 “Магiя природи”
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 “Формула здоров’я”
13.00 Хiт-парад
14.00 Х/ф “Дорога на грецьке весiлля”
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 “Довiрся чоловiковi”

ICTV
05.55 Студiя Вашингтон
06.00 Факти
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.00 Секретний фронт
11.40, 13.05, 21.25 Т/с “Життя i пригоди 
           Мишка Япончика” (2)
12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 16.15 Х/ф “Стирач” (2)
16.35 Патруль. Самооборона
16.55 Т/с “Прокурори”
17.50 Т/с “Вiддiл 44” (2)
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Iнсайдер
23.20 Х/ф “Червона спека” (2)

стб
07.05, 16.00 “Все буде добре!”
09.05 “Моя правда Тетяна Литвинова”
10.00 “Зiркове життя “
11.55 “Битва екстрасенсiв. Третя свiтова”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
18.30 Т/с “Коли ми вдома” (1)
19.55, 22.45 “Україна має талант!-6”
00.45 “Слiдство ведуть екстрасенси”

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”
16.55 Дешево i сердито
19.00 Половинки
20.20 Х/ф “Iгри патрiотiв” (2)
22.55 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 Серiал “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 Серiал “Корабель” (2)
23.55 Дайош молодьож!

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Музичний калейдоскоп”
10.35 “Надія є”
10.50 “Пісні нашого краю”
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19,00, 
          22.00 “Вісті ТТБ”
11.15 “Моя улюблена робота”
11.25 “Гуморинка на хвилинку”
11.30 “У країні Мультляндії”
12.30 “Іноземна для дітей”
12.40 “Не перший погляд”
13.15 “Тема дня”
13.30 “На часі”
14.30 “Arte, viva!”
14.55 “Гуморинка на хвилинку”
15.15 “Приходьте у мій світлий сад…”
15.30 “Фабрика ідей”
16.00 “ПрофStyle”
16.15 “Чудесний канал”
16.50 “Пісні нашого краю”
17.15 “Храми Поділля”
17.30 “Розмова без нотацій”
18.00 “Степовики”
18.15 “Із нашої відеотеки”
18.25 “Гуморинка на хвилинку”
18.30 “Думки вголос”
18.50 “Тернопіль сьогодні”
19.30 “Що робити?”
20.25 “Мальовниче Тернопілля”
20.35 “Пісня в дарунок”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Тема дня”
21.15 “Армія нескорених”
21.30 “Уряд на зв’язку з громадянами”
22.30 “Час країни”
23.00 Мовлення у цифровому форматі

трк “украЇна”
06.00, 11.15 Реальна мiстика
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї
07.15, 8.15 Ранок
         з Україною
09.15 Зоряний шлях
10.00, 19.45 Ток-шоу 
         “Говорить Україна”
13.10, 15.30, 21.00 Т/с “Сходи 
          в небеса”
16.00 Глядач як свiдок
18.00 Т/с “Не зарiкайся” (2)
23.00 Подiї дня
23.30 Т/с “C.S.I. Мiсце 
           злочину Майамi” (2)

к1
05.30 “Таємний кухар”
06.30 “TOPSHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 “Мультфiльми” (1)
08.45, 18.15 “Розсмiши комiка”
09.40, 14.10 “Файна Юкрайна”
10.45 Т/с “Всi жiнки — вiдьми” (1)
16.15, 20.00 “Орел i Решка”
19.10 “Орел i Решка. Шопiнг”
22.00 “КВН на БIС”
23.00 Т/с “Доктор Хаус” (2)

ENTER-ФілЬМ
05.45, 08.00, 09.30 Мультфiльм СРСР
07.30, 09.00 “Top Shop”
10.20 “Моя правда”
11.10, 23.20 “Жарт за жартом”
11.45 Х/ф “Король Дроздовик”
13.25 Х/ф “Десять негренят”
15.45 Х/ф “Дiти Дон Кiхота”
17.10 Х/ф “Ти — менi, я — тобi”
18.50 Х/с “Батальйони 
               просять вогню”
21.30 Х/с “Пуаро Агати Кристi”
01.30 Х/ф “Страх висоти”

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 21.00 Новини
06.10, 7.10 АгроЕра
06.20, 00.25 Вiд першої особи
06.45, 7.15, 8.15 Спорт
07.25 Ера будiвництва
07.35 На слуху
07.50, 8.35 Смакота
08.25 Територiя закону
08.30 Паспортний сервiс
08.45 Кориснi поради
09.00 Вiчне
09.20, 18.55 Про головне
09.50 Д/с “Клуб пригод”
10.50 Чоловiчий клуб. Спорт
12.00 Вересень
12.30 “Схеми” з Наталiєю Седлецькою
13.15 Час-Ч
13.45 Казки Лiрника Сашка
14.00 Мультфiльми
14.30 Театральнi сезони
15.20 Вiра. Надiя. Любов
16.30 Д/ф “Герої України.
           Крути. Перша Незалежнiсть”
17.40 Суспiльний унiверситет
18.15 Новини. Свiт
19.35 INTERMARIUM
20.30 “План на завтра” з Анастасiєю Рiнгiс
21.30 Новини. Спорт
21.50 Перша студiя
23.00, 00.00 Пiдсумки
23.20 Вертикаль влади

канал “1+1”
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10 “Снiданок з 1+1”
07.35 “Маша i ведмiдь”
09.30, 11.05, 12.20 “Мiняю жiнку-6”
14.45 “Сiмейнi мелодрами-6”
15.45 Т/с “Торговий центр”
17.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана”
20.15 “Вечiрнiй Київ-2015”
22.30 “Свiтське життя”
23.30 Драма “Врятувати мiстера Бенкса”

інтер
06.05, 12.40 Д/с “Слiдство вели... 
         з Леонiдом Каневським”
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00,
          14.00, 16.00, 17.40 Новини
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з IНТЕРом”
09.20 Т/с “Поверни моє кохання” 
12.25 Т/с “Поверни моє кохання”
13.45, 14.20 “Судовi справи”
15.45, 16.15 “Сiмейний суд”
18.05 Ток-шоу “Стосується кожного”
20.00 “Подробицi”
21.00 Х/ф “Пiгулка вiд слiз” (2)
22.55 Х/ф “Це все вона” (2)
00.50 Т/с “Збиток-5” (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, 22.30 Оголошення.
              Бюро знахiдок
07.35 “Слiдства. Iнфо”
08.00 Європа у фокусi
08.30 “Смаки культур”
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 “Магiя природи”
11.00, 16.10 Дитяча година
11.45 “Чарiвний ключик”
12.10 “Гал-клiп”
12.40 “Лiкарська справа в Українi”
13.00 Хiт-парад
14.00 Х/ф “З’їсти персик”
17.30 “Щоденник для батькiв”
19.30, 21.00 Нашi вiтання
20.10 “Погляд зблизька”
20.40 “Слiд”
21.30 “Сад, город, квiтник”
22.35 Х/ф “Плем’я пiтьми”

ICTV
05.55 Студiя Вашингтон
06.00 Факти
06.30 Ранок у великому мiстi
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини
10.00 Секретний фронт
11.45, 13.05, 21.25 Т/с “Життя i пригоди
            Мишка Япончика” (2)
12.45, 15.45 Факти. День
14.05, 16.15 Х/ф “Вiдшкодування збиткiв” (2)
16.35 Патруль. Самооборона
16.55 Т/с “Прокурори”
17.50 Т/с “Вiддiл 44” (2)
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Антизомбi
23.20 Х/ф “Термiнатор-3. Повстання машин” (2)

стб
06.00, 18.30, 23.40 Т/с “Коли ми вдома” (1)
07.50 “Зiркове життя “
09.45 Х/ф “Привiт, кiндер!” (1)
11.45 Х/ф “Жити далi” (2)
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”
20.00, 22.45 “Україна має талант!-6”
00.55 “Слiдство ведуть екстрасенси”

ноВий канал
06.00, 07.20 Kids Time
06.02 М/с “Губка Боб — Прямокутнi Штани”
07.22 Т/с “Друзi”
11.50 Половинки
14.50 Дешево i сердито
19.00 Суперiнтуїцiя
20.15 Х/ф “Пряма i явна загроза” (2)
23.10 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 “Бiляночка та Розочка” (1)
12.10 Серiал “Та, що говорить з привидами” (1)
13.50 Панянка-селянка
14.50 Вiталька
16.15 Країна У
17.15 Одного разу пiд Полтавою
18.15 Х/ф “Рожева пантера-2” (1)
20.00 Х/ф “Рожева пантера” (2)
21.45 Х/ф “Американський пирiг” (2)
23.35 Х/ф “Дуже страшне кiно-3”

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Музей народних скарбів”
10.35 “ПрофStyle”
10.50 “Пісні нашого краю”
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19,00, 22.00 “Вісті ТТБ”
11.15 “Думки вголос”
11.30 “У країні Мультляндії”
12.30 “Іноземна для дітей”
12.40 “Маленька перерва”
12.45 “Тема дня”
13.15 “Армія нескорених”
13.30 “Що робити?”
14.30 “Храми Поділля”
14.45 “Із нашої відеотеки”
14.55 “Гуморинка на хвилинку”
15.15 “Степовики”
15.30 “У пошуках легенд”
15.40 “Не перший погляд”
16.00 “Мандри кота Фініка”
16.15 “Чудесний канал”
16.50 “Пісні нашого краю”
17.15 “Так було…”
17.30 “Cлово має народний депутат”
18.00 “Музеями Тернопілля”
18.15 “Смакота”
18.25 “Гуморинка на хвилинку”
18.30 “Слід”
18.50 “Тернопіль сьогодні”
19.30 “На часі”
20.35 “Пісня в дарунок”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Захисник Вітчизни — рятувальник”
21.30 “Удосвіта”
22.30 “Час країни”
23.00 Мовлення у цифровому форматі

трк “украЇна”
06.00, 11.15 Реальна мiстика
06.10, 18.00 Т/с “Не зарiкайся” (2)
07.00, 8.00, 9.00, 
         15.00, 19.00 Подiї
07.15, 8.15 Ранок з Україною
09.15 Зоряний шлях
10.00, 19.45 Ток-шоу 
         “Говорить Україна”
13.10, 15.30 Т/с “Сходи в небеса”
16.00 Глядач як свiдок
21.00 Х/ф “Рiдна кровиночка”
23.00 Подiї дня
23.30 Т/с “C.S.I.
           Мiсце злочину Майамi” (2)

к1
05.30 “Таємний кухар”
06.30 “TOPSHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 “Мультфiльми” (1)
08.45, 18.15 “Розсмiши комiка”
09.40, 14.10 “Файна Юкрайна”
10.45 Т/с “Всi жiнки — вiдьми” (1)
12.20, 19.10 “Орел i Решка. Шопiнг”
16.15, 20.00 “Орел i Решка”
22.00 “КВН-2015. Фiнал”
00.15 “КВН на БIС”

ENTER-ФілЬМ
05.45, 08.00, 09.30 Мультфiльм СРСР
07.30, 09.00 “Top Shop”
11.00 “Моя правда”
11.50 “Жарт за жартом”
12.15 Х/ф “Ця весела планета”
14.05 Х/ф “Просто жах!”
16.15 Х/ф “Ти — менi, я — тобi”
17.45 Х/ф “Дiти Дон Кiхота”
19.15 Х/с “Батальйони
            просять вогню”
21.40 Х/с “Пуаро Агати Кристi”
23.30 “Смiшнi люди”

ут 1
06.00 Пiдсумки
06.25 У просторi буття
07.05 Шеф-кухар країни
08.10 АгроЕра. Пiдсумки
08.25 Свiт on line
08.40 Золотий гусак
09.15 Мультфiльм
09.30 Школа Мерi Поппiнс
09.45 Хочу бути
10.05 Хто в домi хазяїн?
10.35 “Свято дитячих мрiй”.
         Концертна програма
12.00 5 баксiв.net
13.00, 21.30 Полiцiя
13.50 Х/ф “Його мати та я”
15.55 Чоловiчий клуб
16.20 Український корт
16.55 Баскетбол. Чемпiонат України.
           БК “Хiмiк” - БК “Волиньбаскет”
18.50 Х/ф “Втручання мами”
20.25 На пам’ять
21.00 Новини
22.40 Мегалот
23.00 Територiя закону
23.20 День Янгола
00.20 Вiд першої особи. Пiдсумки

канал “1+1”
06.00 “Шiсть кадрiв”
09.30, 19.30 ТСН
10.30 “Свiтське життя”
11.30 “Вечiрнiй Київ-2015”
13.45, 21.15 “Вечiрнiй квартал”
17.30, 18.30 “Розсмiши комiка”
20.15 “Українськi сенсацiї”
01.55 Драма “Старша дружина”

інтер
05.45, 20.00 “Подробицi”
06.45 “Жди меня”
09.00 Х/ф “Альошчине кохання” (1)
10.45 Х/ф “Кохана жiнка механiка 
         Гаврилова” (1)
12.10 Т/с “Генеральська невiстка” (1)
16.00 Х/ф “Ти будеш моєю” (1)
17.50, 20.30 Т/с “Рiдкiсна група кровi” (2)
22.35 Т/с “Все повернеться” (2)

TV-4
06.00 Європа у фокусi
06.30, 11.15 “Про нас”
06.45, 09.15, 11.00 Ранковий фiтнес
07.00 Провiнцiйнi вiстi
07.30, 11.50, 14.20, 16.50, 20.00 Оголошення.
           Бюро знахiдок
07.35 Х/ф “Iнше життя, або втеча з того свiту”
09.00 Час-Tайм
09.30, 21.30 “Євромакс”
10.00 “Слiдства. iнфо”
10.30 Блага звiстка з Рiком Реннером
11.30 “Сад, город, квiтник”
11.55, 14.25, 16.55, 20.05 Тернопiльська погода
12.00 “Школа домашнього комфорту”
12.30 Х/ф “Екстрасенс”
14.30 “Щоденник для батькiв”
15.00 Х/ф “Маленькi викрадачi”
16.30 Дiм книги
17.00 Хiт-парад
18.00 Нашi вiтання
19.00 Єдина країна
19.30 “Музичнi делiкатеси”
20.10 ТНМК & МАСО Слобожанський
22.00 Х/ф “Трiумф кохання”
00.10 Час-Тайм

ICTV
05.55 Факти
06.15 М/с “Молода Лiга Справедливостi”
07.05 Стоп-10
08.00 Х/ф “Немов громом уражений”
09.45 Секретний фронт
10.40 Антизомбi
11.40 Дiстало!
12.35, 13.00 Громадянська оборона
12.45 Факти. День
13.45 Iнсайдер
14.45 Х/ф “Вiдшкодування збиткiв” (2)
16.45 Х/ф “Термiнатор-3. 
        Повстання машин” (2)
18.45 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини. Пiдсумки
20.10 Х/ф “Повiтряний маршал” (2)
22.05 Х/ф “Змiї на борту лiтака” (2)
00.00 Х/ф “Каратель. Територiя вiйни” (2)

стб
06.20, 11.55 Т/с “Коли ми вдома” (1)
06.35, 9.50 “ВусоЛапоХвiст”
08.05 “Караоке на Майданi”
09.00 “Все буде смачно!”
14.35 “Перевтiлення”
16.55 Х/ф “Мандрiвка у закоханiсть” (1)
19.00 Х/ф “Кров не вода” (2)
22.40 Х/ф “Привiт, кiндер!” (1)
00.45 “Слiдство ведуть екстрасенси”

ноВий канал
06.05, 8.35 Kids Time
06.10 М/с “Пригоди Джиммi Нейтрона”
08.40 Дешево i сердито
10.40 Ревiзор
12.45 Страстi за ревiзором
14.30 Суперiнтуїцiя
17.20 Х/ф “Елвiн i бурундуки”
19.10 Х/ф “Велика гра” (2)
21.00 Х/ф “Командо”
22.50 Х/ф “Поцiлунок дракона” (3)
00.50 Х/ф “Пряма i явна загроза” (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 “Атлантида. Загублена iмперiя” (1)
12.10 М/ф “Бiлка та Стрiлка. Зорянi собаки” (1)
13.50 М/с “Маша i Ведмiдь” (1)
14.25, 19.45 Х/ф “Агент пiд прикриттям” (1)
16.15 Х/ф “Рожева пантера-2” (1)
18.00 Х/ф “Рожева пантера” (2)
21.35 Х/ф “Американський пирiг” (2)
23.25 Х/ф “Дуже страшне кiно-3”

ттб
08.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Дива цивілізації”
10.35 “Музеями Тернопілля”
10.50 “Пісні нашого краю”
11.00 “Вимираючі види. Пантера”
11.30 “У країні Мультляндії”
12.30 “Іноземна для дітей”
12.40 “Не перший погляд”
13.00 “У пошуках легенд”
13.10 “Слід”
13.30 “На часі”
14.30 “Так було…”
14.45 “Смакота”
14.55 “Гуморинка на хвилинку”
15.00 “Із нашої відеотеки”
15.25 “Мальовниче Тернопілля”
15.30 “Абетка здоров’я”
16.00 “Словами малечі про цікаві речі”
16.15 “Чудесний канал”
16.50 “Пісні нашого краю”
17.00 “Учнівський щоденник”
17.15 “Живі сторінки”
17.35 “Театральні зустрічі” 
         (“На перші гулі”)
18.20 “В об’єктиві ТТБ”
18.25 “Гуморинка на хвилинку”
18.30 “Біржа праці”
18.40 “Думки вголос”
19.00 “Панорама подій”
19.30 “На відстані душі”
20.00 “Спортивні меридіани”
20.15 “Акценти тижня”
20.35 “Пісня в дарунок”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Панорама подій”
21.30 “Поклик таланту”
23.00 Мовлення 
            у цифровому форматі

трк “украЇна”
07.00, 15.00, 19.00 Подiї
07.10 Зоряний шлях
09.00, 22.10 Т/с “Русалка” (2)
13.00, 15.20 Т/с “Дочки-матерi”
17.15, 19.40 Т/с “Сила Вiри” (2)

к1
05.30 “Таємний кухар”
06.30 “TOPSHOP”
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 “Мультфiльми” (1)
09.30 “Мультфiльми вiд Ворнер” (1)
10.20 М/ф “Багз Баннi” (1)
10.50 М/ф “Мiккi. I знову 
           пiд Рiздво” (1)
12.00 М/ф “Лис i мисливський 
          пес-2” (1)
13.10 Х/ф “Суперпес” (1)
14.50 “КВН-2015. Фiнал”
17.10 “Розсмiши комiка”
18.00, 21.50 “Орел i Решка”
21.00 “Орел i Решка. 
            Шопiнг-2015”
22.50 Х/ф “Покiйник у коледжi” (1)

ENTER-ФілЬМ
05.45, 08.00, 09.30 Мультфiльм СРСР
07.30, 09.00 “Top Shop”
10.40 “Жарт за жартом”
11.20 Х/ф “Просто жах!”
13.30 Х/с “Батальйони
             просять вогню”
18.45 Х/с “Майор 
           “Вихор”
23.00 Х/ф “Школа 
         злодiїв” (2)
00.55 Х/ф “Школа
           злодiїв-2” (2)
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5 П’ятниця, 22 січня 2016 року Суспільство
Районна рада: нові обличчя ●

Під час місцевих виборів-
2015 Володимир Періг 
вперше став депутатом. У 
Тернопільській районній 
раді очолює фракцію “Гро-
мадський рух “Народний 
контроль”, входить до по-
стійної депутатської комі-
сії з питань соціально-
економічного розвитку, фі-
нансів і бюджету та міжбю-
джетних відносин, за фа-
хом — доцент кафедри 
“Міжнародних економічних 
відносин” Тернопільського 
національного економічно-
го університету. В інтерв’ю 
“Подільському слову” Во-
лодимир Періг розповів 
про новий досвід, пробле-
ми громади, плани та про 
особисте.

— Володимире Михайлови-
чу, скажіть, будь ласка, що 
мотивувало Вас балотуватися 
у депутати Тернопільської  
районної ради?

— Це було не стільки моє рі-
шення, як прохання громади 
села Жовтневе представляти їх-
ні інтереси у Тернопільській ра-
йонній раді. Я тут живу, щодня 
бачу проблеми нашого села, які 
треба вирішувати негайно. Спо-
діватися на сторонню допомогу 
нема часу. На нашому окрузі бу-
ло сім кандидатів у депутати до 
районної ради. Мене підтримали 
60% електорату. Тепер мені важ-
ливо виправдати цей кредит до-
віри.

— Ви — нове обличчя у Тер-
нопільській районній раді. 
Яким виявився досвід депута-
та впродовж трьох останніх 
місяців?

— Це цілком нова для мене 
сфера. Наразі досвід позитив-
ний, насамперед, завдяки зна-
йомству з багатьма цікавими, 
прогресивними особистостями 
Тернопільського району. Для ро-
боти на сесіях і в постійній депу-
татській комісії доводиться при-
свячувати значний період часу, 
самостійно вивчати невідомі  
нюанси, але я не шкодую про те, 
що став депутатом.

— Які, власне, інтереси гро-
мади села Жовтневе збирає-
теся лобіювати як депутат?

— Не тільки Жовтневого, а й 
села Чернелів-Руський. Загалом, 
мені не байдужі інтереси меш-
канців усього Тернопільського 
району, в межах можливого буду 
підтримувати всі добрі починан-
ня. Якщо говорити про конкретну 
мету, насамперед, працюватиму 
над залученням фінансів для ка-
пітального ремонту чи радше бу-
дівництва дороги від в’їзду в 
Жовтневе бодай до центру села. 
І проблема не лише в занедбаній 
центральній дорозі, а й у відсут-
ності водостоків. В аварійному 
стані два місцеві мости, не відо-
мо навіть, чи вони витримають 
цю зиму. Ще одну ділянку дороги 
терміново необхідно відремонту-
вати в Чернелеві-Руському, тут 
відстань невелика — близько 500 
метрів.

— Де бачите можливі дже-
рела фінансування для цих 
проектів?

— На найбільшу частку капіта-
лу розраховуємо, звісно, з дер-
жавного бюджету. 

— Але ж села Жовтневе і 
Чернелів-Руський поки що 
у т р и м а л и с я  в і д 
а д м і н і с т р а т и в н о -
територіальної реформи, не 
ввійшли в склад об’єднаних 
громад. Відтак, фінансування 
залишається на тому ж рівні, 
що й у попередні роки.

— Для наших сіл пріоритетним 
повинно стати рішення щодо 
об’єднання з Байковецькою сіль-
ською радою. Хоч у нас є й інші 
варіанти: об’єднання — із сели-
щем Великі Бірки, із містом Тер-
нопіль. Не бачу перспективи в 
об’єднанні з містом. З цього при-
воду я розмовляв із Байковець-

ким сільським головою Анатолі-
єм Куликом, який запросив вно-
сити пропозиції щодо об’єднання. 
Це був би перспективний проект 
для нашої громади.

— Нещодавно село Жовтне-
ве стало епіцентром широкої 
дискусії щодо перейменуван-
ня у рамках закону “Про засу-
дження комуністичного та 
націонал-соціалістичного (на-
цистського) тоталітарних ре-
жимів в Україні та заборону 
пропаганди їх символіки”. Яка 
Ваша позиція з цього приво-
ду?

— Як і більшість громади на-
шого села, не вбачаю у назві 
Жовтневе комуністичного кон-
тексту. В архівах не знайдено 
жодного документу, який би на 
це вказував. 

— У свої студентські роки 
Ви багато зусиль докладали 
для створення комфортного 
дозвілля у Жовтневому. 
Пам’ятаю велелюдні дискоте-
ки, які Ви організовували як 
діджей. Сюди приїжджала мо-
лодь з багатьох довколишніх 
сіл. Яку перспективу бачите 
для сільської молоді сьогод-
ні?

— Молодь останнім часом де-
що пригнічена. Мабуть, значною 
мірою через війну в Україні. Але, 
будемо відвертими, у селі моло-
дим людям нема чим себе за-
йняти у вільний час. Порівняно з 
минулими роками, пріоритети, 
звісно, змінилися. Зокрема, за-
раз у тренді більше спорт, ніж 
дискотеки. Наразі розглядаємо 
варіанти, як організувати в Жов-
тневому адекватний спортзал. 
Важливо знайти відповідальну 
людину, яка візьме на себе 
обов’язки стежити там за поряд-
ком. Втім, майбутнє у сільських 
дискотек, вважаю, ще є, але в 
дещо іншому форматі, ніж було 
раніше. Варто зробити акцент на 
тематичні вечірки, підібрати від-
повідний репертуар, встановити 
дрес-код. Словом, активізувати 
молодь. Але для цього в будинку 
культури необхідно визначити 
конкретну особу, насамперед, 
зацікавлену в такій роботі.

— Знаю, Ви викладаєте у 
Тернопільському національно-
му економічному університеті. 
Розкажіть, будь ласка, чим 
оригінальне сучасне покоління 
студентів?

— Мені більше доводиться 
працювати з іноземними студен-
тами, переважно з африкансько-
го континенту, для яких викла-
даю інформатику англійською 
мовою, українцям — дисципліну 
“Міжнародні інформаційні систе-
ми і технології”. Серед контин-
генту іноземних студентів близь-
ко 10% дійсно хочуть вчитися, 
решта бачать Україну трампліном 

на шляху до Європи. 
Сучасні українські сту-
денти прогресують по-
рівняно з минулими по-
коліннями в тому, що 
для них головним є не 
диплом як документ, а 
якість засвоєної освіти. 
На парах мені ставлять 
багато цікавих питань 
щодо дисциплін, які ви-
кладаю. Активна робо-
та з аудиторією є, ма-
буть, найбільшим сти-
мулом прогресувати в 
обраній професії. 

— Фах викладача, 
часом, не є причиною 
того, що Ви не змо-
гли розпрощатися зі 
студентством, яке 
вважають найкращим 
етапом у житті люди-
ни? 

— Мабуть, так (усмі-
хається — ред.). 2005-
го я здобув диплом 
Тернопільського націо-
нального економічного 
університету за спеці-
альністю “Менеджмент 
організацій”. Через те, 
що завжди вчасно і 

правильно виконував лаборатор-
ні роботи, відповідально ставив-
ся до навчання, на третьому кур-
сі мені запропонували роботу 
адміністратора у комп’ютерній 
аудиторії. Погодився. З часом 
став викладачем, потім доцен-
том. На сьогодні мій педагогіч-
ний стаж складає 7 років. Робота 
зі студентами дарує багато по-
зитивної енергетики, мені це по-
добається. Другу вищу освіту 
здобув теж тут за спеціальністю 
“Економічна кібернетика”. 2012 
року захистив дисертацію.

— Ви суворий викладач?
— Так. Інколи здається, що за-

надто. Для мене дуже важлива 
справедливість в оцінці успіш-
ності студентів. Завищення балів 
жодної користі студенту не при-
несе, кожен повинен знати свої  
реальні можливості.

— Хто Ваш авторитет у  
житті?

— У мене був дуже хороший 
вчитель — батько, який навчив 
найважливішого у житті. Це лю-
дина, якою завжди пишатимуся і 
на кого рівнятимуся. 

— Володимире Михайлови-
чу, в що інвестуєте вільний 
час?

— Передусім, у свою сім’ю. 
— Яке у Вас хобі?
— Багато років поспіль займа-

юся голубівництвом. Це почало-
ся, коли батько купив пару поро-
дистих курей. Здається, це була 
порода “Брама”. Коли вперше 
побував на пташиному ринку, за-
хопився різноманітністю і красою 
птахів. Це хобі не приносить жод-
ного прибутку, лише духовне за-
доволення, що не менш важливо. 
Зараз вирощую декоративних 
голубів — більше сотні птахів, їх 
тяжко порахувати (усміхається — 
ред.). Маю голубів породи Рим-
ський Велетень, які важать 
близько 2 кілограмів, — найбіль-
ша порода в родині голубових. Є 
зовсім мініатюрна порода Віден-
ських голубів, яких жартома на-
зиваю “інопланетянами” через 
чудернацьку голову. Маю вісім 
дорослих павичів, кілька декора-
тивних курей. На свято Миколая 
2015 року на національній ви-
ставці голубів в Києві я отримав 
звання Заслуженого майстра го-
лубівництва України. 

— Серед сучасних активних 
людей цьогоріч стало актуаль-
но формувати так званий “to-
do-list” — список конкретних 
завдань на певний період. Що 
Ви умовно записали б у свій?

— Цей список у мене дуже до-
вгий. З основних: давно мрію 
встановити у центрі Жовтневого 
сучасний дитячий майданчик.

— Дякую за розмову!
Розмовляла Ірина ЮРКО.

Володимир Періг:  
“Сподіватися на сторонню 

допомогу нема часу”

Депутат Тернопільської районної ради 
Володимир Періг під час першої сесії  
Тернопільської районної ради сьомого 

скликання, 1 грудня 2015 року.

Змінено рахунки, 
 та не всі

Тернопільська ОДПІ інформує, 
що у зв’язку з об’єднанням у 
2015 році територіальних громад 
сіл, селищ, міст, нові рахунки для 
зарахування надходжень відкриті 
лише для центрів об’єднаних те-
риторіальних громад (ОТГ). По 
громадах, які увійшли до їх скла-
ду, — рахунки закриті. Нові ра-
хунки діють із 05.01.2016 р.

Для сплати податків і зборів, 
що підлягають зарахуванню до 
державного бюджету, продовжу-
ють діяти ті самі рахунки, що бу-
ли відкриті у 2015 бюджетному 
році в органах казначейства на 
рівні районів та міст обласного 
підпорядкування.

З переліком рахунків для за-
рахування надходжень, що контр-
олюються Тернопільською ОДПІ, 
до державного та місцевих бю-
джетів новоутворених громад 
Тернопільського району, у складі 
яких знаходились територіальні 
громади сіл, селищ, міст, можна 
ознайомитись на суб-сайті ГУ 
ДФС у Тернопільській області (tr.
sfs.gov.ua) та в Центрі обслугову-
вання платників за адресою: вул. 
Білецька, 1, або за телефоном: 
43-46-28.

Авансові платежі 
для підприємців: як 

рахувати й 
сплачувати

Відповідно до змін, внесених 
до Податкового кодексу України, 
авансові платежі з податку на до-
ходи фізичних осіб (далі — ПДФО) 
розраховуються платником по-
датків самостійно відповідно до 
фактичних даних, вказаних в 
Книзі обліку доходів і витрат кож-
ного календарного кварталу й 
сплачуються до бюджету до 20 
числа місяця, наступного за кож-
ним календарним кварталом (до 
20 квітня, 20 липня і 20 жовтня).

Авансовий платіж за четвер-
тий календарний квартал не роз-
раховується та не сплачується.

Якщо результатом розрахунку 
авансового платежу за відповід-
ний календарний квартал є 
від’ємне значення, то авансовий 
платіж за цей період не сплачу-
ється.

Таким чином, під час заповне-
ння декларації про майновий 
стан і доходи, затвердженою на-
казом Мінфіну від 02.10.2015 № 
859, для фізичних осіб — підпри-
ємців у додатку Ф4 не виникає 
обов’язку розрахунку кварталь-
них авансових платежів по ПДФО, 
тобто, платниками податків не 
заповнюється рядок 6 розділу II 

даного додатка.
До внесення змін до Інструкції 

щодо заповнення податкової де-
кларації про майновий стан і до-
ходи, ДФС рекомендує платни-
кам податків не здійснювати роз-
рахунок авансових платежів.

Звертаємо увагу, що доходи, 
отримані самозайнятими особа-
ми після 1 січня 2016 року, опо-
датковуються за ставкою 18%.

Час декларувати 
доходи настав

З початку 2016 року стартува-
ла кампанія декларування грома-
дянами доходів, отриманих про-
тягом 2015 року. 

За вибором платника податків 
декларації подаються за місцем 
своєї податкової адреси особис-
то або уповноваженою на це 
особою; поштою або засобами 
електронного зв’язку. 

Звертаємо увагу, що поштою 
документи потрібно надсилати з 
повідомленням про вручення та з 
описом про вкладення не пізні-
ше, ніж за п’ять днів до закінчен-
ня граничного строку подання. 
Якщо ж декларація подається в 
електронній формі з дотриман-
ням умови щодо реєстрації елек-
тронного підпису, то надсилати її 
потрібно не пізніше закінчення 
останньої години граничного 
строку подання. 

Для комфортного звітування 
громадян протягом січня-квітня 
2016 року Центр обслуговування 
платників Тернопільської ОДПІ 
працюватиме за подовженим ре-
жимом роботи, при цьому пода-
ти декларацію можна буде також 
й у вихідні дні. У разі необхіднос-
ті платники зможуть отримати 
безкоштовні консультації та до-
помогу в заповненні декларації. 

Також нагадуємо, що з 1 січня 
2016 року запроваджується нова 
форма декларації про майновий 
стан і доходи, в якій об’єднано 
звітність щодо податку на доходи 
фізичних осіб та військовому 
збору. Враховуючи це, за ре-
зультатами 2015 року податкові 
зобов’язання з податку на дохо-
ди фізичних осіб та військового 
збору визначатимуться в одній 
податковій звітності. 

Детальніше про особливості 
деклараційної кампанії 2016 року 
можна дізнатися за посиланням 
— http://sfs.gov.ua/deklaruvannya-
dohodiv-gromadyan-2016/ та у 
Центрі обслуговування платників 
Тернопільської ОДПІ за адресою: 
вул. Білецька,1, чи за телефо-
ном: 43-46-10.

 
Відділ комунікацій 

Тернопільської ОДПІ.

Податкові новини ●

Подяка ●

Територіальний центр соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) Тернопільського району висловлює щиру по-
дяку керівникам підприємств, релігійних та громадських організацій, 
фермерам, підприємцям району, cільським і селищним головам, які 
не обминули осель одиноких громадян, інвалідів, малозабезпечених 
жителів району та надали їм до новорічно-різдвяних свят допомогу 
коштами, продуктами харчування, одягом, взуттям.

Благодійним вчинком Ви принесли радість і надію в їхні оселі.  
Нехай щира людська вдячність та повага будуть Вашою нагородою за 
працю, благодійність.

Бажаємо, щоб у Ваших оселях панував мир і спокій, любов і зла-
года, а Господь Бог опікувався Вашими родинами та обдаровував їх 
своїми ласками.

З повагою — директор територіального  
центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Тернопільського району Надія БОЙКО.

Пенсіонери-одинокі та пенсіонери поважного віку села Великий 
Глибочок Тернопільського району щиро вдячні Великоглибочецькій 
сільській раді, приватному підприємцю Роману Романовичу Семерку 
та освітянському профспілковому комітету за подарунки, які ми отри-
мали до Дня святого Миколая, Нового року та Різдвяних свят. Велике 
дякую Вам за увагу до нас, за побажання добра, Божої опіки та бла-
гословення — це додає нам здоров’я та стимулює до життя.

З повагою — пенсіонерка, заслужений  
вчитель України Марія Гаврилівна ДЕМЧАК.

Колектив НВК “Дичківська ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ” висловлює щирі спів-
чуття вчителю початкових класів Галині Петрівні Шафранській з при-
воду важкої і непоправної втрати — смерті брата Володимира.

Виконавчий комітет Ступківської сільської ради висловлює щирі 
співчуття депутату сільської ради, голові бюджетної комісії Буті 
Надії Миколаївні з приводу важкої і непоправної втрати — смерті 
батька Шевціва Миколи Семеновича. Співчуваємо усім рідним і 
близьким.



6 П’ятниця, 22 січня 2016 року Офіційне
Розподіл видатків Тернопільського 
районного бюджету на 2016 рік

Код 
тимчасової 
класифіка-
ції видат-

ків та 
кредиту-

вання 
місцевого 
бюджету

Код 
функ-
ціо-

наль-
ної 

класи-
фікації 
видат-
ків та 

креди-
туван-

ня 
бю-

джету

Найменування 
згідно з типовою 

відомчою/
типовою про-

грамною2/
тимчасовою 

класифікацією 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 
споживання

з них

видатки 
розвитку

Всього
видатки 

споживання

з них

видатки 
розвитку

з них

оплата праці
комунальні 

послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

кому-
нальні 

послуги та 
енергоносії

бюджет 
розвитку

01  Районна рада 2450000,00 2450000,00 1300000,00 84500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2450000,00

010000  Д е р ж а в н е 
управління 1800000,00 1800000,00 1300000,00 84500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1800000,00

010116 0111
Органи місце-

вого самовряду-
вання

1800000,00 1800000,00 1300000,00 84500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1800000,00

090000  

Соціальний 
захист та соці-
альне забезпе-
чення

300000,00 300000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300000,00

090412 1090
Інші видатки 

на соціальний за-
хист населення

300000,00 300000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300000,00

120000  
Засоби ма-

сової інформа-
ції

350000,00 350000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350000,00

120100 0830 Телебачення і 
радіомовлення 50000,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00

120201 0830
Періодичні ви-

дання (газети та 
журнали)

300000,00 300000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300000,00

10  Відділ освіти 58641200,00 58641200,00 42508600,00 4404200,00 0,00 1512000,00 712000,00 0,00 0,00 800000,00 800000,00 60153200,00

070000  Освіта 58641200,00 58641200,00 42508600,00 4404200,00 0,00 1512000,00 712000,00 0,00 0,00 800000,00 800000,00 60153200,00

070101 0910 Дошкільні за-
клади освіти 11551200,00 11551200,00 7550000,00 1266200,00 0,00 700000,00 700000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12251200,00

070201 0921

Загальноос-
вітні школи (в т. ч. 
школа-дитячий 
садок, інтернат 
при школі), спеці-
алізовані школи, 
ліцеї, гімназії, ко-
легіуми

43550000,00 43550000,00 32200000,00 3015000,00 0,00 812000,00 12000,00 0,00 0,00 800000,00 800000,00 44362000,00

070401 0960

Позашк ільн і 
заклади освіти, 
заходи із поза-
шкільної роботи з 
дітьми

915000,00 915000,00 700000,00 75000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 915000,00

070802 0990

М е т о д и ч н а 
робота, інші за-
ходи у сфері на-
родної освіти

1250000,00 1250000,00 950000,00 33000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1250000,00

070804 0990

Централізова-
ні бухгалтерії об-
ласних, міських, 
районних відділів 
освіти

900000,00 900000,00 730000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900000,00

070805 0990

Групи центра-
лізованого госпо-
дарського обслу-
говування

370000,00 370000,00 292000,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370000,00

070806 0990 Інші заклади 
освіти 105000,00 105000,00 86600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105000,00

11  Сектор моло-
ді та спорту 1196300,00 1196300,00 633400,00 14800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1196300,00

090000  

С о ц і а л ь н и й 
захист та соці-
альне забезпе-
чення

425000,00 425000,00 295000,00 11800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425000,00

091101 1040

У т р и м а н н я 
центрів соціаль-
них служб для 
сім`ї, дітей та мо-
лоді

415000,00 415000,00 295000,00 11800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415000,00

091102 1040

Програми і за-
ходи центрів со-
ціальних служб 
для сім`ї, дітей та 
молоді

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

130000  Фізична куль-
тура і спорт 771300,00 771300,00 338400,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 771300,00

130102 0810

Проведення 
н а в ч а л ь н о -
т р е н у в а л ь н и х 
зборів і змагань

105000,00 105000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105000,00

130106 0810

Проведення 
н а в ч а л ь н о -
т р е н у в а л ь н и х 
зборів і змагань з 
неолімпійських 
видів спорту

25000,00 25000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25000,00

130107 0810

Утримання та 
н а в ч а л ь н о -
тренувальна ро-
бота дитячо-
юнацьких спор-
тивних шкіл

539300,00 539300,00 338400,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 539300,00

130202 0810

Проведення 
заходів з нетра-
диційних видів 
спорту і масових 
заходів з фізичної 
культури (які про-
водяться громад-
ськими організа-
ц і я м и 
ф і з к у л ь т у рно -
спортивної спря-
мованості)

22000,00 22000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22000,00

130204 0810

У т р и м а н н я 
апарату управлін-
ня громадських 
ф і з к у л ь т у рно -
спортивних орга-
нізацій

80000,00 80000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80000,00

14  

Т е р н о п і л ь -
ське районне 
територіальне 
м е д и ч н е 
об’єднання

29463300,00 29463300,00 18959700,00 3572500,00 0,00 3245100,00 3172100,00 1521000,00 620800,00 73000,00 0,00 32708400,00

080000  Охорона здоров`я 29463300,00 29463300,00 18959700,00 3572500,00 0,00 3245100,00 3172100,00 1521000,00 620800,00 73000,00 0,00 32708400,00

80102 0731 Територіальні ме-
дичні об’єднання 29423300,00 29423300,00 18959700,00   3245100,00 3172100,00 1521000,00 620800,00 73000,00  32668400,00

Продовження на 11 стор.

Додаток №3 
до рішення районної ради 

«Про районний бюджет на 2016 рік»
грн.
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Оголошення ●

громада
Об’єднана Вісник Байковецької об’єднаної 

територіальної громади

Байківці •Гаї Гречинські•ДуБівці•курники•Лозова•стеГниківці•ШЛяхтинці

22 січня 2016 р. №1

17 січня ц.р. Байковецьку 
об’єднану територіальну гро-
маду офіційно зареєстрова-
но. Наступний етап — реє-
страція відділів сільської ра-
ди. Про нові виклики, які сто-
ять перед Байковецькою 
об’єднаною територіальною 
громадою, говоримо із голо-
вою Тернопільського облас-
ного відділення Всеукраїн-
ської асоціації сільських і се-
лищних рад,  Байковецьким 
сільським головою Анатолієм 
Куликом.

— Анатолію Романовичу, роз-
кажіть, будь ласка, як розпоча-
ла 2016 рік Байковецька 
об’єднана територіальна грома-
да?

— Наприкінці грудня минулого 
року сесією Байковецької сільської 
ради затверджено бюджет на 2016 
рік. На початку цього року вже вне-
сли зміни, які стосуються медичної 
та освітньої державних субвенцій. 
Приміром, спочатку законодавець 
пропонував, що заклади вторинної 
медицини фінансуватимуться з  
обласного бюджету, а первинної 
— з місцевого. Після цього було 
прийнято закон, який передбачає 
фінансування первинного і вторин-
ного рівнів медицини з бюджету 
об’єднаних територіальних громад. 
Тому ми змушені були вносити змі-
ни щодо видатків на вторинну ме-
дицину. Разом з цим, постало пи-
тання про доступність відповідних 
медичних послуг для мешканців 
нашої громади. Відтак, на сесії 
сільської ради прийнято рішення 
спрямувати частину медичної суб-
венції через бюджет Тернопіль-
ської міської ради в Тернопільську 
міську комунальну лікарню №2, яка 
знаходиться поруч з Байківцями. 
За це нашій громаді адміністраці-
єю лікарні запропоновано пакет 
послуг, які фінансуватимуться за 
рахунок сільського бюджету. Буде 
впроваджено персоніфікований 
облік громадян Байковецької  
сільської ради, в рамках якого осо-
ба, яка має відповідні позначки у 
паспорті про те, що вона проживає 
на території Байковецької 
об’єднаної громади, має право на 
ряд безкоштовних послуг. Також 
завдяки цьому обліку формувати-
меться рахунок за надані послуги 
— кожна гривня бюджету об’єднаної 
громади буде витрачена аргумен-
товано.

— Як щодо освітньої субвен-
ції?

— Оскільки ми не встигаємо 
вкластися у часові рамки щодо по-
дачі необхідних документів, щоб 
взяти загальноосвітні школи і до-
шкільні заклади на нашій території 
на баланс об’єднаної громади і 
внести їх у статут, вирішено части-
ну з освітньої субвенції і таку ж 
суму з місцевого бюджету за пер-
ший квартал перерахувати через 
районний бюджет на відділ освіти 
Тернопільської РДА. Цей крок по-
трібний для того, аби не створити 
затримки у виплаті заробітної пла-

ти педагогам. З другого кварталу, 
очевидно, школи і дитсадки на на-
шій території таки перейдуть на 
баланс Байковецької об’єднаної 
громади. 

— Яка ситуація у сфері куль-
тури об’єднаної громади?

— Культурний центр буде зосе-
реджено на базі Байковецького 
будинку культури. Тут створювати-
мемо відділ культури, молоді і 
спорту об’єднаної громади, в яко-
му буде начальник відділу та три 
спеціалісти. Будинки культури і 
клуби інших сіл громади будуть у 
комунальному господарстві БК  
с. Байківці. 

— 11 січня ц. р. з робочим ві-
зитом Тернопільщину відвідав 
Петро Порошенко. Зокрема, 
Президент побував на території 
Байковецької сільської ради. 
Знаю, Ви теж взяли участь у 
цьому заході.

— Петро Порошенко оглянув 
потужності та спілкувався з колек-
тивом ТОВ “СЕ Боднетце-Україна”, 
яке назвав одним із кращих вітчиз-
няних підприємств, які працюють в 
рамках іноземних інвестицій. Ви-
соко оцінив умови роботи та факт 
великої кількості працевлаштова-
них. Тернопільські аграрії під час 
зустрічі у ТОВ “СЕ Боднетце-
Україна” звернулися до Петра 
Олексійовича з проханням включи-
ти їх у робочу групу, яка працюва-
тиме над законопроектом щодо 
ринку землі. Президент погодився 
і наголосив, що ринок землі пови-
нен бути цивілізованим. 

— Як справи із формуванням 
нових відділів у Байковецькій 
сільській раді?

— Наразі формуємо загальний 
відділ. Придбали 10 комплектів 
комп’ютерного обладнання. Неза-
баром плануємо придбати ще 10 
таких комплектів. Формуємо штат. 
Уже створено юридичний відділ. 

Законом визначено, що ми по-
винні перебрати на себе повнова-
ження реєстраційної служби. Пла-

нуємо, що так звану “приписку” 
можна буде виконати у сільській 
раді з квітня ц.р. Аби люди не сто-
яли у довгих чергах від раннього 
ранку, з 1 травня у нас можна буде 
зареєструвати і нерухоме майно, 
що наразі у компетенції реєстра-
ційної служби Тернопільського ра-
йонного управління юстиції. З дру-
гого кварталу цього року будемо 
формувати, як окрему юридичну 
особу, відділ освіти та центр соці-
альних служб для сім’ї, дітей та 
молоді.

— Які проекти втілюються у 
селах, які увійшли в об’єднану 
громаду з центром у Байків-
цях?

— Програмою соціально-
економічного розвитку передбаче-
но оновлення зупинок та встанов-
лення сучасних дитячих майданчи-
ків у кожному селі об’єднаної гро-
мади. Щодо ближчих у часі проек-
тів — освітлення небезпечної нині 
для пішоходів ділянки дороги із  
с. Гаї Гречинські у бік ТРЦ “Подо-
ляни”, де останнім часом відбулися 
вже два летальні випадки. У Дубів-
цях практично завершено проект 
щодо освітлення всіх вулиць, не 
вистачає ще кілька ліхтарів, які ку-
пимо у найближчі дні. Цей проект 
розпочав колишній Дубівецький 
сільський голова, а нині мій  
перший заступник Микола Дума. 
Що стосується вуличного освітлен-
ня — на завершальному етапі про-
екти щодо встановлення ліхтарів 
на вул. Корольова в Байківцях, у 
лютому ц. р. тут розпочнуться  
відповідні роботи. 

— Торік у Тернопільському 
районі багато проектів вдалося 
реалізувати за кошти Держав-
ного фонду регіонального роз-
витку, зокрема один завершили 
у Байківцях. Що плануєте втіли-
ти у цьому році?

— У січні разом з проектантами 
робимо перерахунок кошторисної 
документації у цінах 2016 року.  
Після цього проекти повинні про-

йти повторну експертизу, аби по-
дати їх на розгляд конкурсної комі-
сії Державного фонду регіонально-
го розвитку. Фізично встигнути це 
у відведені часові рамки неможли-
во. Будемо пропонувати конкурс-
ній комісії розглядати наші проекти 
тимчасово без експертної оцінки.

— Які у Вас враження від де-
путатського складу сільської ра-
ди сьомого скликання?

— Це небайдужі люди, які актив-
но беруть участь в обговоренні і 
вирішенні актуальних для громади 
питань на сесіях сільської ради. 
Тандем “лебідь, рак і щука”, як ві-
домо, не спрацьовує. Депутати 
розуміють, що не можна очікувати 
всього відразу. Ми — першопро-
хідці у своїй нинішній роботі.  
Фактично створюємо “з нуля” нову 
структуру, якої в Україні ще не бу-
ло. Так, воно певним чином пере-
плітається з тією роботою, яка бу-
ла в місцевому самоврядуванні, 
але тут дуже багато нового: суміш 
місцевого самоврядування і дер-
жавного управління, суміш села і 
міста обласного значення, нові по-
вноваження і ті функціональні 
обов’язки, які були. 

— У чому сьогодні полягає 
компетенція старост?

— Щоб полегшити процедуру 
оформлення довідок, які раніше 
видавали у відповідних сільських 
радах, ми ввели секретарів сіль-
ських рад у загальний відділ Бай-
ковецької сільської ради. Вони го-
тують необхідні довідки за запитом 
на місцях, передають їх в електро-
нному варіанті у сільську раду, які 
після підписання сільським голо-
вою старости або заступники сіль-
ського голови доставляють на міс-
ця. У недалекому майбутньому 
створимо повноцінний центр на-
дання адміністративних послуг, у 
кожному селі буде його філія. Крім 
представлення інтересів своїх сіл у 
виконавчому комітеті, у компетен-
ції старост — підготовка проектно-
кошторисної документації у насе-
лених пунктах, які вони представ-
ляють. У бюджеті Байковецької 
сільської ради закладено майже 7 
млн. грн. капітальних видатків, тоб-
то, кожне село у складі нашої гро-
мади в 2016 році може розрахову-
вати на 1 млн. грн. з місцевого 
бюджету. Сума суттєва.

— Для об’єднаної громади 
надзвичайно важливе повноцін-
не транспортне сполучення між 
населеними пунктами. Що вже 
відомо з приводу ремонту доріг 
на Вашій території?

— Це надзвичайно складний і 
дорогий процес у сучасних умовах. 
Будемо намагатися залучити ко-
шти з додаткових джерел — Між-
народного валютного фонду і Дер-
жавного фонду регіонального роз-
витку, також з місцевого бюджету. 
Замовили проектно-кошторисну 
документацію у Службі автомобіль-
них доріг Тернопільської області. 
Сподіваюся, цьогоріч певний об’єм 
роботи виконати встигнемо. 

Розмовляла Ірина ЮРКО.

Актуальне інтерв’ю ●

Анатолій Кулик:  

“Кожна гривня об’єднаної громади  
буде використана аргументовано”

Голова Тернопільського обласного відділення Всеукраїнської 
асоціації сільських і селищних рад,   

Байковецький сільський голова Анатолій Кулик.

Байковецька сільська рада 
оголошує конкурс на заміщення 
вакантних посад:

* начальник відділу культури, ту-
ризму, молоді та спорту;   

* завідувач сектору житлово-
комунального господарства, тран-
спорту, зв’язку та благоустрою;

* завідувач сектору економічного 
розвитку та інвестицій;

* начальник служби в справах ді-
тей; 

* заступник начальника загаль-
ного відділу.

Вимоги до кандидатів: повна 
вища освіта за освітньо-
кваліфікаційним рівнем магістра, 
спеціаліста; стаж роботи в органах 
місцевого самоврядування чи на 
державній службі не менше 2-ох 
років або в інших сферах управлін-
ня не менше 3-ох років.

* головний спеціаліст відділу 
юридичної та  кадрової роботи;   

* головний спеціаліст фінансово-
господарського відділу; 

* головний спеціаліст  відділу 
організаційно-інформаційної робо-
ти (2 посади);

* головний  спеціаліст відділу ве-
дення Державного реєстру вибор-
ців та військово-облікового столу (2 
посади);

* головний спеціаліст відділу зе-
мельних відносин, будівництва та 
архітектури (3 посади);

* головний спеціаліст відділу 
культури, туризму, молоді та спорту 
(2 посади);

* головний спеціаліст сектору 
житлово-комунального господар-
ства, транспорту, зв’язку та благо-
устрою;

* головний спеціаліст служби в 
справах дітей;

* головний спеціаліст сектору 
економічного розвитку та інвести-
цій;

* провідний спеціаліст загально-
го відділу;

* провідний спеціаліст фінансово-
господарського відділу (2 посади).

Вимоги до кандидатів: повна 
вища освіта за освітньо-
кваліфікаційним рівнем магістра, 
спеціаліста; без вимог до стажу ро-
боти.

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

— заяву про участь в конкурсі;
— заповнену особову картку 

(форма П-2 ДС) з відповідними до-
датками;

— дві фотокартки розміром 4х6;
— копії документів про освіту, 

підвищення кваліфікації, присвоєн-
ня вченого звання, присудження на-
укового ступеня;

— декларацію про майно, дохо-
ди, витрати і зобов’язання фінансо-
вого характеру за минулий рік; 

— копію документа, що посвідчує 
особу;

— копію військового квитка для 
військовозобов’язаних.

Загальні вимоги до претен-
дентів на посади:  громадянство 
України; вільне володіння держав-
ною мовою. Документи приймають-
ся протягом 30 календарних днів з 
дня опублікування оголошення про 
проведення конкурсу за адресою: 
с. Байківці, вул. С. Стрільців, 43, 
Байковецька сільська рада. Теле-
фон: 29-62-24. Додаткова інформа-
ція щодо основних функціональних 
обов’язків, розмірів та умов оплати 
праці надається кадровою службою 
Байковецької сільської ради.

Байковецький сільський 
голова А. Р. КУлиК.
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Місцеве самоврядування ●

Від Різдва до Стрітення ●

(Г. Сковорода)
“Бери вершину — матимеш середину”.

Ірина ЮРКО.
 
Хто, як не священик, покаже 
приклад, що занурення в 
особливу йорданську воду 
потрібне, — так вважає отець 
Василь Мокрицький, настоя-
тель храму Святого Духа у  
с. Гаї Гречинські, що входить 
у Байковецьку об’єднану те-
риторіальну громаду. 19 січ-
ня у передобідню пору біля 
каплички на честь ікони Ма-
тері Божої “Живописне дже-
рело” у с. Гаї Гречинські від-
булося велике освячення во-
ди. Люди у піднесеному на-
строї чекали, поки отець Ва-
силь дозволить набирати ці-
лющу воду. Із благоговінням 
несли цю воду в домівки.

Купання на Водохреще церк-
вою не передбачене, але дозво-
лене. Ті, хто купається у крижаній 
воді, вважають, що таким чином 
змивають із себе духовний бруд, 
загартовують тіло і душу. Близько 
десяти сміливців у Гаях Гречин-
ських на свято Водохреща не по-
боялися пірнути у крижану воду. 
Першим з іконою у купіль увійшов 
о. Василь і тричі занурився у во-
ду. Отець каже, хоч погода в 
Україні на Водохреща зовсім не 
така, як на справжній річці Йор-
дан, не зафіксовано жодного ви-
падку, коли людина після зану-
рення в освячену крижану воду 
захворіла б. “Ця вода має такий 
самий смак, колір, як звичайна 
питна, але під час освячення змі-
нює структуру, — сказав о. Ва-

силь Мокрицький. — Зі щирою 
молитвою і сильною вірою цей 
процес часто супроводжувався 
дивом. Якось місцева жителька, 
лікар Руслана Сабала, яка живе 
навпроти нашої церкви, розпові-
ла, як багато років тому, коли біля 
джерела не було ще жодних бу-
дов, побачила силует жінки, що 
піднімався над водою. Ця історія 
мене дуже підбадьорила у намірі 
розпочати тут будівництво храму 
Святого Духа, який освячувати-
мемо навесні цього року”.

Щодо власного занурення у ку-

пальню о. Василь сказав: “Я не 
можу пропонувати людям пірнати 
у холодну воду, а сам стояти збо-
ку. Кілька останніх років регулярно 
входжу в крижану воду на Водо-
хреща”. 

Залишається загадкою факт, 
що освячена на Йордан вода не 
псується, не набирає сторонніх за-
пахів і зберігається тривалий тер-
мін. Вважається, що на Водохре-
ща з опівночі до опівночі вода на-
буває цілющих властивостей і збе-
рігає їх впродовж року, лікуючи 
людей тілесно і духовно.

На Йордан священик першим 
ввійшов у крижану воду

Настоятель храму Святого Духа  
 с. Гаї Гречинські отець Василь Мокрицький  

на свято Водохреща першим увійшов у крижану воду.

Під час освячення води біля каплички на честь ікони  
Матері Божої “Живописне джерело” у с. Гаї Гречинські, 19 січня 2016 року.

Ірина ЮРКО.
 
У зв’язку з роз-
робленням міс-
тобудівної до-
кументації “Ге-
нерального пла-
ну сіл Лозова та 
Курники”, з ме-
тою врахування 
громадських ін-
тересів, о 17.00 
год. 22 січня ц. 
р. в приміщенні 
Лозівської шко-
ли відбудеться 
г р о м а д с ь к е 
слухання цієї 
містобудівної 
документації. 

Як розповів на-
шому кореспонденту староста 
сіл Лозова і Курники Володи-
мир Гуль, генеральний план по-
трібний, насамперед, аби ввести 
землі за межами населеного пунк-
ту в межі сільської ради. “Генплан 
передбачає значне збільшення те-
риторії наших сіл, — сказав Воло-
димир Миколайович. — До при-
кладу, нині в межах населеного 
пункту с. Лозова є 128, 08 га, а за-
вдяки генеральному плану зможе-
мо збільшити цю територію до 
989,37 га. Курники збільшаться з 

80,26 га до 538, 
94 га. Уряд 
України обіцяє, 
що у 2017 році 
буде скасовано 
мораторій на 
продаж земель 
товарного ви-
робництва (паї), 
тож генплан 
дозволить на-
шим жителям 
скористатися 
цим правом. У 
сучасних умо-
вах розвиток 
будь-якого на-
селеного пунк-
ту неможливий 
без генераль-
ного плану за-
будови. Це 

своєрідний орієнтир на день сьо-
годнішній, завтрашній і перспекти-
ву загалом.  Передбачити все в 
генеральному плані нереально, 
але громада зможе вносити зміни 
до нього кожні 5 років”. 

За словами Володимира Гуля, 
після громадських обговорень, 
розробник (приватне підприєм-
ство Архітектурно-проектне бюро 
“Арко”) передасть проект генпла-
ну з врахованими пропозиціями 
населення на затвердження сесі-
єю Байковецької сільської ради.

Лозова і Курники 
матимуть 

генеральний план

Cтароста сіл Лозова  
і Курники Володимир Гуль.

15 січня 90-ті іменини  
відзначила найстарша жи-
телька с. Курники Ганна 
Павлівна Доброводська.

Усе життя Ганна Павлівна пра-
цювала у місцевому колгоспі. В 
селі її знають як чесну, сумлінну, 
щирого серця жінку, яка завжди 
з добром йде до людей. Ганна 
Доброводська виховала трьох ді-
тей — Марію, Степана і Володи-
мира. Тішиться п’ятьма внуками і 
дев’ятьма правнуками, які у мо-
розні січневі дні вітали свою ба-
бусю з днем народження.

На фото: Ганна Добровод-
ська, яку в день народження з 
подарунками і щирими словами 
вітали директор СТОВ “Дружба” 
Наталія Янкевич (крайня зліва),  
староста сіл Лозова і Курники 
Володимир Гуль (другий справа), 
перший заступник Байковецько-
го сільського голови Микола Ду-
ма (крайній справа), дочка Ганни 
Доброводської Марія, правнуки 
Владислав і Максим.

Життя прожити…  ●

Найстаршій жительці Курників — 90

Ірина ЮРКО.

Як розповів головний бухгал-
тер Байковецької сільської 
ради Андрій Курочка, бю-
джет Байковецької 
об’єднаної громади на 2016 
рік — самодостатній і зба-
лансований, його повинно 
вистачити на реалізацію всіх 
запланованих проектів. 

— Капітальні видатки в осно-
вному будуть спрямовані на ре-
монти закладів соціальної сфери, 
зокрема, на капітальний ремонт 
Байковецької ЗОШ І-ІІ ст., капі-
тальний ремонт будинку культури 
в с. Лозова, будівництво об’єктів 
інфраструктури, передусім доріг, 
комунальних закладів нашої гро-
мади, — сказав Андрій Романович. 
— Розглядаємо можливість пере-
дачі частини коштів місцевого бю-
джету на депозитний рахунок. 
Основний показник надходжень 
бюджету Байковецької сільської 
ради — податок з доходів найма-
них працівників, з якого заплано-
вано отримати 26 млн. грн. З по-
датку на майно (оренда, земель-
ний податок, податок на нерухоме 

майно) плануємо зібрати 2 млн. 
980 тис. грн. З акцизного податку 
— 1 млн. 250 тис. грн. Реверсну 
дотацію у розмірі 4 млн. 584 тис. 
800 грн. Байковецька сільська ра-
да цьогоріч передасть у держав-
ний бюджет. 

4 січня ц. р. за результатами 
другої сесії Байковецької сільської 
ради сьомого скликання до місце-
во бюджету внесено зміни. Роз-
глянувши пропозиції комісії з пи-
тань планування фінансів бюджету 
та соціально-економічного розви-
тку Байковецької сільської ради 
щодо внесення змін до сільського 
бюджету на 2016 рік та, керуючись 
статтями №26, №65 Закону Укра-
їни “Про місцеве самоврядування 
в Україні”, вирішено збільшити об-
сяг доходів загального фонду сіль-
ського бюджету на 2016 рік в сумі 
два мільйони сто сорок шість ти-
сяч сто гривень. Зокрема, освітня 
субвенція Байковецькій об’єднаній 
громаді з державного бюджету 
становить 70 800 грн., медична 
субвенція — 2 075 300 грн. Згідно 
зі змінами, обсяг  видатків  за-
гального  фонду  сільського  бю-
джету на 2016 рік збільшиться на 
2 млн. 146 тис. 100 гривень. 

Бюджет-2016: 
акценти

Фінанси ●

Головний бухгалтер Байковецької сільської ради  
Андрій Курочка в робочому кабінеті.
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На сцені Тернопільського РБК — вертеп села
 Стегниківці (керівник — Дарія Карман).

Show must go on ●

(О. Довженко)
“Ті держави здатні стати великими, у яких великі малі люди”.

Ірина ЮРКО.

У неділю, 17 січня, в 
будинку культури с. 
Байківці відбулася 
вистава за мотивами 
твору Миколи Гоголя 
“Вечори на хуторі бі-
ля Диканьки”, яку 
переглянули понад 
триста глядачів. Ін-
терпретація драми 
театром “Світло і 
тінь” БК с. Байківці 
створила кілька ан-
тонімічних сюжетних 
ліній відповідно до 
першоджерела. Про 
деталі роботи над 
спектаклем ми запи-
тали в самодіяльних 
акторів.

Мар’ян ГАРБУЗ,  
директор будинку  
культури с. Байківці: 
“Далеко не кожен сіль-
ський будинок культури 
нині має свій театр, осо-
бливого такого рівня. Я 
надзвичайно пишаюся, 
що у Байківцях активно 
живе театральне мисте-
цтво. Це гуртує людей. 
Як доказ – повен зал гля-
дачів. Я теж беру участь у 
театрі “Світло і тінь”, його 
актори стали мені рідни-
ми, кожен відчуває тут 
велику підтримку і гото-
вий будь-якої миті під-
тримати товариша. У ви-
ставу “Вечори на хуторі 
біля Диканьки” мене запросив її режисер і 
сценарист о. Віталій Дзюба, запропонував 
роль тата Оксани і поставив ультиматум: 
якщо не погоджуся, спектаклю не буде. 
Звісно, відмовити я не зміг (усміхається – 
ред.). Мій герой – веселий, життєлюбний 
чоловік, тож надто перевтілюватися мені 
не довелося”. 

Сергій БЕРБЕНИЧУК: “Мою роль сце-
нарист і режисер о. Віталій Дзюба створив 
сам, у Миколи Гоголя її не було. Я грав 
Остапа – сина багатіїв, який прагнув одру-
житися з Оксаною. Мені віддавна подобав-
ся цей твір, бо в ньому відтворено весь 
колорит улюбленої пори року – зими. Обо-
жнюю колядувати і щедрувати у засніжені 
вечори. Відкриттям став новий рівень  
майстерності акторів театру “Світло і тінь”, 
це було щось! Свої репліки вивчив завдяки 
частим репетиціям, бо самотужки вчити 
напам’ять мені дуже складно. Виставу ми 
готували трохи більше місяця”. 

Ярослав ТОМАШЕВСЬКИЙ: “Я зіграв 
на сцені негативного персонажа – Чорта. 
Впродовж вистави мій герой часто зміню-
вав характер. Вивчення реплік далися лег-
ко. Приємним спогадом назавжди зали-
шаться наші репетиції.  У нас дуже друж-
ний творчий колектив”.

Марія ЛЕНЬКО: “Моє творче амплуа – 
Оксана. Мені до душі її характер – горда, 
але водночас щира і добра дівчина. В цій 
виставі відчувалася частинка душі кожного 
актора, які прагнули грати якнайкраще. 
Особливість цього спектаклю, напевно, у 
тому, що в грі ми перенеслись в епоху, ко-
ли люди не були залежні від інтернету і 
телебачення, вміли по-справжньому весе-
литися, колядували”.

Оля ЧОРНЯК: “Я зіграла на сцені Со-
лоху – матір коваля Вакули. Це хитра і во-
льова жінка, яка знає, чого хоче, і водночас 
це – проста,  добра, привітна селянка. Ре-
петиції мені запам’яталися щирістю і від-
вертістю наших акторів. Кожен покидав 
домашні справи, роботу чи навчання і по-
спішав “шліфувати” роль. У в цій виставі 
багато кумедних сцен і фантастичних по-
дій, які додавали натхнення”.

Оля КЛЮК: “Моя героїня – мама Окса-
ни. Явдоха – проста сільська заклопотана 
жінка. Її характер близький мені. На репе-
тиціях у будинку культури я відпочивала від 
буденності. Між моїми колегами на сцені 
завжди  було порозуміння, кожен допома-
гав один одному. Разом підібрали гарде-
роб і декорували сцену. Як на мене голо-
вна мета цієї вистави – подарувати гарний 
настрій глядачам. Здається, ми її втілили”.

Надя ЯСЬКЕВИЧ: “На сцені я виконува-
ла роль Одарки – подруги Оксани. Вона 
завжди шукала і, що цікаво, знаходила 
правильні рішення, особливо це відобра-
жалося на проблемах її подруг. Одарка – 

активна, весела і цікава. Атмосфера наших 
репетицій – один з головних факторів, че-
рез який я погодилася брати участь у ви-
ставі. Тут завжди було весело, приємно. 
Кожна проба дарувала впевненість у своїх 
силах на сцені. На останній репетиції, коли 
декорували сцену, ми дещо нервували, 
але зуміли опанувати себе і приймали 
спільні рішення щодо спірних питань. Для 
мене кожна вистава нашого театру, в якій 
я брала участь, є важливою, однак “Вечори 
на хуторі біля Диканьки” — особлива. Вва-
жаю, ми виступили достойно. Цікаво, що 
кожен актор у прем’єрний день був значно 
майстернішим у грі, ніж під час репети-
цій”.

Максим КАСАРДА: “Мені дісталася 
роль Козака Запорізької Січі. Козак – неза-
лежна людина, яка прагне свободи. Мені 
це теж близьке. Дружньою атмосферою 
запам’яталися наші репетиції, під час яких 
добряче насміялися.  Насамперед, повість 
Миколи Гоголя “Вечори на хуторі біля Ди-
каньки” — це зображення українського на-
роду в давно минулі часи. Але в нас виста-
ва за мотивами цього твору вийшла з де-
що іншим закінченням – тут козаки не під-
коряються цариці Катерині, вони – вільні! 
Саме козаки допомагають Вакулі дістати 
черевички для Оксани, а цариця Катерина 
стає наймичкою в Диканці. Вдячний за 
влучний оновлений сюжет нашому режи-
серу – о. Віталію. Дякую за запрошення 
брати участь у цій незабутній виставі”. 

Також у виставі взяли участь Володимир 
Кірик (у ролі Вакули), Ірина Шулик (Кате-
рина), Тарас Марків (Кум), Ірина Жулицька 
(Марічка), Богдан Смаль (Дяк Йосиф Ники-
форович), Павло Тлумацький (Потьомкін), 
Павло Кадило(Козак). Режисер і сценарист 
вистави “Вечори на хуторі біля Диканьки” 
театру “Світло і тінь” с. Байківці — парох  
с. Байківці о. Віталій Дзюба.

Враження від вистави Байковецького 
сільського голови Анатолія Кулика: 
“Спектаклем “Вечори на хуторі біля Ди-
каньки” духовно-драматичний театр 
“Світло і тінь” с. Байківці продемонстру-
вав ріст виконавської та режисерської 
майстерності. Цьогоріч з’явилися нові 
актори. Мені сподобалася нова  
інтерпретація класики – режисер поста-
вив у незручне становище царицю Кате-
рину, яка потрапила на панщину до ко-
заків. Втім, головне – у цій виставі гра-
ють наші мешканці, які проявили неймо-
вірний акторський талант. Театр “Світло 
і тінь” —  “фішка” Байковець як і народ-
ний аматорський ансамбль танцю  
“ГлоріяБай”. Мені дуже хотілося б, щоб 
наш театр виконав турне селами Байко-
вецької об’єднаної громади і, можливо, 
завітав на сцену в с. Великі Гаї, звідки 
цієї неділі до нас приїдуть митці з верте-
пом, який побував на Сході України”.  

“Вечори на хуторі біля 
Диканьки”: нова 

інтерпретація класики

Будинок культури с. Байківці

“Нова радість стала”-2016 ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

Цьогорічний конкурс-огляд зимо-
вого календарно-обрядового фоль-
клору “Нова радість стала” зібрав 
у Тернопільському районному бу-
динку культури 20 колективів зі 
всього району. Серед учасників 
конкурсу були вертепи Стегників-
ців та Курників,  які входять до 
складу Байковецької об’єднаної 
територіальної громади. 

З вертепним дійством Курники впер-
ше виступили на сцені Тернопільського 
РБК в січні 2012 року. Керівник колекти-
ву Марія Миц розповіла, що чотири ро-
ки тому за кошти, які зібрала молодь 
села, вітаючи односельчан із Різдвом, 
вдалося придбати костюми для верте-
пу. Посприяв цьому заступник голови 
церковного комітету місцевої церкви 
святого Михаїла Ярослав Рудько з дру-
жиною Галиною. Ролі пастухів виконали 
Михайло Савіцький і Володимир Вор-

кун, волхвів — Микола Бай, Тарас Хов-
рат і Володимир Рудак, Смерті — Тетяна 
Ховрат, Ірода — Василь Бутрин, ангела 
— Устим Бутрин, воїнів — Остап Бутрин 
і Віктор Демуш. Жіночий вокальний ан-
самбль села Курники у складі Іванни 
Кізлик, Наталії Миц, Оксани Рудої та 
Марії Миц супроводжував вертепну ви-
ставу дзвінкою колядою. Більшість кур-
никівських вертепників є учасниками 
гуртка за інтересами “Незабудка” і гурт-
ка художнього слова, які діють при міс-
цевих клубі і бібліотеці.

Святковий настрій і відчуття родин-
ного затишку гостям заходу подарував 
вертеп зі Стегниківців: Роксолана Руда, 
Катерина Чорна, Уляна Ткач, Христина 
Каліщук, Олексій Кривобедрий, Іван Ре-
мінник, Тарас Банніков, Марічка Ду-
шенько, Володимир і Віталій Воркуни, 
Михайло Кузніцов, Сергій Тискальний, 
Ігор Пастернак і Мар’яна Кіпибіда. Ав-
тентичне вертепне дійство організували 
завідуюча Стегниківським клубом Дарія 
Карман, Ірина Скоробогата, Оксана  
Бутрин і Любов Худяк.

Вертеп клубу села Курники — учасник конкурсу-огляду зимового 
календарно-обрядового фольклору “Нова радість стала”, 

10 січня 2016 року в Тернопільському районному будинку культури.

З колядою  
в кожну хату

Щиро вітаємо з 35-річчям Юрія Романовича  
ГЕНСЬОРСЬКОГО із с. Байківці.

Хай життя квітує, як калина в лузі,

Нехай  будуть  поруч щирі, вірні друзі,

Хай обминають болі і тривоги,

Хай стелиться довга життєва дорога.

Здоров’я міцного і щастя без краю,

Усього найкращого щиро бажаєм!

З повагою – рідні та колеги по роботі.

З 10-річчям від щирого серця вітаємо Анастасію ГЕНСЬОРСЬКУ з с. Байківці. 
День народження — це особливий день,

І коли щороку він приходить,

Серце наче сповнене пісень,

Світ, здається, сповнений мелодій.

Хай ніколи у Твоїх очах

Чиста й світла радість не згасає,

Щоб не було смутку навіть в снах!

Хай Господь здоров’я посилає.

Мати Божа хай благословить,

Хай Спаситель буде все з Тобою.

Хай в житті Твоїм він кожну мить 

обдарує ласкою святою.

З любов’ю – рідні.
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Перевірені рецепти ●

Родина  ●

(А. Альфред)
“Не запитуй, що дало тобі життя; запитай, що дав йому ти”.

Соломія ДмитрієвСька, 
cтудентка IV курсу відділення 

«Журналістика»  
тНПУ ім. в. Гнатюка.

Золоте весілля – це найкра-
щий доказ того, що справ-
жнє, щасливе і вірне кохан-
ня насправді існує. Спільно 
прожиті 50 років тому і на-
звали «золотим ювілеєм», 
адже як благородний метал, 
який витримує різні впливи, 
так  і подружжя  Шуль із се-
ла Лозова змогло пройти 
життя крізь труднощі разом, 
витримавши негаразди та 
удари долі.

Нещодавно сімейна пара із се-
ла Лозова Катерина Миколаївна 
та Іван Федорович Шуль відзна-
чили “золоте весілля”. Півстоліття 
разом, проживши пліч-о-пліч сум-
ні та щасливі миті, пройшовши за 
руку більшу частину життя, не від-
вертаючись, не покидаючи одне 
одного. Це подвиг, який під силу 
не кожному. За словами подруж-
жя, щоб прожити довго і щасли-
во, потрібна не лише любов, але 
повага і дружба. Такі людські 
якості привели їх на рушник щас-
тя. 

Прості, приємні люди, щирі і 
відверті душею. Такими словами 
можна відгукнутися про сім’ю 
Шуль. Життя, яке було у них, – не 
вмістити у кілька рядків: діти,  
колгосп, ланка, земля, господар-
ство, внуки, правнуки.

Історія їхнього кохання розпо-
чалась осінньої пори 1957-го ро-
ку. Коли в повітрі кружляло жовте 
листя, а земля убралась в темні 
кольори, Катерина Шуль вперше 
побачилась зі своїм майбутнім 
чоловіком Іваном. Були вони з  
одного села, але і подумати не 
могли, що проживуть до самої 
старості разом. Кожного вечора 
ходили з друзями, як кажуть, на 
“кавалєрку”, збиралися на краю 
села, співали веселі пісні і витан-
цьовували. Пані Катерина мала 
задушевний голос, була веселою 
і вміла танцювати, чим і заполо-
нила серце свого чоловіка. А він, 
в свою чергу, її завоював добро-
тою і характером, яким відрізняв-
ся від інших. В один із таких весе-
лих вечорів між ними пробігла  
іскра кохання, яка до сьогодніш-
нього дня жевріє у серцях обох.

Навесні 1958 року Іван  пішов в 
армію, де прослужив 3 роки і 7 
місяців. Катерина чекала його, 
сумувала – про це писала у своїх 
листах до нього. Коли Іван повер-
нувся з армії у 1965 році, одружи-
лися. Таїнство вінчання відбулося 
в церкві Святої Трійці села Шлях-
тинці, а християнський шлюб по-
дружжя отримало від отця Оме-
ляна Драпінського. Через рік на 

світ з’явились плоди їхнього ко-
хання – близнята Михайло та Ма-
рія, а ще за кілька років Бог по-
слав їм двійнят Ігоря і Галину. 

Отак душа в душу прожили 
Катерина і Іван 50 років разом. 
Багато було перешкод, але во-
ни змогли вистояти. До сварок 
не доходило, адже в сім’ї Шуль 
панували взаєморозуміння і 
підтримка. Ось чому пані Кате-
рина радить сучасним молодя-
там «розуміти один одного, під-
тримувати, любити, не боятися 
труднощів». Свої сімейні про-
блеми і справи вони вирішують 
спільно. 

Щасливе подружжя має вісім 
внуків: Олю, Оксану, Наталю, Іру, 
Марію, Настю, Юлію, Івана. Зрос-
тає шестеро правнуків – Оля, 
Єлизавета, Назар, Таня, Тарас, 
Роксолана. Діти і внуки допомага-
ють їм. «Нам залишається жити 
для дітей, онуків, правнуків. Хоче-
мо дочекатись, аби одружити їх», 
— каже подружжя Шуль.

 Як же приємно було спостері-
гати, як «золоте подружжя» ди-

виться один на одного – в їхніх 
очах так багато щирості і ніжності. 
Приємно, що люди, проживши 
разом 50 років, продовжують  
піклуватися один про одного. Це 
надзвичайно щира родина. І дуже 
хотілося б, щоб вони з усмішкою 
зустріли і «діамантове» весілля.

На завершення запитала у по-
дружжя: “Чи одружились би ще 
раз зі своєю половинкою?”.

— Я дуже щаслива, люблю 
свого Івана,  — зізналась «золота 
наречена». — Через 50 років, ма-
ючи вибір, точно побралася б з 
ним. Мені здається, що ми 25 ро-
ків одружені, а не 50.

— З дружиною прожив би ще 
40 таких життів, — з посмішкою 
каже «золотий наречений».

І хоча не те здоров’я та й роки 
не ті, але подружжя щасливе. Бо 
зуміли пронести своє почуття 
крізь роки, зберегти його. Дивля-
чись на них, з впевненістю можна 
сказати, що кохання існує. Бажа-
ємо, аби цей вогник любові ще 
горів довго, а іскра любові ніколи 
не погасла.

50 років разом
Іван та Катерина Шуль з села Курники 

відзначили “золоте весілля”

катерина миколаївна та іван Федорович Шуль у великому родинному колі.

іван та катерина Шуль у день весілля, 1965 рік.

тісто: добре розтерти 1 склянку цукру, 1 столову ложку меду,  
1 чайну ложку погашеної оцтом соди та 60 грамів масла, додати  
4,5 склянки борошна. Тісто має вийти м’яким. Розділити тісто на  
7 частин і спекти 7 коржів. 

крем: у 700 грамів масла додати добре розтерті зі склянкою цукру 
4 жовтки, додати 0,5 літра сметани, ретельно вимішати. 

Окремо стерти на тертці один лимон. Три склянки чорносливу  
відварити, відцідити на друшляку, видалити кісточки, змолоти, зміша-
ти все з подрібненими горіхами і цедрою лимона.

Спосіб перекладання коржів: перший корж змащуємо сумішшю 
чорносливу, лимона і горіхів, другий – кремом, і так далі. Верх по-
лити розтопленим шоколадом.

Рецепт господині із с. Дубівці Ольги Каплун.

Торт з чорносливом

На сумніви в нас ні півслова, 
Щільніше змикаємо стрій, 
Сотня студентська готова 
Стати на смертний свій бій.
Стужа січнева проймає 
Крізь поли благеньких

 шинель.
Гарячі серця не злякає 
Люта ворожа шрапнель.
Десь заховавсь обиватель —
Очікує, чия візьме.
Суне московський каратель 
Холод у душу нам дме.
Нас не зупинить ні зрада, 
Ані відсутність команд. 
Ми — нездоланна завада 
Для збільшовичених банд.
Нас тут сьогодні так мало —

Проте замикаємо фронт.
Суне москальська навала 
Чорніє від них горизонт.
Стогне земля українська 
Від стуку чужих підошов.
Якби піднялося нас більше —
Ворог тоді б не пройшов.
Чується голос героїв,
І я солідарний з ним:
Якби піднялись українці,
Ми би не втратили Крим.
І вкотре каже невпинно, 
Як аксіому для нас:
Якби ми були рішучі, —
Мирним був би Донбас.

микола СЕмУСь,  
с. Стегниківці.

Вірш з конверта ●

Крути —  
голос героїв

Байковецька сільська рада тернопільського району терно-
пільської області оголошує конкурс на визначення виконавця по-
слуг із вивезення твердих побутових відходів на території сіл  
Байківці, Шляхтинці, Гаї Гречинські, Лозова, Курники, Стегниківці, 
Дубівці. Документи приймаються впродовж 30 днів з дня опубліку-
вання оголошення за адресою: 47711, с. Байківці, вул. С. Стрільців, 
43. Тел. 29-62-24.

У першу неділю нового року в нашу оселю прийшла біда – вогонь 
знищив все, що було в квартирі. Завдяки небайдужим людям легше 
пережили лихо. Висловлюємо щиросердечну вдячність колегам по ро-
боті нашого зятя Андрія Романовича Курочки – Байковецькому сільсько-
му голові Анатолію Романовичу Кулику, колективу сільської ради, а та-
кож сватам Юлії та Роману Курочкам за допомогу в відновленні житла. 
Нехай милостивий Господь поверне добру справу сторицею Вам і Ва-
шим родинам, подарує міцне здоров’я, благополуччя на довгі роки.

З повагою і вдячністю — родина  
віри Омелянівни Ногас, м. Шумськ.

Вдячність  ●

Наша сторінка
https://www.facebook.com/

pages/Байківці-і-байківчани

Сайт села Байківці  
http://bajkivci.org/
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Розподіл видатків Тернопільського 
районного бюджету на 2016 рік

81002 0763 Інші заходи по охороні здоров’я 40000,00 40000,00 7872000,00 1025000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40000,00

15  Управління соціального за-
хисту населення 171133100,00 171133100,00 2168000,00 21000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171133100,00

070000  Освіта 894200,00 894200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 894200,00

070303 0910 Дитячі будинки (в т. ч. сімейно-
го типу, прийомні сім`ї) 894200,00 894200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 894200,00

090000  Соціальний захист та соці-
альне забезпечення 169238900,00 169238900,00 2168000,00 21000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169238900,00

090201 1030

Пільги ветеранам війни, особам, 
на яких поширюється чинність Зако-
ну України `Про статус ветеранів ві-
йни, гарантії їх соціального захисту`, 
особам, які мають особливі заслуги 
перед Батьківщиною, вдовам (вді-
вцям) та батькам померлих (заги-
блих) осіб, які мають особливі заслу-
ги перед Батьківщиною, дітям війни, 
особам, які мають особливі трудові 
заслуги перед Батьківщиною, вдо-
вам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі 
трудові заслуги перед Батьківщи-
ною, жертвам нацистських переслі-
дувань та реабілітованим громадя-
нам, які стали інвалідами внаслідок 
репресій або є пенсіонерами, на 
житлово-комунальні послуги

10000000,00 10000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000000,00

090202 1030

Пільги ветеранам війни, особам, 
на яких поширюється чинність Закону 
України `Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту`, осо-
бам, які мають особливі заслуги пе-
ред Батьківщиною, вдовам (вдівцям) 
та батькам померлих (загиблих) осіб, 
які мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною, особам, які мають 
особливі трудові заслуги перед Бать-
ківщиною, вдовам (вдівцям) та бать-
кам померлих (загиблих) осіб, які 
мають особливі трудові заслуги пе-
ред Батьківщиною, жертвам нацист-
ських переслідувань на придбання 
твердого палива та скрапленого газу

24000,00 24000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24000,00

090204 1030

Пільги ветеранам військової служ-
би, ветеранам органів внутрішніх справ, 
ветеранам податкової міліції, ветера-
нам державної пожежної охорони, ве-
теранам Державної кримінально-
виконавчої служби, ветеранам служби 
цивільного захисту, ветеранам Дер-
жавної служби спеціального зв`язку та 
захисту інформації України, вдовам 
(вдівцям) померлих (загиблих) ветера-
нів військової служби, ветеранів органів 
внутрішніх справ, ветеранів податкової 
міліції, ветеранів державної пожежної 
охорони, ветеранів Державної 
кримінально-виконавчої служби, вете-
ранів служби цивільного захисту та ве-
теранів Державної служби спеціально-
го зв`язку та захисту інформації Украї-
ни, звільненим зі служби за віком, че-
рез хворобу або за вислугою років 
військовослужбовцям Служби безпеки 
України, працівникам міліції, особам 
начальницького складу податкової мілі-
ції, рядового і начальницького складу 
кримінально-виконавчої системи, осо-
бам, звільненим із служби цивільного 
захисту за віком, через хворобу або за 
вислугою років, та які стали інвалідами 
під час виконання службових обов`язків, 
пенсіонерам з числа слідчих прокура-
тури, дітям (до досягнення повноліття) 
працівників міліції, осіб начальницького 
складу податкової міліції, рядового і на-
чальницького складу кримінально-
виконавчої системи, загиблих або по-
мерлих у зв`язку з виконанням службо-
вих обов`язків, непрацездатним членам 
сімей, які перебували на їх утриманні, 
звільненим з військової служби осо-
бам, які стали інвалідами під час про-
ходження військової служби, батькам 
та членам сімей військовослужбовців, 
військовослужбовців Державної служ-
би спеціального зв`язку та захисту ін-
формації України, які загинули (помер-
ли) або пропали безвісти під час про-
ходження військової служби, батькам 
та членам сімей осіб рядового і началь-
ницького складу служби цивільного 
захисту, які загинули (померли) або 
зникли безвісти під час виконання 
службових обов`язків на житлово-
комунальні послуги

500000,00 500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500000,00

090207 1070

Пільги громадянам, які постражда-
ли внаслідок Чорнобильської ката-
строфи, дружинам (чоловікам) та опі-
кунам (на час опікунства) дітей помер-
лих громадян, смерть яких пов`язана з 
Чорнобильською катастрофою, на 
житлово-комунальні послуги

500000,00 500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500000,00

090210 1070

Пільги пенсіонерам з числа спе-
ціалістів із захисту рослин, передба-
чені частиною четвертою статті 20 
Закону України `Про захист рослин`, 
громадянам, передбачені пунктом `ї` 
частини першої статті 77 Основ за-
конодавства про охорону здоров`я, 
частиною п`ятою статті 29 Закону 
України `Про культуру`, частиною 
другою статті 30 Закону України ̀ Про 
бібліотеки та бібліотечну справу`, 
абзацом першим частини четвертої 
статті 57 Закону України ̀ Про освіту`, 
на безоплатне користування жит-
лом, опаленням та освітленням

2000000,00 2000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000000,00

090215 1070

Пільги багатодітним сім`ям, дитя-
чим будинкам сімейного типу та 
прийомним сім`ям, в яких не менше 
року проживають відповідно троє 
або більше дітей, а також сім`ям 
(крім багатодітних сімей), в яких не 
менше року проживають троє і біль-
ше дітей, враховуючи тих, над якими 
встановлено опіку чи піклування, на 
житлово-комунальні послуги

3470000,00 3470000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3470000,00

090216 1070

Пільги багатодітним сім`ям, дитя-
чим будинкам сімейного типу та при-
йомним сім`ям, в яких не менше року 
проживають відповідно троє або біль-
ше дітей, а також сім`ям (крім багато-
дітних сімей), в яких не менше року 
проживають троє і більше дітей, вра-
ховуючи тих, над якими встановлено 
опіку чи піклування, на придбання 
твердого палива та скрапленого газу

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

Продовження на 12 стор.

грн.
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090302 1040 Допомога у зв`язку з 
вагітністю і пологами 721100,00 721100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 721100,00

090303 1040 Допомога до досягнен-
ня дитиною трирічного віку 541200,00 541200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 541200,00

090304 1040 Допомога при наро-
дженні дитини 39999300,00 39999300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39999300,00

090305 1040
Допомога на дітей, над 

якими встановлено опіку 
чи піклування

1501800,00 1501800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1501800,00

090306  Допомога на дітей оди-
ноким матерям 3369200,00 3369200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3369200,00

090307 1040 Тимчасова державна 
допомога дітям 651200,00 651200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 651200,00

090308 1040 Допомога при усинов-
ленні дитини 180000,00 180000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180000,00

090401 1040
Державна соціальна 

допомога малозабезпече-
ним сім`ям

15410600,00 15410600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15410600,00

090405 1060

Субсидії населенню для 
відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних 
послуг

71603700,00 71603700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71603700,00

090406 1060

Субсидії населенню 
для відшкодування витрат 
на придбання твердого та 
рідкого пічного побутового 
палива і скрапленого газу

90800,00 90800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90800,00

090413 1010
Допомога на догляд за 

інвалідом I чи II групи вна-
слідок психічного розладу

2058000,00 2058000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2058000,00

091204 1020
Територіальні центри со-

ціального обслуговування 
(надання соціальних послуг)

3000000,00 3000000,00 2168000,00 21000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000000,00

091205 1010

Виплати грошової ком-
пенсації фізичним особам, які 
надають соціальні послуги 
громадянам похилого віку, ін-
валідам, дітям-інвалідам, хво-
рим, які не здатні до само-
обслуговування і потребують 
сторонньої допомоги

50000,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00

091207 1060

Пільги, що надаються на-
селенню (крім ветеранів ві-
йни і праці, військової служ-
би, органів внутрішніх справ 
та громадян, які постражда-
ли внаслідок Чорнобильської 
катастрофи), на оплату 
житлово-комунальних послуг 
і природного газу

702000,00 702000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 702000,00

091300 1010
Державна соціальна 

допомога інвалідам з ди-
тинства та дітям-інвалідам

12860000,00 12860000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12860000,00

170000  

Транспорт, дорожнє 
господарство, зв`язок, 
телекомунікації та ін-
форматика

1000000,00 1000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000000,00

170102 1070

Компенсаційні виплати 
на пільговий проїзд автомо-
більним транспортом окре-
мим категоріям громадян

1000000,00 1000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000000,00

24  Відділ культури 10096100,00 10096100,00 7040000,00 871500,00 0,00 217000,00 122000,00 30000,00 13000,00 95000,00 40000,00 10313100,00
110000  Культура і мистецтво 10096100,00 10096100,00 7040000,00 871500,00 0,00 217000,00 122000,00 30000,00 13000,00 95000,00 40000,00 10313100,00

110201 0824 Бібліотеки 2569800,00 2569800,00 1800000,00 177000,00 0,00 45000,00 3000,00 0,00 1000,00 42000,00 40000,00 2614800,00

110202 0824 Музеї і виставки 243000,00 243000,00 163000,00 15000,00 0,00 2000,00 1000,00 0,00 0,00 1000,00 0,00 245000,00

110204 0828
Палаци і будинки куль-

тури, клуби та інші заклади 
клубного типу

4698000,00 4698000,00 3108000,00 532000,00 0,00 20000,00 10000,00 0,00 4000,00 10000,00 0,00 4718000,00

110205 0960 Школи естетичного ви-
ховання дітей 2285800,00 2285800,00 1750000,00 139000,00 0,00 150000,00 108000,00 30000,00 8000,00 42000,00 0,00 2435800,00

110502 0829 Інші культурно-освітні 
заклади та заходи 299500,00 299500,00 219000,00 8500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299500,00

67  Сектор з питань ци-
вільного захисту 50000,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00

210000  
Запобігання та ліквідація 

надзвичайних ситуацій та 
наслідків стихійного лиха

50000,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00

210105 0320

Видатки на запобігання 
та ліквідацію надзвичайних 
ситуацій та наслідків сти-
хійного лиха

50000,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00

76  Фінансове управління 500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500000,00

250000  Видатки, не віднесені 
до основних груп 500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500000,00

250102 0133 Резервний фонд 500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500000,00

  Всього 273530000,00 273030000,00 72609700,00 8968500,00 0,00 4974100,00 4006100,00 1551000,00 633800,00 968000,00 840000,00 278504100,00

Розподіл видатків Тернопільського 
районного бюджету на 2016 рік

грн.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Україну атакує грип, який 
вклав на лікарняні ліжка 
2,5 мільйона українців і за-
брав життя понад півсотні 
осіб. Найбільше смертей за-
фіксовано в Одеській, 
Вінницькій, Донецькій облас-
тях. У Міністерстві охорони 
здоров’я не виключають пе-
ревищення епідемічного по-
рогу захворюваності на грип 
до кінця цього тижня. 

18 січня ц. р. під час засідання 
комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзви-
чайних ситуацій, яке відбулося під 
керівництвом голови Тернопіль-
ської райдержадміністрації Олек-
сандра Похилого, обговорено пи-
тання рівня захворюваності на 
грип та гостру респіраторну ві-
русну інфекцію в Тернопільському 
районі. В заході взяли участь го-
лова Тернопільської районної ра-
ди Андрій Галайко, перший за-
ступник голови Тернопільської 
РДА Володимир Осядач, завіду-
вач сектору з питань надзвичай-

них ситуацій Тернопільської РДА 
Валерій Баца, в. о. головного лі-
каря ТРТМО Ігор Войтович, на-
чальник Теребовлянського міжра-
йонного управління головного 
управління Державної санітарної 
епідеміологічної служби у Терно-
пільській області Віталій Сивак, 
начальник відділу освіти Терно-
пільської РДА Василь Цаль, завід-
увач сектору молоді і спорту Тер-
нопільської РДА Василь Затор-
ський, працівники Тернопільської 
РДА, члени місцевої комісії з пи-
тань техногенно-екологічної без-
пеки та надзвичайних ситуацій.

Віталій Сивак доповів про за-
гальний стан епідеміологічної си-
туації в Тернопільському районі із 
захворюваності на грип, ГРВІ та 
необхідність організації комплек-
су профілактичних і протиепіде-
мічних заходів із питань недопу-
щення погіршення ситуації. За 

інформацією Віталія Богдановича, 
за останній тиждень кількість хво-
рих на грип та ГРВІ зросла до 423 
осіб. Епідемічна ситуація на Тер-
нопільщині є нестійкою. Показник 
захворюваності перевищив епі-
демічний поріг у Тернопільському 
районі (на 19,4%), Зборівському 
районі (на 29,4%) та місті Терно-
полі (на 20,8%). За повідомлення-
ми Держсанепідслужби, смертей 
від грипу на Тернопільщині офі-
ційно не зареєстровано. З почат-
ку санітарно-епідеміологічного 
періоду троє жителів Тернопіль-
ської області померли від пнев-
монії.

Хворіють здебільшого школярі. 
Начальник відділу освіти Терно-
пільської РДА Василь Цаль пові-
домив, що у зв’язку з можливим 
загостренням ситуації з захворю-
ваністю на грип канікули у школах 
продовжено до 25 січня, дошкіль-

ні навчальні заклади продовжу-
ють працювати у звичному режи-
мі. За відсутності в класах через 
хворобу більше 30% учнів керів-
ники навчальних закладів мають 
право самостійно вирішувати пи-
тання закриття закладу на каран-
тин. 

— З метою попередження, 
профілактики та мінімізації мож-
ливих епідемічних ускладнень від 
захворюваності на грип та гострі 
респіраторні вірусні інфекції у всіх 
медичних закладах Тернопіль-
ського району з 14 січня розпо-
чато ряд протиепідемічних захо-
дів, — зазначив в. о. головного 
лікаря Тернопільського районно-
го територіального медичного 
об’єднання Ігор Войтович, який 
доповідав про готовність закладів 
охорони здоров’я району до ро-
боти в період цьогорічного епіде-
мічного сезону. — Торік у жовтні-

листопаді проведено щеплення 
463 осіб, які належать до груп ри-
зику, щоб уникнути можливих 
ускладнень і летальних випадків. 
Відповідно до фінансування ме-
дичної галузі Тернопільського ра-
йону забезпечено резерв проти-
вірусних, протибактеріальних 
препаратів, медичних дезінфікую-
чих та антисептичних засобів ін-
дивідуального захисту, прово-
диться щоденний аналіз захворю-
ваності населення на грип та 
ГРВІ. Зараз у Тернопільському 
районі — посилений передепіде-
мічний режим. Станом на 18 січня 
з 423 хворих на грип мешканців 
Тернопільського району 22 з 
ускладненнями пневмонії. Зага-
лом заклади охорони здоров’я 
району до роботи в період підви-
щеної захворюваності на грип та 
ГРВІ готові. 

За підсумками засідання комі-
сії виконавчим комітетам сіль-
ських та селищних рад, керівни-
кам підприємств, установ та ор-
ганізацій, головам об’єднаних те-
риторіальних громад Тернопіль-
ського району дано ряд відповід-
них доручень.

Будьте здорові! ●

В Україні грип
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ПРОДАМ
* молоду добру корову, з 

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

* картоплю. Тел.  (096) 134-
43-68. 

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

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

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

* мотоблоки нові (потуж-
ністю від 4 до 15 к. с.), 
трактори (від 12 к. с.), мо-
тотрактори, двигуни різних 
потужностей, навісне об-
ладнання. Гарантія, з/ч, 
безкоштовна доставка. Зна-
йдете 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 уро-

чистих подій (серця, лебеді 
тощо), ведучі на весілля, та-
мада, народні обряди. Тел. 
098 592-71-01. 

* виконуємо сантехнічні і  
газозварювальні роботи різної 
складності. Послуги: встанов-
лення водонагрівачів, праль-
них машин, кондиціонерів,  лі-
чильників; заміна стояків, во-
допроводу, каналізації, опа-
лення. Пенсіонерам та учасни-
кам Великої Вітчизняної війни 
— знижки. Тел. (097)14-86-
723. 

* цифрова відеозйомка  

(весілля, хрестини, перший 
дзвоник, випускний вечір, 
ювілей), тел.: 095-64-03-

266, 096-36-17-373.
* фотозйомка урочистих  

та інших подій вашого  

життя. Недорого, виїзд у села, 
запис на DVD, монтаж фото-
кліпів. Тел. (0352) 54-11-93.

Купон безкоштовного 
оголошення

тел./код:

Текст оголошення

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

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

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

Справи приватні ●

Андрій 
ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 

Фото автора.

Зима — найчарів-
ніша пора року. 
Дерева вкриті 
інеєм, морозне 
повітря, іскрис-
тість сліпучого 
снігу дарують за-
тишок і душевний 
спокій. Безкінеч-
ний білий океан 
дзвінко хрустить 
під ногами. Не-
зважаючи на те, 
що взимку холод-
но, людські серця 
п е р е п о в н ю є 
тепло Різдва і Но-
вого року. У ново-
річну ніч кожного 
охоплює перед-
чуття дива. Мо-
розець щипає за 
щічки, сніжинки 
сяють у світлі ліх-
тарів. У вікнах бу-
динків мерехтять 
р і знокольоров і 
вогники. 

Новий рік об’єднує людей, 
вселяє віру в світле майбутнє. 
Все погане залишається позаду. 
Люди поспішають додому, не-
суть пакунки зі смачною їжею та 
подарунками. Найбільше ново-
річних свят чекають діти. Вони 
наряджають ялинку, прикраша-
ють оселю яскравими гірлянда-
ми, барвистими іграшками. Що 
може зрівнятися з терпким запа-
хом ялинкової хвої, соковитих 
мандаринів і різнобарв’ям кон-
фетті?

30 грудня вихователі Велико-
березовицького дошкільного на-
вчального закладу “Кобзарик” 
Марія Ковальчук і Наталія Бігун 
ор г ан і з у вали  для 
28 вихованців старшої групи “Ро-
машка” святкове дійство. Музич-

ний супровід забезпечила Олек-
сандра Павлюк. 

Завдяки батькам, які підготу-
вали костюми, діти перевтілили-
ся в образи казкових звірят — 
Лисички, Зайчика, Ведмежати, 
Білочки, Горобчика, Снігура, Си-
нички та Їжачка. Були серед пер-
сонажів Сніговичок і Сніжинки. 
Щоб відсвяткувати Новий рік, 
малятам довелося повертати но-
ворічну зірку, яку викрала під-
ступна Баба Яга, роль якої вико-
нала вихователька Валентина Сі-
корська. Вони розповідали ві-
ршики, танцювали, грали в ігри, 
виконували завдання, водили хо-
роводи. Дідусь Мороз (вихова-
телька Марія Рогачук) приніс ді-
ткам солодкі подарунки і гарний 
настрій. Завершився захід ново-
річною дискотекою.   

Великоберезовицький дитя-

чий садок заснований 1990 року. 
Сьогодні тут 8 груп — ясельна, 
дві молодші, дві середні та три 
старші — загалом 267 вихован-
ців. 

— Це на 130 дітей більше нор-
ми, — зазначила завідуюча Вели-
коберезовицьким ДНЗ “Кобза-
рик” Світлана Караба. — На жаль, 
через це неможливо належним 
чином приділити увагу всім на-
шим дошкільнятам. Однак, за-
вдяки батькам і місцевій владі 
долаємо труднощі. Торік Велико-
березовицька селищна рада пе-
редала до районного бюджету у 
вигляді міжбюджетного трасфер-
ту 300 тисяч гривень на зовніш-
ній ремонт садочка. За ці кошти 
утеплено 4 спальні, замінено ві-
кна в музичному залі, вхідні две-
рі. Щиро вдячна за допомогу у 
вихованні і розвитку дітей.         

Зимова казка  
у “Кобзарику”

Під час новорічного дійства вихованці Великоберезовицького  
дитячого садка перевтілилися в казкових героїв. 

Завідуюча Великоберезовицьким ДНЗ “Кобзарик”  
Світлана Караба та вихователі з вихованцями старшої групи “Ромашка”.  

Резонанс ●

Валентина СЕМЕНЯК.

На стінах коридору, який роз-
діляє Тернопільську обласну 
організацію Національної 
спілки письменників України 
та обласні організації “Про-
світи” і “Молодої Просвіти”, 
виставлений різдвяний яскра-
вий фотовернісаж, поряд ці-
каві полички з новорічними 
подарунками.  

— На цій виставці ми розмістили 
фотографії з нашого вертепу, — ка-
же Святослав Абрам’юк, член прав-
ління обласної організації “Молода 
Просвіта”. — Щороку готуємо  ак-
цію “Ми ідемо з колядою”, з якою 
їдемо на Східну або Центральну 
Україну. У 2016-му році це вже бу-
де 10-ий вертеп.  До війни на Схо-
ді  виступали і в Донецьку, і в Макі-
ївці, в Одесі, Черкасах, Чернігові, 
Запоріжжі.  Їздили, спілкувались,  
розповідали про українські тради-
ції. Минулого року виступали у Бі-

лій Церкві Київської області. Цього 
разу готуємось їхати в Кіровоград. 
Щороку готуємо інший сценарій. 
Деколи беремо класичний, кілька 
років поспіль мали український, де 
царями були Тарас Шевченко, 
Ярослав Мудрий. Буває так, що у 
нас працює два вертепи. І перед 
тим, як кудись їхати,  йдемо коля-
дувати в державні установи, на під-
приємства. Також вітаємо родини 
членів нашої організації. У нас є 
багато учнів та студентів, а є ті, що 
вже встигли одружитись і створи-
ти сім’ї. Основний наш “кістяк” 
складається із 30-ти осіб. А зага-
лом їх вже є 100-150.  У нас бага-
то прихильників, які час від часу 
долучаються до наших акцій та 
проектів. Навесні започаткували 
акцію “Арт-коридор”, зробили ці-
каві виставкові полички, де час 
від часу виставляємо речі, які діти 
та наша молодь виготовляють 
власноруч на майстер-класах. За-
раз працюють різдвяні майстер-
класи. Життя триває.

До джерел ●

Арт-коридор  
у “Молодій Просвіті” 

Великоберезовицька селищна рада проводить конкурс цінових 
пропозицій від суб’єктів господарювання на проведення робіт з  
інвентаризації будівель, які перебувають у комунальній власності Ве-
ликоберезовицької селищної ради. Заяви та цінові пропозиції при-
ймаються протягом 15-ти календарних днів із дня опублікування 
оголошення. Пропозиції подавати за адресою: 47724. вул. Микули-
нецька, 42, селище Велика Березовиця Тернопільського району, 
Тернопільської області. Тел.: (0352) 27-42-31, 27-41-42. 

Великоберезовицький селищний голова І. І. КОСТЮК.

Працівники Тернопільської  
обласної організації Товариства 
Червоного Хреста України глибоко 
стурбовані побаченим на каналі 
“Громадське TV” матеріалом “То-
вариство продажного хреста”, який 
транслювався 13 січня 2016 року.

Дуже прикро, що багаторічний 
авторитет червонохресної органі-
зації, яка особливо в останні роки 
докладає значних зусиль для на-
дання допомоги потребуючим, пе-
рекреслено за 20 хвилин. Дуже 
прикро, що матеріал цей кидає 
тінь на діяльність всієї організації. 

Ми вважаємо, що справжні жур-
налісти повинні об’єктивно аналі-
зувати нашу роботу і показувати 
достовірну картину, а не вибирати 
тільки “чорні плями”. Наша робота 
не така проста і легка, як може ко-
мусь здатися на перший погляд. 
До нас звертається соціально не-
захищена категорія людей, з не-
статками і болями. Таких серед 
нас тепер дуже багато. Гуманітар-
на допомога, яку отримуємо, сама 
не приходить, — треба докласти 
значних зусиль, щоб вона надій-
шла за адресою. А скільки часу за-
ймає отримання гуманітарних  
вантажів від міжнародних донорів 
(розвантаження, оформлення до-
кументів, розмитнення та видача). 

На жаль, в обласній і міськра-
йонних організаціях Товариства 
Червоного Хреста України працює 
дуже маленька кількість працівни-
ків, які не в змозі в умовах сього-
дення вирішити всі проблеми, 
пов’язані із захистом прав і гіднос-
ті людей, які опинилися у важких 
життєвих обставинах. Тому у по-

всякденному житті на допомогу 
приходять волонтери. Червоно-
хресна молодь залучена до різних 
напрямків діяльності товариства. 
Це, зокрема, і відвідування соці-
альних закладів, таких, як притулки 
для дітей вулиці, реабілітаційні 
центри, заклади інтернатного типу 
для людей з особливими потреба-
ми, геріатричні заклади, відвіду-
вання громадян похилого віку та 
інвалідів удома. Червонохресна 
молодь активно долучається до 
проведення інформаційно-
пропагандистських заходів. Наше 
гасло: “Чужого горя не буває!”. 

Все це сприяє формуванню гу-
манного ставлення до ближніх, 
чуйність, добро та милосердя. 
Сподіваємося, що у ЗМІ знайдеть-
ся і час, і творчий потенціал, і на-
тхнення, щоб показати здебільшо-
го непомітну роботу обласної і 
міськрайонних організацій товари-
ства на теренах нашої області. Зо-
крема, це надання медичної, соці-
альної допомоги та соціальної реа-
білітації одиноким громадянам по-
хилого віку та інвалідам, навчання 
населення навичкам долікарської 
допомоги потерпілим в екстре-
мальних умовах, діяльність ряту-
вального загону, вивчення осно-
вних аспектів міжнародного гумані-
тарного права. Такий підхід буде 
правильним.

Ольга НИЖНИК, голова 
Тернопільської районної 

організації Товариство 
Червоного Хреста України, 

заслужений працівник 
соціальної сфери України. 

Сподіваємося 
на розуміння ЗМІ
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Духовне ●

Відповіді на кросворд,  
вміщений у №3 

від 15 січня 2016 року.

Розмовляють два солдати:
— Чув новину? У прапорщика Іваненка 

вкрали його бібліотеку!
— Як?! Обидві книги?

Перший рік подружнього життя: він гово-
рить — вона слухає. Другий рік: вона гово-
рить — він слухає. Третій рік: обоє говорять 
— сусіди слухають.

— Що у вас за ресторан? Котлет немає, 
риби немає, устриць теж немає. Принесіть 
моє пальто!

— На жаль, вашого пальта теж уже не-
має.

Два приятелі засиділися допізна в барі:
— Слухай, а що ти скажеш дружині, коли 

повернешся додому?
— Я їй скажу: «Добрий вечір!». Усе інше 

вона скаже сама.

Дружина до чоловіка:
— Ось поглянь на Катю, сусідку нашу. 

Чоловік цілує її, коли вирушає на роботу і 
коли приходить з роботи. А ти?

— Я? — глянув винувато чоловік на дру-
жину. — Я ще не встиг як слід познайоми-
тися з нашою сусідкою.

Значна частина ДТП відбувається через 
те, що водій недооцінює перешкоду справа. 
Особливо ту, яка сидить поруч і не закри-
ває рота.

 
Фотограф на весіллі:
— А де ж наша щаслива пара?
Один із гостей:
— Та ось же вони: молода та її мама…

Валентина СЕМЕНЯК. 
Фото автора.

Щоразу під час літургій у Ве-
ликогаївській греко-
католицькій церкві Терно-
пільського району о. Воло-
димир Хома згадує священ-
номученика Якима Сеньків-
ського і просить його заступ-
ництва.  Мало хто з тернопо-
лян знає, що майбутній свя-
тий народився у Великих Га-
ях в багатодітній сім’ї Сень-
ківських. 

Для наших краян з’явилася чу-
дова нагода ознайомитися із Йо-
го  життєписом та життєписом 
інших шести Блаженних священ-
номучеників — вірних УГКЦ, вихо-
ваних у традиційних галицьких 
сім’ях селян та міщан, які отрима-
ли духовний вишкіл у семінаріях 
Львова, Станиславова, Перемиш-
ля, посвятилися для душпастир-
ського служіння як греко-
католицькі священики, монахи й 
монахині.  Зібрані  спогади оче-
видців мученицького життя Бла-
женних, а також свідчення про 

оздоровлення за їхнім заступництвом, 
увійшли до книги “Випробувані, як зо-
лото в горнилі” , яку надрукувало ви-
давництво “Місіонер”. Автори — відо-
ма тернопільська письменниця Леся 
Романчук та Віра Савран. Дослідниць-
кому перу пані Лесі належать розпо-
віді про священномучеників Василія 
Величковського, Григорія Лакоту, Гри-
горія Хомишина, Теодора Ромжу, Тар-
сикія Мацьківа та Якима Сеньківсько-
го. За те, що не перейшов на москов-
ське православ’я, о. Яким був знище-
ний разом з іншими. Жахливі свідчен-
ня про те, що діяла червона орда у 
в’язницях із святими отцями, немож-
ливо було читати, їх свідомо пропус-
кали. Розіп’яті священики, казани з 
людськими останками... 

“Є люди, покликані для того, щоб 
світити іншим, — пише Леся Роман-
чук. — Істинне світло пломеніє безгуч-
но. Не вимагає нічого для себе, не 
голосить, не вихваляється власним 
промінням, а лише огортає ним кож-
ного, хто виходить із темряви назу-
стріч... Таким тихим світильником віри 
і високого людського духу був Яким 
Сеньківський”.  Образ священномуче-
ника о. Якима Сеньківського можна 
побачити у церкві Великих Гаїв.

Майбутній Святий Яким Сеньківський 
народився біля Тернополя у Великих Гаях

Образ священномученика  
Якима Сеньківського у Великогаївській  

греко-католицькій церкві Ісусового Серця.
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Традиції ●

Продовження.
Початок у №3.

Учасниці молодіжного ансамб-
лю “Вознесіння” храму Вознесін-
ня Господнього селища Велика 
Березовиця (керівник Наталія 
Лук’янчук) виконали колядку “На-
родився Бог на санях” на слова 
відомого українського поета 
Богдана-Ігоря Антонича, яка вві-
брала образи з народних пісень 
гуцулів, лемків і бойків. Жителі 
Великої Березовиці під керівни-
цтвом директора Великоберезо-
вицького будинку культури Юрія 
Ковалока і Надії Слободи пред-
ставили обряд Маланки, в яку пе-
ревтілився майстер “німої ролі” 
Віктор Підгайний. Цікаво, що се-
ред персонажів вертепу, який 
представили жителі Йосипівки, не 
було жодного негативного. 

Учасники конкурсу акцентува-
ли увагу на національних осо-
бливостях вертепного дійства. 
Зокрема, в репертуарі вертепу 
клубу села Красівка (керівник 
Любов Васусь) була повстанська 
колядка, а в костюмах волхвів 
можна було помітити жовто-сині 
барви. Миру, злагоди, добробу-
ту і щастя гостям заходу бажали 
вертепники з Почапинців (керів-
ник Володимир Кріль), Лучки 
(керівник Марія Якимчук), Стег-
никівців (керівник Дарія Карман), 
Курників (керівник Марія Миц), 
Петрикова (керівник Надія Ди-
тюк), Застав’я (керівник Світла-
на Сеньків), Великої Луки (керів-
ник Наталія Куземська) та юні 
вертепники церкви Пресвятої 
Богородиці “Марійська дружина” 
села Ступки (керівник  

Галина Іванська). 
Авторитетне журі, яке очолила 

в. о. начальника відділу культури 
Тернопільської РДА Любов Шар-
ган, у складі методиста Терно-
пільського РБК, заслуженого 
працівника культури України 
Оксани Ковальчик, методиста 
Тернопільського РБК, заслуже-
ного діяча мистецтв України Во-
лодимира Довбні, провідного 
методиста Тернопільського РБК 
Наталії Поради, організатора 
культурно-дозвільної роботи 
Тернопільського РБК Галини За-
гричук визначили найкращих із-
поміж кращих. 

Дипломом І ступеня нагоро-
джено зразковий фольклорно-
обрядовий ансамбль “Чернелів-
ські забави” (номінація “Висока 
виконавська майстерність та 
професійність виконання”, керів-
ники Тарас Сотула і Людмила 
Мита) та вертеп народного ама-
торського театру будинку культу-
ри села Великий Глибочок (“Ори-
гінальна артистична гра”, керів-
ники Михайло Хома та Роман 
Винник). Дипломи ІІ ступеня 
отримали вертепні колективи 
клубу села Великі Гаї (“Оригі-
нальність сучасного сценарію”, 
керівник Микола Гуль), будинку 
культури села Настасів (“Краще 
вокальне виконання”, керівник 
Василь Кравець) і клубу села 
Ступки (“Кращий в засобах сце-
нічної виразності”, керівник Га-
лина Іванська). Дипломами 
ІІІ ступеня в номінації “Кращі те-
атральні костюми” нагороджено 
вертеп будинку культури села 
Забойки (керівник Христина  

Болещук), у номінації 
“Мистецька надія” — 
вертеп будинку куль-
тури села Йосипівка 
(керівник Марія  
Семирко), в номінації 
“Найкраще художнє 
вираження сценічних 
персонажів” — вертеп 
будинку культури се-
ла Ігровиця (керівник 
Юлія Чупик), у номіна-
ції “Майстерне від-
творення обряду Ма-
ланки” — колектив бу-
динку культури сели-
ща Велика Березови-
ця (керівник Надія 
Слобода). Інших учас-
ників конкурсу “Нова 
радість стала-2016” 
відзначено грамота-
ми. 

— Ходячи з вертепом, люди 
діляться добром і любов’ю, спо-
віщають колядою про народжен-
ня Спасителя, — каже в. о. на-
чальника відділу культури 
Тернопільської РДА Любов 
Шарган. — Народні традиції 
оживають не лише в ніч перед 
Різдвом. Вони супроводжують 
нас усе життя. Вертепні вистави 
— живе джерело історії побуту 
українців. Імпровізація акторів 
завжди торкається проблем 
сьогодення. Приємно, що з кож-
ним роком кількість учасників 
конкурсу “Нова радість стала” 
зростає. Зразками для насліду-

вання є вертепи Чернелева-
Руського і Великого Глибочка. В 
обласному святі зимового 
календарно-обрядового фоль-
клору, яке відбулося 17 січня на 
Театральному майдані міста 
Тернополя, Тернопільський ра-
йон представляли зразковий 
фольклорно-обрядовий ан-
самбль “Чернелівські забави” і 
дитячий зразковий художній 
фольклорно-обрядовий ан-
самбль “Ходаки” з Малого Хо-
дачкова. Щиро вдячна керівни-
кам усіх колективів та їх учасни-
кам за натхнення до праці і ви-
сокі результати. 

Ходить вертеп

Дитячий гурт “Веселкові кольори” БК с. Чернелів-Руський 
(директор будинку культури Людмила Мита, художній керівник Тарас Сотула) 

із сільськими колядниками на вулиці Зеленій у Чернелеві-Руському, 8 січня 2016 р.

Колектив будинку культури селища 
Велика Березовиця майстерно виконав 

на сцені Тернопільського РБК обряд Маланки. 

На сцені Тернопільського РБК — вертеп села Великі Гаї (керівник Микола 
Гуль), який відзначився оригінальністю сценарію вертепного дійства. 

Вертеп будинку культури села Забойки (керівник Христина Болещук) 
отримав диплом ІІІ ступеня в номінації “Кращі театральні костюми”.

У вертепі будинку культури села Йосипівка
не було жодного негативного персонажа.


