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Шановні краяни,
мешканці Тернопільського району!

Небо і земля нині торжествують – Христос рождається! Різдво – це завжди народження надії на
все краще, на здійснення найзаповітніших мрій і помислів. Нехай цьогорічне Різдво стане початком нової щасливої дороги в новий щасливий рік.

Олександр ПОХИЛИЙ,
голова Тернопільської
райдержадміністрації

Щиро зичимо вам, дорогі друзі, щастя, добра і злагоди. Нехай
осяйна Різдвяна зоря об’єднає усіх
нас – і тих, хто зустрічає ці свята в
дружньому сімейному колі, і тих,
хто перебуває далеко від рідної домівки, – чистим світлом незгасних
людських чеснот та цінностей. Нехай в кожній родині панує любов і
злагода, а в Україні — мир і спокій.
Нехай Господь береже тих, хто сьогодні боронить нашу державу.
Будьмо оптимістами, будьмо будівничими добрих справ на користь
Україні! Хай завжди з вами буде
Господь Бог, а дорогу у майбуття
осяває яскрава Різдвяна зірка! Веселих свят !

Дорогі краяни!

Андрій ГАЛАЙКО,
голова Тернопільської
районної ради

Дорогі працівники та пайовики
ПП «Агрон», земляки, краяни!

Хай світле Різдво Христове засвітить у
кожному серці вогонь палкої віри у перемогу добра! Хай чисті помисли реалізуються в добрих справах!
Зичу вам міцного здоров’я та оптимізму. Нехай в оселях завжди буде затишно,
гомонить дитячий сміх, а очі й усмішки
рідних сяють та зігрівають своїм світлом.
Бажаю нам усім миру, добра та Божої
ласки!

Голова Тернопільської обласної
державної адміністрації

Прийміть найщиріші вітання з Новим роком та Різдвом
Христовим!
Нехай рік новий змінить ваші турботи на радість, а будні
— на свято.
Зоря Вифлеємська нехай освітить вам шлях до благополуччя і процвітання. Нехай у ваших домівках панує любов і
злагода, лунає сміх дітей, онуків і правнуків! Нехай в Україну
нарешті прийде мир!
Гарного вам настрою, міцного здоров'я, наснаги для здійснення задуманого.
Смачної вам куті та веселої коляди!
Виконавчий директор ПП «Агрон»,
заслужений працівник сільського господарства України,
депутат Тернопільської обласної ради Юрій БЕРЕЗОВСЬКИЙ,
директор ПП «Агрон» Наталія БЕРЕЗОВСЬКА

Шановні краяни,
дорогі друзі!

Від щирого серця вітаю вас із Новим роком та Різдвом Христовим!
Нехай рік прийдешній буде щасливим і
успішним для кожного з нас і для всієї країни. Нехай Новорічні світлі свята сповнять
наші серця радістю й новою надією, принесуть у кожну родину мир і злагоду, добробут
і затишок. У ці святкові дні бажаю вам щедрого святкового столу та багатої куті! Нехай
Різдво буде радісним. Нехай кожна родина
збереться, за одним столом і в благополуччі,
в мирі славить Добру Новину. Христос рождається!
Володимир ДЗУДЗИЛО,
голова постійної комісії
з питань соціальноекономічного розвитку,
фінансів і бюджету та
міжбюджетних трансфертів
Тернопільської районної
ради

Дорогі освітяни, шановні мешканці Тернопільського району!

Щиро вітаю вас із Різдвом
Христовим! Нехай це величне
свято принесе у ваші домівки
мир і тепло, любов і взаєморозуміння, щастя і радість, Боже
благословення і світлі сподівання.
Зичу вам та вашим родинам
міцного здоров’я, злагоди та
здійснення найзаповітніших мрій! Нехай новий
рік стане для вас щасливим та успішним!
Хай завжди з вами буде Божа ласка, а Вифлеємська ясна зоря хай осяває ваш життєвий
шлях!
Василь ЦАЛЬ, начальник відділу освіти
Тернопільської РДА

Дорогі земляки!

Сердечно вітаю вас із Різдвом Христовим!
Чудо народження Сина Божого єднає
християн у радості, утверджує в серцях
віру, сповнює душу і розум благими намірами, надихає на добро і милосердя.
Зичу вам родинного затишку, миру, любові й достатку. Нехай Божа ласка буде завжди з вами! Бажаю усім, щоб новий
рік приніс стабільність, нові успіхи, найголовніше — здоров’я,
щастя, добробут, впевненість у завтрашньому дні!
Олег КОХМАН, Великогаївський сільський голова
об’єднаної територіальної громади
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Добрі справи | Передсвятковий сюрприз для школярів

У новий рік — із сучасним
поповненням
Шановні мешканці району!

Тернопільська районна організація Товариства Червоного Хреста вітає вас із Новим
роком і Різдвом Христовим. Нехай у новому
році щедрою буде життєва дорога, у родинах
панує злагода, любов, єдність і пошана.
Коли на небі засяє Вифлеємська зірка, нехай у ваших серцях загориться вогник доброти і милосердя до всіх тих, хто його потребує.
Станьмо добрішими, милосерднішими і завжди
пам’ятаймо — доброта врятує світ, врятує нашу Україну.

29 грудня у НВК «Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ступенів — гімназія ім. С. Балея» завітали
голова Тернопільської РДА Олександр Похилий, голова Тернопільської районної ради
Андрій Галайко, народний депутат України Тарас Юрик, очільник районного відділу
освіти Василь Цаль, заступник голови Тернопільської РДА Андрій Колісник і селищний
голова Роман Мацелюх. Гості урочисто привітали школярів та педагогічний колектив із
отриманням нового комп’ютерного класу.

Ольга НИЖНИК, голова Тернопільської районної організації
Товариства Червоного Хреста.

З Новим роком та Різдвом Христовим
вітаю колектив Миролюбівської
ЗОШ І ст. – дитячого садка.
Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом,
Зігріє вам сердце Різдвяним теплом.
Хай радість, кохання наповнять ваш дім,
Оселяться щастя та спокій у нім!
Христос ся рождає! Славімо Його!

З повагою — голова профспілки
школи-садка Маріанна Зеновіївна Макар.

Шановні мешканці
села Великий Глибочок!

Щиро вітаю вас з Новим роком та Різдвом Христовим!
Сердечно зичу міцного здоров’я, добра, достатку, злагоди
та сімейного затишку в кожній вашій родині. Миру і розквіту нашій Україні! Щасливого вам нового року та веселого Різдва!
З повагою — Великоглибочецький
сільський голова Надія ЗАРІВНА.

Дорогі жителі с. Ігровиці

Прийміть щирі вітання з Новим роком та Різдвом
Христовим! Нехай ваші серця будуть зігріті любов’ю і
теплом, ваші домівки повняться добром, радістю та Божим благословенням.
Велике спасибі вам, мої односельчани, за мудрість, оптимізм і любов до
Батьківщини. Низький уклін нашим
військовим — учасникам АТО.
Нехай Різдвяне світло зігріває ваші
серця і надихає на добрі справи, а Вифлеємська зірка додасть віри в щасливе майбутнє нашої рідної України!
З повагою — Ігровицький
сільський голова Галина ГОЛИК.

Шановна громадо
сіл Миролюбівка та Лучка!

Прийміть найщиріші вітання з Новим роком та Різдвом
Христовим. У ці святкові дні бажаю вам добра, любові й
радості, щастя і процвітання, а головне
— здоров’я! Нехай виповнюється все задумане вами, а Божа благодать освітить
ваш шлях і зігріє душу своїм теплом.
Христос рождається! Славімо Його!
З повагою — Миролюбівський сільський
голова В. КРИНИЦЬКИЙ.

Зокрема, ЗОШ тепер має 10
сучасних комп’ютерів із ліцензійним програмним забезпеченням.
Комп’ютерне обладнання надійшло згідно з Угодою між урядом
України та урядом Китайської
Народної Республіки, відповідно
до якої техніку безкоштовно передано як матеріальну допомогу.
Крім того, за сприяння і дієвої
підтримки Тараса Юрика й голови
Тернопільської РДА Олександра
Похилого реалізовано проект із
реконструкції корпусу №1 Великобірківської школи-гімназії із
заміни вікон на енергозберігаючі. Всього замінено 110 віконних
блоків на суму понад 946 тис. грн.
Проект вдалося втілити в життя завдяки програмі соціальноекономічного розвитку, якою передбачено надходження основної
частини коштів. Ще 261 тис. грн.
спрямовано зі селищного бюджету.
Далі високопосадовці вирушили у село Грабовець, де довгоочікуваним подарунком для учнів
також стали 10 таких самих нових
комп’ютерів.
— Це справжній передсвятковий сюрприз для нас, адже про
таку техніку досі ми могли тільки мріяти, — зізнається директор Грабовецької школи Ярослав
Решетуха. — Нарешті і в сіль-

ській місцевості школярі отримали можливість навчатися за
комп’ютерами сучасного зразка.
За словами голови Тернопільської
райдержадміністрації
Олександра Похилого, аналогічні
комп’ютерні класи також отримають школи у Великому Глибочку та
Острові. Крім того, по 5 комп’ютерів
для навчання вручать школярам у
селах Соборне й Петриків.
— Сьогодні найважливіші інвестиції держава здійснює в роз-

виток дітей і молоді, адже вони
– наше майбутнє. Тому пріоритетними напрямками ми бачимо покращення матеріально-технічних
умов навчання для того, аби діти
комфортно почувалися в школі та
мали бажання і стимул вчитися.
Ми прагнемо виростити розумне
покоління, яке зможе розбудовувати свою державу і працюватиме
на її благо, — підсумував Олександр Ігорович.
Лілія КУЛЕНИЧ.

Пам’ять | Щоб збагнути історичне минуле

На Тернопільщині готуються
до відзначення 75-ї річниці УПА

2017-й рік буде плідним на цікаві та змістовні заходи, що покликані більш глибоко збагнути історичне минуле України, переосмислити події сучасності, збадьорити патріотичний дух нації. Зокрема, у Тернопільській області заплановано провести низку заходів із
вшанування пам’яті особистостей, котрі формували Українську повстанську армію.
Про це заявив голова Тернопільської ОДА Степан Барна, який підписав розпорядження про відзначення у 2017-му 75-ої річниці утворення Української повстанської армії.
«У 2017-му нам відкриються раніше невідомі
сторінки національно-визвольного руху України.
Закликаю кожного надсилати свої пропозиції до
оргкомітету й активно долучатися до майбутніх
подій», — сказав Степан Степанович.
У Тернополі заплановано провести у жовтні
2017 року урочисту академію, організувати на
базі історичного факультету Тернопільського педагогічного університету ім. В. Гнатюка засідання
«круглого столу». Традиційними будуть покла-

дання квітів до пам’ятників та пам’ятних знаків
воїнам УПА, борцям за незалежність України
тощо.
Також у планах – зустрічі керівництва області
та районів з учасниками національно-визвольної
боротьби, ветеранами ОУН-УПА з врученням їм
грамот та грошової допомоги; проведення екскурсій для учнівської та студентської молоді в обласний історико-меморіальний музей політв’язнів,
музей УПА у селі Антонівці Шумського району;
документальні виставки, фотовиставки, стенди у
бібліотеках, музеях, архіві, навчальних закладах,
що відображають боротьбу ОУН-УПА на теренах
області за здобуття Україною незалежності тощо.
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Державні програми | Майбутнє — за об’єднаними громадами

Новини | Коротко про головне

Степан Барна:
«Держава продовжить
підтримку як діючих,
так і новостворених громад»

У Державному бюджеті України на 2017 рік передбачено 1,5 млрд. грн., які можуть бути
використані на реалізацію проектів з розвитку громад. Про це під час наради з головами новостворених ОТГ проінформував Степан Барна, голова Тернопільської ОДА.
«Держава і надалі провадить політику розвитку
децентралізації. Таким чином, позитивна динаміка
щодо фінансової підтримки громад буде продовжена. Єдине, що вимагається від самих громад, — вчасно і чесно використовувати ці кошти», — зазначає
Степан Барна.
Водночас він зауважив, що громади можуть претендувати і на кошти з Фонду регіонального розвитку. «Якщо проекти відповідатимуть визначеним
пріоритетним напрямкам і робоча група дасть свій
позитивний висновок, вони будуть підтримані», —
звертає увагу голова ОДА.
Окрім того, на його погляд, сприятиме покращенню інфраструктури в громадах і налагодження тісної співпраці з депутатами Верховної Ради від Тернопільщини.
«Успіх кожного, в тому числі і територіальних
громад, залежить від кількох складових: тісної
співпраці з органами місцевого самоврядування;
роботи в напрямку реалізації делегованих державою
повноважень; реалізації спільних проектів; загальної роботи з депутатами Верховної Ради, Кабінетом
Міністрів щодо залучення додаткових коштів. Аби
досягнути цього, потрібно використовувати реальні
можливості», — наголошує Степан Барна.
Нагадаємо, у 2016 році об’єднаними територіальними громадами Тернопільщини було реалізовано

проектів на загальну суму 135 млн. грн. «Це безпрецедентна сума, яка була надана громадам Тернопільщини завдяки позиції Президента України, політиці
децентралізації уряду та депутатам парламенту, які
підтримують цей вектор реформ», — зауважує Степан Барна.
Крім того, за всю історію Тернопільщини громадам вдалося не тільки вийти «на нуль», а й наростити свої доходи. Власні доходи бюджетів об’єднаних
територіальних громад зросли на 257,7 млн. грн.: у
2015 році вони становили 86,5 млн. грн., а у 2016 році
— 344,2 млн. грн.

На часі | Турбота про захисників

Українським військовим на
передовій піднімуть доплати

Відповідне доручення дав Президент України Петро Порошенко міністру оборони.
Тепер розмір доплат військових, які перебувають на першій лінії – лінії зіткнення —
збільшать до 6 тис. грн. А військовослужбовцям на другій лінії – до 2,4 тис. грн.
«Я впевнений у тому, що ми маємо створювати і фінансову, і матеріальну мотивацію для того, щоб
надійно були захищені й забезпечені українські військовослужбовці. Нині маємо витрачати гроші
українських платників податків,
насамперед, на те, щоб забезпечити надійну обороноздатність»,
— підкреслив Президент під час
офіційного візиту на Донеччину.
Глава держави побував на передовій, де зустрівся із бійцями
36-ї окремої бригади морської піхоти, які несуть свою службу під
Широкино. За його словами, морські піхотинці героїчно й мужньо
утримують позиції на Маріупольському напрямку.
«Ми маємо справу з ворогом,
у якого — нічого святого, навіть
Різдва. Хоча інтенсивність вогню
бойовиків дещо зменшилася, жодної тиші, про яку було домовлено
у Мінську, так і не настало», —
сказав він та нагадав, що два тиж-

ні тому російсько-терористичні
підрозділи намагалися захопити два наших опорних пункти в
районі селища Луганське, що на
Світлодарській дузі. Українські
воїни не лише відбили атаки во-

рога, а й перейшли у контратаку.
Завдавши окупантам серйозних
втрат, здобули перемогу, покращивши диспозицію наших військ,
зазначив Президент.
Петро Порошенко зазначив,
що лише протягом минулого року
211 військовослужбовців Збройних сил України віддали своє життя за мир, свободу нашої держави,

захищаючи її від агресора.
Президент особливо наголосив, що у 2016-му завдання зміцнення обороноздатності вирішувалось без мобілізації.
«Четверту, п’яту, шосту черги – демобілізували. Українські
воїни повернулися додому, до
мирного життя, до рідних та
близьких і нині вдома зустрічають Новорічно-Різдвяні свята.
Замість сьомої, восьмої та дев’ятої
хвиль, укладено майже сімдесят
тисяч контрактів добровольців,
які записались до лав Збройних
сил. Зауважу, що лише завдяки
Мінським домовленостям ми виграли час для переведення армії
на професійну основу та для її
озброєння, доозброєння й переозброєння», — зазначив Петро
Порошенко та додав, що на оборонний сектор Україна витрачає
5% ВВП, безпосередньо на армію
– більше 3%.

Час місцевий | Перша лінія за межі міста

У 2017-му тролейбуси поїдуть до Білої

Наступного року жителі села Біла їздитимуть до Тернополя і назад тролейбусом – у 2017му планують будівництво тролейбусної лінії, яка сполучатиме обласний центр і приміське
село. Відповідне рішення передбачено бюджетом міста Тернопіль на 2017-й рік.
Зокрема, будівництво тролейбусної лінії через вулицю Бродівська аж до центру села Біла вартуватиме 14 мільйонів гривень.
За словами директора КП
«Тернопільелектротранс» Андрія
Мастюха, тролейбуси за новим напрямком поїдуть завдяки неодноразовим зверненням громадян.
— Це дає позитивний сигнал
не тільки працівникам нашого
підприємства, а й жителям гуртожитків колишнього комбайнового

заводу й мешканцям села Біла, —
каже Андрій Мастюх. — Це перша
за всю історію Тернополя лінія за
межі міста.

Таким чином, у Тернополі продовжують розвивати міський
електричний транспорт. Щороку
тролейбусний парк поповнюється добротними тролейбусамигармошками, а також будують нові
лінії. Очільник Тернополя Сергій
Надал додає, що надалі планують
проводити тролейбусні лінії і в
інші мікрорайони міста, відповідно до розташування і Правил дорожнього руху.
Лілія КУЛЕНИЧ.
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З нового року в Україні набув чинності закон, який передбачає
низку змін до Податкового кодексу. Головне управління ДФС у
Тернопільській області повідомляє, що підписано й оприлюднено Закон України від 20.12.2016 р. №1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році».
Так, зокрема, внесено зміни до Податкового кодексу щодо ПДВ, єдиного податку, акцизу й інших податків. Закон також змінює податкове
навантаження “єдинників”, скасовує роздрібний акциз з пального й
алкогольно-тютюнову звітність для роздрібу. Переглянуто положення, в яких міститься прив’язка до розміру мінімальної заробітної плати, зазначають у відділі організації роботи Головного управління ДФС
у Тернопільській області.
Стало відомо, коли українська армія повністю перейде на контракт, повідомили у Міністерстві оборони України. Відтак, вже до 2020
року армія має бути контрактною, адже тільки за 2016 рік в Україні
за контрактом пішли служити більше українців, ніж за 15 попередніх
років. За офіційною інформацією, на контракту основу планується набрати близько 250 тисяч солдатів, що має бути нормою для мирного
часу в країні. До слова, сьогодні за контрактом в Україні служать 67
тисяч солдатів та 7,5 тисяч осіб офіцерського складу.
1 ciчня нaбyв чиннocтi Зaкoн Укpaїни «Пpo мeтpoлoгiю тa
мeтpoлoгiчнy діяльність» вiд 05.06.2014 № 1314-VII. Вci нopмaтивнi
вiдoмчi дoкyмeнти пpивoдять y вiдпoвiднicть дo нoвoгo зaкoнy, a
yклaдeнiдoцiєїдaтидoгoвopизicпoживaчaмипocлyг(зжитeлями)дiють
виключнo в paмкaх нoвoгo зaкoнy. У ньoмy чiткo oпиcaнi «взaємини
cпoживaчiв i пocтaчaльникiв пocлyг». Пyнкт 4 ст. 17. Пepioдичнa
пoвipкa, oбcлyгoвyвaння тa peмoнт зacoбiв вимipювaльнoї тeхнiки
(peзyльтaти вимipювaнь яких викopиcтoвyютьcя для здiйcнeння
poзpaхyнкiв зa cпoжитy для пoбyтoвих пoтpeб eлeктpичнy i тeплoвy
eнepгiю, гaз i вoдy), щo є влacнicтю фiзичних ociб, здiйcнюютьcя за
рахунок суб’єктів господарювання, щo нaдaють пocлyги з eлeктpo-,
тeплo-, гaзo- i вoдoпocтaчaння.
При купівлі готівкової валюти тернополяни вже не сплачуватимуть 2% пенсійного збору. Стаття про скасування 2% збору вже
набула чинності, і з 1 січня 2017 року його не стягують, зазначають в
Національному банку України. Ініціатори скасування цього збору зауважують, що тіньовий валютний ринок в Україні вже перевищив 50%,
що створює додатковий девальваційний тиск на гривню й ускладнює
механізм функціонування офіційного валютного ринку в країні. Цю
пропозицію підтримали Нацбанк і міжнародні фінансові організації.
Згідно з даними Держказначейства, за 11 місяців 2016 року надходження від цього збору становили 326,61 млн. грн., за плану на рік
190,66 млн. грн.
Ціни на нові медпрепарати на Тернопіллі будуть значно нижчими за теперішні. Щоправда, нововведення запрацює аж з лютого
2017-го року. Про це заявили в Міністерстві охорони здоров’я України. Поки ж МОЗ дозволило аптекам упродовж місяця розпродати
залишки медикаментів за старими цінами. Відтак, препарати, які закуповуватимуть наступного року, коштуватимуть уже дешевше. Таку постанову ухвалив уряд. За тим, аби аптеки самостійно не підвищували
ціни, буде стежити Державна служба з лікарських засобів. Крім того,
вона вимагатиме, щоб аптеки оприлюднювали у друкованому вигляді
перелік референтних цін на ліки.
З нового року у тернопільських студентів буде нова стипендія.
Кабінет Міністрів України затвердив виплату академічних стипендій
студентам вищих навчальних закладів на підставі рейтингу та мінімальну стипендію на рівні 1,1 тис. грн. з 2017 року. Перший заступник
міністра освіти і науки Володимир Ковтунець наголосив, що основою для формування рейтингу буде успішність студентів, хоча роль
відіграватимуть й інші фактори. За його словами, мінімальний розмір
стипендії становитиме 1,1 тис. грн., підвищеної — 1,6 тис. грн. Також
для окремих важливих спеціальностей розміри стипендій будуть підвищені: вчителі математики, інформатики, природничих наук, деяких
інженерних спеціальностей (гірнича і нафтогазова справа) — 1,4 тис.
грн., а підвищена — 2,36 тис. грн. Рішення було прийнято з умовою
подальшого доопрацювання із зацікавленими відомствами.
На Тернопільщині триває реформа закладів професійнотехнічної освіти. Лише після завершення цього процесу буде можливо повністю фінансувати заклади галузі за рахунок місцевих бюджетів. Однак на час перехідного періоду проблем з фінансування бути
не повинно, запевняє Ганна Зварич. На фінансування закладів освіти
області передбачено 1 млрд. 727 млн. 129,4 тис. грн. коштів освітньої
субвенції. Зокрема, для закладів професійно-технічної освіти – 127
млн. 743,3 тис. грн. На сьогодні в Тернопільській області працюють
22 заклади професійно-технічного профілю, в яких освіту здобувають
9 тисяч учнів. У 2016 році майже 4 тисячі із них отримали робітничу
професію та стали фахівцями у сфері послуг.
Через Тернопільщину проляже європейський автобан. Автотранспортний маршрут Via Carpatia сполучатиме північ та південь Європи.
Це питання обговорили під час спільного засідання Комітету з питань
транспорту Верховної Ради України та комісії інфраструктури сейму Республіки Польща. До автобану Via Carpatia планують включити
ще один відрізок в напрямку України. Гілка, яка пролягатиме через
Львівщину, Тернопільщину, Хмельниччину, Вінниччину з виходом на
Одесу, дасть можливість зв’язати польські порти Гданськ та Гдиня з
портами України. Новий маршрут важливий для України, оскільки він
дасть можливість розглядати відновлення Великого шовкового шляху для транспортування вантажів через Україну у напрямку Східної
Азії та Китаю.

Великогаївська сільська рада інформує про прийняте рішення від
23.12.2016 року за № 241 «Про сільський бюджет на 2017 рік». З повним
текстом рішення можна ознайомитись на сайті Великогаївської сільської ради (http:/velykogaivska.gromada.org.ua/) або на стенді сільської
ради за адресою Галицька,47 село Великі Гаї.
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Офіційне

Рішення Тернопільської районної ради сьомого скликання восьмої сесії
від 21 грудня 2016 р. № 195

Про районний бюджет на 2017 рік
Відповідно до пункту 17
частини першої статті
43 Закону України «Про
місцеве самоврядування
в Україні», розглянувши
подання Тернопільської
районної державної
адміністрації, враховуючи пропозиції постійної
комісії районної ради
з питань соціальноекономічного розвитку,
фінансів і бюджету та
міжбюджетних відносин,
районна рада
ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2017 рік:
- доходи районного бюджету у
сумі 490589,174 тис. грн., в тому
числі доходи загального фонду
районного бюджету 484556,474
тис. грн., доходи спеціального
фонду районного бюджету 6032,7
тис. грн. згідно з додатком № 1
цього рішення;
- видатки районного бюджету
у сумі 490589,174 тис. грн., в тому
числі видатки загального фонду
районного бюджету 482056,474
тис. грн., видатки спеціального
фонду районного бюджету 8532,7
тис. гривень;
- профіцит районного бюджету
у сумі 2500,0 тис. грн., в тому числі загального фонду районного
бюджету 2500,0 тис. грн. згідно з
додатком № 2 до цього рішення;
- дефіцит спеціального фонду
районного бюджету у сумі 2500,0
тис. грн. згідно з додатком № 2 до
цього рішення.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядни-

кам коштів районного бюджету
на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними
програмами, у тому числі по загальному фонду 482056,474 тис.
грн. та спеціальному фонду 8532,7
тис. грн. згідно з додатком № 3 до
цього рішення.
3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів
районного бюджету у сумі 200
тис. гривень.

4. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких
буде здійснюватися за рахунок
коштів бюджету розвитку згідно з
додатком № 4 до цього рішення.
5. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №5 до цього рішення.
6. Затвердити на 2017 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 666,4 тис. гривень.
7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на
2017 рік за їх економічною структурою:
• оплата праці працівників бюджетних установ;
• нарахування на заробітну плату;
• придбання медикаментів та
перев’язувальних матеріалів;
• забезпечення продуктами харчування;
• оплата комунальних послуг та
енергоносіїв;
• поточні трансферти населенню;
• поточні трансферти місцевим
бюджетам.

8. Затвердити в складі видатків
районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних)
програм у сумі 1070,0 тис. грн.
згідно з додатком № 6 до цього
рішення.

9. Відповідно до статей 43 та
73 Бюджетного кодексу України,
надати право фінансовому управлінню отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України:
- позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків
загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за
рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних
умовах без нарахування відсотків
за користування цими коштами з
обов'язковим їх поверненням до
кінця поточного бюджетного періоду.
10. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в
першочерговому порядку потребу
в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці
та розміру мінімальної заробітної
плати; на проведення розрахунків
за електричну та теплову енергію,
водопостачання, водовідведення,
природний газ та послуги зв’язку,
які споживаються бюджетними
установами. Затвердити ліміти
споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної
бюджетної установи, виходячи з
обсягів відповідних бюджетних
асигнувань.

11. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на
2017 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 64
Бюджетного кодексу України.

12. Установити, що джерелами
формування спеціального фонду
районного бюджету України на
2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691
Бюджетного кодексу України.
13. Установити, що джерелами
формування спеціального фонду
районного бюджету на 2017 рік
у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України.
14. Надати право Тернопільській районній державній адміністрації:
14.1. здійснювати перерозподіл
видатків бюджету в межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів районного бюджету за кодами
функціональної класифікації видатків за загальним та спеціальним
фондами бюджету, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові
дотації та субвенції (з урахуванням
частини шостої статті 102 та частини шостої статті 108 Бюджетного
кодексу України), а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків за
погодженням із постійною комісією Тернопільської районної ради
з питань соціально-економічного
розвитку, фінансів і бюджету та
міжбюджетних відносин;
14.2. протягом 2017 року ухвалювати рішення щодо розподілу та
перерозподілу обсягів трансфертів
з державного бюджету місцевим
бюджетам у період між сесіями

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

10000000
11000000
11010000
11010100
11010400
11010500
11010900

Податкові надходження
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості
Податок та збір на доходи фізичних осіб
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування
Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що оподаткувуються відповідно до підпункту
164.2.19, пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу
Податок на прибуток підприємств
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності
Неподаткові надходження
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності
Плата за надання адміністративних послуг
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав
Інші неподаткові надходження
Інші надходження
Інші надходження
Власні надходження бюджетних установ
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
Плата за оренду майна бюджетних установ
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ, в т.ч.:
Благодійні внески, гранти та дарунки отримані бюджетними установами
РАЗОМ ДОХОДІВ
Офіційні трансферти
Від органів державного управління
Дотації
Базова дотація
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та
охорони здоров’я
Субвенції
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітямінвалідам та тимчасової державної допомоги дітям
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг
тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій)
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
Всього доходів

11020000
11020200
20000000
22000000
22010000
22010300
22012600
22012900
24000000
24060000
24060300
25000000
25010000
25010100
25010200
25010300
25010400
25020000
25020100
40000000
41000000
41020000
41020100
41030000
41030600
41030800
41031000
41033900
41034200
41035800

15. Надати право фінансовому
управлінню Тернопільської районної державної адміністрації:
15.1. в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на
конкурсних засадах розміщення
тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах,
з подальшим поверненням таких
коштів до кінця поточного бюджетного періоду;
15.2. в процесі виконання районного бюджету у виняткових
випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника
коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та
кошторисі в розрізі економічної
класифікації видатків бюджету у
межах загального обсягу бюджетних призначень за кодом функціональної класифікації окремо за
загальним та спеціальним фондами бюджету.
16. Додатки № 1- 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
17. Контроль за виконанням
цього рішення доручити постійній комісії з питань соціальноекономічного розвитку, фінансів,
бюджету та міжбюджетних відносин.
Голова районної ради А.В. ГАЛАЙКО.

Додаток № 1 до рішення районної ради від 21.12.2016 р. № 195

1. Доходи Тернопільського районного бюджету на 2017 рік
Код

Тернопільської районної ради за
погодженням з постійною комісією Тернопільської районної ради
з питань соціально-економічного
розвитку, фінансів і бюджету та
міжбюджетних відносин з наступним внесенням змін до рішення
про районний бюджет.

( грн.)

Всього

Загальний фонд

41 205 000,0
41 205 000,0
41 183 000,0
35 450 000,0
4 050 000,0
1 650 000,0
33 000,0

41 205 000,0
41 205 000,0
41 183 000,0
35 450 000,0
4 050 000,0
1 650 000,0
33 000,0

22 000,0
22 000,0
6 560 700,0
518 000,0
518 000,0
78 000,0
370 000,0
70 000,0

22 000,0
22 000,0
528 000,0
518 000,0
518 000,0
78 000,0
370 000,0
70 000,0

10 000,0
10 000,0
6 032 700,0
6 032 700,0
4 846 200,0
1 142 700,0
37 800,0
6 000,0

10 000,0
10 000,0

47 765 700,0
442 823 474,0
442 823 474,0
35 097 000,0
14 650 600,0
20 446 400,0

41 733 000,0
442 823 474,0
442 823 474,0
35 097 000,0
14 650 600,0
20 446 400,0

407 726 474,0
86 104 100,0

407 726 474,0
86 104 100,0

227 190 300,0

227 190 300,0

226 500,0

226 500,0

55 444 800,0
37 808 600,0
928 900,0

55 444 800,0
37 808 600,0
928 900,0

23 274,0
490 589 174,0

23 274,0
484 556 474,0

Спеціальний фонд
в т.ч. бюджет
Всього
розвитку

6 032 700,0

6 032 700,0
6 032 700,0
4 846 200,0
1 142 700,0
37 800,0
6 000,0
6 032 700,0

6 032 700,0

слово

Додаток №2 до рішення районної ради від 21.12.2016 р. № 195

2. Фінансування Тернопільського районногого бюджету на 2017 рік
Код

Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету

200000
208400

Внутрішнє фінансування
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спецфонду)
Всього за типом кредитора
Фінансування за активними операціями
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спецфонду)
Всього за типом боргового зобовязання

600000
602400

5

Подільське слово | №1 (5208)
п'ятниця, 6 січня 2017

Всього

Загальний фонд

-2 500 000,0
-2 500 000,0
-2 500 000,0
-2 500 000,0
-2 500 000,0
-2 500 000,0

(тис. грн.)/грн.
Спеціальний фонд
Всього
в т.ч. бюджет розвитку

2 500 000,0
2 500 000,0
2 500 000,0
2 500 000,0
2 500 000,0
2 500 000,0

2500000
2500000
2500000
2500000
2500000
2500000

Додаток № 4 до рішення районної ради від 21.12.2016 р. № 195

4. Перелік об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку1
Код програмної
класифікації ви- Код
датків та креди- ТПКВКМБ /
тування місцевих ТКВКБМС3
бюджетів2

Код ФКВКБ4

1000000
1010000

1011020

1020

Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної про- Назва об’єктів відповідно до
грами або напряму видатків
проектно-кошторисної дозгідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
кументації тощо
ТКВКБМС

Загальний обсяг
фінансування
будівництва

(тис. грн.)/грн.

Відсоток завершеності Всього видатків на завер- Разом видатків на
будівництва об’єктів на шення будівництва об’єктів поточний рік
майбутні роки
на майбутні роки

Районний відділ освіти (головний розпорядник)
Районний відділ освіти (відповідальний виконавець)
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми Капітальні видатки
навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим
садком, інтернатом при школі), спеціалізованими
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
Всього

0921

2 500 000,0

2 500 000,0
Додаток № 5до рішення районної ради від 21.12.2016 р. № 195

Міжбюджетні трансферти з Тернопільського районного бюджету місцевим/державному бюджетам на 2017 рік
Код бюджету

Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці

19

Обласний бюджет
Всього

Субвенції з районного бюджету
Інша субвенція загального фонду на:
утримання рятувально-водолазної служби

10000
10000

…

грн.

Субвенція спеціального фонду на:
…
…

Додаток № 6 до рішення районної ради від 21.12.2016 р. № 195

5. Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2017 році1
Код програмної
класифікації видатків Код ТПКВКМБ /
та кредитування
ТКВКБМС3
місцевих бюджетів2

0100000
0110000
0117211
0117212
1500000

Найменування головного розпорядника, відповідальКод ФКВКБ4 ного виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ / ТКВКБМС

7211
7212

0830
0830

1513400

3400

1090

1513400

3400

1090

1513400

3400

1090

1510000

6700000
6710000
6717810

7810

0320

Найменування місцевої (регіональної) програми

Районна рада (головний розпорядник)
Районна рада (відповідальний виконавець)
Програма розвитку засобів масової інформації на 2017 рік
Сприяння діяльності телебачення і радіомовлення
Програма розвитку засобів масової інформації на 2017 рік
Підтримка періодичних видань (газет та журналів)
Управління соціального захисту населення (головний розпорядник)
Управління соціального захисту населення (відповідальний виконавнець)
Програма підтримки і розвитку Тернопільської районної
Інші видатки на соціальний захист населення
організації Товариства Червоного Хреста України «Турбота і
милосердя» на 2017-2021 роки
Програма “Ветеран” сім’ям загиблих в АТО на 2015-2019 роки.
Інші видатки на соціальний захист населення
Програми стимулювання громадян, направлених ТернопільІнші видатки на соціальний захист населення
ським ОМВК для проходження військової служби за контрактом у Збройні сили України в 2017 році
Сектор з питань цивільного захисту (головний розпорядник)
Сектор з питань цивільного захисту (відповідальний виконавець)
Заходи у сфері захисту населення і територій від надзвичайних
Програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуситуацій техногенного та природного характеру
ацій техногенного та природного характеру на 2014-2017 роки.
Всього

(грн.)

Загальний фонд Спеціальний
фонд

Разом загальний
та спеціальний
фонди

590 000,0
590 000,0
90 000,0
500 000,0
430 000,0
430 000,0

590 000,0
590 000,0
90 000,0
500 000,0
430 000,0
430 000,0

50 000,0

50 000,0

140 000,0
240 000,0

140 000,0
240 000,0

50 000,0
50 000,0
50 000,0

50 000,0
50 000,0
50 000,0

1 070 000,0

1 070 000,0

Додаток №3 до рішення районної ради від 21.12.2016 р. № 195
3. Розподіл видатків Тернопільського районного бюджету на 2017 рік — в наступному номері газети.

Юридична консультація

Розширення доступу жителів с. Настасів
до безоплатної правової допомоги

Наприкінці минулого року, з метою розширення доступу громадян до безоплатної правової допомоги, команда Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (БВПД) забезпечила
роботу мобільного консультаційного пункту на базі Настасівської сільської ради.

У виїзному прийомі, що відбувся за сприяння сільського голови
Миколи Злонкевича, взяли участь начальник відділу правової інформації та консультацій Тернопільського місцевого центру Юрій Франків
і головний спеціаліст відділу Олена Шумило. За наданням правових
консультацій до них звернулися 6 осіб.
Олена Шумило ознайомила мешканців села Настасів з основними
положеннями Закону України “Про безоплатну правову допомогу”, переліком осіб, які мають право на отримання такої допомоги відповідно до статті 14 зазначеного закону.
Жителів села цікавив порядок оформлення спадкового майна —
колгоспного двору. Працівники місцевого центру з надання БВПД

проінформували, що на сьогодні поняття “колгоспний двір” втратило своє правове значення. Як повідомив Юрій Франків, “за наявності
записів у господарських облікових книгах сільської ради про те, що
двір належать до колгоспного типу, питання про право власності на
будинок і господарські будівлі можна вирішити тільки шляхом ухвалення судового рішення про визнання за особою права власності на
будинок як на об'єкт права власності, що тепер належить особі як громадянину України”.
Громадяни зацікавилися питанням щодо зміни розміру аліментів.
Юрій Франків роз’яснив, що, відповідно до ч. 1 ст. 192 Сімейного кодексу України, розмір аліментів, визначений за рішенням суду або домовленістю між батьками, може бути згодом зменшено чи збільшено
за рішенням суду за позовом платника чи одержувача аліментів у разі
зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення
здоров’я когось із них.
ДОВІДКОВО:
У разі порушення конституційних прав жителі Тернопільського району можуть звернутися
з відповідним зверненням до Тернопільського місцевого центру з надання БВПД (м.
Тернопіль, вул. Шпитальна, 7; (0352) 52-15-20) та отримати кваліфіковану юридичну допомогу.
За єдиним номером системи безоплатної правової допомоги в Україні 0-800-213-103
можна уточнити контакти центрів та бюро по всій території держави. А також дізнатися
про те, які є види безоплатної правової допомоги, гарантованої державою, та як її можна
отримати.

Податкові новини

Податок на
доходи –
лідер серед
надходжень
Про це інформувала заступник
начальника Тернопільської
ОДПІ Лариса Березюк, аналізуючи податкові надходження
до бюджету Тернопільського
району за 2016 рік. Вона зазначила, що казна району (разом
із бюджетами двох об’єднаних
громад) отримала майже 159
млн. грн. платежів.
Найбільше надійшло податку на доходи фізичних осіб – 83,4 млн. грн. Акцизного податку з роздрібної реалізації
підакцизних товарів — близько 30 млн.
грн., єдиного податку – майже 23 млн.
грн., а плати за землю – 18,1 млн. грн.
Власники нерухомого майна внесли до
бюджету 3,7 млн. грн. Загалом надходження 2016 року більші за минулорічні
майже на 64 млн.
Відділ організації роботи
Тернопільської ОДПІ.
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До уваги батьків та учнів!

Вітаємо!

Під час зимових канікул будьте обережні!
Узимку внаслідок ожеледиці найчастіше трапляються ДТП. Гальмівний шлях транспортного засобу на слизькій дорозі збільшується у два – три рази. Хоча на колеса й одягають зимову гуму з
шипами, яка поліпшує зчеплення з дорожнім покриттям, однак на слизькій дорозі автомобіль
важко зупинити.

Романівський сільський голова та
працівники Романівської сільської
ради щиро вітають Василя Степановича ДІДУХА з днем народження і з
Різдвом Христовим. Бажаємо щастя,
здоров’я, злагоди, добробуту та Божої
благодаті. Нехай Господь дарує многа літ. Без прикрощів, без заздрості,
без болю. Хай сонечко любові увесь
рік освітлює щасливу вашу долю. Хай
Матінка Пречиста ні на мить із вас покрову свою не знімає. Нехай завжди у
всьому вам щастить. Ніколи хай ваш
ангел не дрімає. В сім’ї, в родині і в
душі щодня хай буде сонячна погода.
Нехай небесні і земні блага від Господа Вам будуть в нагороду.
Колектив Баворівської ЗОШ І-ІІІ ст.
щиро вітає з днем народження заступника директора з навчальної роботи,
вчителя біології та основ здоров'я
Марію Йосипівну ГЕВКО, вчителя музичного мистецтва і художньої культури Михайла Івановича ЗЕЛЕНОГО.
Хай радість вам життя дарує,
Щоб посміхалися ви весь час,
Любов і злагода панують,
Достаток повниться щораз.
Щоб ви добра мали багато,
А доля квітла, наче сад,
І щоб на вас із неба падав
Лише щасливий зорепад.
Колектив Довжанківської ЗОШ
І-ІІІ ступенів вітає з днем народження Марію Степанівну ДОЛІШНУ та
Любов Петрівну КАПІТАН.
В святковий день
Прийміть вітання
Та найщиріші побажання:
Здоров’я, щастя та добра,
Наснаги, успіхів, тепла.
І повсякденно, повсякчас
Хай буде все у вас гаразд!
Колектив Територіального центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) Тернопільського району щиро вітає
з ювілеєм соціального робітника
с. Застав’я Марію Степанівну
ЗЮБРИЦЬКУ.
Бажаєм щастя вам людського, здоров’я
зичимо міцного,
Хай доля добра і ясна, несе вам радощі з
собою,
Хай вам всміхається весна, з її одвічною
красою.
Хай Матір Божа вас охороняє
І Господь вам з неба добро посилає.
Колектив Територіального центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) Тернопільського району щиро вітає з
днем народження Марію Степанівну КОКОВСЬКУ, головного бухгалтера Івана Богдановича ПРЕДИКА, провідного бухгалтера Марію
Миколаївну ГАРАСИМ, соціальних
робітників с. Івачів Долішній Наталію Іванівну ПОЛІХУ і с. Настасів
Марію Петрівну ШВАРЧЕВСЬКУ.
Бажаємо щастя i достатку
Ясного неба i тепла.
В житті лиш злагоди й порядку,
Щоб доля світлою була.
В роботі — успіху й терпіння,
У справах — вічного горіння.
Колектив Ігровицької сільської
ради щиро вітає з днем народження колишніх працівників — сільського голову Ольгу Миронівну
КАТЕРИНЧУК та бухгалтера Надію
Іванівну БІЛОВУС.
Бажаємо здоров'я міцного,
Щастя без краю,
Усього найкращого щиро бажаєм.
Щоб серце ваше зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро,
Краси і наснаги, здоров'я без ліку,
І довгого-довгого щедрого віку.
Колектив Острівської ЗОШ І-ІІІ ст.
вітає з днем народження вчителя
початкових класів Марію Володимирівну ЮРІЙЧИН, з 35-річчям
робітника Андрія Богдановича
ЖМУРКА.
Хай щастя вікує у вашому домі,
І радість хай з вами буде завжди,
Здоров’я міцного, щасливої долі
Нехай Господь Бог дасть на довгі роки.

Педагогічний колектив Петриківської ЗОШ І-ІІ ступенів щиросердечно вітає з днем народження вчителя
української мови та літератури Галину Євгенівну ДЗУДЗИЛО.
Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні крапельки страждань.
Колектив Білецької ЗОШ І-ІІ ступенів щиро вітає з днем народження
вчительку зарубіжної літератури та
основ християнської етики Оксану
Ярославівну БАЧУН.
Хай здоров’я, радість і достаток
Сиплються, немов вишневий цвіт,
Хай малює доля з буднів свято,
А Господь дарує многа літ.
Дорогі мої колеги!
Віри вам, Надії і Любові. Прошу
Господа нашого Ісуса Христа, щоб
благословив вас, ваші родини, ваших
близьких і друзів. Я завжди на вас
опирався, вами кріплюсь і в теперішніх негараздах.
Бо так уже сталося, що ви — сім’я,
велика родина моя. Цілую вас, обнімаю. Як кого образив — вибачаюсь і
взаємно розумію тих, хто зневірився.
Бо сила духу і дух сили — не в кожному тілі.
Молюсь за вас! Усіх гараздів у новому році, веселих та радісних свят!
Ігор ВАРДИНЕЦЬ, головний лікар ТРТМО,
заслужений лікар України.

Працівники відділу культури Тернопільської РДА, районного будинку
культури, центральної районної бібліотеки, районна організація профспілки працівників культури щиро вітають із 55-річчям керівника народної
аматорської студії "Музична скриня"
Василя Петровича ХЛИСТУНА. У
цей день, коли вам засвідчують свою
любов і шану рідні і близькі люди, ми
також хотіли б щиро привітати вас з
ювілеєм і побажати міцного здоров’я
і добра. Щоб те, про що мріється,
обов’язково збувалося. Щоб біль і горе
не зустрічалися на життєвому шляху.
Щоб кожен прожитий день усміхався
щастям, а Господь подарував ще довгі
і гарні літа.
Вітаємо з 50-річчям художнього
керівника будинку культури с. Настасів Василя Михайловича КРАВЦЯ та з днем народження завідувача
клубом с. Івачів Долішній Ігоря Володимировича КОВАЛЯ. Бажаємо вам
доброго здоров’я, родинного благополуччя, невичерпної енергії, життєвого оптимізму, здійснення усіх
найзаповітніших мрій і намічених
задумів. Нехай все, що ви робите,
приносить рясні здобутки, радість,
задоволення і щастя. Щедрої вам
долі, незрадливої удачі та Божого
благословення вам і вашій сім’ї на
многії літа!
З повагою — працівники відділу культури
Тернопільської РДА, районного будинку
культури, районна організація профспілки
працівників культури.

Вітаємо з ювілеєм найкращого вчителя Ганну Андріївну Сорочук.
Ваш ювілей – не тільки ваше свято,
Радіють ваші рідні й друзі теж.
Хай Бог пошле іще років багато,
Здоров’я, щастя, радості без меж!
Нехай добром наповнюється хата,
Достатком, щирістю і сонячним теплом.
Хай буде вірних друзів в ній багато,
Прихильна доля огорта крилом.
З повагою — учні 2-го класу
загальноосвітньої школи-садка
с. Забойки Тернопільського
району та батьки.

Колектив CПП «Мричко» щиро
вітає з днем народження тракториста Степана Володимировича
ХОДАНЯ.
Хай дороги стеляться крилато,
Будуть чисті, рівні, як струна,
А добро не оминає хату,
Як не обминає цвіт весна
Хай здоров’я, радість і достаток
Стеляться для вас, як вишні цвіт,
Хай малює доля з буднів свято,
І Господь дарує вам багато літ.

Із метою попередження нещасних випадків та
травматизму Тернопільське районенне віддділення
поліції ТВП ГУНП в Тернопільській області просить
вас ознайомитися з правилами техніки безпеки під
час зимових канікул і обов’язково їх дотримуватися.

Правила поведінки на вулицях і дорогах
у зимовий період

• Рухаючись тротуаром, не поспішайте, не біжіть,
аби уникнути падіння.
• Ніколи не ковзайтеся на проїжджій частині і на
тротуарі, щоб не збити інших людей і не виїхати на
проїжджу частину.
• Не ходіть по краю тротуару біля дороги, щоб вас
не зачепила машина, яка випадково втратила керування.
• Переходьте дорогу лише на переході і тільки тоді,
коли транспортні засоби вже зупинилися.
• Ніколи не перебігайте дорогу, навіть якщо поблизу немає транспортних засобів, бо слизькою дорогою
бігти небезпечно: можна впасти і потрапити під авто,
яке може з’явитися зненацька.
• Не катайтеся на ковзанах на тротуарі чи дорозі –
це небезпечно.
• Ніколи не чіпляйтеся до транспортних засобів,
щоб прокататися з «вітерцем». Це призведе до тяжких трагічних наслідків.
• Ніколи не з’їжджайте на санчатах або лижах з тієї
гірки, спуск якої веде на дорогу.
• Не грайтеся в рухливі ігри поблизу проїжджої
частини. Не штовхайтеся, щоб не потрапити під колеса автомобіля.
• Чекаючи на зупинці на громадський транспорт,
ніколи не ставайте на край тротуару, тому що можете посковзнутися або ненароком хтось штовхне вас, і
виникне загроза потрапити під колеса.

Правила поведінки з
вибухонебезпечними предметами

• У разі виявлення вибухонебезпечних предметів, забороняється до них торкатися, перекладати на
інше місце, розряджати, зберiгати;
• забороняється використовувати снаряди для
розпалювання вогню;

• не можна збирати снаряди і здавати їх в металобрухт;
• виявивши вибухонебезпечнi предмети, необхiдно
термiново повiдомити полiцiю, школу, вiйськкомат;
• категорично забороняється зривати петарди та
запускати салюти без нагляду батьків!

Правила поведiнки на кризi

• Не виходьте на кригу, мiцнiсть якої вам не
вiдома;
• не виходьте на кригу пiд час льодоходу, вiдлиги,
снiгу i сильних перепадiв температури повітря;
• не збирайтесь на кризi великими групами;
• не з’їжджайте на лижах чи санках з крутого берега на кригу.

Порядок перебування дітей у
громадських закладах

Дітям до 16 років заборонено з 22 до 6 год. перебувати в розважальних, а також у закладах громадського харчування, якщо їх не супроводжує хоча б
один із батьків або інший законний представник
дитини.
Закон зобов'язує власників та посадових осіб
вказаних закладів вимагати у відвідувачів документи, що підтверджують досягнення ними 16-річного
віку, і не пускати в зазначений час дітей без супроводу дорослих. У разі порушення встановленого законом порядку перебування дітей у закладах, в яких
здійснюється діяльність у сфері розваг або громадського харчування, на посадових осіб підприємств,
установ, організацій, незалежно від форми власності, громадян-власників підприємств чи уповноважених ними осіб, громадян-суб'єктів підприємницької
діяльності буде накладено штраф у розмірі від 20 до
50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Звертаємося до дорослих із наполегливим проханням відповідально поставитися до батьківських
обов'язків, не залишати дітей надовго без нагляду.
Пам'ятайте, що опікуватися дітьми і виховувати їх –
це прямий обов'язок батьків.
Нехай Новорічно-Різдвяні свята і зимові канікули будуть радісними, незабутніми, принесуть безліч
яскравих і приємних вражень вам та вашим дітям!

Оголошення
Великогаївська сільська рада проводить громадське обговорення:
-містобудівної документації «Детальний план території для будівництва індивідуального гаража в селі
Великі Гаї Тернопільського району Тернопільської області (земельна ділянка гр. Зажерей Р.В.).
- містобудівної документації «Детальний план території для будівництва індивідуального гаража в селі
Великі Гаї Тернопільського району Тернопільської області (земельна ділянка гр. Зажерей І.В.).
- містобудівної документації «Детальний план території для будівництва індивідуального гаража в селі
Великі Гаї Тернопільського району Тернопільської області (земельна ділянка гр. Білик М.Г.).
- містобудівної документації «Детальний план території для будівництва індивідуального гаража в селі
Великі Гаї Тернопільського району Тернопільської області (земельна ділянка гр. Зажерей В.О.).
- містобудівної документації «Детальний план території земельної ділянки з реконструкції пункту
штучного запліднення під житловий будинок і будівництво господарських будівель і споруд в селі Смолянка Тернопільського району на вул. Молодіжна,1а (земельна ділянка гр. Мудрецького І.В.).
- містобудівної документації «Детальний план території земельної ділянки площею 0,1392 на вул. Незалежності в селі Великі Гаї для будівництва (земельна ділянка гр. Євчук В.Д.).
Громадське слухання відбудеться 31.01.2017 року о 15 год. у приміщенні Великогаївської сільської
ради, за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський район, с. Великі Гаї, вул. Галицька, 47.
Великогаївський сільський голова О. А. Кохман.

Справи приватні
ПРОДАМ

* мотоблоки нові (потужністю від 4 до 15 к.
с.), трактори (від 12 к. с.), мототрактори, двигуни
різних потужностей, навісне обладнання. Гарантія, з/ч, безкоштовна доставка. Знайдете дешевше — віддамо ще дешевше. Тел.: (098) 598-94-84,
(0352) 49-30-00, (098) 259-19-58, (066) 665-36-06.
Сайт: www.tractor_c.com ua

ПОСЛУГИ

* здам в оренду малярну камеру під фарбування автомобіля з обладнанням. Тел.: (067) 700-5502, 51-00-97.
* надаю консультації щодо вирішення правових питань в інших країнах. Тел.: (067) 254-95-06,
(095) 037-80-89.

* лікування на бджолиних вуликах, бджолоужалення, інгаляція, пилок, воскова міль. с. ЧернелівРуський Тернопільського району. Тел.: (067) 94551-86, (068) 539-25-33, (097) 207-65-23 (Орест
Михайлович Лук’янець).
* СТО “Спектр” (м. Тернопіль, вул. 15 Квітня,
44) ремонтує двигуни, коробки передач, ходову
частину, гальмівну систему, систему охолодження, паливної і вихлопної систем легкових і бусів.
Тел.: (067) 700-55-02, 51-00-97.

РОБОТА

* на роботу в СТО потрібні: автоелектрик, автослюсар з ремонту легкових автомобілів і бусів,
менджер. Тел.: 51-00-97, (067) 700-55-02.

Купон безкоштовного оголошення
Рубрики:

Куплю

Продам

Послуги

Вважати недійсним

Текст оголошення

тел./код:
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.

слово
ПОНЕДІЛОК
9 СІЧНЯ

ВІВТОРОК
10 СІЧНЯ

¤¢×¨

¤¢×¨

06.15 Íà ñëóõó.
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.40,
06.45,7.45,8.10 Ñìàêîòà.
21.00, 05.30 Íîâèíè.
07.05 Òåïëî.ua.
06.30 Òåïëî.ua.
07.25 Çîëîòèé ãóñàê.
06.45, 07.45, 08.30 Ñìàêîòà.
08.15 Ñâiò on-line.
07.35 Ñâiò on-line.
08.35 Ïàñïîðòíèé ñåðâiñ.
08.35 Ïàñïîðò.ua.
09.00 Ì/ñ.
09.00, 17.30 Ì/ñ.
¡Àw·±º¹º¼¬¾¬Ü¸¹´Ã¬
10.25 «The Best FIFA Football Awards».
¸±½¹´ÂË
12.05,19.20 Ä/ô.
12.20 Ùàñëèâîãî Ðiçäâà.
13.15, 05.00 Óðÿä íà çâ`ÿçêó.
13.40 Ä/ô.
13.40 Ôîëüê-music.
14.40 Ïóòiâíèê ïðî÷àíèíà.
±N}QyUUN}\^UÇ
¡Àw®Ë¾´µ L·L»»«®´´¼¬Ê 15.25 Ïóòiâíèê ïðî÷àíèíà.
¼¬µ
15.50 Ì/ô «Ñåðöå äóáà».
19.25 «The Best FIFA Football Awards». A}\z|\wUgKÇ~"
21.00,05.30 Íîâèíè.
18.20, 22.45 Ç ïåðøèõ âóñò.
½w»ºÁ¬Ã±½¾L
18.25 Íîâèíè. Ñâiò.
22.35 Îáëè÷÷ÿ âiéíè.
20.00 Áàêëàíè íà Áàëêàíè.
23.00 Êîíöåðò I. Ôåäèøèí.
½w»ºÁ¬Ã±½¾L
01.20 ×îëîâi÷èé êëóá. Ñïîðò
02.40 ×îëîâi÷èé êëóá.
½wº¶½º·¬¹¬

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
19.30 «ÒÑÍ».
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 Ñíiäàíîê
ç «1+1».
09.30 «Ìiíÿþ æiíêó 2».
11.00,12.20 Âå÷iðíié êâàðòàë
15.55 Ì/ô «Ëüîäîâèêîâèé ïåðiîä».
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23.00 Çîëîòèé ãóñàê.
23.15 Ïiäñóìêè.
23.35 Íà ñëóõó.

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00,19.30 «ÒÑÍ».
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 Ñíiäàíîê
ç «1+1».
09.30 «Ìiíÿþ æiíêó 2».
11.00,12.20 «Âå÷iðíié êâàðòàë».
¡ÀwÈº°º®´¶º®´µ»±¼Lº°
¡ÀwºÁ¬¹¹Ë»¼º¾´°º·L
·º¬·È¹±»º¾±»·L¹¹Ë
20.15 Ì/ô «Ëüîäîâèêîâèé ïåðiîä 2: ¡ÀwºÁ¬¹¹Ë»¼º¾´°º·L
Ãëîáàëüíå ïîòåïëiííÿ».
¡ÀwÈº°º®´¶º®´µ»±¼Lº°
22.00,01.40 «Ñâiò íàâèâîðiò 8».
¼¬°´¹º³¬®¼L®
¡Àw¬¹°¼´·¿°¹´ÂL 22.00 «Ñâiò íàâèâîðiò 8».

×

×

05.30,00.50 «Ïîäðîáèöi» - «×àñ».
06.00 Ì/ô.
06.20,14.00 «Ñëiäñòâî âåëè...» ç Ë.
Êàíåâñüêèì».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Íîâèíè.
07.15,08.10 «Ðàíîê ç Iíòåðîì».
½wL·È¶´¹±®L°»¿½¶¬µ¸±¹±
¡Àw¬¶¿®¬Ü
 (}\NÉ}Ny\~\{\¡
20.00 «Ïîäðîáèöi».
½w¹¹¬°±¾±¶¾´®
½w±¼±°º·L
01.40 Ìþçèêë «Òðè ìóøêåòåðè».
03.15 «Òðè ìóøêåòåðè. Çà êàäðîì».
¡Àw»º®L°Èº¹¿¬¹¬

05.005 «Ïîäðîáèöi» - «×àñ».
06.00 Ì/ô.
06.20, 13.40 «Ñëiäñòâî âåëè...».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Íîâèíè.
07.15, 08.10 «Ðàíîê ç Iíòåðîì».
09.20 «Äàâàé îäðóæèìîñÿ».
½w¹¹¬°±¾±¶¾´®

ICTV

СЕРЕДА
11 СІЧНЯ

ЧЕТВЕР
12 СІЧНЯ

П’ЯТНИЦЯ
13 СІЧНЯ

¤¢×¨

¤¢×¨

¤¢×¨

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.40,
21.00, 05.30 Íîâèíè.
06.35,23.35 Íà ñëóõó.
08.35 Ïàñïîðò.ua.
¶y^KÇ~K~KNwKy
¡Àwº¾¬Ü¸¹L¸L½ÂË
11.00 Çàñiäàííÿ ÊÌÓ.
13.15 Áîðõåñ.
13.40 Ñâiòëî.
14.20 Ïóòiâíèê ïðî÷àíèíà
14.45, 19.20 Ä/ô.
15.25, 01.20 Áiàòëîí. Êóáîê ñâiòó.
V åòàï.

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.40,
21.00, 05.30 Íîâèíè.
06.30, 07.05, 08.30 Ñìàêîòà.
07.15 Ðàíîê.
08.35 Ïàñïîðò.ua.
09.00, 21.30 Íîâèíè. Ñïîðò
¶y^KÇ~K~KNwKy
¡Àw¿»±¼¹´¶
12.05, 19.20 Ä/ô.
13.15 Ñëiäñòâî.Iíôî.
13.40 Íàäâå÷ið`ÿ. Äîëi.
14.50 Ñïîãàäè.
15.25, 01.20 Áiàòëîí. Êóáîê ñâiòó.
V åòàï.
17.10 Øêîëà Ìåði Ïîïïiíñ.
17.30 Ì/ñ.
18.20,22.50 Ç ïåðøèõ âóñò
18.25 Íîâèíè. Ñâiò.
19.55 «Ñõåìè».
20.30 Áàêëàíè íà Áàëêàíè.
½w»ºÁ¬Ã±½¾L
22.35 Îáëè÷÷ÿ âiéíè.
23.15 Ïiäñóìêè.

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.40,
21.00, 05.30 Íîâèíè.
06.25, 07.05, 08.25 Ñìàêîòà.
06.35, 23.35 Íà ñëóõó.
07.15 Ðàíîê.
08.35 Òåðèòîðiÿ çàêîíó.
08.40 Ïàñïîðò.ua.
09.00, 21.30 Íîâèíè. Ñïîðò
¶y^KÇ~K~KNwKy
¤K^~KzK~KQÉ^U
12.25 Ä/ô.
13.15 «Ñõåìè».
13.40 Âiðà. Íàäiÿ. Ëþáîâ
14.50 Òåàòðàëüíi ñåçîíè
15.40, 02.30 Áiàòëîí. Êóáîê ñâiòó.
V åòàï.
¿yQ"
17.30 Ì/ñ.
18.20, 19.20 Ç ïåðøèõ âóñò
18.25 Íîâèíè. Ñâiò.
19.30 Áàêëàíè íà Áàëêàíè.
±Kvx}~É~KUÇ
23.15 Ïiäñóìêè.

17.10 Õî÷ó áóòè.
½wº»±·ÊÄ¶¬
18.20 Ç ïåðøèõ âóñò.
18.25 Íîâèíè. Ñâiò.
19.55 Ñëiäñòâî.Iíôî.
20.30 Áàêëàíè íà Áàëêàíè
21.30 Íîâèíè. Ñïîðò.
½w»ºÁ¬Ã±½¾L
22.40 Ìåãàëîò.
23.15 Ïiäñóìêè.

1+1

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
19.30 «ÒÑÍ».
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 Ñíiäàíîê
ç «1+1».
09.30 «Ìiíÿþ æiíêó 2».
11.00, 12.20 «Âå÷iðíié êâàðòàë».
¡ÀwÈº°º®´¶º®´µ»±¼Lº°
º¹¾´¹±¹¾¬·È¹´µ°¼±µÀ
¡ÀwºÁ¬¹¹Ë»¼º¾´°º·L

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
19.30 «ÒÑÍ».
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 Ñíiäàíîê
ç «1+1».
09.30 «Ìiíÿþ æiíêó 2».
11.00, 12.20 «Âå÷iðíié êâàðòàë».
¡ÀwÈº°º®´¶º®´µ»±¼Lº°
¼¬°´¹º³¬®¼L®
¡ÀwºÁ¬¹¹Ë»¼º¾´°º·L
¡ÀwÈº°º®´¶º®´µ»±¼Lº° ¡ÀwLº
º¹¾´¹±¹¾¬·È¹´µ°¼±µÀ
22.00, 01.20 «Ñâiò íàâèâîðiò 8».
22.00 «Ñâiò íàâèâîðiò 8».
¡Àw±¯±¹°¬»¼º
¡Àw¬»º®L¾·¿°¹´ÂL
Ã±¼®º¹º¯ºº¼·¬

×
05.00 «Ïîäðîáèöi» - «×àñ».
06.00 Ì/ô.
06.20 «Ñëiäñòâî âåëè...» ç Ë.
Êàíåâñüêèì».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Íîâèíè.
07.15 «Ðàíîê ç Iíòåðîì».
09.20 «Äàâàé îäðóæèìîñÿ».
½w¹¹¬°±¾±¶¾´®
½w·L°½¾®º®±·´³
¬¹±®½È¶´¸
½w,®½±¾¬¶´Ë
·Ê·Ê
(}\NÉ}Ny\~\{\
20.00 «Ïîäðîáèöi».
½w¹¹¬°±¾±¶¾´®
¡Àw¬¶¿®¬Ü

×
05.00, 00.50 «Ïîäðîáèöi» - «×àñ».
06.00 Ì/ô.
06.20, 13.40 «Ñëiäñòâî âåëè...» ç Ë.
Êàíåâñüêèì».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Íîâèíè.
07.15, 08.10 «Ðàíîê ç Iíòåðîì».
09.20 «Äàâàé îäðóæèìîñÿ».
½w¹¹¬°±¾±¶¾´®
½w,®½±¾¬¶´Ë
·Ê·Ê
 (}\NÉ}Ny\~\{\¡
20.00 «Ïîäðîáèöi».
½w¹¹¬°±¾±¶¾´®
¡Àw±®CË¾Èº³¹¬¶³¼¬°´
¡Àw«¶»º½®¬¼´®½Ë
,®¬¹,®¬¹º®´Ã³,®¬¹º¸
´¶´Àº¼º®´Ã±¸

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
19.30 «ÒÑÍ».
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 Ñíiäàíîê
ç «1+1».
09.30 «Ìiíÿþ æiíêó 2».
11.00, 12.20 Âå÷iðíié êâàðòàë
¡ÀwLº
¡ÀwºÁ¬¹¹Ë»¼º¾´°º·L
20.15 «Íîâîði÷íèé Âå÷iðíié êâàðòàë
2015».
¡Àwº®´¸¼º¶º¸¸¬¸´

×
05.00 «Ïîäðîáèöi» - «×àñ».
06.00 Ì/ô.
06.20 «Ñëiäñòâî âåëè...» ç Ë.
Êàíåâñüêèì».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Íîâèíè.
07.15, 08.10 «Ðàíîê ç Iíòåðîì».
09.20 «Äàâàé îäðóæèìîñÿ».
½w¹¹¬°±¾±¶¾´®
13.40 «Ñëiäñòâî âåëè...» ç Ë.
Êàíåâñüêèì».
½w,®½±¾¬¶´Ë
·Ê·Ê

 (}\NÉ}Ny\~\{\¡
20.00 «Ïîäðîáèöi».
21.00 Êîíöåðò «Þâiëåéíèé âå÷ið
Ðàéìîíäà Ïàóëñà».
¡Àwº·º°Ë¾¬
¡Àw,¹º³±¸¶¬

СУБОТА
14 СІЧНЯ

НЕДІЛЯ
15 СІЧНЯ

¤¢×¨

¤¢×¨

06.00 Ó ïðîñòîði áóòòÿ.
06.35 Ïiäñóìêè.
07.05 ÀãðîÅðà. Ïiäñóìêè.
ºQygK^y^KÇ~
08.10 Ñìàêîòà.
08.35 Òåïëî.ua.
¡ÀwL¶¾º¼LËL·È±¼¾

07.05 Òåïëî.ua.
07.20, 23.30 Çîëîòèé ãóñàê.
08.15 Ñìàêîòà.
08.35 Ïàñïîðòíèé ñåðâiñ.
¡Àw´·´µ°¼¿¯
11.15 Ñïîãàäè.
11.50 Òåàòðàëüíi ñåçîíè.
12.25 Áiàòëîí. Êóáîê ñâiòó. V åòàï.
Ïåðåñëiäóâàííÿ 12,5 êì.
±N}QyUUN}\^UÇ
14.15 Ôîëüê-music.
15.15 Òâié äiì 2.
15.40, 03.10 Áiàòëîí. Êóáîê ñâiòó. V åòàï
½w»ºÁ¬Ã±½¾L
20.30 Ïåðøà øïàëüòà.
21.00, 05.30 Íîâèíè.
21.30, 05.00 Ñïîðò. Òèæäåíü.
21.55 Ä/ô.
12.40 Ùàñëèâîãî Ðiçäâà.
23.00 Ñâiò on-line.
14.50 Êíèãà.ua.
15.25, 02.30 Áiàòëîí. Êóáîê ñâiòó. V åòàï 23.20 Òåðèòîðiÿ çàêîíó.
02.20 Áiàòëîí. Êóáîê ñâiòó. V åòàï.
16.55 ×îëîâi÷èé êëóá. Ñïîðò
Ïåðåñëiäóâàííÿ 12,5 êì.
17.55 ×îëîâi÷èé êëóá.
¡Àw¬³¶¬»¼º¶¼´½º·º®¬
1+1
20.00 Áàêëàíè íà Áàëêàíè.
21.00, 05.30 Íîâèíè.
06.00 Äðàìà «Âîëë-ñòðiò».
21.30 Êîíöåðò.
08.10 «Íåäiëÿ ç Êâàðòàëîì».
23.00 Ñâiò on-line.
09.00 «Ëîòî-Çàáàâà».
Èz^\ \
09.40, 15.30 Ì/ô «Ìàøà i âåäìiäü».
10.05 «ÒÑÍ».
1+1
11.00 «Ñâiò íàâèâîðiò 8».
06.00, 02.30 «Íåäiëÿ ç Êâàðòàëîì». ¡Àw¿¼º
17.45 Êîìåäiÿ «Ç Íîâèì ðîêîì,
08.45, 19.30 «ÒÑÍ».
ìàìè!»
09.40, 23.00 «Ñâiòñüêå æèòòÿ».
19.30 «Òåëåâiçiéíà Ñëóæáà Íîâèí».
¡Àw´¸º®´µ½º¹
¡ÀwLÂ¹´µ¯º¼LÄº¶
12.40 «Âå÷iðíié êâàðòàë».
¡Àw¤±¼·º¶
¡Àw±°º¾¿¼¶¬¹L
18.30 «Ðîçñìiøè êîìiêà 5».
20.15 «ÒÑÍ. 20 ðîêiâ».
¡Àwº··½¾¼L¾

¡Àw¤±¼·º¶º®ºÊº¼´¯L¹¬·¿
02.30 «Ñâiòñüêå æèòòÿ».

×

×
05.20, 01.50 «Ïîäðîáèöi» - «×àñ».
06.10 Ì/ô.
¡Àw¤¿¶¬µ¾±²L¹¶¿
10.00 «Ìiëüéîí ÿñêðàâî-÷åðâîíèõ
òðîÿíä. Äî þâiëåþ Ðàéìîíäà
Ïàóëñà».
¡Àw¾¬¼´µº®´µ¼L¶
¡Àw±®CË¾Èº³¹¬¶³¼¬°´
15.30 «Þâiëåéíèé âå÷ið Ðàéìîíäà
Ïàóëñà».
½wº®±¼¹±Ä½Ë
»º¯º®º¼´¸º
20.00 «Ïîäðîáèöi».
½wL·LÚ

ICTV

05.30, 01.50 «Ïîäðîáèöi» - «×àñ».
06.00 Ì/ô.
¡Àw¾¬¼´µº®´µ¼L¶
 p\}Éw\^K\w¡
10.00 Îðåë i ðåøêà. Íàâêîëîñâiòíÿ
ïîäîðîæ.
11.00 «Îðåë i ðåøêà. Øîïiíã».
12.00 «Íàâêîëî Ì».
¡Àwº·º°Ë¾¬
½wº®±¼¹±Ä½Ë
»º¯º®º¼´¸º
½w±¶¾¬
20.00 «Ïîäðîáèöi».
½wL·LÚ½

ICTV

05.25 Ôàêòè.
05.55, 08.40 Âåëèêi àâàíòþðèñòè.
05.50 Ôàêòè.
ICTV
ICTV
09.25 Íå äàé ñåáå îøóêàòè.
¡Àw°¹L®L¹ºÃ±µ
ICTV
11.15,13.00 Ñòîï-5.
04.25 Ôàêòè.
07.55
Äèâèòèñü
óñiì!
04.25 Ôàêòè.
12.45 Ôàêòè. Äåíü.
04.45, 02.15 Ïðîâîêàòîð.
04.45, 02.10 Ïðîâîêàòîð.
08.50 Êðàùå íå ïîâòîðþé!
04.45 Ïðîâîêàòîð.
¡ÀwL¶L¹¯´»¼º¾´»¼´¿·ÈÂL®
05.30 Äèâèòèñü óñiì!
05.30 Äèâèòèñü óñiì!
09.50 ß çíÿâ!
05.30 Äèâèòèñü óñiì!
ICTV
½wL·Lº¾±¶¬¼L
06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi.
06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi
¡Àw´¾½¬°¶º®´µ
06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi.
18.45 Ôàêòè. Âå÷ið.
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
»º·LÂ±µ½È¶´µ
06.30 Ðàíîê ó âåëèêîìó ìiñòi
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
¡Àw£±¼±»¬Ä¶´¹L¹°³Ë
09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
12.45 Ôàêòè. Äåíü.
08.45 Ôàêòè. Ðàíîê.
09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
¡Àw±·À·±½¢L¹¬±³½¸±¼¾Ë
¤(}\{~UÉw
¤(}\{~UÉw
½wL·Lº¾±¶¬¼L
09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç
¤(}\{~UÉw
¡Àw£±¼®º¹´µ°¼¬¶º¹
10.10 Ñåêðåòíèé ôðîíò.
09.45 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
18.45 Ôàêòè. Âå÷ið.
¤(}\{~UÉw
09.45 Iíñàéäåð.
½w¬Â´¶´
½w¬Â´¶´
19.15 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè. Ïiäñóìêè ½wº°º½¾Ë¹¾´¹¬
09.55 Áiëüøå íiæ ïðàâäà.
½w¬Â´¶´
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.
12.45 Ôàêòè. Äåíü.
¤(}\{~UÉw
11.35,13.20 Õ/ô «Ëàðà Êðîôò:
12.45, 15.45 Ôàêòè. Äåíü.

¡Àwº·´µ»L½¾º·±¾À¬µ·L® ¡Àwº·´µ»L½¾º·±¾ ¡Àwº·´µ»L½¾º·±¾ ¡ÀwL¶L¹¯´»¼º¾´»¼´¿·ÈÂL®
º³¶¼¬°¬Ã¶¬¯¼º¹´ÂÈ
07.05 «Âñå áóäå äîáðå!»
¬»¬Á½¾¼¬Á¿
»º·LÂ±µ½È¶º¯º®L°°L·¶¿
12.45,15.45 Ôàêòè. Äåíü.
½¾¬¹¹Ëº¼¬³¬
09.00 «Âñå áóäå ñìà÷íî!»
½wL·Lº¾±¶¬¼L
¡Àw¬¼¬¼ºÀ¾º³¶¼¬°¬Ã¶¬
½wL·Lº¾±¶¬¼L
10.10 «Êàðàîêå íà Ìàéäàíi».
18.45, 21.00 Ôàêòè. Âå÷ið.
¯¼º¹´ÂÈ
18.45, 21.00 Ôàêòè. Âå÷ið.
 ¶y^KÇ~KwKÉ}KK~}¡
20.15 Iíñàéäåð.
½wL·Lº¾±¶¬¼L
20.15 Àíòèçîìái.
¡Àw£¬½¶ºÁ¬¾´
¡Àwº·´µ»L½¾º·±¾
18.45 Ôàêòè. Âå÷ið.
18.45,21.00 Ôàêòè. Âå÷ið.
21.20 Äèçåëü-øîó.
19.00 «Áèòâà åêñòðàñåíñiâ».
½¾¬¹¹Ëº¼¬³¬
19.20 Íàäçâè÷àéíi íîâèíè ç Ê.
20.15 Ãðîìàäÿíñüêà îáîðîíà.
¡Àw°¹L®L¹ºÃ±µ
20.40, 03.15 «Ñëiäñòâî âåäóòü
¡Àwº°´¹¹´¶º®´µ¸±Á¬¹L³¸ ¡Àwº°´¹¹´¶º®´µ¸±Á¬¹L³¸
(}\{~UÉw
¡Àwº·´µ»L½¾º·±¾À¬µ·L®
åêñòðàñåíñè».
¡Àwº¼¾¬·º¸¬¾
¡Àw¬¼¬¼ºÀ¾º³¶¼¬°¬Ã¶¬
»º·LÂ±µ½È¶º¯º®L°°L·¶¿
02.45 Ïðîâîêàòîð.
¡Àw²±µ¹µ¼
¯¼º¹´ÂÈ
¡Àw¼º¾´½¾ºË¹¹Ë
03.30 Ñòîï-10.

¡Àw¬¼¬¼ºÀ¾º³¶¼¬°¬Ã¶¬ ½w¬½±¯¬½


06.20,15.55 «Âñå áóäå äîáðå!»
¯¼º¹´ÂÈ
02.50 Ñòîï-10.
¡Àwº®±¼¹±¹¹Ë¿»±¼¸±¹¬
03.25 Çîíà íî÷i.
¡Àw¶³º¼Â´½¾ºÃ¬¾º¶
08.20 «Çiðêîâå æèòòÿ».
15.45
Ôàêòè.
Äåíü.
¡Àw£±¼®º¹´µ°¼¬¶º¹
06.20
«Çiðêîâå
æèòòÿ».

06.30,07.45 Kids` Time.
½w¬½±¯¬½
11.15 «Áèòâà åêñòðàñåíñiâ 15».
½wL·Lº¾±¶¬¼L
¡Àw¿°È¾±¸ºÚ¸Ãº·º®L¶º¸ ½wº°º½¾Ë¹¾´¹¬
½w¿¼º
18.00,22.00 «Âiêíà-Íîâèíè».
18.45, 21.00 Ôàêòè. Âå÷ið.
07.15, 15.55 «Âñå áóäå äîáðå!»
¡Àwº³¿¸L»ºÃ¿¾¾Ë


½w,½¾º¼LÚº¸¬L²±¼L
½wº·´¸´®°º¸¬
¡Àw»¼¬®²¹Ü¶ºÁ¬¹¹Ë
20.15 Ñåêðåòíèé ôðîíò.
¡Àw²±µ¹µ¼
± ·QÇµKÉw~
 ¶y^KÇ~KwKÉ}KK~}¡
06.50,15.55 «Âñå áóäå äîáðå!»
¡Àwº·´µ»L½¾º·±¾
11.30 «Áèòâà åêñòðàñåíñiâ 15».
06.10 «ÂóñîËàïîÕâiñò».
ïiðàòñüêîãî îñòðîâà».
01.05 «Òàíöþþòü âñi! 9».
08.50 «Çiðêîâå æèòòÿ».
¬»¬Á½¾¼¬Á¿
18.00, 22.00 «Âiêíà-Íîâèíè».
07.50 «Êàðàîêå íà Ìàéäàíi».
Àw ±Ú£¬¼L®¹´µ»º¼Ë¾¿¹º¶
¡ÀwºË¸¬¸¬¹L¯¿¼º¹È¶¬ ½wº·´¸´®°º¸¬
¡Àwº¼¾¬·º¸¬¾
09.00 «Âñå áóäå ñìà÷íî!»

½w°¹º¯º¼¬³¿®¶¬³ÂL
¡Àw¼´·±¾´¾È¼¬»¾º¸
 ¶y^KÇ~KwKÉ}KK~}¡ ¡Àw¼º¾´½¾ºË¹¹Ë
 ¶y^KÇ~KwKÉ}KK~}¡
¡Àwº¼Ë¹´µ»´·
Ã¬¼L®¹´¶
¡Àw®¬¼´¹¬
01.15 «Òàíöþþòü âñi! 9».
¡ÀwL®Ã¬¾¬

14.15 «Áèòâà åêñòðàñåíñiâ».
04.05 Çîíà íî÷i.
¡Àw£¬½¶ºÁ¬¾´

18.00,22.00 «Âiêíà-Íîâèíè».
06.15, 07.45 Kids` Time.
06.50, 15.55 «Âñå áóäå äîáðå!»
¡Àw«Å¬½·´®¬
½wº·´¸´®°º¸¬
½w¿¼º
08.50 «Çiðêîâå æèòòÿ».
¡Àw¿°È¾±¸ºÚ¸Ãº·º®L¶º¸
½w¿¼º
 ¶y^KÇ~KwKÉ}KK~}¡ 07.00 Ðåâiçîð.
½w,½¾º¼LÚº¸¬L²±¼L
¡Àw´¸º®´µ¼º¸¬¹
02.05 «Ñëiäñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè».
00.45 «Òàíöþþòü âñi! 9».
07.50 Ðåâiçîð.
11.30 «Áèòâà åêñòðàñåíñiâ 15».
09.45 Ñòðàñòi çà ðåâiçîðîì.

10.35 Ñòðàñòi çà ðåâiçîðîì.
18.00 Âiêíà-Íîâèíè
¡Àw±¼½¾±¹È¹L±·¿¹¯L®
18.00, 22.00 «Âiêíà-Íîâèíè».

¡Àw±¼½¾±¹È°¼¬¶º¹¬
½wº·´¸´®°º¸¬
½wL·Lº¾±¶¬¼L
03.05 Çîíà íî÷i.
½wº·´¸´®°º¸¬
½w¿¼º
¡Àw«¶»º³¬®´¾´½ËÁ·º»ÂË  ¶y^KÇ~KwKÉ}KK~}¡ ½wL·Lº¾±¶¬¼L
 ¶y^KÇ~KwKÉ}KK~}¡ 05.45, 07.35 Kids` Time.
¡ÀwL°¸L¹¹´ÂË·±¯¶ºÚ
06.40,08.05 Kids- Time.
³¬°¹L®
22.00 Âiêíà-Íîâèíè
05.50 Ì/ô «Òèòàí ïiñëÿ Çåìëi».
01.05 «Òàíöþþòü âñi! 9».
»º®±°L¹¶´
± ·QÇo}^KQ~vNyK^x¡ ¡ÀwºÁ¬¹¹Ë³
01.10 «Òàíöþþòü âñi! 9»
07.40 Ïîëîâèíêè 2.
¡Àw¡¼º¹L¶´¬¼¹LÚ

½w¡¼º¹L¶´¤¬¹¹¬¼´
»º®L°º¸·±¹¹Ë¸
09.45 Ðåâiçîð.
¬®ºµº®¹´¶³º¼L

¡ÀwL³¹¬¹¹Ë
¡Àw¬¹L»º¶ºÚ®¶¬
12.35 Ñòðàñòi çà ðåâiçîðîì.
¡ÀwL°¸L¹¹´ÂË·±¯¶ºÚ
¡Àw±¸¹´µ½®L¾
19.00 Ðåâiçîð.
½w¼¬»¼±½¾º·L®
03.00 Çîíà íî÷i.
15.00 Ïîëîâèíêè 2.
»º®±°L¹¶´
¡Àw±¸¹´µ½®L¾L®¹º®¬¯¬
21.50 Ñòðàñòi çà ðåâiçîðîì.
05.00,06.40 Kids` Time.
± ·QÇµKÉw~
04.40 Çîíà íî÷i.
¡Àwº¸¹LË
¡Àw¿°´¹º¶³»¬¼¬¹º¼¸¬·È
½w¿¼º
ïiðàòñüêîãî îñòðîâà».
05.40, 06.55 Kids` Time.
¹´¸´Ë®´Å¬¸´
ÓÙÔ
06.45 Ðåâiçîð.
¡Àw±°LË½¾¼¿
½·´
¡Àw±·´¶´µ
09.50 Ñòðàñòi çà ðåâiçîðîì.
¡Àwº¼Ë¹´µ»´·
07.00 Ðåâiçîð.
³\|UÇ
¡Àw¬L¼´¹¾
¡Àw±·´¶´µ
09.50 Ñòðàñòi çà ðåâiçîðîì.
ÓÙÔ
07.40 Çîðÿíèé øëÿõ.
½wL·Lº¾±¶¬¼L
¡Àw¹¬µº¸½¾®º³¬¾È¶¬¸´ ¡Àwº·º¹¬¬¶½ºÀº¹L
¡Àw¹´¯¬°²¿¹¯·L®
³\|UÇ
¡Àw²±¶L²´··
½wL·Lº¾±¶¬¼L
½wL°¹L½±¼ÂË
ÓÙÔ
07.00,02.50 Çîðÿíèé øëÿõ.
¡Àw¡·º»ÂL¿°¿¾È¿³¬Á®¬¾L ¡Àw¹¬µº¸½¾®º³¬¾È¶¬¸´
¡Àw®¬¼´¹¬
¡Àw¼¿²´¹¬¤¾L¼·LÂ¬
¡Àw¼¿²´¹¬¤¾L¼·LÂ¬
¡ÀwÃ´·¶¬
¡Àw±·´¶´µ¾±¹
¡Àw¹¬µº¸½¾®º³ ¬¶±¼¬¸´ ³\|UÇ
½w¿°±½®L¾·´¸°±¹È
¡Àwº®º¼LÃ¹¬°¼¿²´¹¬
½w¼¬»¼±½¾º·L®
½w¼¬»¼±½¾º·L®
¡Àw¹¬µº¸½¾®º³ ¬¶±¼¬¸´ 07.10, 05.15 Çîðÿíèé øëÿõ.
³\|UÇ}~6³K~}\
¡Àw±·´¶´µ¾±¹
½w¼¬»¼±½¾º·L®
½wL¹LÚ²´¾¾Ë
½w¿°±½®L¾·´¸°±¹È
ÓÙÔ
ÓÙÔ
½wLµ
ÓÙÔ
½wLµ
ÓÙÔ
06.10,11.20,04.35 Ðåàëüíà ìiñòèêà. ½w°®º¶¬¾
½w¬µ½È¶±¸L½Â±
½w°®º¶¬¾
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
½w°®º¶¬¾

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
³\|UÇ
³\|UÇ
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
³\|UÇ
8K~\y¶y^KÇ~\
8K~\y¶y^KÇ~\
³\|UÇ
¡Àw,¹½»±¶¾º¼¶¬¼¹º¯º¼º³Ä¿¶¿
8K~\y¶y^KÇ~\
09.15 Çîðÿíèé øëÿõ.
09.15,04.15 Çîðÿíèé øëÿõ.
8K~\y¶y^KÇ~\
¡Àw¿°¹L¶¬¼¹º¯º¼º³Ä¿¶¿
09.15, 03.40 Çîðÿíèé øëÿõ.
½w¼º¸¬°Ë¹´¹LÁ¾º 11.20 Ðåàëüíà ìiñòèêà.
09.15, 05.10 Çîðÿíèé øëÿõ.
½w¯±¹¾½¾®º
½w¼º¸¬°Ë¹´¹LÁ¾º 11.20 Ðåàëüíà ìiñòèêà.
½w°®º¶¬¾
11.20 Ðåàëüíà ìiñòèêà.
¡ÀwºÁ¬µ¸±¹±
½w¼º¸¬°Ë¹´¹LÁ¾º ½w¼º¸¬°Ë¹´¹LÁ¾º
½w¬µ½È¶±¸L½Â±
½w¬µ½È¶±¸L½Â±
¡Àwº¼º·±®¬±¹³º¶º·º¹¶´
½w¬µ½È¶±¸L½Â±
½w¬¾È¶ºº°´¹¬¶
 p\z\^}¶y^KÇ~K¡
 p\z\^}¶y^KÇ~K¡
½w¬µ½È¶±¸L½Â±
16.50 «Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó».
 p\z\^}¶y^KÇ~K¡
½w¬µ½È¶±¸L½Â±
½w¼º¸¬°Ë¹´¹LÁ¾º
½w¼º¸¬°Ë¹´¹LÁ¾º
 p\z\^}¶y^KÇ~K¡
½w±¼±²±®¬³¬¯¼º³¬
½w¼º¸¬°Ë¹´¹LÁ¾º
½w¼º¸¬°Ë¹´¹LÁ¾º
³\|UÇ|~
³\|UÇ|~
½wL¹LÚ²´¾¾Ë
½wL°¹L½±¼ÂË
¡ÀwL¾¶¬
¡Àw¿°¹¬¹LÃ
³\|UÇ|~
½w&6,L½Â±³·ºÃ´¹¿
½w&6,L½Â±³·ºÃ´¹¿
³\|UÇ|~
¡Àwº·º¹¬¬¶½ºÀº¹L
¡Àw´®Ã¬»º°º¼º²
½w&6,L½Â±³·ºÃ´¹¿
 p\z\^}¶y^KÇ~K¡
03.40 Çîðÿíèé øëÿõ.
¡Àw¿°¹¬¹LÃ
½w&6,L½Â±³·ºÃ´¹¿
00.00 Ðåàëüíà ìiñòèêà.
¡Àw¡¼±Å±¹´µ¬¾È¶º
05.55 Ôàêòè.
¡Àwº»¬·È¹LÂ¬¼Ëº·º¸º¹¬
¡Àw´¯¹¬¹±ÂÈ
¡Àw¬³´¹ºwºË·È
12.45 Ôàêòè. Äåíü.
¡Àw®¬¹¾¸´·º½±¼°Ë
¡Àwºº¼°´¹¬¾´
w¶¬µÀº·

½w,®½±¾¬¶´Ë
·Ê·Ê
 (}\NÉ}Ny\~\{\¡
20.00 «Ïîäðîáèöi».
½w±¼±°º·L
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Традиції

«Радуйся! Ой радуйся, земле…»
Святвечір — родинне свято

Різдво — найкрасивіше зимове свято. Воно приходить до людей морозної ночі в годину опівнічної храмової служби в сяйві свічок, у світлі зірок і гучному співі хору. Звуки голосів, що славословлять Бога, як ангельський глас, наповнюють торжеством Всесвіт. Небо і земля славлять Різдво Христове.
На землі запановує мир, а серця сповнюються доброю волею.
Як тільки на небосхилі
з’являлася перша вечірня зірка,
всією сім’єю сідали за стіл. Його
накривали білою скатертиною.
Під неї стелили трохи соломи
(на благополуччя й достаток, а
дівчата могли поворожити, витягуючи соломинки: довгі й зелені
обіцяли швидке весілля). Під стіл
клали який-небудь залізний предмет, щоб кожен міг потримати
на ньому ноги, тоді вони будуть
здоровими й сильними. По кутках столу в багатьох українських
сім’ях ставлять часник, аби мати
міцне здоров’я, свячену сіль і
обов’язково запалювали свічку.

Вважалося, що кожен із присутніх
повинен був мати на стіні свою
тінь, щоб уникнути смерті.
Напередодні Святого вечора прикрашали ялинку. На ній
обов’язково мають бути яблука —
вони забезпечать здоров’я і красу,
а також горіхи — щастя в коханні
та збільшення сімейства. Також
обов’язковим атрибутом був дідух — солом'яний сніп, який заготовляли з перших сіножатей. Він
уособлює предків, а ще — це слід
язичницького минулого, символ
бога Коляди.
Першим за стіл сідав господар,
а за ним інші члени родини. Ве-

черя починалася з молитви. Під
час трапези намагалися не виходити з-за столу, розмовляли тихцем. Глава сімейства пропонував
пом’янути покійників і запрошував їх до святкового столу. Традиційно ставили порожню тарілку
й клали ложку для душ покійних
родичів.
Після вечері діти мали віднести обрядову їжу своїм хрещеним
та бабам-пупорізкам. Зайшовши
до хати, казали: «Добрий вечір!
Мама і тато прислали вам хліб,
сіль і вечерю…» Хрещені взамін
давали свою вечерю, пригощали
дітей горіхами, цукерками чи об-

даровували грішми.
На Святвечір забороняються
будь-які сварки й суперечки. Не
можна лаяти дітей, а тим більше
— не дай Боже! — бити їх, інакше
протягом року вони завдаватимуть нам проблем. Дуже давньою
є українська традиція миритися
цього дня, пробачати один одному образи, щоб повною мірою
відчути радість життя.
Свято Різдва відзначається
християнами, насамперед, справами добродійності. Цього дня
щедро роздавали милостиню. У
кожному будинку христославів
чекали частування чи гроші — не

прийняти їх вважалося великим
гріхом. Люди заможні вважали
своїм обов'язком надіслати милостиню жебракам, хворим, удовам і сиротам. Не забували навіть
про тварин, адже, відповідно до
переказу, у холодну ніч віл і осел
зігрівали Богонемовля своїм подихом. У селах для птахів, що
страждають від голоду і холоду,
виставляли житній сніп. Для дітей улаштовували вистави.
Тож створіть для близьких і
рідних різдвяний настрій, огорніть любов’ю і подаруйте їм тепло
своїх сердець і домашній затишок!

Різдво: що край — то звичай

Багатство й унікальність нашої країни криється в різноманітті. Це стосується як природи, архітектури, так і традицій. Останнє – це те, що вирізняє
нас серед усіх інших і робить неповторними. До того ж у кожному регіоні України є свої особливості святкування Різдва, які склалися історично.
Отож, ми підготували для вас підбірку регіональних особливостей у святкуванні головного зимового свята — Різдва Христового.
вечір. Колядувати в перший день Різдва ходять тільки хлопці, дівчата — другого дня.
Вертепи, які на Закарпатті називають бетлегемами, ходять третього дня. Для хлопців існують навіть окремі колядки, які вони
співають неодруженим дівчатам, особливо
тим, які подобаються найбільше.

На Лемківщині

На Волині

У цьому краї до сьогодні збереглася давня назва Коляда, якою часто називають
саме переддень Різдва, хоча побутує і більш
сучасна назва — Святвечір. На Волині часто зустрічається звичай підкидання першої
ложки куті до стелі, особливо у тих сім'ях,
які мали бджіл – щоб більше меду давали.
А перш ніж сідати до святкового столу, господар дує на стілець, щоб здути душі померлих, які могли вже сісти на нього. Після вечері стіл не прибирають. Це для того,
щоб душі предків могли прийти і повечеряти, коли господарі спатимуть. Старі люди
вірять, що якщо цього не зробити, то вночі
їм снитимуться покійники. На Святий вечір колядки не співають і в гості не йдуть.
Але споряджають дітей, щоб ті понесли вечерю хрещеним батькам. Всі народні гуляння відбуваються в день Різдва. Колядують
також і 8 січня, але не пізніше.

На Закарпатті

У найзахіднішій області України звичаї
святкування Різдва доволі різноманітні.
Тут переплелися гірські традиції бойків,
лемків та гуцулів, угорські мотиви. Збереглася давня назва Святого вечора — Корочун. Святковий калач на Закарпатті теж називають карачуном, або корочуном. Його
випікають на три найбільші зимові свята
і тримають на святковому столі. Головною
стравою на Закарпатті не обов'язково є
кутя. Її варять в основному в гірських районах, а от на низині звичною є страва бобальки. Господині роблять тісто, яке потім
кульками запікають і проварюють на парі,
посипають маком чи горішками. З них в багатьох селах і починається Свята вечеря.
Згадують про предків на Закарпатті посвоєму. Часто на підвіконня ставлять келих
вина, прикритий скибкою хліба. Таким чином сім'я запрошує померлих на Святий

Кількість страв на Лемківщині становила магічне число 7, 9 чи 12, але переважно
готують 12 страв. Серед них, окрім звичайних, їли біб, горох, бобальки, киселицю, буряковий борщ, пампушки, пекли лемківські
«миґдалі» (голубці). Готували каші: перлову, гречану, рисову, ячмінну з сушеними
яблуками і сливками, оскільки на Лемківщині раніше куті не було, бо пшеницю в горах не сіяли. Вечерю починали з просфори,
солі, хліба і часнику. Серед страв на Святий
вечір обов’язково був ритуальний хліб. У
різних місцевостях Лемківщини він називався по-різному: «крачун», «крайчун»,
«струцля», «калач». Хліб лежав на столі
на білому обрусі упродовж усіх Різдвяних
свят аж до Водохреща як символ торжества
Різдва.
Традиційним атрибутом Різдва на Лемківщині був декоративний «павук» із соломи, якого вішали посеред хати, чіпляючи
до створи стелі, і прикрашали свічечками і
скляними кульками.
Першого дня Різдва вся родина вранці
милася водою зі срібними монетами, щоб
водилися гроші. У гості не можна було ходити і нічого не можна було робити. Лише
після обіду йшли колядники з колядами
(на церкву) і гурти вертепників.
На Різдво вдосвіта на Лемківщині ходили
полазники. Так називали першого, хто зайде до хати після Святого вечора. Все щастя
впродовж року приписується йому. Якщо
рік був щасливий, то наступного року його
вже запрошували спеціально. Суть вірування полягала в тому, що селяни турбувались,
щоб першим «полазником» його оселі був
багатий, добрий, щасливий чоловік.
Щоби хтось випадково не зайшов до
оселі, особливо жінка, до хати приводили
свого полазника – коня, теля, вівцю, когута,
пса та ін. Їх пригощали тими стравами, що
вже були виставлені на святковому столі,
годували сіном, потім відводили до стайні,
і аж тоді самі розпочинали трапезу. Отож,
лемки вірили, що коли в хаті побуває «свій»
полазник, тоді вже родині не загрожувало
ніяке нещастя.

На Гуцульщині

Уже від свята Миколая гуцульські парубки готувалися до коляди. Вибирали
«березу», «виборця» — скарбника, «коня»
— міхоношу, скрипника, трембітаря, кількох добрих плясунів. Всі інші, що не мають
«функції», — звичайні колядники. Ґазди
разом із панотцем придумували програму. Коляда починається обходом навколо
церкви і колядою в панотця. Колядниць-

кий похід дуже цікавий: попереду йдуть
парами танцівники з бартками (сокирами)
на плечах. До них підв'язані дзвоники, що
під час танку дзвонять у такт. Таким танцем колядники і підходять до кожної хати,
де колядують, — і відходять.
Якщо ґазда хоче, щоб колядницька ватага йому дім звеселила, він виходить на
поріг з калачем у руках, а ґаздиня — з пучком льону. До них підходить «виборець» і
підносить їм дерев'яний різьблений хрест,
щоб цілували. Поцілувавши, ґаздиня
перев'язує хрест повісмом, а ґазда дає «виборцеві» калач і кидає гроші до скриньки.
Після цієї церемонії вся ватага заходить до
хати. У хаті колядників частують горілкою
чи пивом — що ґазда має. Під час частунку колядники співають, оповідають веселі
пригоди, танцюють з ґаздинею чи ґаздовою
дочкою... Отак побавившись, ватага приступає до справжньої церемонії коляди: сідає за стіл і колядує господареві, господині,
синові, дочці та всьому «живому і мертвому
достатку» — худобі, хаті, плугові, рогачам.
Закінчується коляда віншуванням: «Віншуємо вас, аби у вашій загороді було стільки
овечок, скільки у сім домі дрібних кришок.
Віншуємо вам многая літа з цими святками, з цим Новим роком та Святим Різдвом.
Дай вам Боже здоров'я!»

На Поділлі

Вечеря тут починалася з того, що господар заносив до хати солом'яний сніп, переважно житній, ставив у кутку біля ікони
на покуття. На підлозі розсипали солому.
Наступного ранку її разом із дідухом виносили на вулицю і спалювали біля хати. Їжу
для предків залишали на столі, прибирати
її вважалося гріхом. Також ставили чашку з
водою та скибку хліба на підвіконні. Подоляни вірили, що Різдвяної ночі трапляються дива. Наприклад, якщо залізти в колодязь, то можна напитися вина замість води.
Дівчата ж традиційно ворожили на свого
судженого-рядженого.

На Поліссі

Тут немає обов'язкового припису щодо
12 страв. Готували, хто скільки міг. Традиційна кутя раніше була ячмінною, і тільки
багаті могли дозволити собі пшеничну з
медом. Готували «голий» борщ, основою
для якого були білі гриби й капустяна закваска. На столі обов'язково повинні бути
вареники з картоплею, квасолею. Унікальною стравою на Поліссі є бурда – її готують
із розтертого та потім дещо обсмаженого
конопляного насіння, потім туди додають
чорницю і груші-дички.
Містичним звичаєм до сьогодні залишається обряд із часником – його ставили на
краях столу, щоб не пускав злих духів до
сім'ї. Не забували поліщуки і про предків.
На столах залишали кутю з ложками в ній,
прикривали буханкою хліба і лягали спати.

На Буковині

Тут сідають вечеряти рано, щоб діти
вночі не боялися колядувати. Починається вечеря з підкидання першої ложки куті
до стелі. Під час цього господар просить
хорошого врожаю чи багато меду. На сході
області повівся звичай перевертати тарілку
після того, як з'їли першу страву, щоб квочки добре несли яйця і висиджували нових
курчат. Як і всюди в Україні, не забували
буковинці і про померлих предків. Кутю
ставили на підвіконня, щоб покійникам
було простіше нею поласувати. А коли задували святкову свічку, стежили, куди йде
дим. Якщо вгору – рік буде щедрим, а в бік
дверей — варто чекати на поповнення або
гостей у новому році.

На Галичині

Тут збереглися унікальні традиції. До
прикладу, в деяких районах Львівщини донині плетуть особливих солом'яних «павуків», адже саме вони приховали вхід до печери, де народився Ісус. Якщо в жінки немає
дітей, то вона повинна стати під такого «павучка». Колядувати ходять вертепами.
Першою стравою на Львівщині є борщ з
вушками, потім господиня подає голубці з
начинкою з тертої картоплі, политі грибною
підливкою. Наступною стравою є вареники
з квашеною капустою. Також обов’язково
на столі є риба – або смажена у клярі, або
запечена з овочами. Далі — мариновані грибочки, оселедець. Хто ще міг їсти, наостанок
смакував пампушками. Їх часто начиняють
варенням з рожі, вишнями чи маком.
Незважаючи на розмаїття традицій,
Різдво — свято, яке об’єднує усіх вірян.
Христос рождається! Славімо Його!
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«Накривайте столи, та все килимами…»

Сьогодні Україна і весь православний світ, який живе за юліанським календарем, відзначають
Святий вечір (Святвечір, Вілію, Вігілію), або Багату кутю. Її називали так тому, що готували
12 пісних страв — на честь апостолів Ісуса Христа.

Кутя

Першою куштують кутю, а
потім їдять усе інше, запиваючи
узваром.
Кутю традиційно готували із
пшеничних або ячмінних зерен
(а на півдні України — з рису).
Відваривши їх, виймали горщик,
дивилися: якщо зерна піднялися
через вінчик — на добробут, а запали — лихе передвістя. До звареного збіжжя додавали мед, але
пам'ятали відоме прислів'я: «Не
передай куті меду». Заправляли
маком, волоськими горіхами, родзинками й приправами. Усе це
розмішували узваром.
Кутя неодмінно має стояти в
новому горщикові на покутті протягом усіх свят: робили кубельце

з сіна, в нього ставили горщик,
прикривши хлібом з дрібкою солі.
Місце, де тримали кубельце з кутею та узваром, в народі ще називають «яслами». По закінченні
свят частину сіна віддавали тваринам, а решту тримали для виготовлення кубел, де мали нестися
кури чи висиджуватися курчата.
На Слобожанщині з цієї трави готували купіль для немовлят.
Здавна існував обряд — нести
кутю на покутю. Син одягав нові
вовняні рукавички, які напередодні батько виплітав, брав горщика і, несучи його, декламував:
«Несу кутю на покутю, на зелене
сіно, щоб бджоли (або курчата)
сіли».
На півдні України, як прави-

ло, кутю несла господиня, перед
тим наказавши всім присутнім
сісти і супроводжувати дію звуками квочки («кво-кво»); коли
ж ставила узвар, то просила всіх
устати й кудкудакати («кудкудахкудкудах»). Це для того, щоб гарно
неслися кури і виводили курчат.

Страви на Святу
вечерю

Обов’язковими на передріздвяній вечері мають бути, крім куті
— основної обрядової їжі, узвар
(компот із сухофруктів), борщ,
риба, гриби, картопля.
Також готують тушковану капусту з грибами, голубці з рисом
чи пшоном та тушкованою морквою і пастернаком, пшоняну кашу

з грибною приправою на олії, салат із буряка й оселедця, салат із
солоних огірків, кислої капусти та
цибулі, квасолеві млинці.
Доречними будуть вінегрет,
корейська морква, салат із квашеної чи свіжої капусти, вареники

з капустою, грибами, картоплею,
вишнею, маком та грушками,
пироги з квасолею, рибою, горохом, грибами, капустою, грибна
чи рибна юшка, смажені гриби з
цибулею.

Пампушки, пампушечки, пампухи!
А ще символами Різдва стали пухкі кульки — пампушки. Важко уявити це велике свято без пампухів: з маком, джемом, фруктами, варенням чи й без нічого. А
які запашні вони з часником! На Святий вечір господині часто жартують — заліплюють у пампушки символічні начинки. Пампух, начинений сіллю, — бути весь
рік у тяжкій праці. Замість маку чорний мелений перець — готуйся до несподіванок. Той, хто візьме пампух з копійкою, — розбагатіє. А якщо в пампушці мед —
на кохання чи весілля. Напередодні Святвечора пропонуємо долучитися до святкової традиції й обрати для себе оптимальний рецепт.

Різдвяні пампушки

Інгредієнти: борошно — приблизно 0,5
кг, дріжджі — 50 г, молоко —250 мл, масло
— 50 г, яєчні жовтки — 4, яйце — 1 шт.,
цукор — 50 г, сіль, ванільний цукор, ром
(спирт) — 0,5 чарки, для начинки — трояндове варення або вишневий джем, рафінована олія для смаження, цукрова пудра для
посипання пампушків.
Приготувати розчину із дріжджів,
склянки молока і просіяного борошна до
консистенції сметани. Коли розчина виросте, додати до неї решту молока, збиті
з цукром та пакетиком ванільного цукру
жовтки та яйце, сіль, ром або спирт. Досипаючи борошно, поволі замішувати тісто.
Через 20 хвилин додати розпущене, як сметана, масло. Місити, аж поки тісто почне
відставати від рук. Воно має бути легким і
не дуже густим (рідше, як на булочки). Готове тісто накрити і залишити у теплі, щоб
виросло удвічі.
Половину тіста викласти на стільницю і через пергаментний папір розкачати
до товщини 1-1,5 см. Знявши папір, легко
склянкою зазначити кола на одній половині, ложечкою накласти начинку рівно
посередині кожного пампушка, накрити
другою половиною і вирізати пампушки.
Перевірити, чи усі пампушки добре заліплені. Склавши їх на дощечки, посипані
борошном, накрити і залишити, щоб вони
гарно виросли. Так поступово виробити
усе тісто.
Нагріти у ринці олію з чаркою спирту,
вкладати пампушки і смажити. Готові пампушки розкласти на паперові рушники, а
коли вони вистигнуть, посипати цукровою
пудрою.

Житні заварні пампушки

Інгредієнти: 450 г житнього борошна,
120 пшеничного борошна, 0,5 скл. окропу,
0,5 скл. теплої води, 30 г пресованих дріжджів, 1 ст. ложка цукру, щіпка солі, 1 ст.
ложка олії, сіль, 3-4 зубчики часнику.
Просіяти житнє і пшеничне борошно
в одну миску, додати сіль. Тонкою цівкою
влити окріп, постійно вимішуючи ложкою.
Охолодити.
Дріжджі розчинити в теплій воді з цукром, вилити в заварене борошно, додати
олію. Вимісити тісто, поставити в тепле
місце підходити. Коли підійде, обім’яти,
сформувати кульки. Деко змазати олією
або застелити пергаментом, викласти кульки і поставити в тепле місце на 10-15 хвилин.
Пампушки змастити підсолодженою водою і поставити в розігріту до 190 градусів
духовку. Випікати 15-20 хв. Гарячі пампушки посмачити розтертим з олією часником.

Пампушки на парі

Інгредієнти: 300 г пшеничного борошна,
5 г сухих дріжджів, 1 ч. ложка цукру, 1 ч.
ложка солі, 1 ст. ложка олії, 1 склянка води.

Борошно просіяти. У теплій воді розчинити дріжджі. Влити суміш в борошно,
додати сіль, цукор, олію і замісити тісто.
Накрити плівкою і дати постояти 30 хв.
Розкачати ковбаску і розділити на 14 частин. Змащеними в олії руками сформувати
колобки, викласти в піддон пароварки, накрити рушником і дати підійти протягом
15 хвилин.
Увімкнути пароварку, дочекатися, поки
закипить вода, поставити піддон і готувати пампушки при високій температурі 25
хвилин.
Парові пампушки найкраще смакують із
різноманітними соусами.

Пампушки картопляні

Інгредієнти: 2 чайні ложки сухих дріжджів, 150 г картопляного пюре, 200 г борошна, півсклянки молока, 60 мл олії, 1 ч. ложка
цукру, 1/2 ч. ложки солі, 1 яєчний жовток
(для змазування), 4 зубчики часнику (для заправки).
Дріжджі залити теплим молоком і залишити приблизно на 10 хвилин. Із зазначених інгредієнтів замісити тісто і дати йому
постояти в теплому місці, поки воно не

збільшиться вдвічі. Поділити тісто на невеликі шматочки, сформувати з них кульки
(22-24 шт.) і викласти на змащене деко. Накрити рушником і дати підійти в теплому
місці протягом півгодини.
Розігріти духовку до 180 градусів. Змастити пампушки жовтком, поставити в духовку і випікати до рум’яної скоринки близько 30 хвилин. Тим часом розтерти часник
із сіллю, додати 1 ст. ложку олії і 2 ложки
теплої води, добре перемішати. Готові гарячі пампушки полити часниковим соусом,
дати настоятися 5-7 хвилин і подавати.

Пампушки на огірковому
розсолі

Інгредієнти: 3 скл. пшеничного борошна,
1 скл. огіркового розсолу, 1 ч. ложка сухих
дріжджів, 2 ст. ложки цукру, 2 ст. ложки
олії, 1 яєчний жовток (для змащування).
У теплий розсіл всипати дріжджі, 1 ст.
ложку цукру і 1 склянку борошна. Поставити в тепле місце до появи пухирців (25-30
хв.). Додати решту цукру, олію та борошно.
Вимісити м’яке, не туге тісто і залишити
його в теплому місці. Коли тісто підніметься, поділити його на невеликі кульки і викласти на змащене деко. Розігріти духовку
до 180 градусів. Змастити пампушки жовтком, трішки розведеним водою. Випікати
20 хвилин, до появи рум’яної скоринки.

Картопляні пампушки з сиром

Смажені пампушки з цибулею

Інгредієнти: 0,5 л теплої води, 3 цибулини, 1 ч. ложка цукру, 11 г сухих дріжджів, борошно (до консистенції тіста, як на оладки), олія для смаження.
У воді розчинити дріжджі. Додати цукор, сіль, дрібно порізану цибулю, борошно, щоб вийшло негусте тісто. Все добре вимішати ложкою і залишити в теплому місці
на 1 годину. Коли тісто підійде, набирати
ложкою і викладати в розігріту пательню з
олією. Смажити на невеликому вогні з обох
боків до золотистого кольору.

Інгредієнти: 400 г картоплі, 400 г кисломолочного сиру, 50 г вершкового масла, 1
яйце, 3 ст. ложки борошна, сіль, 4 зубчики
часнику, сушений кріп або будь-яка інша
свіжа чи сушена зелень, панірувальні сухарі,
олія для смаження.
Зварити в підсоленій воді картоплю.
Воду злити, додати масло, зробити пюре.
Коли схолоне, додати сир, яйце, зелень.
Сформувати пампушки довільної форми:
кульки, кружечки, квадратики. Запанірувати в сухарях і обсмажити у великій кількості розігрітої олії з обох боків до золотистої скоринки.

Секрети смачних пампушків

* Обов’язково просійте борошно. Воно наповниться киснем, і пампухи будуть неймовірно
пухкими.
* Не сипте занадто багато борошна. Тісто має бути м’яким і «слухняним», тоді пампушки легко формуватимуться, добре сходитимуть і в готовому вигляді будуть повітряними і
м’якими.
* Тісто потрібно вимішувати не менше 15 хвилин, а вирізані пампушки перед випіканням
чи смаженням мають вистоятися не менше 15-20 хв.
* Цукру краще дати замало, ніж забагато, бо через його надмір тісто розтікається, йому
важче утримувати форму.
* Для того, щоб зверху утворилася рум’яна блискуча скоринка, перед випіканням змастіть
кожну пампушку збитим яйцем чи молоком або підсолодженою водою.
* Випікати пампушки потрібно в добре розігрітій духовці. Найкращою є температура 180
градусів.
* Смажити пампушки найкраще у глибокій пательні з великою кількістю олії, на невеликому вогні, інакше серединка може залишитися сируватою.
* Щоб пампушки не вбирали в себе багато олії, до тіста і до олії, у якій їх смажать, додають
будь-який алкоголь. Готові пампушки бажано викладати на паперову серветку, щоб вона увібрала зайву олію.
*Час смаження залежить від величини кульки з тіста, але приблизно по 4-5 хвилин з кожного боку. Під час смаження пампушків посудину можна накрити, потім відкрити, перевернути тістечко і вже не накривати. Тоді пампушки посередині будуть мати білий обруч.
* Доки пампушки повністю не охолонуть, їх бажано не накривати, а інакше вони стануть
мокрими.

Бурякові пампушки
з часником

Інгредієнти: варений буряк — 2 шт.,
молоко — 0,3 склянки, дріжджі сухі — 11 г,
борошно — 2,5 склянки, яйця — 1 шт., олія
— 7 ст.ложок, цукор — 0,5 ч.ложки, сіль — 1
ч.ложка, часник — 2-3 шт.
Буряк подрібнити в блендері або натерти
на дрібній тертці. Борошно змішати з дріжджами, сіллю і цукром. Додати яйце, буряк,
молоко й олію. Вимісити тісто і залишити
на 30-40 хвилин. Потім сформувати кульки, викласти їх на деко. Дати постояти
ще 30 хвилин. Випікати при 180 градусів
близько 15-20 хвилин. Часник пропустити
через прес і змішати з оливковою олією.
Змастити готові пампушки часниковою
олією, поки вони гарячі.
Смачного!

12

Подільське слово

Подільське слово | №1 (5208)
п'ятниця, 6 січня 2017

Традиції

Подяка

«Миколай несе на землю добро»
Напередодні 19 грудня до дітей завітав святий Миколай і за гарну поведінку протягом року
поклав під подушки чемним дітям подарунки.

За радянських часів це свято було частково забуте,
традиції зберігалися тільки в Західній Україні. Натомість нині відбувається надзвичайно швидке відродження таких приємних національних традицій.
На це веселе народне свято заведено скликати
гостей і гуляти досхочу.
Цю традицію підтримала і НВК «Дичківська ЗОШ
І-ІІ ст. — ДНЗ». 19 грудня тут відбулася театралізована вистава «Миколай несе на землю добро». Організували захід учителі Галина Петрівна Шафранська,
Ольга Теодозіївна Логін, Галина Борисівна Гайдукевич, Леся Михайлівна Брутко, Люба Кирилівна
Олійник.
Розпочали театралізовану виставу Барвінок та
Ромашка. Їх ролі зіграли найменші учасники цього
дійства, учні 1-го класу Ярослав Леськів та Вікторія
Висоцька. Від подиху доброти розтоплюються чари
злої Феї, Снігової Королеви, її слуги — Чорної Кішки, Баби Яги і розбійників. Іграшки-персонажі, хоч і

маленькі, але зуміли подолати зло за допомогою святого Миколая, роль якого виконував Назар Шилівський, і ангелів, котрих зіграли Діана Дорош, Віталіна Дусанівська, Валя Пласконіс, Ірина Клубак. Вони
допомогли хлопчику Данилку, в якого перевтілився
Роман Олексій, здійснити його заповітну мрію.
Ролі іграшок виконували: Даринка Кулик — Лялька Надя, Ліля Бойко — Лялька Віта, Настя Жирук
— Білочка, Сніжана Дусанівська — Зайчик, Назар
Медянчук — Вовчик, Володимир Бойко — Кіт у Чоботях, Володя Обуд, Назар Кухар — Клоуни. Інших
казкових героїв зіграли: Софія Висоцька — Казку,
Анастасія Пласконіс — Снігову Королеву, Марта
Бойко — Фею, Марта Маньківська — Чорну Кішку,
Каміла Башняк — Бабу Ягу, а розбійниками були Віталій Медянчук, Максим Жирук, Андрій Жук, Назар
Кулик.
Це свято навчило дітей бути доброзичливими,
робити лише добрі вчинки.

Добрі справи повертаються
сторицею

Дирекція Соборненської ЗОШ
І-ІІ ст. ім. В. Гарматія, педагогічний та учнівський колективи,
батьківський комітет висловлюють найщиріші слова подяки
давнім друзям і постійним спонсорам нашої школи Перогу Володимиру Михайловичу, Кітику Володимиру Петровичу,
Солтисяку Володимиру Васильовичу, Алексевичу Василю
Ярославовичу, Черетянку Юрію
В’ячеславовичу, Осадчуку Юрію
за багаторічне взаєморозуміння
та спонсорську допомогу. Виносимо подяку генеральному директору ТОВ «Вікторія» Степану

Васильовичу Маціборці, агрохолдингу «Мрія», генеральному
директору АПФ «Калина» Івану
Васильовичу Ковалю. Дякуємо
за доброту ваших сердець, милосердя й любов до ближніх. Нехай
Господь благословляє вас, ваші
сім’ї, родини та колективи добром, щастям, любов’ю і миром.
Відчиняйте двері ясенові,
бо Різдво ступає на поріг —
Знак добра, Господньої любові
В світлі Вифлеємської зорі!
Хай це свято лине в кожну хату,
В кожнім серці свій залишить слід.
Будьте дужі, щирі і багаті,
Щастя вам і довгих многих літ!
Христос ся Рождає!

Із Різдвом Христовим
і Новим роком
Вітає голову Байковецької об’єднаної територіальної громади Анатолія Романовича Кулика
громада села Лозова.
Хочемо вам сили духу побажати,
На життєвих перегонах
В своїй справі не згасати!
Будьте переможцем
Ви завжди в житті,
Хай спливають ваші роки
В теплі й доброті.
Щастя, миру вам і злагоди,
Хай не будуть літа тягарем.
Ми бажаємо вам долі лагідної,
Успіхів у всьому день за днем!

Шкільний меридіан

Новий рік уже настав, дітям радість дарував!

Учні початкових класів Петриківської ЗОШ І-ІІ ступенів разом із вчителями та батьками відвідали Тернопільський драматичний театр і стали активними учасниками
Новорічного дійства. Казкові герої провели з дітьми веселі
й цікаві конкурси, співали, розважали маленьких гляда-

чів... Навіть дорослі на мить зуміли знову повірити у диво,
що й казати про малечу! Веселе свято казки продовжилось
на сцені театру, де осучаснені персонажі разом із Котигорошком подолали триголового Змія і визволили із неволі
Дівку-квітку та її братів...

Ще довго діти із радістю і захопленням згадуватимуть
цей чарівний день, переглядаючи численні фото!
Оксана ВОРКУН,
класовод 1-го класу
Петриківської ЗОШ І-ІІ ст.

Божа благодать шириться світом

Вифлеємський Вогонь Миру мандрує Західною Україною
Передріздвяна акція «Вифлеємський Вогонь Миру» – чудова щорічна християнська традиція, яку реалізовують молодіжні скаутські організації у всьому світі. Її
мета — поширення вогню, запаленого у Вифлеємі, в місці народження Ісуса Христа. Цей вогонь – символ світла, тепла, миру, злагоди і сподівання. Він мандрує
різними країнами, долаючи кордони і єднаючи християн у переддень Різдва Христового. Вже багато років поспіль доставляють Вифлеємський Вогонь Миру і в
Україну. У нас акцію підтримує Національна скаутська організація України «Пласт».
Цьогоріч пластунам у їхній місії посприяв агрохолдинг
«МРІЯ». Компанія долучилася
до поширення Вифлеємського
Вогню Миру на усій території
своєї присутності, а це 6 областей Західної України — більш
ніж 300 сільських громад у 50-ти
районах. Вогонь Миру передають
у церкви, лікарні, школи, різні
установи та адміністрації. Компанія «МРІЯ» взяла на себе усі
транспортні витрати, пов’язані
із розвезенням вогню, а також
спрямувала близько 100 тис. грн.
для виготовлення спеціальних
атрибутів – дерев’яних лампадок,
в яких передається вогонь, додаткових свічок, пам’ятних календарів та інформаційних буклетів.
У Тернопільській області вже
прийняли Вифлеємський Вогонь

Миру громади Шумщини, Бережанщини, Підгаєччини, а також
Козівський, Теребовлянський, Гусятинський, Волочиський, Шумський райони. Готуються його
приймати з рук пластунів і інші

райони краю. Вогонь попрямував
і в сусідні області – Хмельницьку,
Чернівецьку, Івано-Франківську,
Львівську та Рівненську. До дійства долучаються представники
духовенства на місцях, школярі,

вчителі, сільські старости, активісти та усі небайдужі християни,
які приймають Вогонь Миру, а
разом з ним – світлу радість Різдвяного дива, надію на краще майбутнє, віру в мир і добро.
«Ця акція має на меті єднання усього християнського світу
та несе мир, радість і, зокрема,
братерство в українські громади,
що нині вкрай неохідно нашому
суспільству, — зазначив Василь
Мартюк, директор Благодійного фонду агрохолдингу «МРІЯ».
– Вифлеємський Вогонь Миру
пластуни уже передали і на схід,
в зону АТО, де він потрібен особливо, щоб зміцнити дух наших
захисників, аби до них теж прийшло справжнє Різдво. Окрім
цього, акція сприяє поширенню
та популяризації «Пласту» – ска-

утської громадської організації
України, яка займається патріотичним вихованням молоді».
Компанія «МРІЯ Агрохолдинг» підтримала реалізацію
низки інших соціальних проектів у сфері духовності. Так, протягом 2016-го року «МРІЯ» спрямувала 2,3 млн. грн. соціальної
допомоги на духовні ініціативи
місцевих громад. За ці кошти на
території шести областей були не
лише відремонтовані церкви, каплиці, а й упорядковані святині,
придбана необхідна атрибутика
тощо. А одним із наймасштабніших став проект «Зелені Свята» –
благодійну допомогу від «МРІЇ»
отримали усі релігійні громади
на території присутності компанії, загальний бюджет проекту
сягнув 835 тис. грн.

