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Колядуємо!

   8-9 стор.

Під час музично-хореографічної казки “Щедрий Миколай”, яку підготували вчителі  
та учні Острівської музичної школи (зліва направо): викладач класу скрипки Надія Феськів, викладач класу  
флейти Віталій Коваль, викладач класу скрипки Людмила Павловська, концертмейстер Світлана Петришин,  

викладач класу баян Юрій Хаєцький з учнями Софією Зозуляк, Юлією Бек, Мар’яною Макарою.

Роман НАКОНЕЧНИЙ,  
голова 

Тернопільської 
районної організації  

ВО “Свобода”, 
заступник голови 

Тернопільської 
районної ради.

На викінченні до-
леносного для 
України 2014 року, 
для когось в умо-
вах затяжної героїчної бо-
ротьби від оборони Майда-
ну до Східних теренів, а для 
когось в багні байдужості, 
зневіри та животіння, а не 
боротьби, вороги України 
завдали удару зсередини — 
з серця столиці, з Києва…

Коли кожен свідо-
мий патріот-українець 
перегортає сторінку 
1-го січня, не згадуючи 
“Петроначального но-
вого року”, а 
пам’ятаючи, що то є 
день народження Про-
відника Визвольної Бо-
ротьби, Символу Духу, 
який зодягнув усіх гід-
них, хто любить Украї-
ну, в ймення — “банде-

рівець” та “бандерівка”, у наш 
час, у переможній Україні, вко-
тре рясно скропленій кров’ю ге-
роїв,  ворог продовжує робити, 
що хоче… І це йому сходить з 
рук… Як думати треба!… І як 
треба боротися!…То що ж від-
булося? 

Для тих, хто не помітив, 25 
грудня 2014 року на каналі “1+1” 
був показаний фільм “Секрети 
Степана Бандери” — продукт-
наруга, якої і не сподівався б жо-
ден українець чи українка, збо-
ровши лихо на Майдані і борю-
чись далі на Сході…

Пам’ятаємо, що інформація 
надходить у мозок людини і далі 
родить  плід — висновки, сумніви 
чи утвердження. І це залежить від 
того, наскільки читач, слухач чи 
глядач обізнаний з тією інформа-
цією, яку отримує, і в який час він 
отримує інформацію, і під яким 
вектором подачі вона сприйма-
ється.

Простими словами, риторичне 
запитання: хто замовив автор-
ський проект про Степана Банде-

ру в час, коли ім’я “націоналіст-
бандерівець” вкотре сколихнуло 
цілий світ у потужній силі і засвід-
чило незламність української бо-
ротьби…

На зазначений вище фільм 
відкритим листом відреагували 
брати Капранови, різко засудив-
ши ганебний пасквіль про провід-
ника ОУН. Такий продукт інфор-
маційного простору могли дозво-
лити собі лише вороги України. І 
це на Українському каналі в Укра-
їнській державі! Вочевидь, пани 
Коломойський та Ткаченко таки 
собі панують в Україні і роблять, 
що хочуть. А де ж наші патріотич-
ні президент, СБУ, де усі ми, 
українці?..

Продовження на 2 стор.

10 стор. 

Світлій пам’яті Провідника 
Реакція Тернопільської районної організації  

ВО “Свобода” на фільм-пасквіль про Степана Бандеру,  
показаний в ефірі каналу “1+1” 25 грудня 2014 року

Веселих 
Різдвяних свят!
Дорогі жителі села Ігровиця! 

Щиро вітаю Вас з Новим 2015 
роком та Різдвом Христовим! 
Бажаю всім доброго здоров’я, 
щасливої долі, достатку, ро-
динного тепла і мирного неба 
над головою. Щоб Різдвяна зо-
ря запалила у Ваших серцях 
вогонь віри та любові, надії та 
оптимізму, невичерпної енер-
гії, віри в себе і процвітання 
нашого села та всієї України. 
Вірю, що осяяна та підтримана 
Божим благо-
с л о в е н н я м 
громада села 
тільки зміцніє 
і згуртується. 
З повагою — 
Ігровицький 

сільський 
голова 
Галина 
ГОЛИК.

Щиро вітаю громади 
Буцнева  

та Серединок  
з Новим роком і 

Різдвом Христовим!
Бажаю усім невичерпних 

джерел здоров’я, наснаги, щас-
тя, сімейного благополуччя, 
здійснення усіх мрій і сподівань, 
успіхів у всіх добрих започатку-
ваннях. Нехай яскравим буде 
кожен день Вашого життя і ли-
ше добрі лю-
ди зустріча-
ються на Ва-
шому шляху.

З повагою 
— Буцнів-

ський 
сільський 

голова 
Марія МАЦ.

19 січня 2015 року у селі 
Великий Глибочок  

відбудуться заходи,  
присвячені 103-ій річниці з 
дня народження провідника 
української нації Ярослава 

Стецька. Початок об 11 год. 
У програмі: панахида біля 

пам’ятника Я. Стецьку, 
урочистий мітинг з участю 

представників  
громадськості та влади, 

відвідання музею Я. Стецька 
у Великому Глибочку.



2 Середа, 14 січня 2015 року Панорама подій
Вітаємо! ●Духовні роздуми ●

Продовження.
Початок на 1 стор.

Організація Українських Націо-
налістів  без перебільшення є най-
легендарнішою українською струк-
турою, яка впродовж восьми деся-
тиліть проводить ефективну й жер-
товну боротьбу за здобуття та 
утвердження Української держав-
ності, а Степан Бандера — Провід-
ник боротьби, ім’я якого навічно 
вписано в історію та визнано наці-
єю. Бандерівців, як вогню, боїться 
ворог України, і з ними бореться… 
Але як таке можливо в патріотич-
ному Києві за часів патріотичної 
влади? Сподіваємося, що на мо-
мент виходу цієї публікації масо-
вою і нищівною для ворога буде 
реакція українського суспільства та 
його керівництва на усіх щаблях 
влади в межах наділених їм повно-
важень.

Згадалися події 2007 року, коли 
вандали з екстремістської  росій-
ської організації “Євразійський Со-
юз молоді” на Говерлі поглумилися 
з нашого герба — тризуба, зни-
щивши його та гранітний пам’ятний 
знак, підняли чорний прапор та 
“перейменували Говерлу в пік Ста-
ліна”, засвідчивши про це перед 
всім світом. Якою була реакція сус-
пільства на цю подію 18 жовтня 
2007 року, якою була реакція ліде-
рів того часу? Пан Наливайченко 
заявив, що був поданий відповід-
ний позов до Генеральної прокура-

тури. А що далі? Служба безпеки 
нікого в багажнику автомобіля не 
привезла, як було б в цивілізовано-
му світі, ніхто з вандалів не по-
страждав…

Будемо пильно стежити за ре-
акцією нинішніх очільників на те, 
що відбулося 25 грудня на каналі 
“1+1” і за подальшою долею кана-
лу Коломойського. 

Чи помітили, як ворог точить 
мізки українцям, ганьбить те, що 
не може знищити силою та прав-
дою, бо її не має? Нам, націоналіс-
там, згаданий фільм про Бандеру 
кинув виклик до ще запеклішої бо-
ротьби. 

Незважаючи на різні окупаційні 
режими, ОУН діяла в середовищі 
легальних організацій, у в’язницях 
та таборах, у підпільних бойових 
групах, в армії чи урядах. Врешті, 
ОУН самостійно творила військо, 
уряд, проголошувала незалежність 
для тоді ще бездержавної нації. Ді-
яльність ОУН та її членів приверта-
ли увагу закордонних політиків, 
громадськості і не давала забути, 
що Україна, хоч і поневолена, існує 
та змагає до незалежності. Жертви 
ОУН, складені для здобуття Україн-
ської держави, числились сотнями 
тисяч, але це не припинило бо-
ротьби, а лише послужило взірцем 
віри та посвяти націоналістів-
бандерівців.

“Бандера — наш герой. Покрова 
— наше свято!” — щороку скандує-
мо у Києві, на день свята Покрови 

та 1-го січня, пам’ятаючи, що це 
день народження Великого Про-
відника нації. І як би не намагалися 
вороги осквернити те, що для нас 
є святим, воно ще більше світити-
ме в душах наших. Народ мудрий і 
розуміє, як жили борці, як гартува-
ли дух і тіло. Чим більше нас б’ють, 
тим ми сильніші. Чим більше сквер-
нять ім’я Бандери, тим більше ми 
любимо його. Скаженіє ворог в 
безсиллі, бо не здолав народ си-
лою, і підступом народ не ві-
зьмеш. 

І на завершення. Згадаємо події 
2005-2006 рр., але вже не в Украї-
ні. 30 вересня 2005 року датська 
газета дозволила собі надрукувати 
12 карикатур на Мухамеда. Реакція 
мусульманського світу, як лавина, 
що сходить згори, набрала таких 
обертів, що всі журналісти “жовтої” 
преси боялися виходити на робо-
ту, очікуючи розправи. І це через 
одне видання, одного журналіста, 
який дозволив собі зазіхнути на те, 
що для багатьох було святим… По-
встали чи не всі мусульмани. Мит-
тєво в Данії відреагували посли 11 
мусульманських країн. Скандали з 
карикатурами спричинили конфлікт 
на саміті  57 держав  ісламського 
світу, розпаливши масові агресив-
ні акції, страйки. Про це все можна 
дізнатись із мережі Інтернет.

Тремтіть, вороги України! Бо 
українці не лише можуть героїчно 
вмирати, захищаючи своє, рідне, 
але межа їхньої звитяги сягла тако-

го апогею, що горітиме земля під 
ногами вашими, якщо бодай якось 
зазіхнете на вкраїнське  вчинком, 
словом, навіть думкою. Бо банде-
рівець бореться до повної перемо-
ги. Розбита колись, але непере-
можна армія повстанців нині утвер-
диться в нових реаліях і гідно пом-
ститься за смерть Великих Лица-
рів! 

Пам’ятаючи про великі дні на-
ших визвольних змагань, не дозво-
лимо нікому плямити слави та  чес-
ті нашої нації, ненавистю та безо-
глядною боротьбою прийматиме-
мо кожного її ворога! Змагатимемо 
до все більшого поширення сили, 
багатства й слави Української Дер-
жави! 

Приречення  
(Присяга) члена ОУН

Прирікаю і зобов’язуюсь перед 
Богом, перед Українським наро-
дом, перед власним сумлінням як 
член Революційної ОУН все і всю-
ди працювати й боротися за Укра-
їнську Самостійну Соборну Держа-
ву, для добра й величі України, 
українського народу, людини, а че-
рез це  — для добра всього люд-
ства… Так мені, Боже, допоможи.

Фактично, починаючи з Майда-
ну, на Сході вже сформовано но-
вітню армію УПА, яка бореться з 
окупантом та захищає незалеж-
ність Української держави. Що кра-
ще ілюструє живучість та непере-
можність ідей Степана Бандери?!

Слава Україні! Героям слава!

Ми — українці ●
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Христос народився!
Цими словами благовісника 
з небес Христова Церква зві-
щає спасенну новину. Сьо-
годні нам народився Спаси-
тель: Господь на землю зій-
шов і явився в людському 
тілі у місті Вифлеємі. Радіє 
цього дня небо і земля, радіє 
весь людський рід тим, що 
наш Творець не покинув сво-
го сотворіння, але прийшов, 
щоб прийняти його долю. Він 
сам став людиною, щоб роз-
ділити з нею її життя: її болі 
і радості, її тривогу і непев-
ність. Господь стає одним із 
нас, об’являє себе нашим 
Спасителем і Визволителем.

Україна прожила дивовижний 
рік, в якому все було великим: на-
дія і відчай, впевненість і розчару-
вання, здобутки і втрати. Великим 
був і страх, що його відчула Тем-
рява, бачачи, що наш порив до 
Світла може бути переможним.  
І Темрява наслала на нас біль і 
кров, каліцтво і навіть смерть, щоб 
люди жахнулися тим стражданням 
і звернули на давню стежку мов-
чазного та беззаперечного підпо-
рядкування.

Немає жодного українця, який 
не брав би участі в цьому іспиті 
Господнього провидіння, котрий 
продовжує тривати. В якомусь 
сенсі ми всі сьогодні в зоні ризи-
ку, у зоні АТО. Подібно до пасти-
рів, які на місці випасання свого 
стада почули спів ангелів на небі і 
прийняли звістку про народження 
Спасителя, так і кожен з нас має 
своє місце духовного чування, свій 
“блокпост”, що на ньому повинен 
здійснити власну християнську і 
громадянську місію. І навіть якщо 
хтось утомився і хоче уникнути ви-
бору, то все одно його робить. 
Тільки в такому разі своєю пасив-
ністю він грає на руку злу.

Наша цьогорічна дорога до 
Різдва була дорогою до поранено-
го і вигнаного. Наша Церква в бук-
вальному сенсі стала польовим 
шпиталем, розгорнутим, щоб дати 
прихисток гнаним і загоїти рани 
постраждалих. Але навіть після 
Майдану Церква не позбулася 

функцій шпиталю, оскільки це її 
покликання. Про це нагадує нам 
Папа Франциск: “Я бачу Церкву як 
польовий шпиталь після битви”.

До війни ніхто з нас не був го-
товий, проте вона триває, непро-
хано вламується чи не в кожну 
вкраїнську домівку, особливо на 
східних теренах нашої країни. По-
стає небезпека, що поріг люд-
ської чутливості до горя і страж-
дання ближнього зменшувати-
меться. Християни знають, що 
байдужість убиває не менше, ніж 
снаряди установок “Град”. Спра-
ва держави — мудро вирішити 
проблему допомоги своїм страж-
денним громадянам. А справа 
кожного християнина — бути 
близько, бути поруч із тими, хто в 
біді. Саме це християнське єд-
нання з потребуючими, яке звемо 
солідарністю, і робить нас силь-
ними. Бо в ньому проявляється і 
через нього передається нам си-
ла воплоченого Бога, дія Спаси-
теля, який народився для того, 
щоб вчинити нас вільними і не-
переможними в Бозі.

У різдвяний час кожен із нас 
поглядає на небо в надії побачити 
світло Віфлеємської зорі. Бо но-
вий рік не обіцяє бути легшим, а 
наш вибір — простішим. Наше 
найбільше завдання на 2015 рік — 

це вийти на шлях цивілізованого 
розвитку та гідного життя. Для 
цього ми всі мусимо зодягнутися в 
іншу — Божу — людину, тобто 
зректися негідних компромісів з 
лукавим. Це стосується кожного з 
нас — навіть того, хто вважає себе 
найменшим у цьому світі. Завдан-
ня змістити свою життєву позицію 
в бік добра має також великий 
громадянський сенс, бо коли змі-
ниться українка та українець — 
зміниться і вся наша країна. Усі 
разом ми маємо зодягнути її в но-
ве намисто ефективних держав-
них структур, які перестануть на-
решті бути структурами гріха. 
Адже влада може бути благосло-
венням, якщо стає служінням.

Обидва завдання неможливо 
здійснити, бодай раз не відчув-
ши сумніву, не помилившись, не 
зробивши кроку назад. Не маймо 
гордині досконалості — краще 
визнаймо перед Богом свої слаб-
кості та смиренно просімо: Боже, 
допоможи моєму безсиллю! Сми-
ренна людина не втрачає віри у 
свої сили, бо, за словами Івана 
Франка, “чує на своєму плечі ру-
ку Господню”. Тому пам’ятаймо, 
що зневіра, розчарування, мсти-
ве прагнення поквитатися з тими, 
хто не здійснив наших очікувань, 
— це інструменти, якими Темря-

ва найефективніше відновлює 
свої втрачені позиції. Не пома-
гаймо їй зруйнувати наші шанси! 
Біда не в тому, що не все вдаєть-
ся зробити. Біда, коли від цього 
в людини опускаються руки!

Маємо перед собою ще одне 
завдання, щодо якого ніколи не 
має бути сумніву. Це завдання 
молитися. Майдан переміг тому, 
що ревно і щиро молився. Сьо-
годні не дозвольмо, щоб через 
певне “призвичаєння” до війни 
ослабла інтенсивність наших мо-
литов. Спрямуймо всі сили своєї 
душі на те, щоб у наших родинах 
і спільнотах тривала безперерв-
на молитва за Україну, щоб у на-
шій державній оселі, ніби в бідній 
віфлеємській яскині, засяяло 
світло віри, очистилися наші сер-
ця, зродилося нове життя. І тоді, 
маючи на собі Боже благосло-
вення, ми станемо найщасливі-
шим народом на Землі.

Сьогодні линемо з різдвяним 
привітом до наших воїнів, які свят-
кують цей величний празник у хо-
лодних окопах та бліндажах на 
передовій і готові грудьми закрити 
свій народ. Зі святковим віншу-
ванням добра і гаразду заходимо 
до тих, хто втратив свою домівку 
та тепло рідної сім’ї.

Зі співом ангелів про мир на 
землі та славу на висотах заві-
таймо сьогодні до тих, хто сумує 
через втрату рідних та близьких, 
хто страждає від отриманих ран, 
і тих, хто в полоні. Як у цю різд-
вяну ніч радість перемагає сму-
ток, а небесне світло — темряву, 
так нехай у своєму Різдві наш 
Спаситель сповнить нас силою 
звитяги добра над злом, правди 
над неправдою, і небесний мир 
хай здолає війну.

Усім нашим вірним в Україні і 
на поселеннях з усього серця зичу 
веселих свят Різдва Христового, 
смачної куті та дзвінкої коляди!

Христос народився! Славімо 
Його!

† СВЯТОСЛАВ.
Дано в Києві, при Патріаршому 

соборі Воскресіння Христового, у 
день Святого Миколая, архиєпис-
копа Мир Ликійських, чудотворця, 
19 грудня 2014 року Божого.

Різдвяне послання предстоятеля УГКЦ 
блаженнійшого Святослава Шевчука

З днем на-
родження і 
Днем ангела 
вітаємо голо-
ву Тернопіль-
ської район-
ної ради, за-
с л у ж е н о г о 
е коном і с т а 
У к р а ї н и  
В а с и л я  
Степановича 
ДІДУХА. Від душі зичимо міцного 
здоров’я, радості й добра, при-
хильності долі. Нехай новонаро-
джений Ісус обдарує Вашу роди-
ну новим щастям, а Різдвяна зоря 
осяє Вашу оселю світлом нових 
надій і сподівань.

Бажаємо миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі,

Творчого вогнику, віри й наснаги,

Щедрості серця, людської поваги.

На довгих стежках життєвої ниви 

Будьте здорові й щасливі!

 З повагою — колектив вико-
навчого апарату Тернопільської 
районної ради.

Від щирого серця вітаємо  
з днем народження і Днем ангела 
голову Тернопільської районної 
ради Василя Степановича  
ДІДУХА.

Нехай у Вашому житті не метуть хурделиці, 

Хай у щасті і добрі все життя 

простелиться.

Хай завзяття і натхнення 

Вас не залишають, 

Щирість, радість і добро 

                                   Хай Бог посилає.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 

методичного кабінету.

Колектив Тернопільського  
районного методичного кабінету 
щиро вітає з Днем ангела началь-
ника відділу освіти Тернопільської 
райдержадміністрації Василя  
Зіновійовича ЦАЛЯ.

Хай життя квітує, як калина в лузі,

Нехай будуть поруч щирі, вірні друзі,

Хай обминають болі й тривоги,

Хай стелиться довга життєва дорога.

Здоров’я міцного і щастя без краю,

Усього найкращого щиро бажаєм! 

З днем народження та Днем ан-
гела вітаємо голову Тернопільської 
районної ради, заслуженого еко-
номіста України Василя Степано-
вича ДІДУХА. Прийміть, шанов-
ний Василю Степановичу, щирі ві-
тання та побажання міцного 
здоров’я, щастя, довгих літ у добрі 
та радості.

Хай довгою буде життєва стежина,

Хай радістю кожна наповниться мить,

І все, чим багата й щаслива людина,

В щедротах своїх хай Господь освятить.

З повагою — колективи 
редакції газети “Подільське 

слово” та ТРР “Джерело”.

З днем народження та Днем ан-
гела вітаємо директора Острів-
ської музичної школи, депутата 
Тернопільської районної ради, го-
лову постійної депутатської комісії 
з питань розвитку української на-
ціональної культури та туризму, 
духовності і засобів масової інфор-
мації, заслуженого працівника 
культури України Степана  
Дмитровича БОРОДАЯ.

Щиро зичимо неба безхмарно-
го, настрою гарного, козацького 
здоров’я, натхнення до праці і 
творчості, родинного тепла на мно-
гії літа.

З повагою — колективи 
редакції  газети “Подільське 

слово” та ТРР “Джерело“.

Головного спеціаліста юридич-
ного відділу Тернопільської район-
ної ради Святослава  
Ігоровича ВАРДИНЦЯ вітаємо з 
днем народження. Щиро зичимо 
благополуччя, успіхів у справах, 
міцного здоров’я та здійснення усіх 
мрій і сподівань.

Нехай завжди усміхається доля,

Несуть тільки радість роки, 

Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи, 

Хай збудуться мрії, бажання, думки. 

Снаги трудової — без ліку,

Пошани й добра від людей,

І щедрого, довгого віку

Бажаємо Вам у цей день!

З повагою — колектив 
виконавчого апарату 

Тернопільської районної ради.
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Байківці
і байківчани
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Інтерв’ю голови Тернопіль-
ського обласного відділення 
Всеукраїнської асоціації  
сільських і селищних рад, 
Байковецького сільського го-
лови Анатолія Кулика газеті  
“Подільське слово”.

— Анатолію Романовичу, роз-
почнемо з результатів, якими за-
вершила 2014 рік Байковецька 
сільська рада. Чи вдалося реалі-
зувати накреслені плани?

— Як і для кожного українця, ми-
нулий рік був складний для байко-
вецької громади. В країні війна, то-
му говорити про особливі досяг-
нення на тлі цих подій не доводить-
ся. Однак не дозволяємо собі зупи-
нятись, виконуємо свою роботу не 
менш відповідально, ніж за інших 
обставин. Головне досягнення року, 
що минув – бюджет Байковецької 
сільської ради за 2014 рік виконано 
на 102%. Надходження становлять 
7 млн. 200 тис. грн. З них 5,5 млн. 
грн. вилучено до бюджетів вищих 
рівнів. Відрадно відзначити значний 
сегмент показника бюджету зі спла-
ти за землю – 1 млн. 670 тис. грн. 
(на 200 тис. грн. більше від запла-
нованого на початку року показни-
ка). Цих коштів вистачить, щоб 
утримувати апарат управління та 
спрямувати на капітальні видатки 
цьогоріч. У 2015 році плануємо “за-
зіхнути” на суму в межах 2 000 000 
грн. збору плати за землю. Ці гроші 
особливо цінні тим, що не підляга-
ють вилученню до бюджетів вищих 
рівнів і залишаються на потреби 
Байковецької сільської ради.  Для 
байковецької громади у фінансово-
му сенсі гірше, ніж торік, вважаю, не 
буде. 2014 рік закінчили з 729 тис. 
грн. вільних залишків, які викорис-
товуватимемо на першочергові ви-
датки. 

Чи не найвагомішою подією фі-
нансово складного 2014-го року 
стало оновлене дорожнє покриття 
на вул. Трудова, що на масиві Руса-
нівка. Збережено соціальні стан-
дарти для громадян Байковецької 
сільської ради — на соціальні випла-
ти у сільському бюджеті торік вико-
ристано 220 тис. грн. Позитивно, 
що відбувається розширення ТОВ 
“СЕ Борднетце Україна” на додат-
ково відведеній торік Байковецькою 
сільською радою земельній ділянці 
площею 60 сотих. Окрім збільшення 
податкових надходжень, на заводі 
заплановане створення 1500 робо-
чих місць.

У Байківцях збережені творчі ко-
лективи. Діє сільська футбольна 
команда, для якої орендуємо спор-
тивний зал у ЗОШ №22 м. Терно-
піль, щоб футболісти могли трену-
ватися у зимовий час.

— Знаю, серед байківчан є та-
кі, що стали учасниками антите-
рористичної операції на сході 
України. Як їх підтримує Байко-
вецька сільська рада?

— Наприкінці року семи байків-
чанам, які є учасниками АТО – Ми-
хайлу Мудровському, Андрію Поду-
совському, Миколі Ференцу, Миколі 
Лабатому, Віктору Прокоп’яку,  
Андрію Бурдашу, Богдану Білику —  
з бюджету сільської ради спрямова-
но грошову допомогу в розмірі 
п’яти мінімальних заробітних плат. 

— Що не вдалося виконати із 
запланованого торік?

— У зв’язку зі складною ситуаці-
єю в країні, чимало проектів Байко-

вецької сільської ради перенесені 
на 2015-ий. Не вдалося розпочати 
будівельні роботи на території фут-
больного міні-поля, оскільки є про-
блеми з проектною документацією. 
Не вдалося освітити вулиці Коро-
льова і Степову – хотіли встановити 
освітлювальні прилади, які працю-
ватимуть на сонячних батареях.  
Однак не сподівалися на таку висо-
ку ціну за проектну документацію – 
300 тис. грн. лише на одну з вулиць. 
Втім, робота у цьому напрямку буде 
продовжена у 2015 році. Також не 
вдалося замінити систему опалення 
адміністративного приміщення  
сільської ради на твердопаливні 
котли. Не розпочали роботи щодо 
каналізування масиву Гаї Ходорів-
ські.

Ложку дьогтю додало Держказ-
начейство, яке зробило Байковець-
ку сільську раду боржником перед 
виконавцями замовлених послуг на 
суму 98 тис. грн., в той час коли на 
рахунку маємо 730 тис. грн.

— З чого розпочали роботу у 
новому році?

— Працюємо над порядком фор-
мування бюджету Байковецької 
сільської ради на 2015 рік, розро-
бляємо відповідні програми для фі-
нансування.

— Про що наразі свідчить За-
кон України “Про державний бю-

джет на 2015 рік”, прийнятий 
українським парламентом о  
5 год. ранку 29 грудня і підписа-
ний Президентом?

— Проведені зміни щодо рефор-
мування органів місцевого само-
врядування у частині ліквідації по-
вноважень сільських і селищних рад 
щодо управління сільськими до-
шкільними закладами та закладами 
культури. Одночасно припиняється 
їх фінансування з місцевих бюдже-
тів, яке відбувалося в основному за 
рахунок податку фізичних осіб 
(ПДФО). З позитивного – сільським 
і селищним радам дозволено зби-
рати податок на нерухомість. Струк-
туру податку, очевидно, доведеться 
розробляти місцевим радам, врахо-
вуючи обставини власників нерухо-
мості. Погодьтеся, несправедливо, 
коли власники новобудови і старого 
житлового будинку з однаковою 
житловою площею платитимуть  
однаково високу податкову ставку. 
Очевидно, будемо змушені скоро-
чувати надходження у місцеві бю-
джети для забезпечення податко-
вих пільг. Адже для чого тоді наша 
соціальна фінансова допомога,  
якщо забиратимемо в людей так 
багато?  

— Як Ви прокоментуєте той 
факт, що з 1 січня 2015 р. дитя-
чий садок “Метелик” с. Байківці 

перейшов на баланс відділу осві-
ти Тернопільської райдержадмі-
ністрації, а будинок культури  
с. Байківці – у компетенцію відді-
лу культури РДА?

— Це відбулося на підставі ново-
го законодавства України. Ми не 
можемо наразі щось змінити, однак 
Байковецька сільська рада сподіва-
ється на співпрацю з Тернопіль-
ським районним будинком культу-
ри, відділом культури Тернопіль-
ської РДА, аби зберегти потенціал, 
який мають талановиті учасники 
мистецького життя с. Байківці. Ди-
тячий садок “Метелик” — це моє 
“дітище”,  буду робити все для того, 
щоб його вихованці не відчули кри-
зових змін в державі. Вважаю, такі 
новації ненадовго. Переконаний, як 
тільки в Україні відбудеться рефор-
ма територіального устрою влади 
та місцевого самоврядування, ми 
повернемо підпорядкування будин-
ку культури, дитячого садка,  
первинної медицини сільській раді. 

— Які населені пункти Терно-
пільського району Ви хочете ба-
чити у своїй команді після укруп-
нення місцевих громад внаслідок 
реформування місцевого само-
врядування в Україні?

— Я хотів би, щоб територіальні 
громади складались у першу чергу 
із населених пунктів, які розташова-
ні вздовж русла річки Гніздечна – 
села Дубівці, Стегниківці, Курники, 
Лозова, Шляхтинці, Байківці, Сми-
ківці та інші населені пункти. Буду 
пропонувати територіальним гро-
мадам об’єднуватися з Байківцями 
з обґрунтуванням вигоди. Як вийде 
в майбутньому, вирішувати грома-
дам.

— Чому приміським селам ви-
гідніше об’єднатися з Байківця-
ми, ніж з містом Тернопіль?

— Негативний приклад 
об’єднання з містом чітко демон-
струють села Пронятин і Кутківці. 
Бюджет, який може створити нова 
територіальна громада с. Байківці, 
матиме великий потенціал. За при-
близними розрахунками, після 
об’єднання названих сіл з Байківця-
ми, можемо мати в спільному  
бюджеті мінімум 30 млн. грн., які 
вже не будуть вилучені до бюджетів 
вищих рівнів. Вважаю, за рахунок 
такого бюджету зможемо забезпе-

чити критерії в медичному забез-
печенні, в доступі до освіти. Будуть 
збережені соціальні напрямки для 
підтримки сільського населення, які 
сьогодні є актуальними в Байко-
вецькій сільській раді. Байківці ма-
ють багатий досвід щодо наповне-
ння місцевого бюджету через збір 
плати за землю за новою грошовою 
оцінкою. До прикладу, у Тернопіль-
ській області на початку 2014 року 
було заплановано зібрати 103 млн. 
грн. зі сплати за землю (з понад 
700 сільських і селищних рад), тоді 
як Байковецька сільська рада торік 
в цьому напрямку збагатилася на  
1 млн. 670 грн. 

Вважатиму за потрібне у першу 
чергу відремонтувати дорогу 
Дубівці-Смиківці. У Шляхтинцях, в 
Лозовій є просторі школи для ефек-
тивного повноцінного навчання, а 
малокомплектні загальноосвітні на-
вчальні заклади потрібно перекомп-
лектовувати у дитячі садки. 

— Хто у Верховній Раді Украї-
ни сьогодні є Вашим однодум-
цем, до кого найчастіше зверта-
єтеся за допомогою, сприянням 
у вирішенні питань  місцевого 
самоврядування як голова  
Тернопільського обласного відді-
лення Всеукраїнської асоціації 
сільських і селищних рад?

— Я категоричний у твердженні, 
що Всеукраїнська асоціація сіль-
ських і селищних рад повинна бути 
поза політикою. Нам не потрібний 
лобіст серед депутатів Верховної 
Ради. Питання реформ місцевого 
самоврядування нині курує колиш-
ній мер Тернополя, перший заступ-
ник міністра регіонального розви-
тку, будівництва та житлово-
комунального господарства 
В’ячеслав Негода, який у нещодав-
ньому інтерв’ю для ЗМІ чітко дав 
зрозуміти, що Україна рухається 
вперед в обраному напрямку і гото-
ва до реформування місцевого са-
моврядування. У Верховній Раді 
своїм однодумцем вважаю спікера 
Володимира Гройсмана. Маю на-
дію, що Володимир Борисович ста-
не активним лобістом питання ре-
формування місцевого самовряду-
вання та децентралізації влади. 
Адже Володимир Гройсман не з чу-
ток знає, наскільки ради на місцях 
потребують самостійних повнова-
жень. 

— Що побажаєте читачам ви-
дання “Байківці і байківчани” у 
новому році?

— Українець не може бути ото-
тожнений з поневоленою людиною. 
Бажаю кожному з нас дочекатися у 
2015 році мирних буднів. Бажаю 
зберегти успішні надбання минуло-
го року і примножити їх у цьому. 
Нехай буде ефективним життя те-
риторіальних громад Тернопіль-
ського району, розуміння спільних 
проблем і їх вирішення. Лише через 
сильну економіку повернемо Крим і 
не віддамо схід України. 

Рекомендую всім брати участь у  
підтримці цікавої і потрібної нашій 
громадськості газети “Подільське 
слово”, яка, сподіваюся, в недале-
кому майбутньому стане професій-
ним рупором об’єднаних потужних 
громад Тернопільського району.

— Дякую за змістовне інтерв’ю, 
Анатолію Романовичу. Успіхів у 
роботі!

 
Запитувала Ірина ЮРКО.

Анатолій Кулик:  
“Для байковецької громади у фінансовому 

сенсі гірше, ніж торік, не буде” 

Колектив Байковецької сільської ради біля новорічної ялинки.

Голова Тернопільського обласного відділення Всеукраїнської 
асоціації сільських і селищних рад,  

Байковецький сільський голова Анатолій Кулик.
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Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

Зима – найулюбленіша по-
ра року дітвори. Пухнасті 
сніжинки вкривають землю 
білосніжним покривалом, 
дерева срібляться кришта-
лем, морозець рум’янить 
щічки. Взимку можна пока-
татись на лижах, санках чи 
ковзанах, погратися в сніж-
ки. Зима – час новорічного 
дива і різдвяної казки. В ці 
дні діти знаходять під ялин-
кою пакунки з подарунками, 
про які вони просили в лис-
тах Діду Морозу. 

30 грудня 2014 р. у будинку 
культури села Байківці відбулося 
дивовижне новорічне свято, в 
якому взяли участь педагоги, ви-
хованці старшої та молодшої ві-
кових груп байковецького дитя-
чого садка “Метелик”. Організу-
вали захід вихователі Галина Пе-
трівна Петришин та Олена Васи-
лівна Онишко. Музичний супро-
від забезпечила Світлана Воло-
димирівна Гусак та дирекція бу-
динку культури. У центрі просто-
рого залу стояла велика красуня-
ялинка, яка переливалася яскра-
вими барвами. Батьки, які відві-
дали святкові урочистості, одя-
гли дітей в барвисті карнавальні 
костюми. Малята перевтілилися 
в казкових героїв, сніжинок і лі-
сових звірят. 

Діти зустріли Зиму-чарівницю, 
яка привітала учасників і гостей 
свята з Новим роком. Разом зі 
Сніговою Бабою, роль якої ви-

конала вихователька Христина 
Василівна Борсук, вихованці 
“Метелика” водили довкола 
святкової ялинки дружній хоро-
вод, розповідали віршики, співа-
ли, грали у веселі ігри. У зимо-
вому лісі Зайчата визволили від 
снігового полону хатинку Гнома. 
На свято завітали Ведмедики, 
Лисичка та Сніжинки. Привітати 
дітвору прийшли Дід Мороз, в 
якого перевтілився директор бу-
динку культури Мар’ян Гарбуз, і 
Снігуронька (вихователька Оле-
на Любомирівна Паращук), які 
роздали дітям новорічні пода-
рунки. Ялинка, веселий сміх, 
блискучі яскраві вогники зроби-

ли свято незабутнім. 
На завершення завідуюча ди-

тячим садком “Метелик” Оксана 
Ярославівна Шулик від імені пе-
дагогічного колективу зачитала 
учасникам і гостям святкового 
дійства привітання з Новим ро-
ком, батьки вихованців садочку 
Любов Микитюк, Лілія Сич і Лю-
бов Бербеничук привітали педа-
гогічний колектив “Метелика”, 
Байковецького сільського голову 
Анатолія Кулика, генерального 
директора ТОВ “Вікторія” Степа-
на Маціборку з новорічно-
різдвяними святами, подякували 
за допомогу в здійсненні дитячих 
бажань.   

Новорічна казка

Вихованці дитячого садка “Метелик” села Байківці з вихователями  
під час Новорічного ранку в Байковецькому будинку культури.

На новорічне свято до дітей завітала  
Снігова Баба (у ролі — вихователь Христина Василівна Борсук).

Під час новорічних забав малята 
 перевтілилися у казкових персонажів.

Читач – газета ●

Здавалося б, проста справа: хтось передплатив газету, хтось ні. 
Але все набагато cкладніше. Той, хто не передплатив – стороння нам 
людина, той, хто став читачем, – увійшов до кола нашого спілкування, 
де радять, радяться і отримують стимул життя-буття. Можна сказати, 
що за три роки свого існування видання “Байківці і байківчани” стало 
не просто виданням, а негласним клубом патріотів успішного україн-
ського села. Всі ми не можемо бути байдужими до його проблем. Усі 
ми щиро радіємо його успіхам, навіть найменшим. Ми – редакція – че-
каємо на ваші листи. Ви – читачі – на наші статті, більша частина яких 
створюється на ваше прохання. Сподіваємося, що наш клуб патріотів 
поповнюватиметься і в новому 2015 році.

Виданню “Байківці  
і байківчани” три роки!

Щиросердечно 
вітаємо з днем 
н а р о д ж е н н я   
депутата Байко-
вецької сільської 
ради Віктора  
Володимировича 
ПУЛЬКУ.

Зичимо здоров’я, 

щастя, довголіття,

Настрою веселого на повне століття,

Щоб життя було веселим, радісним, 

багатим,

І щоб кожен день прожитий 

                        Вам здавався святом.

З повагою – колектив 
Байковецької сільської ради.

Щиро вітаємо з Днем ангела 
дорого чоловіка, тата, дідуся, 
брата Василя  Мироновича   
МАРИНЮКА з с. Байківці.

Щоб Ваще здоров’я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо — в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з Вами ангел Ваш летить,

Оберігає від біди повсюди,

Нехай несе Вам радість кожна мить,

І благодать Господня з Вами буде.

З повагою – рідні.

Щиросердечно вітаємо з днем 
народження учасницю жіночого 
вокального ансамблю “Байківчан-
ка” БК с. Байківці, вчителя біології 
та хімії Байковецької ЗОШ І-ІІ ст. 
Ольгу Зіновіївну ПУЛЬКУ.

Хай життя квітує, як калина в лузі,

Нехай будуть поруч щирі, вірні друзі,

Хай обминають болі й тривоги,

Хай стелиться довга життєва дорога.

Здоров’я міцного і щастя без краю,

Усього найкращого щиро бажаєм! 

З повагою – колективи  
БК с. Байківці та Байковецької 

ЗОШ І-ІІ ст.

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

Хай доля дарує Вам довгого віку,

Щоб щастя і радості було без ліку,

Міцного здоров’я з роси і води,

Бадьорість й наснага хай будуть завжди.

Ми Вам посилаєм ці вдячні слова,

А Бог хай дарує Вам многі літа.

З повагою – колектив 
Байковецької ЗОШ І-ІІ ст. 

Вітаємо! ●

Вдячність ●
Висловлюємо найщиріші слова подяки генеральному директору 

ТОВ “Вікторія” Степану Васильовичу МАЦІБОРЦІ та колективу 
Байковецької сільської ради за солодкі подарунки учням Байко-
вецької ЗОШ І-ІІ ст. Дякуємо за доброту Ваших сердець, милосердя 
і любов до ближніх. З нагоди Нового року та Різдва Христового ба-
жаємо Вам і Вашим родинам благополуччя, міцного здоров’я, щастя 
та добра!

З повагою і найкращими побажаннями — колектив 
Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.

Колектив дитячого садка “Метелик” с. Байківці надсилає щирі сло-
ва вдячності генеральному директору ТОВ “Вікторія” Степану 
Васильовичу МАЦІБОРЦІ та Байковецькому сільському голові 
Анатолію Романовичу КУЛИКУ за солодкі подарунки вихованцям 
дитячого садка “Метелик” с. Байківці. Нехай 2015 рік буде щедрим 
для Вас на сміливі плани і бажані перемоги, цікаві задуми і професій-
ні успіхи. Міцного здоров’я Вам, сили духу, творчої наснаги і Божого 
благословення! Бажаємо Вам і Вашим родинам щастя, миру, добра, 
благополуччя, сімейного затишку, тепла і мирного неба! 

Одинокі громадяни с. Байківці висловлюють щирі слова подяки 
Байковецькому сільському голові Анатолію Романовичу  
КУЛИКУ, генеральному директору ТОВ “Вікторія” Степану  
Васильовичу МАЦІБОРЦІ та соціальному робітнику с. Байківці 
Мирославі Володимирівні НАКОНЕЧНІЙ за доброту, щирість, до-
брозичливість, людяність, за те, що не залишають наодинці з про-
блемами своїх односельчан. Щиро вітаємо Вас з Різдвяними свята-
ми. Нехай ці чудові зимові свята зігріють Вас теплом і радістю, при-
несуть у Ваші домівки достаток, мир та спокій. Дай, Боже, міцного 
здоров’я Вам і Вашим сім’ям.

14 січня о 16.00 у будинку культури   
с. Байківці відбудеться театралізована  
вистава “Маланка” у виконанні місцевої  
театральної студії “Світло і тінь” (режи-
сер – парох с. Байківці о. Віталій  
Дзюба). 

Оголошення ●

23 січня о 17 год. у будинку культури с. Байківці відбудуть-
ся збори пайовиків ТОВ “Будова Захід” (директор —  
Андрій Стоцький) щодо продовження будівництва житлових 
будинків на вул. Корольова у с. Байківці.
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Акції ● Конкурси ●

“Миколай для солдата” —  
акцію під такою назвою ор-
ганізували учні Довжанків-
ськоїЗОШ І-ІІІ ст. На деякий 
час учасники військово-
патріотичного гуртка стали 
помічниками Святого і зібра-
ли подарунки для правоохо-
ронців, які захищають ціліс-
ність нашої держави в зоні 
проведення антитерористич-
ної операції. Аби вручити по-
дарунки, школярі підготува-
ли програму та запросили 
своїх героїв у гості. Гуртківці 
довели бійцям, що з них бу-
де гідна зміна. На заняттях у 
гуртку вони добре оволоділи 
навичками та вміннями по-
чаткової військової підготов-
ки. Допоміг їм у цьому керів-
ник гуртка Віталій Терлець-
кий.

Богдан Бігун — заступник на-
чальника Тернопільського РВ 
УМВС України в Тернопільській 
області:

— Працівники міліції несуть 
службу на блокпостах з охорони 
громадського порядку. Дуже при-
ємно, що діти морально підтри-
мують наших працівників. Це лис-
ти працівникам міліції, подарунки, 
які будуть передані нашим пра-
цівникам на блокпости.

Долучилися до дитячої ідеї 
вчителі та батьки вихованців шко-

ли. Кожен вклав свою лепту у під-
готовку подарунків від Святого 
Миколая.

Ольга Литвин — заступник 
директора з виховної роботи 
Довжанківської ЗОШ І-ІІІ ст.:

— Напередодні свята Мико-
лая усі люди очікують здійснен-
ня мрій. Вважаю, що спільним 
бажанням, яке об’єднує всіх 
українців, є мир і спокій у нашій 
державі. Учні нашої школи ви-
рішили стати помічниками Свя-
того Миколая та підготували 
подарунки для наших захисни-
ків. Ми дуже вдячні батькам за 
сприяння та допомогу, думаю ці 
подарунки передадуть нашим 
бійцям тепло дитячих сердець 
та підтримають їх бойовий дух. 
Слава Україні! Героям слава!

Руслана Чеховська — голова 
учнівського комітету Довжан-
ківської ЗОШ І-ІІІ ст.:

 — Мої друзі з радістю пого-
дилися провести в школі акцію 
“Миколай для солдата”. Наші 
учні вже не вперше проводять 
такі заходи. Так ми хочемо від-
дячити тим, хто сьогодні най-
більше цього потребує. Нехай 
наші маленькі справи долучать-
ся до великої роботи україн-
ського волонтерського руху та 
принесуть хвилини радості у зо-
ну АТО. Ми віримо у перемогу 
наших бійців, нехай береже їх 
Бог.

“Миколай для солдата”

Перед учасниками акції виступає заступник начальника  
Тернопільського РВ УМВС України в Тернопільській області Богдан Бігун.

Найкращі побажання дітям і солдатам — від директора  
Довжанківської ЗОШ І-ІІІ ст. Галини Коковської.

Учасники акції “Миколай для солдата” у Довжанківській ЗОШ І-ІІІ ст.

Колектив територіального 
центру соціального обслуго-
вування (надання соціальних 
послуг) висловлює щирі спів-
чуття колишньому директору 
територіального центру Марії 
Йосипівні Романюк з с. Великі 
Гаї з приводу  тяжкої і непо-
правної втрати — смерті  
батька.

Колектив територіального 
центру соціального обслуго-
вування (надання соціальних 
послуг) висловлює щирі спів-
чуття соціальному працівнику 
с. Великі Гаї Надії Борисівні 
Процайло з приводу тяжкої і 
непоправної втрати — смерті 
батька.

Працівники культури Тер-
нопільського району вислов-
люють щирі співчуття завідую-
чому бібліотекою села 
Чернелів-Руський Петру Ми-
хайловичу Стрончику з приво-
ду тяжкої і непоправної втрати 
— смерті матері.

Виконком Чернелево-
Руської сільської ради спів-
чуває завідуючому бібліоте-
кою села Чернелів-Руський 
Петру Михайловичу Строн-
чику з приводу тяжкої і непо-
правної втрати — смерті  
матері.

З 1 січня 2015 року націо-
нальний оператор поштового 
зв’язку оголошує всеукраїн-
ський конкурс “Створи корпо-
ративного героя Укрпошти”. Усі 
бажаючі мають чудову можли-
вість проявити свої креативні 
здібності та втілити найсміливі-
ші творчі задуми. Кожен має 
унікальний шанс стати автором 
візуального образу національ-
ного оператора поштового 
зв’язку, який стане знаним не 
тільки в Україні, а й в усьому 
світі.

Корпоративний герой — осо-
бливий елемент бренду, візу-
альний образ, істота або живий 
реальний персонаж, який вико-
ристовується для персоніфіка-
ції корпоративного стилю. Він 
сприяє пізнаваності бренду та 
створює “обличчя” підприєм-
ства. 

Всі, хто виявить бажання 
взяти участь у конкурсі, мають 
надіслати власні творчі роботи 
— замальовки, малюнки, аплі-
кації, ілюстрації, вироби тощо 
(техніка виконання робіт — до-
вільна) на адресу “Укрпошти”: 
вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 
01001, із відміткою “На кон-
курс”. На переможця конкурсу 
чекає диплом та цінний пода-
рунок. 

Кількість поданих робіт від 
одного учасника конкурсу не 
обмежена. Надсилайте ваші 
роботи до 28 лютого 2015 року. 
Звертаємо увагу, що дата над-
силання роботи підтверджуєть-
ся відбитком календарного 
штемпеля на відправленні.

Детальніше з умовами кон-
курсу та основними критеріями 
оцінювання робіт можна озна-
йомитися на сайті “Укрпошти”. 
Творімо корпоративного героя 
Укрпошти разом!

“Укрпошта” 
пропонує 
створити 

корпоративного 
героя



Середа, 14 січня 2015 року6 Акценти

Офіційне ●

Виробничий календар
підприємств, установ та організацій області в умовах восьмигодинного робочого дня на 2015 рік

СІЧЕНЬ ЛЮТИЙ БЕРЕЗЕНЬ КВІТЕНЬ ТРАВЕНЬ ЧЕРВЕНЬ
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Кількість 
днів,
годин:

січень лютий березень І 
квартал квітень травень червень ІІ 

квартал І півріччя липень серпень вересень ІІІ квартал жовтень листопад грудень ІV квартал ІІ півріччя 2014 рік

календар-
них 31 28 31 90 30 31 30 91 181 31 31 30 92 31 30 31 92 184 365

робота  
в які не 

проводиться
11 8 10 29 9 13 10 32 61 8 11 8 27 9 9 8 26 53 114

святкових, 
релігійних 

свят
2 - 1 3 1 4 1 6 9 - 1 - 1 - - - - 1 10

вихідних 9 8 9 26 8 9 9 26 52 8 10 8 26 9 9 8 26 52 104
робочих 
днів 20 20 21 61 21 18 20 59 120 23 20 22 65 22 21 23 66 131 251

робочих 
годин 159 160 168 487 167 143 160 470 957 184 160 176 520 176 168 183 527 1047 2004

ПРИМІТКА:
1. Тривалість робочого дня 6 січня, 30 квітня, 8 травня, 31 грудня – 7 годин.
2. Трудові колективи можуть самостійно до офіційно встановлених свят визначати додаткові дні святкування національних та релігійних свят з відпрацюванням за ці дні.
3. У разі прийняття рішень Кабінету Міністрів України щодо перенесення робочих днів або проведення роботи у вихідні дні, необхідно керуватися цими актами.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

30 грудня перший заступ-
ник голови Тернопільської 
РДА Богдан Лихий провів 
засідання колегії Тернопіль-
ської районної державної 
адміністрації. У роботі коле-
гії взяв участь голова Тер-
нопільської районної ради 
Василь Дідух. 

На колегії розглянули питання 
здійснення соціальної роботи 
Тернопільського районного цен-
тру соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді щодо профілак-
тики негативних явищ у дитячому 
та молодіжному середовищі, 
йшлося про роботу територіаль-
ного центру соціального обслу-
говування з надання соціальних 
послуг особам похилого віку та 
інвалідам, про підсумки виконан-
ня виконавчими комітетами міс-
цевих рад делегованих повнова-
жень виконавчої влади у 2014 
році та перспективний план ро-
боти Тернопільської райдержад-
міністрації на 2015 рік.

В. о. директора Тернопіль-
ського районного центру соці-
альних служб для сім’ї, дітей та 
молоді Оксана Яріш повідомила, 
що центром у 2014 році соціаль-
ною роботою охоплено 509 сі-
мей, в яких виховується 1522 
дитини, які перебували в склад-
них життєвих обставинах. Сім’ям 
надано 2789 різнопланових по-
слуг. Індивідуальною роботою 
охоплено 224 особи кризових ка-
тегорій, яким надано 450 послуг. 
За словами Оксани Ігорівни, то-
рік 789 різнопланових послуг на-
дано 46 тимчасово переміщеним 
сім’ям, в яких виховується 59 ді-
тей. Проведено профілактично-
інформаційну роботу щодо запо-
бігання насиллю з 367 сім’ями, 
які перебувають на соціальному 
супроводі. Протягом минулого 
року здійснено соціальний су-
провід 23 сімей опікунів, піклу-
вальників, в яких виховується 28 
дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, надано 
760 соціальних послуг. У 2014 

році Тернопільським районним 
центром соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді проведено 
ряд акцій, тренінгів, інформацій-
них бесід із мешканцями сіл та 
селищ Тернопільського району.

За словами директора тери-
торіального центру соціального 
обслуговування (надання соці-
альних послуг) Надії Бойко, ста-
ном на 30 грудня 2014 року чи-
сельність осіб, які потребують 
соціального обслуговування, 
становила 2727 осіб. Завдяки 
тісній співпраці територіального 
центру з Тернопільською район-
ною організацією Товариства 
Червоного Хреста України та 
ТОБО “Серце милосердя” попо-
внено “Банк речей”. Торік підо-
пічним територіального центру 
видано 3288 речей на загальну 
суму 12 тисяч 464 гривні та один 
інвалідний візок. Під час благо-
дійної акції “Милосердя” спільно 
з сільськогосподарськими під-
приємствами Тернопільського 
району, сільськими і селищними 
радами, приватними підприєм-
ствами територіальним центром 
проведено акції, спрямовані на 
надання адресної натуральної та 
грошової допомоги. Надія Бойко 
зазначила, що за минулий рік на 
благодійний рахунок територі-
ального центру соціального об-
слуговування (надання соціаль-
них послуг) надійшло 400 гри-
вень. Станом на 30 грудня 2014 
року на благодійному рахунку 
було 819 гривень 16 копійок. 
Усього протягом минулого року 
відділенням організації надання 
адресної грошової допомоги на-
дано 2948 послуг.

Із підсумками виконання ви-
конавчими комітетами місцевих 
рад делегованих повноважень 
органів виконавчої влади у 2014 
році та перспективним планом 
роботи Тернопільської райдер-
жадміністрації на 2015 рік членів 
колегії ознайомив керівник апа-
рату Тернопільської РДА Арсен 
Чудик.

За підсумками роботи колегії 
прийнято відповідні розпоря-
дження та доручення.

Колегія ●

Соціальні аспекти

Щорічно 1 січня Тернопіль-
ська районна організація ВО 
“Свобода” проводить пат-
ріотичний захід у с. Козівка. 
Святкування 106-ої річниці 
уродин Провідника ОУН  
Степана Бандери об’єднало 
націоналістів-свободівців, 
парафіян місцевої церкви 
святого Миколая Чудотвор-
ця, учнів і вчителів Козівків-
ської школи, працівників 
сільської ради, відділу куль-
тури Тернопільської РДА, ра-
йонного будинку культури та 
усіх небайдужих. Двадцять 
три роки поспіль вшановуємо 
легендарного борця-героя в 
с. Козівка біля пам’ятника, 
який був зведений першим 
на Тернопіллі восени  
1992 року.

Відправив Службу Божу декан 
Великобірківський отець Василь 
Брегін, діти декламували патріо-
тичні вірші, звучали повстанські 
пісні у виконанні соліста Терно-
пільського районного будинку 
культури Василя Хлистуна. Звуча-
ли ідейно-гарячі виступи націона-
лістів — депутатів-свободівців об-
ласної та районної рад. 

У виступі голови Тернопіль-
ської районної організації ВО 
“Свобода”, заступника голови 
Тернопільської районної ради 
Романа Наконечного звучала ідея 
актуальності тези Степана Бан-
дери: “Слава Україні! Героям 

слава! Слава нації! Смерть воро-
гам!”, яка нині є рушійною звитя-
гою воюючих в АТО, бентежить 
розум кожного патріота-
націоналіста від заходу до сходу, 
з півночі на південь України. Ро-
ман Наконечний звернув увагу 
присутніх на фільм-пасквіль про 
Степана Бандеру, який нещодав-
но транслювався на каналі “1+1”. 
“Не здатні убити героя, бо він і 
так віддав своє життя! Вороги 
України намагаються паплюжити 
ім’я Бандери. Але для нас Про-
відник – символ героїчної бо-
ротьби та звитяги, взірець для 
наслідування”, — підсумував Ро-
ман Наконечний.  

Перший заступник голови Тер-
нопільської райдержадміністрації 
Богдан Лихий підбадьорив присут-
ніх у нинішній складний час, зазна-
чивши, що національна ідея сьо-
годні особливо жива та актуальна, 
не на словах, а на ділі, не лише у 
серцях, а й у реальній боротьбі, 
яка триває. Не вдається ворогу 
знищити дух Бандери. Він і сьо-
годні перемагає мільйонні ворожі 
армії. Тому від безсилля вандали 
нищать пам’ятники Провіднику 
(двічі — пам’ятник в с. Угринів, у 
2013 році був понівечений і у с. 
Козівка), а люди відновлюють. 
Пам’ятник у с. Козівка відновила 
Тернопільська районна організація 
ВО “Свобода”.

Депутат обласної ради Яросла-
ва Цаль звернулася до жіноцтва 
— матерів, сестер, дружин: “Вми-

рають кращі з кращих синів Украї-
ни, але ми маємо гідно пройти 
через таке випробування та висто-
яти до повної перемоги над воро-
гом”.

Депутат Тернопільської район-
ної ради Роман Твардовський за-
значив: “Головні дарунки, які має-
мо від Бога, – земля та мова. Від 
часів Злуки Українських земель 
1918 року ми втратили більше по-
ловини своєї території. То що ж, 
далі втрачатимемо? За часів ке-
рівництва ОУН Степаном Банде-
рою існувало понад 20 політкорек-
тних, толерантних, демократичних 
партій-“поступовців”, які сподіва-
лися випросити полегшення в оку-
паційних режимів та поступово 
утвердити нашу незалежність. 
Бандера ж не лише безкомпро-
місно вів боротьбу, а віддав життя 
за своїх друзів. Він дотепер вчить 
та надихає нас до того ж, чого на-
вчає і Святе Письмо. І хоч на по-
передніх виборах українці не об-
рали в парламент “Свободи”, го-
лосуючи за обіцяне покращення 
добробуту і припинення війни, 
проте війна й надалі триває… Не-
вже історія не навчила – з воро-
гом не домовляються, а борються! 
“Свобода” продовжує боротьбу, 
виконуючи “Програму захисту 
українців”, якої не має жодна із 
нинішніх політсил…”

Акція у с. Козівка 1 січня 2015 
року завершилася українським 
Славнем.

Слава Україні! Героям слава!

Великі українці ●

Боротьба без компромісів
Біля пам’ятника Степану Бандері у селі Козівка  

Тернопільського району, 1 січня 2015 року.

ДТГО “Львівська залізниця” повідомляє, що постановою № 929 
від 25.12.2014 р. Національної комісії, що здійснює державне регу-
лювання у сферах енергетики та комунальних послуг для всіх груп 
споживачів,  встановлено тарифи на послуги: централізованого водо-
постачання — 8,33 грн. за 1 куб. м (з ПДВ); централізованого водо-
відведення — 7,06 грн. за 1 куб. м (з ПДВ). 

Ця постанова набирає чинності з 1 лютого 2015 року. Детальна 
інформація для споживачів розміщена на офіційному сайті Львівської 
залізниці: http://railway.lviv.ua.

Повідомлення ●
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Людина і її справа ● Вітаємо! ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Про особливості роботи ке-
рівника навчального закла-
ду, необхідні реформи в сис-
темі освіти України, органі-
зацію навчально-виховного 
процесу – в інтерв’ю дирек-
тора НВК “Дичківська ЗОШ 
І-ІІ ступенів – ДНЗ”  
Андрія Романюка.     

– Андрію Богдановичу, ким 
мріяли стати в дитинстві? Як 
стали директором школи? 

– Як і більшість хлопців, мріяв 
стати футболістом. Раніше грав 
за острівську футбольну коман-
ду, але травми не дали продо-
вжувати займатися футболом. У 
2000 році закінчив Острівську 
школу, 2005-го – фізико-
математичний факультет Терно-
пільського національного педа-
гогічного університету імені Во-
лодимира Гнатюка. Після цього 
працював учителем інформатики 
в Острівській ЗОШ І-ІІІ ступенів. 
Із 1 вересня 2011 року – в Дич-
ківській школі. З початку 2012 
року сесією Тернопільської ра-
йонної ради погоджений на по-
саду директора НВК “Дичківська 
ЗОШ І-ІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад”. 

– На Ваш погляд, без чого 
неможлива робота директора 
школи? 

– Перш за все, має бути нала-
годжено роботу всіх ланок: учнів, 
педагогів, батьків, громади села, 
церкви, меценатів, без допомоги 
яких сьогодні важко утримувати 
школу. Завжди треба користува-
тися правилом: “Стався до інших 
так, як ти хочеш, щоб інші стави-
лися до тебе”. Людяність у спілку-
ванні мусить бути на першому 
місці. Часто проводимо в школі 
футбольні баталії між учнями та 
вчителями, що сприяє їхньому 
зближенню. Кожен учень – це, 
перш за все, особистість, і кожен 
може відкрити себе з хорошої 
сторони. Налагоджена тісна співп-
раця з батьками. Завдяки батьків-
ському комітету і меценатам, які 
допомагають фінансово, змінили 
в школі старі вікна на пластикові. 
Потрібно злагоджено працювати 
над спільною метою, тільки тоді 
можна досягти високих результа-
тів. 

– Андрію Богдановичу, сьо-
годні багато говорять про відтік 
учнів із сільських шкіл Терно-
пільського району до навчаль-
них закладів міста Тернополя. 
На Вашу думку, як цей відтік 
можна зупинити? 

– Для цього необхідно покра-
щувати матеріальну базу школи, 
підвищувати рівень педагогічних 
кадрів, ефективність навчально-
виховного процесу, має бути на-
лежне фінансування навчального 
закладу, оплата праці педагогів. 
Потрібно створити належні умови 
для розвитку школярів. Тоді, ду-
маю, батьки захочуть залишити 
дітей в сільській школі. 

– Яким має бути навчально-
виховний процес у школі, щоб 
забезпечити ефективну взає-
модію вчителя та учня? 

– Живемо в інформаційному 
суспільстві. Вчителям потрібно 
йти в ногу з часом і вивчати новіт-
ні технології. Як і кожна людина, 
вчитель має все життя вчитися, 
самовдосконалюватися. Щоб за-
цікавити учня, потрібно вводити в 
навчально-виховний процес якусь 
“родзинку”, щось нове. Потрібно 
ще з першого класу дати дитині 
зрозуміти, що для досягнення 
успіху треба старанно вчитися. 
Варто навести приклади успішних 
людей, показати, з чого вони по-
чинали свій шлях до звершень. 
Навчання має бути нерозривно 
пов’язане з життям. 

– На Вашу думку, яких пріо-
ритетних реформ сьогодні по-
требує українська система  
освіти? 

– Потрібно зменшити переван-
таженість шкільних програм у по-
чатковій школі, ввести в старших 
класах предметну диференціацію, 
акцентувати на профільній освіті, 
щоб учні могли зосередитись на 

тих навчальних дисциплінах, з 
якими планують пов’язати май-
бутню професію. Необхідно зро-
бити доступнішими для сприйнят-
тя матеріали у шкільних підручни-
ках, наситити їх ілюстраціями, 
адже саме наочна інформація  
краще сприймається і 
запам’ятовується. 

– Які питання в діяльності 
НВК “Дичківська ЗОШ І-ІІ сту-
пенів – ДНЗ” потребують на-
гального вирішення? 

– Потрібно перекрити дах, пе-
реробити опалювальну систему, 
змінити решту старих вікон на 
пластикові, щоб зекономити  
тепло. 

– Чи є у Вашій школі власні 
традиції? 

– Щороку на Благовіщення 
збираємося в шкільній духовній 
світлиці, де разом з учнями, педа-
гогічним колективом, священиком 
проводимо ігри і бесіди на хрис-
тиянську тематику. Щороку в шко-
лі відбувається спартакіада між 
учителями фізичної культури Тер-
нопільського району, волейболь-
ний турнір на призи ТРР “Джере-
ло”, олімпійський урок, день ту-
ризму. Наші учні часто стають 
переможцями та призерами ра-
йонних спортивних змагань. Окрім 
традиційних свят, у школі відбува-
ються конкурс новорічних номе-
рів, свято квітів. Цьогоріч відбувся 
захід до Покрови Пресвятої Бого-
родиці, який також хочемо зроби-
ти традиційним. 

– Дякую за розмову, Андрію 
Богдановичу!

Андрій Романюк:  
“Потрібно з першого класу 

допомогти дитині зрозуміти, що для 
досягнення успіху треба вчитися”

Педагогічний колектив НВК “Дичківська ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ”.   

Директор НВК “Дичківська ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ”  
Андрій Романюк у шкільній духовній світлиці.

Вітаємо з днем 
народження за-
відуючу терапев-
тичним підрозді-
лом поліклініки 
ТРТМО Світлану 
Володимирівну 
БЕРЕЗУ, завідуючу 
дитячою консультацією 
Ганну Федорівну   
ПИНДУС, завідуючого відділу 
профілактики Георгія Ілліча 
СЕРДЮКА, завідуючу ШМД  
Ганну Богданівну ПЕЛЕШОК.

Хай щастя буде у Вашому домі

І радість хай з Вами буде завжди,

Здоров’я міцного, щасливої долі

Нехай Господь Бог дасть на довгі роки.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Вітаємо з днем народження 
лікарів-лаборантів ТРТМО Марію 
Володимирівну МЕЛЬНИК,  
Наталію Петрівну ВАСИЛЮК, 
лікаря-терапевта Олену Олек-
сандрівну РЕВЯКІНУ, лікаря-
анестезіолога Олега Богдано-
вича ГОЛОЮХУ, акушера-
гінеколога Ірину Юріївну  
КРАВЕЦЬ ,  ортопеда-
травматолога Олександра  
Вікторовича СТЕЛЬМАХА, 
лікаря-стоматолога Наталію 
Олексіївну ТАРАНЕНКО, лікаря-
невропатолога Ірину Михайлів-
ну ХОМ’ЯК, лікаря-хірурга  
Гражину Євгенівну МАРЦЕНЮК, 
зубного техніка Миколу Івановича 
ЛОТОЦЬКОГО.

Хай довгою буде життєва стежина,

Хай радістю кожна наповниться мить

І все, чим багата й щаслива людина,

В щедротах своїх хай Господь освятить.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Вітаємо з днем народження 
медсестру поліклініки ТРТМО 
Наталію Ігорівну КРИСУ, мед-
сестру стаціонару Марію  
Станіславівну ПАСЛАВСЬКУ, 
медичних сестер Марію Степа-
нівну НОВОСАД, Галину Мико-
лаївну МИЩАК, молодших ме-
дичних сестер Стефанію  
Василівну КОНЕНКО, Надію  
Вікторівну ДУЛІБАН, Марію  
Зіновіївну ЗАДОРОЖНУ, Ірину 
Ярославівну МАРИЩАК, Ганну 
Богданівну РОМАНІВ, Надію 
Вікторівну СТАРКО, Тетяну  
Петрівну ТОРОНЧУК.

Зичимо здоров’я, щастя, довголіття,

Настрою веселого на повне століття,

Щоб життя було веселим, радісним, 

багатим,

І щоб кожен день прожитий 

Вам здавався святом.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Вітаємо з днем народження 
завідуючу ФАПом с. Стегниківці 
Марію Степанівну КОРОЛЮК, 
фельдшера-лаборанта ТРТМО 
Марію Василівну ЧАБАН,  
інструктора з лікувальної фіз-
культури Романа Ігоровича 
СТЕЦЬКА, молодшу медичну се-
стру  Ярославу Йосипівну  
СЕМЕНИНУ, медичних реєстра-
торів Надію Степанівну  
РУСЕНКО, Марію Володими-
рівну ОЛЕКСЮК, Любов Оле-
гівну КАНЮГУ, кухаря Софію 
Василівну БІЛОУС, працівницю 
кухні Лесю Іванівну ІВАШКО, 
водія Юрія Петровича РУДИКА.

Добра і щастя зичим в цю годину, 

Надії, сонця, радості, тепла. 

Хай Бог благословить усю родину, 

А Вам — міцне здоров’я посила.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Колектив Довжанківської ЗОШ 
І-ІІІ ст. щиро вітає з днем наро-
дження вчителя історії Марію 
Степанівну ДОЛІШНУ.

Хай щастя приходить і ллється рікою,

Хай горе обходить завжди стороною,

Хай доля дарує Вам довгі літа,

А в серці завжди хай живе доброта.

Колектив Довжанківської ЗОШ 
І-ІІІ ст. щиро вітає з днем наро-
дження завідуючого господар-
ством школи Любов Петрівну  
КАПІТАН.

Нехай здоров’я завжди добрим буде,

Хай у роботі ладиться усе,

За справи добрі хай шанують люди,

В сім’ю хай доля затишок несе.

Колектив Довжанківської ЗОШ 
І-ІІІ ст. щиро вітає з 80-річчям 
колишню вчительку початкових 
класів Володимиру Стахівну 
ШАЛАГАН.

Бажаємо здоров’я, добра, довголіття,

Хай вистачить щастя на ціле 

                                   століття,

Хай скрізь буде лад: на роботі, в сім’ї,

І радість на серці, і хліб на столі.

Хай будуть поруч віра і надія, 

Як два крила, що впасти не дадуть,

А сам Господь із милості наділить

Багато літ, що сонцем виграють.

Колектив територіального 
центру соціального обслугову-
вання (надання соціальних по-
слуг) Тернопільського району 
щиро вітає з днем народження 
соціальних робітників с. Івачів 
Долішній Наталію Іванівну  
ПОЛІХУ, с. Настасів Марію Пе-
трівну ШВАРЧЕВСЬКУ, с. Смо-
лянка Наталію Миколаївну  
ДЕРЕВЛЯНУ, с. Застав’я Марію 
Степанівну ЗЮБРИЦЬКУ.

Нехай Ваш цвіт повік не обліта,

Нехай струна співає, а не рветься,

І доля хай ще не скупиться на літа,

Хай Божа благодать панує в серці.

Колектив територіального 
центру соціального обслугову-
вання (надання соціальних по-
слуг) Тернопільського району 
щиро вітає з днем народження  
Марію Миколаївну ГАРАСИМ.

Із днем народження вітаємо,

Добра і радості бажаємо, 

Здоров’я на усі літа,

Хай в серці квітне доброта.

Колектив територіального 
центру соціального обслугову-
вання (надання соціальних по-
слуг) Тернопільського району 
щиро вітає з днем народження 
головного бухгалтера Івана  
Богдановича ПРЕДИКА.

Хай ладиться скрізь: на роботі, 

в родині,

Щоб радісний настрій у серці не згас,

Все світле і гарне, що треба людині,

Нехай неодмінно приходить до Вас!

Щиро вітаємо з днем наро-
дженням вчителя української мо-
ви НВК “Домаморицька ЗОШ І-ІІ 
ст. — ДНЗ” Іванну Іванівну  
ЧЕРНЕЦЬКУ, вчителя географії 
Марію Зиновіївну ФРАНКІВ, 
вчителя початкових класів Ольгу 
Теодозіївну ЛОГІН.

Хай квітує доля у роках прекрасних,

А життя приносить радість і любов,

Миру і здоров’я, злагоди і щастя,

Многая літа Вам знов і знов.

З повагою — педагогічний 
колектив НВК “Домаморицька 

ЗОШ І-ІІ ст. — ДНЗ”.

Колектив Почапинської ЗОШ 
І-ІІІ ст. щиро вітає з 70-річчям 
вчителя-пенсіонера, професіона-
ла своєї справу, мудру порадни-
цю, добру і чуйну людину  
Христину Андріївну ЯЦЕЧКО.

Хай роки не спадають листом,

Хай квітують і плодоносять,

Як сади навесні — щедрим цвітом

І врожаєм рясним — під осінь.

Хай приносять у дім достаток,

В душу — радість, для серця — 

                                       спокій.

Дай Вам, Боже, на землі ще багато

Світлих днів і щасливих років.

Колектив Почапинської ЗОШ 
І-ІІІ ст. щиро вітає з днем наро-
дження бібліотекаря Стефанію 
Володимирівну ПЕТРИШИН.

Бажаємо Вам сонця на життєвій ниві

І вірних друзів завжди на путі,

Хай усе, що потрібно людині,

Супутником буде у Вашому житті.
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ÖÅÐÊÎÂÍÈÉ ÊÀËÅÍÄÀÐ

4

 1 ×ò. Áîí³ôàò³ÿ ì÷.

 2 Ïò. ²ãíàò³ÿ Áîãîíîñöÿ ñâùì÷.

(Ïåðåäïð.

Ð³çäâà Õðèñòîâîãî).

 3 Ñá. Þë³ÿí³¿ ì÷ö.

 4 Íä. Ïåðåä Ð³çäâîì.

Àíàñòàñ³¿ âëêì÷ö.

 5 Ïí. 10-òè ì÷÷. ó Êðèò³.

 6 Âò. Íàâå÷³ð’ÿ Ð³çäâà.

ªâãåí³¿ ïðïì÷ö. (ï³ñò).

 7 Ñð. Ð²ÇÄÂÎ ÕÐÈÑÒÎÂÅ

 8 ×ò. Ñîáîð Ïðåñâÿòî¿

Áîãîðîäèö³

 9 Ïò. Ñâ. ïåðâîì÷. Ñòåôàíà.

10 Ñá. 20000 ì÷÷. ó Í³êîìèä³¿

11 Íä. Ïî Ð³çäâ³. Éîñèôà, Äàâèäà,

ßêîâà ñââ. ìëàä. ñââ.

12 Ïí. Àí³ñ³¿ ì÷ö.

13 Âò. Ìåëàí³¿ ïðï. (â³ää. Ð³çäâà)

14 Ñð. Îáð³çàííÿ Ã.Í.².Õ., Íîâèé ð³ê,

Âàñèë³ÿ Âåëèêîãî.

15 ×ò. Ñèëüâåñòðà ñâ.

(Ïåðåäïð. Áîãîÿâëåííÿ)

16 Ïò. Ìàëàõ³¿ ïðîð., Ãîðä³ÿ ì÷.

17 Ñá. Ñîáîð 70 àïîñòîë³â,

Òåîêòèñòà ïðï.

18 Íä. Ïåðåä Áîãîÿâëåííÿì.

Íàâå÷³ð’ÿ Áîãîÿâëåííÿ (ï³ñò)

19 Ïí. ÁÎÃÎßÂËÅÍÍß

ÃÎÑÏÎÄÍª.

20 Âò. + Ñîáîð ñâ. Éîàííà

Õðåñòèòåëÿ

21 Ñð. Þð³ÿ Õîçåâ³òà, Åì³ë³ÿíà ³ñï.,

Äîìí³êè ïðï.

22 ×ò. Ïîë³ºâêòà ì÷.

23 Ïò. Ïðàòóëèíñüêèõ ì÷÷.

Ãðèãîð³ÿ ºï. Íèñüêîãî,

Ìàðê³ÿíà ïðï.

24 Cá. +Òåîäîñ³ÿ Âåëèêîãî ïðï.

25 Íä. Ïî Áîãîÿâëåíí³.

Ïðî Çàêõåÿ. Òàò³ÿíè ì÷ö.

26 Ïí. ªðì³ëà ³ Ñòðàòîí³êà ì÷÷.

27 Âò. Îòö³â ó Ñèíà¿ ³ Ðà¿ò³.

(Â³ääàííÿ Áîãîÿâëåííÿ)

28 Ñð. Ïàâëà Òèâåéñüêîãî ³

Éîàííà Êóùíèêà

29 ×ò. Ïîêë³í ÷åñíèì îêîâàì ñâ.

àï. Ïåòðà

30 Ïò. + Àíòîí³ÿ Âåëèêîãî ïðï.

31 Ñá. Àòàíàñ³ÿ ³ Êèðèëà ñââ.

 1 Íä. Ïðî Ìèòàðÿ ³ Ôàðèñåÿ.

Ìàêàð³ÿ ªãèïåò. ïðï.

 2 Ïí. + ªâòèì³ÿ Âåëèêîãî ïðï.

 3 Âò. Ìàêñèìà ³ñï. ïðï., ªâãåí³ÿ,

Âàëåð³ÿíà é ³í. ì÷÷.

 4 Ñð. Òèìîòåÿ àï.,

Àíàñòàñ³ÿ ïðïì÷.

 5 ×ò. Êëèìåíòà ñâùì÷.,

Àãàòàíãåëà ì÷.

 6 Ïò. Êñåí³¿ Ðèìëÿíêè ïðï.

 7 Ñá. + Ãðèãîð³ÿ Áîãîñëîâà ñâ.

 8 Íä. Ïðî áëóäíîãî ñèíà.

Êñåíîôîíòà, Ìàð³¿, Àðêàä³ÿ,

Éîàííà ïðïï.

 9 Ïí. +Ïåðåí. ìîùåé ñâ.

Éîàííà Çîëîòîóñòîãî

10 Âò. ªôðåìà Ñèð³éöÿ ïðï.

11 Ñð. Ïåðåí. ìîùåé ñâ. ²ãíàò³ÿ

Áîãîíîñöÿ

12 ×ò. Òðüîõ Ñâÿòèòåë³â: Âàñèë³ÿ,

Ãðèãîð³ÿ ³ Éîàííà

13 Ïò. Ñââ. áåçñð³áíèê³â

Êèðà ³ Éîàííà

14 Ñá. Òðèôîíà ì÷.

(Ïåðåäïð. Ñòð³òåííÿ)

15 Íä. ÑÒÐ²ÒÅÍÍß ÃÎÑÏÎÄÍª.

Ì’ÿñîïóñíà

16 Ïí. Ñèìåîíà ïðàâ.,

Àííè ïðîð.

17 Âò. ²ñèäîðà ïðï.

18 Ñð. Àãàô³¿ ì÷ö.

19 ×ò. Âóêîëà ïðï.,

Ñ³ëüâàíà ñâùì÷.

(Â³ääàííÿ Ñòð³òåííÿ)

20 Ïò. Ïàðòåí³ÿ ïðï.

21 Ñá. Òåîäîðà Ñòðàòèëàòà,

Çàõàð³¿ ïðîð.

22 Íä. Ñèðîïóñíà. Ïðîùåííÿ.

Íèêèôîðà ì÷.

23 Ïí. Ïî÷. ñâ. Âåëèêîãî ïîñòó

(ñòðîãèé ï³ñò).

Õàðëàìï³ÿ ì÷.

24 Âò. Âëàñ³ÿ ñâùì÷.

25 Ñð. Ìåëåò³ÿ ñâ.

26 ×ò. Ìàðòèí³ÿíà ïðï.

27 Ïò. +Êèðèëà ð³âíîàï.,

Ìàðîíà ïðï.

28 Ñá. Îíèñèìà àï.

 1 Íä. 1-øà ïîñòó. Ïàìôèëà,

Ïîðôèð³ÿ òà ³íøèõ ì÷÷.

 2 Ïí. Òåîäîðà Òèðîíà,

Ìàð³ÿííè ì÷÷.

 3 Âò. Ëüâà ñâ. ïàïè Ðèìñüêîãî

 4 Ñð. Àðõèïà àï.

 5 ×ò. Ëüâà ïðï., ºï. Êàòàíñüêîãî

 6 Ïò. Òèìîòåÿ ³ ªâñòàõ³ÿ ïðïï.

 7 Ñá. Çàóïîê³éíà. Çíàéäåííÿ

ìîùåé ì÷÷. â ªâãåí³¿

 8 Íä. 2-ãà ïîñòó. Ïîë³êàðïà

ñâùì÷., ºï. Ñìèðíñüêîãî

 9 Ïí. + 1-øå ³ 2-ãå çíàéä.

ãîëîâè ñâ. Éîàííà

Õðåñòèòåëÿ.

10 Âò. Òàðàñ³ÿ ñâ. àðõ.

11 Ñð. Ïîðôèð³ÿ ñâ., ºï. Ãàçüêîãî

12 ×ò. Ïðîêîï³ÿ Äåêàïîë³òà ïðï. ³ñï.

13 Ïò. Âàñèë³ÿ ïðï. ³ñï.

14 Ñá. Çàóïîê³éíà.

ªâäîê³¿ ïðïì÷ö.

15 Íä. 3-òÿ ïîñòó. Õðåñòîïîêëîííà.

Òåîäîòà ñâùì÷.,

ºï. Êèðèíåéñüêîãî

16 Ïí. ªâòðîï³ÿ, Êëåîí³êà

é Âàñèëèñêà ì÷÷.

17 Âò. Ãåðàñèìà ïðï.

18 Ñð. Êîíîíà ì÷.

19 ×ò. 42 ì÷÷. Àìîð³éñüêèõ

20 Ïò. Âàñèë³ÿ, ªôðåìà,

ªâãåí³ÿ é ³í. ñâùì÷.

21 Ñá. Çàóïîê³éíà.

Òåîô³ëàêòà ïðï. ³ñï.

22 Íä. 4-òà ïîñòó.

+ 40 ì÷÷., çàìó÷åíèõ

ó Ñåâàñò³éñüêîìó îçåð³

23 Ïí. Êîíäðàòà ì÷. ³ òèõ,

ùî ç íèì.

24 Âò. Ñîôðîí³ÿ ñâ.

25 Ñð. Òåîôàíà ïðï., Ãðèãîð³ÿ

Äâîºñëîâà ñâ. Ïîêëîíè.

26 ×ò. Ïåðåíåñåííÿ ìîùåé

ñâ. Íèêèôîðà

27 Ïò. Âåíåäèêòà ïðï.

28 Ñá. Àêàô³ñòîâà ñóáîòà.

Ñâ. ì÷. Àãàï³ÿ ³ ç íèì

øåñòè ìó÷åíèê³â

29 Íä. 5-òà ïîñòó.

Ñàâèíà ³ Ïàïè ì÷÷.

30 Ïí. Îëåêñ³ÿ ïðï.

31 Âò. Êèðèëà ñâ., àðõ³ºï. ªðóñà-

ëèìñüêîãî

 1 Ñð. Õðèçàíòà ³ Äàð³¿ ì÷÷.

 2 ×ò. Ïðïì÷÷., óáèòèõ

ó ìîíàñòèð³ ñâ. Ñàâè.

 3 Ïò. ßêîâà ïðï., ºï. Êàòàíñüêîãî

 4 Ñá. Ëàçàðåâà ñóáîòà.

Ñâ. ñâùì÷. Âàñèë³ÿ,

ïðåñâ³ò. Àíêèðñüêîãî

 5 Íä. ÊÂ²ÒÍÀ ÍÅÄ²Ëß.

ÂÕ²Ä ÃÎÑÏÎÄÍ²É

Â ªÐÓÑÀËÈÌ

 6 Ïí. Çàõàð³¿ ïðï.

 7 Âò. ÁËÀÃÎÂ²ÙÅÍÍß

ÏÐÅÑÂßÒÎ¯ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖ²

 8 Ñð. Ñîáîð àðõàíãåëà Ãàâðè¿ëà.

 9 ×ò. Âåëèêèé ÷åòâåð (ñòðàñò³).

Ñâ. Ìàòðîíè, ùî â Ñîëóí³

10 Ïò. Âåëèêà ï’ÿòíèöÿ

(Ïëàùàíèöÿ, ñòðîãèé ï³ñò).

Ïðï. ²ëàð³îíà Íîâîãî.

11 Ñá. Âåëèêà ñóáîòà. Ìàðêà ïðï.,

Êèðèëà é ³íøèõ ì÷÷.

12 Íä. ÂÎÑÊÐÅÑ²ÍÍß ÕÐÈÑÒÎÂÅ.

ÏÀÑÕÀ. ÂÅËÈÊÄÅÍÜ

13 Ïí. Ñâ³òëèé ïîíåä³ëîê.

²ïàò³ÿ ïðï.

14 Âò. Ñâ³òëèé â³âòîðîê.

Ìàð³¿ ªãèïåòñüêî¿.

15 Ñð. Òèòà ×óäîòâîðöÿ ïðï.

16 ×ò. Ìèêèòè ïðï. ³ñï.

17 Ïò. Éîñèôà ³ Þð³ÿ ïðåïï.

18 Ñá. Òåîäóëà, Àãàòîïîäà

é ³í. ì÷÷.

19 Íä. Òîìèíà. Ñâ. ªâòèõ³ÿ, àðõ³ºï.

Öàðãîðîäñüêîãî.

+ Ñâ. Ìåòîä³ÿ, ó÷èòåëÿ

ñëîâ’ÿíñüêîãî

20 Ïí. Ïðï. Þð³ÿ, ºï. Ìèòèëèíñü-

êîãî.

21 Âò. ²ðîä³îíà, Àãàâà òà ³í. àïï.

22 Ñð. ªâïñèõ³ÿ ì÷.

23 ×ò. Òåðåíò³ÿ, Ìàêñèìà, Çåíîíà

òà ³í. ì÷÷.

24 Ïò. Àíòèïè ñâùì÷.

25 Ñá. Âàñèë³ÿ ïðï. ³ñï.

26 Íä. Ìèðîíîñèöü.

Àðòåìîíà ñâùì÷. é ³í.

27 Ïí. Ìàðòèíà ³ñï. ïàïè Ðèìñüêîãî

28 Âò. Ñââ. àïï. Àðèñòàðõà,

Ïóäà ³ Òðîôèìà

29 Ñð. Àãàï³¿, ²ðèíè, Õ³îí³¿ ì÷öö.

30 ×ò. Ñèìåîíà ïðï., Àêàê³ÿ ïðï.

 1 Ïò. Ïðï. Éîàííà, ó÷íÿ

ñâ. Ãðèãîð³ÿ Äåêàïîë³òà

 2 Ñá. Éîàííà Âåòõîïå÷åðíèêà ïðï.

 3 Íä. Ðîçñëàáëåíîãî.

Òåîäîðà Òðèõ³íè ïðï.

 4 Ïí. ßíóàð³ÿ ñâùì÷. é ³í. ì÷÷.

 5 Âò. Ïðï. Òåîäîðà Ñèêåîòà.

 6 Ñð. Ïåðåïîëîâåííÿ

Ï’ÿòäåñÿòíèö³. + Þð³ÿ

Ïîá³äîíîñöÿ ñâ. âëêì÷.

 7 ×ò. Ñàâè Ñòðàòèëàòà ì÷.

 8 Ïò. + Ìàðêà àïîñòîëà

³ ºâàíãåë³ñòà.

 9 Ñá. Âàñèë³ÿ ñâùì÷.

10 Íä. Ñàìàðÿíêè. Ñèìåîíà

ñâùì÷., Ñòåôàíà ïðï.

11 Ïí. Êèðèëà ñâ., ßñîíà

³ Ñîñ³ïàòðà ñâ. àïï.

é ³í. ì÷÷.

12 Âò. 9 ì÷÷. ó Ê³ç³ö³,

Ìåìíîíà ïðï.

13 Ñð. + Àïîñòîëà ßêîâà.

14 ×ò. ªðåì³¿ ïðîð.

(Â³ääàííÿ Ïåðåïîëîâåííÿ).

15 Ïò. Àòàíàñ³ÿ Âåëèêîãî ïðï.

16 Ñá. + Òåîäîñ³ÿ Ïå÷åðñüêîãî.

17 Íä. Ñë³ïîðîäæåíîãî.

Ñâ. ì÷ö. Ïåëàã³¿.

+ Óí³âñüêî¿ ÷óäîòâîðíî¿

³êîíè Áîãîðîäèö³

18 Ïí. Ñâ. ì÷ö. ²ðèíè,

Íèêèôîðà ïðï.

19 Âò. Éîâà Ìíîãîñòðàäàëüíîãî

20 Ñð. ßâë³ííÿ ×åñíîãî Õðåñòà â

ªðóñàëèì³.

(Â³ääàííÿ Ïàñõè)

21 ×ò. ÂÎÇÍÅÑ²ÍÍß ÃÎÑÏÎÄÍª.

+ Ñâ. Éîàííà Áîãîñëîâà,

Àðñåí³ÿ Âåë. ïðï.

22 Ïò. + Ïåðåíåñåííÿ ìîùåé

ñâ. Ìèêîëàÿ ×óäîòâîðöÿ.

23 Ñá. + Ñèìåîíà Çèëîòà àï.

24 Íä. Ñâ. Îòö³â. + Êèðèëà

é Ìåòîä³ÿ ð³âíîàïï.

25 Ïí. Åï³ôàí³ÿ ³ Ãåðìàíà ñââ.

26 Âò. Ãëèêåð³¿ ì÷ö.

27 Ñð. ²ñèäîðà ì÷.

28 ×ò. Ïðï. Ïàõîì³ÿ Âåëèêîãî

29 Ïò. Òåîäîðà ïðï.

(Â³ääàííÿ Âîçíåñ³ííÿ)

30 Ñá. Çàóïîê³éíà. Àíäðîí³êà

àï. é ³í.

31 Íä. Ç²ÑËÀÍÍß ÑÂßÒÎÃÎ

ÄÓÕÀ. Ï’ßÒÄÅÑßÒÍÈÖß

 1 Ïí. Ïðåñâÿòî¿ Òðîéö³.

Ïàòðèê³ÿ ñâùì÷. é ³í.

 2 Âò. Òàëàëåÿ ì÷.

 3 Ñð. + Êîñòÿíòèíà é Îëåíè

ð³âíîàïï.

 4 ×ò. Âàñèëèñêà ì÷.

 5 Ïò. ªâñåâ³ÿ ñâùì÷, Ìèõà¿ëà

ïðï. ³ñï, ªôðîñèí³¿ ïðï.

 6 Ñá. Ñèìåîíà Äèâíîãîðöÿ ïðï.

(Â³ääàííÿ Ï’ÿòäåñÿòíèö³)

 7 Íä. Âñ³õ ñâÿòèõ. + Òðåòº

â³äíàéäåííÿ ÷åñíî¿ ãîëîâè

ñâ. ïðîð. Ïðåäòå÷³ Éîàííà

 8 Ïí. Ïî÷. Ïåòðîâîãî ïîñòó.

Êàðïà àï.

 9 Âò. Òåðàïîíòà ñâùì÷.

10 Ñð. Ìèêèòè ïðï.

11 ×ò. Áîæîãî Ò³ëà.

Òåîäîñ³¿ ïðïì÷ö.

12 Ïò. Ïðï. ²ñààê³ÿ

13 Ñá. Ñâ. àï. ªðì³ÿ.

Ñâ. ì÷. ªðìåÿ

14 Íä. Þñòèíà ì÷. é ³íøèõ

15 Ïí. Íèêèôîðà ñâ. ³ñï.

16 Âò. Ëóêèë³ÿíà ì÷. é ³í.

17 Ñð. Ìèòðîôàíà ñâ.

18 ×ò. Äîðîòåÿ ñâùì÷.

19 Ïò. Âèñàð³îíà é ²ëàð³îíà ïðïï.

20 Ñá. Òåîäîòà ñâùì÷.,

ºï. Àíêèðñüêîãî

21 Íä. Òåîäîðà Ñòðàòèëàòà

22 Ïí. Íàéñâÿò³øîãî Ñåðöÿ ²ñóñà.

Êèðèëà ñâ.

23 Âò. Ñâ. ñâùì÷. Òèìîòåÿ,

ºï. Ïðóñüêîãî.

24 Ñð. + Âàðòîëîìåÿ

é Âàðíàâè àïï.

25 ×ò. Îíóôð³ÿ Âåëèêîãî ïðï.,

Ïåòðà Àòîíñüêîãî ïðï.

26 Ïò. Àêèëèíè ì÷ö,

Òðèôèë³ÿ ñâ.

27 Ñá. Ìèêîëàÿ (×àðíåöüêîãî) áë.

ñâùì÷. ºï. é ³í. ìó÷÷.

Îìåëÿíà (Êîâ÷à) áë. ñâùì÷.,

ªëèñåÿ ïðîð.

28 Íä. Âñ³õ ñâÿòèõ óêðà¿íñüêîãî

íàðîäó. Àìîñà ïðîð.,

ªðîí³ìà ïðï.

29 Ïí. Òèõîíà ñâ.

30 Âò. Ìàíó¿ëà é ³íøèõ ì÷÷.,

²ïàò³ÿ ïðï.

 1 Ñð. Ëåîíò³ÿ ì÷.

 2 ×ò. + Þäè àï. áðàòà

Ãîñïîäíüîãî

 3 Ïò. Ìåòîä³ÿ ñâùì÷.,

ºï. Ïàòàðñüêîãî

 4 Ñá. Þë³ÿíà ì÷.

 5 Íä. ªâñåâ³ÿ ñâùì÷.

 6 Ïí. Àãðèï³íè ì÷ö.

 7 Âò. Ð³çäâî ñâ. Éîàííà

Õðåñòèòåëÿ

 8 Ñð. Äîðîòåÿ ñâùì÷.,

Ôåâðîí³¿ ïðïì÷ö.

 9 ×ò. Äàâèäà Ñîëóíñüêîãî ïðï.

10 Ïò. Ñàìñîíà ïðï.

11 Ñá. Êèðà ³ Éîàííà

áåçñð³áíèê³â

12 Íä. Ñâ. âåðõîâíèõ àïîñòîë³â

Ïåòðà é Ïàâëà

13 Ïí. + Ñîáîð äâàíàäöÿòè

àïîñòîë³â

14 Âò. Êîñìè ³ Äàì’ÿíà

÷óä. ³ áåçñð³áíèê³â

15 Ñð. + Ïîëîæåííÿ ÷åñíî¿ ðèçè

Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³

16 ×ò. ßêèíòà ì÷.

17 Ïò. Àíäðåÿ ñâ., àðõ³ºï.

Êðèòñüêîãî, Ìàðòè ïðï.

18 Ñá. + Àòàíàñ³ÿ Àòîíñüêîãî

ïðï.

19 Íä. Ñèñîÿ Âåëèêîãî ïðï.

20 Ïí. Òîìè ç Ìàëå¿ ïðï.,

Àêàê³ÿ ïðï.

21 Âò. Ïðîêîï³ÿ âëêì÷.

22 Ñð. Ïàíêðàò³ÿ ñâùì÷.

23 ×ò. + Àíòîí³ÿ Ïå÷åðñüêîãî

ïðï.

24 Ïò. + Áëàæåííî¿ êí. Îëüãè.

ªâôèì³¿ ì÷ö.

25 Ñá. Ïðîêëà é ²ëàð³ÿ ì÷÷.,

Ìèõà¿ëà Ìàëå¿íà ïðï.

26 Íä. Ñâ. Îòö³â 6-òè ñîáîð³â.

Ñîáîð Àðõ. Ãàâðè¿ëà,

Ñòåôàíà ïðï.,

Þë³ÿíà ºï. ñâ.

27 Ïí. Àêèëè àï., Îíèñèìà ïðï.

28 Âò. + Ñâ. êí. Âîëîäèìèðà

Âåëèêîãî.

Êèðèëà ³ Þäèòè ì÷÷.

29 Ñð. Àòåíîãåíà ñâùì÷.

³ 10-õ éîãî ó÷í³â

30 ×ò. Ìàðèíè âëêì÷ö.

31 Ïò. ßêèíòà é Åì³ë³ÿíà ì÷÷.

 1 Ñá. Ìàêðèíè ïðï., ñåñòðè

ñâ. Âàñèë³ÿ Âåë., Ä³ÿ ïðï.

 2 Íä. + Ñâ. ïðîðîêà ²ëë³

 3 Ïí. Ñèìåîíà ³ Éîàííà ïðïï.,

ªçåêè¿ëà ïðîð.

 4 Âò. Ìàð³¿ Ìàãäàëèíè

 5 Ñð. Òðîôèìà, Òåîô³ëà

é ³í. ì÷÷.

 6 ×ò. + Ñâ. ì÷÷. Áîðèñà ³

Ãë³áà, Õðèñòèíè ì÷ö.

 7 Ïò. + Óñïåííÿ ñâ. Àííè,

ìàòåð³ Ïðåñâ. Áîãîðîäèö³

 8 Ñá. ªðìîëàÿ ñâùì÷.,

Ïàðàñêåâè ïðïì÷ö.

 9 Íä. + Ïàíòåëåéìîíà âëêì÷.,

Êëèìåíòà, àðõ³ºï.

Îõðèäñüêîãî

10 Ïí. Ïðîõîðà, Íèêàíîðà é ³í. àïï.

11 Âò. Êàëåíèêà ì÷.

12 Ñð. Ñèëè ³ Ñèëóàíà òà ³í. àïï.

13 ×ò. ªâäîêèìà ïðàâåäíîãî

(Ïåðåäïð. Ïîõîäó

×. Äð. Õð.)

14 Ïò. Ïî÷. Óñïåíñüêîãî ïîñòó.

Ïîõ³ä ×. Äð. Õðåñòà.Ìàêàâå¿â.

15 Ñá. Ïåðåí. ìîùåé ñâ. Ñòåôàíà

ïåðâîì÷.

16 Íä. ²ñààê³ÿ, Äàëìàòà,

Ôàâñòà ïðïï.

17 Ïí. 7 ì÷÷. Åôåñüêèõ,

ªâäîê³¿ ïðïì÷ö.

18 Âò. ªâñèãí³ÿ ì÷.

(Ïåðåäïð. Ïðåîáðàæåííÿ)

19 Ñð. ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÍß

ÃÎÑÏÎÄÍª

20 ×ò. Äîìåò³ÿ ïðïì÷.

21 Ïò. Åì³ë³ÿíà ³ñï.

22 Ñá. + Ìàò³ÿ àï.

23 Íä. Ëàâðåíò³ÿ àðõ³äèÿêîíà ì÷.

24 Ïí. ªâïëà àðõ³äèÿê. ì÷.,

Ñóñàííè ì÷ö.

25 Âò. Ôîò³ÿ é Àíèêèòè ì÷÷.

26 Ñð. Ìàêñèìà ²ñïîâ. ïðï.

(Â³ääàííÿ Ïðåîáðàæåííÿ)

27 ×ò. + Ïåðåí. ìîùåé Òåîäîñ³ÿ

Ïå÷. (Ïåðåäïð. Óñïåííÿ)

28 Ïò. ÓÑÏÅÍÍß ÏÐÅÑÂßÒÎ¯

ÁÎÃÎÐÎÄÈÖ²

29 Ñá. Ïåðåíåñåííÿ Íåðóêîòâ.

îáðàçó Ã.Í.².X.

30 Íä. Ìèðîíà ì÷.

31 Ïí. Ôëîðà ³ Ëàâðà ì÷÷.

 1 Âò. Àíäðåÿ Ñòðàòîïåäàðõà ì÷.

 2 Ñð. Ñàìó¿ëà ïðîð.

 3 ×ò. Òàäåÿ àï., Âàññè ì÷ö.

 4 Ïò. Àãàòîí³êà, Ñåâåð³ÿíà

é ³í. ì÷÷.

 5 Ñá. Ëóïïà ì÷., ²ðèíåÿ ñâùì÷.

(Â³ääàííÿ Óñïåííÿ)

 6 Íä. ªâòèõ³ÿ ñâùì÷.

 7 Ïí. Ïîâåðíåííÿ ìîùåé àï.

Âàðòîëîìåÿ, Òèòà àï.

 8 Âò. Àíäð³ÿíà ³ Íàòàë³¿ ì÷÷.

 9 Ñð. Ï³ìåíà ïðï.

10 ×ò. Àâãóñòèíà ñâ., ºï. Ã³éîíñü-

êîãî. Ìîéñåÿ Ìóðèíà,

îòö³â Ïå÷åðñüêèõ

11 Ïò. + Óñ³êíîâåííÿ ÷åñíî¿

ãîëîâè ñâ. Éîàííà

Õðåñòèòåëÿ (ï³ñò)

12 Ñá. Îëåêñàíäðà, Éîàííà, Ïàâëà

ñââ. ïàòðð. Öàðãîðîäñüêèõ

13 Íä. + Ïîëîæ. ×åñí. ïîÿñà

Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³

14 Ïí. + Ïî÷. Öåðêîâíîãî ðîêó.

Ñèìåîíà Ñòîâïíèêà ïðï.

15 Âò. Ìàìàíòà ì÷., Éîàííà

Ïîñíèêà ïðï.

16 Ñð. Àíòèìà ñâùì÷.,

Òåîêòèñòà ïðï.

17 ×ò. Âàâèëè ñâùì÷.,

Ìîéñåÿ ïðîð.

18 Ïò. Çàõàð³¿ ïðîð.

³ ªëèçàâåòè ïðàâ.

19 Ñá. Ïàì’ÿòü ïðî ÷óäî

Àðõ. Ìèõà¿ëà

20 Íä. Ïåðåä Âîçäâèæåííÿì.

Ñîçîíòà ì÷. (Ïåðåäïð.

Ð³çäâà Áîãîðîäèö³)

21 Ïí. Ð²ÇÄÂÎ ÏÐÅ×ÈÑÒÎ¯

Ä²ÂÈ ÌÀÐ²¯

22 Âò. Éîàêèìà é Àííè ñââ.

23 Ñð. Ìèíîäîðè, Ìèòðîäîðè

é Í³ìôîäîðè ì÷öö.

24 ×ò. Òåîäîðè ïðï.

25 Ïò. Àâòîíîìà ñâùì÷.

(Â³ääàííÿ Ð³çäâà Áîãîðîäèö³)

26 Ñá. Êîðíèë³ÿ ñîòí.

(Ïåðåäïð. Âîçäâèæåííÿ)

27 Íä. ÂÎÇÄÂÈÆÅÍÍß

×ÅÑÍÎÃÎ ÕÐÅÑÒÀ (ï³ñò)

28 Ïí. Ìèêèòè âëêì÷.

29 Âò. ªâôèì³¿ âëêì÷ö.

30 Ñð. Ñîô³¿, Â³ðè, Íàä³¿, Ëþáîâ³

ì÷öö.

 1 ×ò. ªâìåí³ÿ ïðï.

 2 Ïò. Òðîôèìà ³ Ñàââàò³ÿ,

Äîðèìåäîíòà ì÷÷.

 3 Ñá. ªâñòàõ³ÿ âëêì÷. ³ òèõ,

ùî ç íèì

 4 Íä. Ïî Âîçäâèæåíí³.

Êîíäðàòà àï.

(Â³ääàííÿ Âîçäâèæåííÿ)

 5 Ïí. Ôîêè ñâùì÷.,

Éîíè ïðîð.

 6 Âò. Çà÷àòòÿ ñâ. Éîàííà

Õðåñòèòåëÿ

 7 Ñð. Òåêë³ ïåðâîì÷ö.

 8 ×ò. ªâôðîñèí³¿ ïðï.

 9 Ïò. + Ñâ. àï. Éîàííà

Áîãîñëîâà

10 Ñá. Êàë³ñòðàòà ì÷. é ³í.,

Í³ëà ïðï.

11 Íä. + Õàðèòîíà ïðï.

Ñîáîð Îòö³â Ïå÷åðñüêèõ

12 Ïí. Êèð³ÿêà Ñàì³òíèêà ïðï.

13 Âò. Ãðèãîð³ÿ ñâùì÷.

14 Ñð. + Ïîêðîâ Ïðåñâÿòî¿

Áîãîðîäèö³. Àíàí³¿ àï.,

Ðîìàíà ïðï.

15 ×ò. Êèïð³ÿíà ñâùì÷.,

Þñòèíè ì÷ö.

16 Ïò. Ä³îí³ñ³ÿ Àðåîïàã³òà ñâùì÷.

17 Ñá. ªðîòåÿ ñâùì÷., Ôðàíöèñêà

Àñèæñüêîãî ïðï.

18 Íä. Õàðèòèíè ì÷ö.

19 Ïí. + Àï. Òîìè

20 Âò. Ñåðã³ÿ ³ Âàêõà ì÷÷.

21. Ñð. Ïåëàã³¿ ïðï.

22 ×ò. + Àï. ßêîâà Àëôåºâîãî

23 Ïò. ªâëàìï³ÿ ³ ªâëàìï³¿ ì÷÷.

24 Ñá. Ôèëèïà àï., Òåîôàíà ïðï.

25 Íä. Õðèñòà Öàðÿ. Ñââ.

Îòö³â 7-ãî Ñîáîðó. Ïðîâà

é ³í. ì÷÷., Êîñìè, ïðï.,

Ìàðòèíà ñâ.

26 Ïí. Êàðïà òà ³í. ì÷÷.

27 Âò. Íàçàð³ÿ é ³í. ì÷÷.,

Ïàðàñêåâ³¿ Òåðíîâñüêî¿ ïðï.

28 Ñð. ªâòèì³ÿ ïðï.,

Ëóê³ÿíà ïðïì÷.

29 ×ò. Ëîíãèíà ñîòíèêà ì÷.

30 Ïò. Îñ³¿ ïðîð., Àíäðåÿ

Êðèòñüêîãî ïðïì÷.

31 Ñá. + Ñâ. àï. ³ ºâ. Ëóêè

 1 Íä. Òåîäîðà (Ðîìæ³) áë.

ñâùì÷., ºï., Éî³ëà ïðîð.

 2 Ïí. Àðòåì³ÿ âëêì÷.

 3 Âò. ²ëàð³îíà Âåëèêîãî ïðï.

 4 Ñð. Àâåðê³ÿ ð³âíîàï.,

ñâ. 7-õ îòðîê³â ó Åôåñ³

 5 ×ò. ßêîâà àï., áðàòà

Ãîñïîäíüîãî

 6 Ïò. Àðåòè òà ³íøèõ ì÷÷.

 7 Ñá. Ìàðê³ÿíà

é Ìàðòèð³ÿ ì÷÷.

 8 Íä. Ñâ. âëêì÷. Äèìèòð³ÿ

Ìèðîòî÷öÿ

 9 Ïí. Íåñòîðà ì÷. é ³í. ì÷÷.

10 Âò. + Ïàðàñêåâè Ï’ÿòíèö³ ì÷ö.

11 Ñð. Àíàñòàñ³¿ Ðèìëÿíêè ïðïì÷ö.

12 ×ò. Çèíîâ³ÿ ³ Çèíîâ³¿ ì÷÷.

13 Ïò. Ñòàõ³ÿ, Àìïë³ÿ

é ³í. àïï.

14 Ñá. Êîñìè ³ Äàì’ÿíà

áåçñð³áíèê³â

15 Íä. Àêèíäèíà òà ³í. ì÷÷.

16 Ïí. Àêåïñèìà òà ³í. ì÷÷.

17 Âò. Éîàíèê³ÿ Âåëèêîãî

ïðï., Íèêàíäðà ì÷.

18 Ñð. Ãàëàêò³îíà

é ªï³ñòèì³¿ ì÷÷.

19 ×ò. Ïàâëà ³ñï. ïàòð.

Öàðãîðîäñüêîãî

20 Ïò. Éîñàôàòè (Ãîðäàøåâñüêî¿)

áë. ïðï., 33-õ ì÷÷.

â Ìåë³òèí³, Ëàçàðÿ ïðï.

21 Ñá. Ñîáîð Àðõ³ñòðàòèãà

Ìèõà¿ëà

22 Íä. Îíèñèìà

³ Ïîðôèð³ÿ ì÷÷.

23 Ïí. Åðàñòà, Îë³ìïà,

Ðîä³îíà òà ³í. àïï.

24 Âò. Òåîäîðà Ñòóäèòà,

Â³êòîðà é ³í. ì÷÷.

25 Ñð. + Ñâ. ñâùì÷. Éîñàôàòà

26 ×ò. + Ñâ. Éîàííà Çîëîòîóñ-

òîãî

27 Ïò. + Ñâ. àï. Ôèëèïà

28 Ñá. Ïî÷. Ð³çäâÿíîãî ïîñòó.

Ãóð³ÿ é ³í. ì÷÷.

29 Íä. + Ñâ. àï. ³ ºâ. Ìàòåÿ

30 Ïí. Ãðèãîð³ÿ ñâ. ×óäîòâîðöÿ

 1 Âò. Ïëàòîíà é Ðîìàíà ì÷÷.

 2 Ñð. Àâä³ÿ ïðîð.,

Âàðëààìà ì÷.

 3 ×ò. Ãðèãîð³ÿ Äåêàïîë³òà.

(Ïåðåäñâ. Ââåäåííÿ)

 4 Ïò. ÂÂÅÄÅÍÍß Ó ÕÐÀÌ

ÏÐÅ×ÈÑÒÎ¯ Ä²ÂÈ ÌÀÐ²¯

 5 Ñá. Ôèëèìîíà àï.

 6 Íä. Àìô³ëîõ³ÿ

³ Ãðèãîð³ÿ ñââ.

 7 Ïí. Êàòåðèíè âëêì÷ö.,

Ìåðêóð³ÿ âëêì÷.

 8 Âò. Êëèìåíòà ïàïè.

(Â³ääàííÿ Ââåäåííÿ)

 9 Ñð. Àë³ï³ÿ Ñòîâïíèêà ïðï.

10 ×ò. ßêîâà Ïåðñ³ÿíèíà,

Ïàëëàä³ÿ ïðï.

11 Ïò. Ñòåôàíà Íîâ. ïðïì÷.,

²ðèíàðõà ì÷.

12 Ñá. Ïàðàìîíà, Ô³ëóìåíà ì÷÷.,

Àêàê³ÿ ïðï.

13 Íä. + Ñâ. àï. Àíäðåÿ

Ïåðâîçâàíîãî

14 Ïí. Íàóìà ïðîð.

15 Âò. Àââàêóìà ïðîð.

16 Ñð. Ñîôîí³¿ ïðîð.

17 ×ò. Âàðâàðè âëêì÷ö.

18 Ïò. + Ñàâè Îñâÿùåííîãî ïðï.

19 Ñá. Ñâ. Ìèêîëàÿ ×óäîòâîðöÿ

20 Íä. Àìâðîñ³ÿ ñâ.

ºï. Ìåä³îëàíñüêîãî

21 Ïí. Ïàòàï³ÿ ïðï.

22 Âò. Íåïîðî÷íå çà÷àòòÿ

Ïðå÷èñòî¿ Ä³âè Ìàð³¿

23 Ñð. Ìèíè, ªðìîãåíà,

ªâãðàôà ì÷÷.

24 ×ò. Äàíè¿ëà Ñòîâïíèêà ïðï.

25 Ïò. Ñïèðèäîíà ×óäîòâîðöÿ ïðï.

26 Ñá. + Îðåñòà, Àâêñåíò³ÿ,

ªâãåí³ÿ é ³í. ì÷÷.

27 Íä. Ôèëèìîíà, Ëåâê³ÿ,

Àïîëëîí³ÿ é ³í. ì÷÷.

28 Ïí. ªëåâòåð³ÿ ñâùì÷.,

Ïàâëà ïðï.

29 Âò. Àããåÿ ïðîð.

30 Ñð. Äàíè¿ëà ïðîð.

31 ×ò. Ñåâàñò³ÿíà ì÷. é ³í.

Ïîñòè

Âåëèêèé ï³ñò: 23.02 - 11.04;

Ïåòð³âêà: 08.06 - 11.07;

Ñïàñ³âêà: 14.08 - 27.08;

Ïèëèï³âêà: 28.11 - 06.01;

Êîæíà ï’ÿòíèöÿ, êð³ì çàãàëüíèöü;

Ñòðîãèé ï³ñò: 06.01; 18.01;

23.02; 10.04; 11.09; 27.09.

Çàãàëüíèö³

Çâ³ëüíåííÿ â³ä ïîñòó â ï’ÿòíèöþ:

07.01 - 17.01; 02.02 - 07.02;

13.04 - 18.04; 01.06 - 06.06.

Çàáîðîíåí³ ÷àñè

(äëÿ âåñ³ëü, çàáàâ,

ìóçèêè ³ òàíö³â)

Âñ³ ïîñòè, âñ³ ï’ÿòíèö³,

â³ä Ð³çäâà Õðèñòîâîãî -

äî Áîãîÿâëåííÿ,

â³ä íåä³ë³ Ïàñõè -

äî íåä³ë³ Òîìèíî¿.

Óñ³êíîâåííÿ (11.09),

Âîçäâèæåííÿ (27.09),

çàäóøí³ äí³.
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Вітаємо! ●

Від Миколая до Стрітення ●

Вітаємо з  
50-річчям художньо-
го керівника будинку 
культури с. Йосипів-
ка Марію Яросла-
вівну ОСТРОВСЬКУ.

В честь ювілейного

 Вашого дня

Для Вас — щонайкращі 

                         наші слова.

Бажаємо здоров’я, многая літ,

Хай довгим і сонячним буде Ваш вік,

Хай злагода буде, хай буде любов,

Хай тисячу раз повторяються знов

Хороші, святкові і пам’ятні дні,

Хай сонце всміхається Вам у житті.

З повагою — працівники 
відділу культури 

Тернопільської РДА, 
районного будинку культури, 

районна організація 
профспілки працівників 

культури.

Вітаємо з днем народження 
директора будинку культури  
с. Йосипівка Марію Ярославів-
ну СЕМИРКО, завідувача клубом 
с. Івачів Долішній Ігоря Володи-
мировича КОВАЛЯ, соліста во-

кальної студії “Музична скриня” 
Василя Петровича ХЛИСТУнА, 
майстра декоративно-
прикладного мистецтва (лозо-
плетіння) с. Біла Олега Івано-
вича ДМИТРУКА, художнього 
керівника будинку культури  
с. Настасів Василя Михайло-
вича КРАВЦЯ.

 Зичимо Вам міцного здоров’я, 
благополуччя, поваги та шани від 
людей, любові від рідних та 
близьких, добра і достатку, твор-
чого натхнення і невичерпної 
енергії. Хай Ваша чуйність, не-
втомність, високий професіона-
лізм і бажання творити добро 
завжди супроводжують Вас. Щи-
ро бажаємо Вам нових звершень 
на професійній ниві.

 З повагою — працівники 
відділу культури 

Тернопільської РДА, 
районного будинку культури, 

районна організація 
профспілки працівників 

культури.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження депутатів Гаї-

Шевченківської сільської ради 
Аллу Володимирівну СІМОРУ, 
Романа Степановича ФАнДЗИ-
ГУ,  Ольгу Збишківну ДЗЮБУ, 
Ярослава Володимировича 
ВУЄЧКА.

Хай радість Вам життя дарує,

Щоб посміхались Ви весь час,

Любов і злагода панують,

Достаток повниться щораз.

Щоб Ви добра мали багато,

А доля квітла, наче сад,

І щоб на Вас із неба падав

Лише щасливий зорепад. 

З повагою — колектив Гаї-
Шевченківської сільської 
ради, члени виконкому, 

депутатський корпус.

Щиро вітаємо заступника  
завідуючої Тернопільського  
районного методичного кабінету  
Олександру Петрівну ЯЦУРУ.

Здоров’я, щастя зичим не на рік,

На все життя бажаємо Вам щиро,

Щоб радісним і довгим був Ваш вік

З добром, любов’ю, спокоєм і миром. 

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 

методичного кабінету.

Колектив Тернопільського ра-
йонного методичного кабінету 
щиро вітає з днем народження 
методиста Ірину Богданівну 
РУЦЬКУ.

Хай доля буде – як волошка в житі,

Душа хай буде вічно молода, 

Від сонця – золота, а від небес – блакиті,

Хай обминають горе і біда.

Колектив Почапинської ЗОШ 
І-ІІІ ст. щиро вітає з днем наро-
дження кухаря школи Тетяну  
Йосипівну ЩЕРБИК.

Хай цвіте, не в’яне із роками доля,

Хай Вам літ щасливих зозуля накує,

Від землі Вам – сили, 

від води – здоров’я

І добро та радість хай Господь дає. 

Вітаємо з днем народження 
завідуючу бібліотекою села  
Ступки Уляну Миколаївну  
ЗОЛОТнИК. 

Хай Матір Божа Вас охороняє,

Хай сяє втіхи зірка золота,

Ісус Христос з небес благословляє,

На щедрі, довгі, многії літа.

З повагою – колектив 
Ступківської сільської ради, 

депутатський корпус, 
виконком.

Від щирого серця вітаємо з 
днем народження Катрусю  
ГОРІШнЮ із с. Довжанка, якій 
15 січня виповниться 7 років.

Нехай Тобі сонечко сміється,

Наука легко хай дається,

А доля світлою хай буде,

Щоб поважали Тебе люди.

І друзі хай не забувають,

В усьому хай допомагають.

З любов’ю – рідні  
з с. Жовтневе 

Тернопільського району.

Колектив  Довжанківської 
ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з днем 
народження вчителя початкових 
класів нелю Зеновіївну  
СТОЙКО.

Достатку в домі Вам рікою,

В родині — злагоди й тепла,

В душі і серденьку — спокою,

Здоров’я, щастя і добра!

Ірина ЮРКО. 
Фото автора та Оксани 

СТАСИШИн.

напередодні нового року і 
Різдва у Тернопільському 
районному будинку культу-
ри зимові пейзажі, сніжні 
фантазії, незабутні вражен-
ня і сни про морозні візе-
рунки у музично-
хореографічній казці “Ще-
дрий Миколай” відтворили 
учні та вчителі Острівської 
музичної школи. 

Того дня учасники театралі-
зованого дійства відкрили пе-
ред гостями святкову новорічну 
панораму в найсолодшому її 
прояві – в очікуванні дива. Як 
розповіла нашому кореспонден-
ту завуч Острівської музичної 
школи Віра Романівна Гаяць, 
участь у концертній програмі 
взяли майже дві сотні таланови-
тих учнів із сіл Велика Лука, Ми-
ролюбівка, Настасів, Мишкови-
чі, Лучка, Лука, Острів, Буцнів, 
Серединки, Великі Гаї, селища 
Велика Березовиця. “Нині в 
Острівській музичній школі тон-
кощів мистецтва навчаються 
180 учнів, – зазначила Віра Ро-
манівна. – У нашому концерті 
взяли участь і випускники. Від-
радно, що Острівська цьогоріч 
єдина серед музичних шкіл Тер-
нопільщини збільшила контин-
гент на 10 учнів (хореографіч-
ний відділ). Другий рік поспіль 
тут діє клас гітари”. Свій талант 
та здібності вихованцям уміло 
передають 24 педагоги під ке-
рівництвом директора Острів-
ської музичної школи, заслуже-
ного працівника культури Украї-
ни, депутата Тернопільської ра-
йонної ради Степана Дмитрови-

ча Бородая. Педагоги кожного 
класу насамперед розставля-
ють акценти на фольклорних 
елементах, щоб учні пам’ятали 
своє коріння, знали традиції і 
обряди. Приміром, усі школярі 
на своїх музичних інструментах 
уміють відтворити колядки, ще-
дрівки, гаївки. Острівська му-
зична школа має статус почат-
кового спеціалізованого мис-
тецького навчального закладу – 
це перший рівень професійної 
освіти. 

За словами директора Ост-
рівської музичної школи, заслу-
женого працівника культури 
України Степана Дмитровича 
Бородая, 2014-ий був плідним 
на творчі здобутки для музичної 
школи – учні вдало виступили 
під час обласного конкурсу 
творчих колективів. 18 грудня 
педагоги та учні Острівської му-
зичної школи подарували бла-
годійний концерт дітям з мало-
забезпечених та багатодітних 
сімей Тернопільського району, 
брали участь у благодійних за-
ходах м. Тернополя на підтрим-
ку воїнів АТО. На думку Степана 
Дмитровича, роль мистецтва в 
умовах війни в Україні полягає в 
тому, що воно демонструє здат-
ність людського, особливо ди-
тячого серця бути добрим, ми-
лосердним до ближнього. “Го-
ловна мета театралізованого 
дійства — нагадати про новоріч-
ні традиції, неминущі цінності, 
— впевнений Степан Бородай. 
— На сцені вихованці та педаго-
ги Острівської музичної школи 
поєднали всі зимові свята, зга-
дуючи у творчих номерах Свя-
того Миколая, Діда Мороза, ве-
личність Різдва. Водночас, учні 
продемонстрували власний 
професійний ріст – усе, чого 

навчилися в Острів-
ській музичній школі. 
Приємно було спо-
стерігати за захо-
пленням у поглядах 
численних глядачів, а 
ще, коли маленькі ді-
ти (очевидно, менші 
братики і сестрички 
виступаючих, — ред.) 
обступили сцену і 
бралися собі повто-
рювати рухи танцю-
ристів, підспівувати, 
вслухатися у гру му-
зичних інструментів, 
мріючи, коли вирос-
туть, теж стати таки-
ми умільцями”.

Автор сценарію 
м у з и ч н о - х о р е о -
графічної казки у ві-

ршованій формі “Щедрий Мико-
лай” — хореограф Острівської 
музичної школи Ліна Леонідівна 
Горбунова. Головні ролі відтво-
рили учні та педагоги навчально-
го закладу. До слова, бажаючих 
стати свідками дивовижного кон-
церту було дуже багато, коли 
свято почалося, у великій гля-
дацькій залі Тернопільського ра-
йонного будинку культури віль-
них місць вже не залишилося. 
Присутні погодилися, що це дій-
ство варте показу як мінімум на 
обласному рівні.

Зі словом благословення до 
присутніх того дня звернувся на-
стоятель храму Блаженних ново-
мучеників українського народу  
о. Володимир Дарморіс: “Вдяч-
ний батькам, які розпізнали у 
своїх дітях талант до музики і 
спрямували його в правильне 
русло. Кожен з нас у душі Мико-
лай. Якщо ми навчимося відда-
вати зерна своїх талантів, любов 

ближнім, щодня будемо керува-
тися добром, то святі будуть до 
нас ближчими”.

Після перегляду концерту ав-
тор цих рядків відкрила для себе, 
що навчання у музичній школі 
стороннім часто несправедливо 
здається другорядним. Насправ-
ді воно є визначальним у житті 
того, хто обирає цей шлях. Тут 
відбувається становлення життє-
вого фундаменту школярів, вони 
загострюють відчуття відпові-
дальності, самодисципліни, на-
полегливості, уміння поводитись 
в колективі, перед публікою. Тут 
діти вчаться раціонально вико-
ристовувати час. Вирішальну 
роль в майбутньому дітей віді-
грають батьки, які зуміли підтри-
мати їх у рішенні займатися мис-
тецтвом, оскільки без трикутника 
“Учень-вчитель-батьки” успіх 
часто безрезультатний. І мисте-
цтво, як відомо, вічне, порівняно 
з життям…

Колядуємо!

Ансамбль скрипалів Острівської музичної школи  
(художній керівник – надія Феськів).

Ансамбль танцю “Калиновий цвіт” Острівської музичної школи  
(художні керівники – Ліна Горбунова, Яна Ткач).

Вокальні номери під час музично-хореографічної казки “Щедрий Миколай” 
 виконали вихованці викладача вокалу Острівської музичної школи Тетяни Григорчук. 
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Оксана ВОЛЯНЮК, 
вчитель фізики  

Буцнівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

Другий день виїзного семінару 
вчителів фізики Тернопільського 
району був присвячений знайом-
ству з історичними пам’ятками ко-
зацької доби та ХХ століття на  
Вінничині. А почався він з оглядо-
вої екскурсії Очитківської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів. Простора, охайна, оточе-
на березовим гаєм школа справи-
ла на нас приємне враження. Пані 
Зіна Кучеренко викладає тут мате-
матику і фізику, вона показала нам 
класні кімнати, спортзал, в якому 
гості забарились на кілька хвилин, 
щоб пограти у баскетбол, вчитель-
ську, актову залу, об’єднану з 
їдальнею. Цікаво обладнане крило 
школи, в якому розташовані мо-
лодші класи. У коридорі на підлозі 
ми побачили розграфлену розвил-
ку автомобільного шосе, світло-
фор, іграшкові машини. Тут діти, 
граючись, вивчають правила до-
рожнього руху. Просто і повчально, 
можна було б запозичити для 
оформлення куточка безпеки в на-
ших школах.

З Очиткова дорога повела нас в 
районний центр Липовець та село 
Кальник. Шляхами козацької зви-
тяги на цій подільській землі нас 
повели полковник відродженого в 
1990 році Кальницького полку Ми-
хайло Семенович Баніт, краєзна-
вець, завідуючий архівним відділом 
Липовецької держадміністрації 
Олександр Іванович Роговий, ме-
тодист Липовецького РМК Михай-
ло Михайлович Іванюк. 

Ми побували біля Богунового 
дуба, де 5 грудня 1649 року ви-
святили в Кальницькі полковники 
Івана Богуна. У багатьох битвах 
прославився цей козацький вата-
жок. 16 днів обороняв зі своїми 
побратимами Вінницю від поль-
ської шляхти. При облозі міста до 
Липовецького замку було вислано 
передовий авангард польського 
війська під керівництвом гетьмана 
Єжи Каліновського Самуеля та 
Брацлавського воєводи Станісла-
ва Лянцкоронського. Захисники 
Липовецького замку під орудою 
сотника Ониська утримували твер-
диню з останніх сил. Поляки уже 
святкували перемогу, та торже-
ствували недовго. 19 березня 
1651 року під стінами Липовець-
кого замку відбулася битва, запи-
сана золотими літерами в історію 
українсько-польської війни 40-50 
років XVII століття, під проводом 
Богдана Хмельницького. Послані 
Хмелем на допомогу Богуну Пол-
тавський та Уманські полки роз-
громили польське військо та зня-
ли облогу Вінниці. Битва проходи-
ла на мосту через річку Соб та на 
її берегах. Історики прирівнюють її 
до битви під Пилявцями та Бато-
гом, вважаючи однією з найбіль-
ших перемог Хмельницького. Ні-
мим свідком цих грізних баталій є 
козацький фальконет XVII століття 

— гармата, піднята з річкового дна 
і встановлена на бетонному по-
стаменті перед відділом міліції.

У квітні 2007 року на місці битви 
на греблі через Соб відбулась 
польсько-українська акція прими-
рення та поставлено пам’ятний 
знак, місце для якого вибрали 12 
волхвів. Скульптор Альошкін ство-
рив мистецький шедевр, в якому 
поєднав латинський та козацький 
хрести, в центрі — знак примирен-
ня — яйце-райце. Як символ битви 
на річці, пам’ятник оповиває змія, 
яка жалить в око Фенікса. За ле-
гендою, птах Фенікс відроджуєть-
ся, воскресає з попелу. Цей сим-
волічний образ ототожнюється з 
Липовцем, який піднісся з руїни 
після того, як Стефан Чарнецький 
сплюндрував та спалив його до-
щенту. Рештки кам’яної глиби, з 
якої зробили пам’ятник та жаліб-
ний вінок під час акції примирення, 
вивезли на козацькій чайці на се-
редину річки Соб та пустили під 
воду, пом’янувши загиблих поль-
ських та українських звитяжців. Під 
час цього дійства відбулося рідкіс-
не природне явище — серед білого 
дня спостерігалося сонячне гало. 
Прикро, але священики християн-
ських конфесій по сьогоднішній 
день відмовляються освятити цей 
пам’ятний знак.

У 2004 році на теренах Липовця 
відбулась ще одна акція прими-
рення українського та словацько-
го народів. У липні 1941 року тут 
була розгромлена п’ятитисячна 
словацька мотобригада і на цілий 
тиждень затримано наступ військ 
нацистської армії, був зірваний 
план швидкого наступу — бліц-
кригу гітлерівських воєначальни-
ків. На місці поховання 550 сло-
вацьких військових встановлено 
єдиний в СНД (співдружності не-
залежних держав) пам’ятник вої-
нам нацистської армії. Його буду-
вала бригада з 50 осіб, які прибу-
ли зі Словаччини. Відкрили мону-
мент 3 листопада 1941 року —  
в день поминання померлих на 
Батьківщині загиблих. Вшанувати 
своїх співвітчизників прибув пре-
зидент першої словацької респу-
бліки (1939-1945 рр.) Йозеф Тисо. 
Він привіз на могилу вінок від ма-
тері 5 синів, похованих на липо-
вецькій землі. Після закінчення 
Другої світової війни радянська 
влада кілька разів вимагала зни-
щити пам’ятник, проте громада 
Липовця не дозволила сплюндру-
вати монумент з вдячності слова-
кам за те, що в роки окупації вони 
допомагали людям харчами, вози-
ли дрова, лікували хворих. Уже в 
роки незалежності в Україні при-
йняли рішення про охорону Сло-
вацького монументу. У 1996 році 
були відкриті таємні архівні доку-
менти, які свідчили про перегово-
ри між Будьонним та керівництвом 
мотобригади про її здачу та пере-
хід на бік Червоної Армії. Багато 
словаків у подальшому воювали з 
гітлерівцями в партизанських за-
гонах, мали вони і свої військові 
формування в регулярній армії.

З місця, де стоїть монумент, ви-
дно скіфські кургани, найвідоміший 
з яких “Сорока”. Легенда оповідає, 
що в четвертому столітті до нашої 
ери тут поховали скіфського царя 
та насипали курган заввишки 35 
метрів. Під час розкопок археологи 
знайшли багато коштовних речей, 
які зберігаються в Ермітажі.

Нині курган занепав, та не втра-
тила своєї ратної величі Липовеч-
чина. У січні 1944 року тут відбу-
лась велика танкова битва, яку 
порівнюють з курською дугою, а в 
20-х роках минулого століття Ли-
повеччина — полковий центр Віль-
ного козацтва. На теренах цього 
краю “держали Україну” та водили 
свої ватаги чотири отамани Соко-
ловські — Олесь, Дмитро, Василь 
та їх сестра Олександра, яку вели-
чали “отаманша Маруся”. Козаки 
під проводом цієї відважної дівчи-
ни не раз дали доброго прочухана 
більшовицьким ордам, військам 
Денікіна, підставляли плече Укра-
їнській Галицькій Армії, допомогли 
здобути Київ Гетьману Петлюрі. 
Це було добре зорганізоване вій-
сько на 300 шабель кінноти та 700 
багнетів, у розпорядженні якого 
були гармати і тачанки з кулеме-
тами. Отаманша Маруся — освіче-
на людина, вчителька з чудово 
розвинутою інтуїцією, за що воро-
ги називали її чарівницею, а то й 
відьмою. У Липовці стоїть 
пам’ятник жертвам отаманші, до-
ля самої легендарної героїні неві-
дома: ніхто не знає, чи вона заги-
нула, чи подалась за кордон, щоб 
в екзилі продовжити боротьбу за 
вільну Україну.

Під час екскурсії історичними 
місцями познайомились з гале-
реєю знаменитих людей, які жи-
ли або працювали в цьому краю. 
Януш Острозький перейменував 
містечко Гайсин Верхній на Ли-
повець, яке в 1606 році отримало 
Магдебурзьке право на 30 років 
раніше, ніж Вінниця. Два дні про-
вів тут Тарас Шевченко. 
Пам’ятають липівчани командира  
партизанського загону Івана Ка-
лишника, якого поважали оку-
панти, а радянські партійні влад-
ці боялись настільки, що таємно 
вбили. З цих країв походить Ва-
силь Копитко, який в складі укра-
їнської альпіністської групи під-
корив у 1999 році Еверест, виві-
сив там синьо-жовтий прапор. 
На жаль, під час спуску з цієї го-
ри Василь загинув.

Ось таким багатим на цікаві зу-
стрічі був виїзний семінар вчителів 
фізики Тернопільського району. 
Ми вдячні полковникам Кальниць-
кого і Вінницького полку, особли-
во пану Олександру Роговому за 
змістовну розповідь, збережену 
пам’ять про людей, що творили 
історію України. У дружньому колі 
тернополян відсвяткував Олек-
сандр Іванович і свій день наро-
дження. З роси і води Вам, ша-
новний п. Олександре, плекайте в 
душах козачат любов до нашої 
України, гартуйте дух і лицарську 
відвагу. Хай Вам Бог допомагає!

Досвід ●

Тернопіль- 
Вінниця-Липовець 

Микола КІТЧАК, 
вчитель фізичної культури  

НВК “Лозівська  
ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ”.   

Останній чемпіонат Терно-
пільської області з техніки 
водного туризму, в якомy я 
брав yчасть, проводився на 
річці Стрипа. В програмy зма-
гань входили дві дистанції – 
довга та коротка. Довга дис-
танція – це швидкісний спyск 
річкою протяжністю близько 
30 кілометрів, із подоланням 
природних перешкод. Корот-
ка дистанція – це так званий 
“слалом” із проходженням 
20 воріт. У складі команд бу-
ло два екіпажі – один зміша-
ний (чоловік та жінка), інший 
– чоловічий. 

Розпочиналися змагання з дов-
гої дистанції стартом у місті Бyчач 
та фінішем навпроти тyрбази  
“Лісова”, що в селі Скоморохи. 
Стартyвали команди одна за од-
ною з інтервалом y п’ять хвилин. 
Стрімка течія  річки, підхопивши 
наші “Таймені”, швидко понесла їх 
уперед до фінішy. Чоловічий екі-
паж, в якомy був я, виявився фізич-
но сильнішим від змішаного. Фініш 
зараховyвався по дрyгій байдарці, 
тож у нас не бyло потреби відрива-
тись від своїх. Томy, пропyстивши 
їх уперед, ми спокійно, без осо-
бливих зyсиль, тримали заданy 
ними швидкість, встигаючи при 
цьомy жартyвати та милуватися 
природою. Але чим далі ми відда-
лялися від стартy, тим більше 
з’являлось перешкод на нашомy 
шляхy y вигляді повалених y річкy 
дерев, мілин, низьких кладок. Усе 
частіше доводилось виходити на 
берег і робити обноси, вилізати з 
байдарки y водy і проводити її по 
мілководдю. Але це бyли досить 
легкі перешкоди, тож ми долали їх 
без особливих зyсиль. 

Більш серйозною перешкодою 
виявилась стара зрyйнована гре-
бля, що перекривала рyсло річки. 
Одразy за греблею бyло щось по-
дібне на невеликий водоспад із 
різким перепадом висоти і вyзьке 
рyсло з нерівним дном, що ство-
рювало досить швидкy течію і ве-
ликі хвилі. Найбільш небезпечною 
була одинока паля, що стирчала з 
води посередині рyсла. Перед 
греблею, праворуч від русла, 
йшов рівчак, яким колись подава-
лася вода до млина. Річка метрів 
за сто нижче греблі повертала 
праворyч. 

Зyпинившись біля правого бе-
рега перед греблею, ми визначили 
безпечний шлях проходження пе-
решкоди. Першими пішли наші 
“змішані”. Їхня байдарка, вигинаю-
чись на хвилях, зачепила кормою 
палю, що стирчала з води, і ледве 
не перевернyлася. Ми вирішили не 
ризикyвати і зробити обхід пере-
шкоди. Витягнyвши байдаркy на 
берег і взявши її в руки, кинyлися 
вперед, але шлях нам перегородив 
рівчак із водою. Не маючи особли-
вого бажання лізти в каламyть до-
сить широкого рівчака (чомyсь 
одразy згадалася приказка про не-
знайомий брід та водy), ми після 

короткої паузи повернули праворyч 
і стежкою, що вела в потрібномy 
нам напрямкy, побігли з байдар-
кою в руках через ліс. Швидко біг-
ти, тримаючи правою рyкою бай-
дарку, а лівою весло, досить важ-
ко. Від бігової тряски каска на го-
лові постійно сповзала, закривала 
очі та боляче тарабанила по носі. 
Поправити її на бігy рyкою з вес-
лом бyло незрyчно і навіть небез-
печно. Задерши головy і вловивши 
ритм поворотів стежки, – вліво, 
вправо, вліво, вправо – ми, як 
перепyджені коні, важко дихаючи і 
обливаючись потом, бігли з бай-
даркою в рyках лісом, я попередy, 
Сергій позадy. Крім того, що каска 
сповзала на ніс і закривала стежку, 
піт капав із чола і виїдав очі. 

Після правого поворотy почи-
наю плавно входити в лівий, але 
стежка, яка повинна бyла би 
повернyти теж ліворуч, чомyсь різ-
ко повернyла ще більше праворyч і 
щезла з-під ніг, а замість неї під  
ногами з’явилося бадилля карто-
плі. Я зробив спробy різко 
зyпинитися, але мій напарник, не-
наче китайський тракторець, що-
сили штовхнув мене вперед. Рап-
тово під ногами щось легко відко-
тилося назад, я навіть не встиг 
зрозyміти, що саме. Від такої не-
сподіванки я, ніби той кінь, що став 
дибки, різко зyпинився, так різко, 
що мій напарник аж cів на так 
званy “п’ятy точкy опори”. Повільно 
піднявши з носа каскy і витерши 
від поту очі, я глянyв уперед і по-
бачив таке, що було трагікомічним, 
а через деякий час – ще й небез-
печним для нашого здоров’я, а, 
можливо, і життя. Як виявилось, ми 
опинилися на чиємyсь городі.  
В кількох кроках переді мною ле-
жала на спині, розкинувши в сто-
рони руки і задерши догори взyті y 
півкеди ноги, якась бабця. Пере-
лякано кліпала й намагалася під-
нятися. 

“Ой!”, – від несподіванки гукнув 
я, на що бабця відповіла голосис-
тим криком: “Омелькy, порятyй, 
мене хочуть осмертити!”. Десь 
збокy рипнyла хвіртка і перед нами 
раптово з рискалем у рyках 
з’явився дід Омелько. Справжні-
сінький тобі спартанський воїн, 
тільки замість списy в рyках – іржа-
вий рискаль, а замість шолома на 
голові – сірий кашкет із тріснутим 
посередині козирком. “Нічого собі, 
– подyмав я, – оце так приплив-
ли”. 

...Я глянyв дідові y вічі, випро-
шуючи прощення. Праве око діда 
Омелька від люті аж іскрилося, ліве 
мирно дивилося повз мене далеко 
вбік. Я інтуїтивно подивився в тy 
сторону, в якy дивилось дідове лі-
ве око, але, крім лісy, нічого і нікого 
там не побачив. Коли ж зновy 
повернyвся до діда, то його рис-
каль вже знаходився небезпечно 
близько від моїх грудей, а праве 
око люто палило мене ненавистю. 
Тоді я перевів погляд на ліве мир-
не дідове око і, трохи оговтавшись 
від раптового паралічу, швидко за-
питав: “Як ся маєте, дідy Омельку? 
Давно вас не бачив. І бабyля ще 
ваша ого, добре ногами дригає”. 

Продовження у наступному  
номері “Подільського слова”.

Вчителі фізики загальноосвітніх шкіл Тернопільського  
району в Очитківській ЗОШ І-ІІІ ст. на Вінничині.

Микола Кітчак і Сергій Метельницький  
на річці Стрипа під час змагань.

Пригода на Стрипі
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ПРОДАМ
* два крісла (антикваріат) 

300$, годинник (антикваріат) 
1100$, бронзовий абажур (анти-
кваріат) 400$. Тел. 098-600-96-
37, 098-356-84-56.

* стіл і чотири крісла (дерево) 
500$, чорний шкіряний диван 
200$, чорний шкіряний куток 
500$, шафа кутова (дерево) 
350$. Тел. 098-600-96-37, 098-
356-84-56.

* нова зимова куртка темно-
вишневого кольору для дитини 
віком 8-10 років. Тел. (067) 811-
91-87, 42-13-01.

* овес, 30 мішків, самовивіз, 
ціна договірна. Тел. (067) 490-
25-47.

* двері міжкімнатні — 3 шт., 
вхідні — 2 шт., вікна 1,20Х1,40 — 
6 шт., ванна, сантехніка. Тел. 
(097) 04-30-225, 22-52-21.

* розпродаж автомобілів укра-
їнського виробника під виплату 
від 980 грн./міс. Тел. 097-800-
62-81.

* Москвич 412, 1991 р. в., 
об’єм двигуна 1,38, автопробіг 
120 тис. у доброму стані, 600 у. 
о. Можливий торг. Тел. (098) 
592-71-01, 24-82-34.

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

* мотоблоки нові (потужніс-
тю 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.

* металочерепиця, про-
фнастил, комплектуючі, сис-
теми водозабору. Консульта-
ції з установки, заміри, до-
ставка. Тел. (097) 473-51-37. 

РОБОТА
* Прийму на роботу автоелек-

трика, слюсаря з ремонту легко-
вих автомобілів і бусів. Тел. (067) 
700-55-02, 51-00-97.

ПОСЛУГИ
* Автосервіс “Спектр” (вул.15 

квітня, 44а): ремонт двигунів, ко-
робок передач, ходової частини, 
охолоджувальної і паливної сис-
тем та інші роботи в автомобілях 
і бусах. Тел. (067) 700-55-02, 51-
00-97.

* Автосервіс “Спектр” (вул.15 
квітня, 44а): комп’ютерна діа-
гностика, чистка форсунок, ін-
жекторів, ремонт електрооблад-
нання, стартерів, генераторів. 
Тел. (067) 700-55-02, 51-00-97.

* Автосервіс “Спектр” (вул.15 
квітня, 44а) пропонує антикоро-
зійну обробку автомобілів, зва-
рювальні роботи: днища, поро-
гів, лонжеронів тощо. Тел.  (067) 
700-55-02, 51-00-97.

* Здам в оренду механічний 
цех з обладненням 100 м2. Тел. 
(067) 700-55-02, 51-00-97.

* Здам в оренду приміщення 
під рихтовку і фарбування л/а. 

Тел. (067) 700-55-02, 51-00-97.
* фуршетні столи до уро-

чистих подій (серця, лебеді 
тощо). Тел. 098 592-71-01.

* торти на замовлення для 
урочистих подій (весілля, день 
народження, хрестини тощо). 
(067) 366-15-69.

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

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

* виконуємо сантехнічні і газо-
зварювальні роботи різної склад-
ності. Послуги: встановлення во-
донагрівачів, пральних машин, 
кондиціонерів, лічильників; заміна 

стояків, водопроводу, каналізації, 
опалення. Пенсіонерам та учасни-
кам Великої Вітчизняної війни — 
знижки. Тел. (097)14-86-723. 

* штукатурка зовнішня — 30-35 
грн./м2 , внутрішня — 25-30 грн./
м2; стяжка — 30 грн./м2; утеплення: 
пінопласт, вата — 35-40 грн./м2; 
підвісні стелі — 50-70 грн./м2; шпа-
клівка — 20-25 грн./м2, “короїд”, 
“баранек” — 25-30 грн./м2; на-
бриск, драп в кольорі — 20-25 
грн./м2. Власне риштування, під-
собники, без обідів. Тел.: 25-25-
86, 098-531-95-46.

* євроремонт “під ключ”.  
Плитка, шпаклювання, побілка, ар-
ки, кольорова штукатурка,  стяжка, 
гіпсокартон. Тел. (0352) 43-65-63. 

* штукатурка, стяжка, шпаклю-
вання та фарбування, супутні ре-
монтні роботи. Ремонт квартир та 

офісів. Тел. (097) 90-89-170.
* цифрова відеозйомка (ве-

сілля, хрестини, перший дзво-
ник, випускний вечір, ювілей), 
тел.: 095-64-03-266, 096-36-
17-373.

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

* весільна фотозйомка, тел. 
(068) 515-86-17, 54-39-49. Ірина.

* весільна фотозйомка. Тел.: 
(097) 611-18-79, 49-26-73 (Іван).

* послуги тамади, народні 
весільні обряди. Тел. 098 592-
71-01.

* весільний, святковий, вечірній 
макіяж, розпис обличчя, нарощен-
ня вій, стрази, боді-арт. Тел. (067) 
313-58-58. 

Купон безкоштовного 
оголошення

тел./код:

Текст оголошення

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

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

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

Справи приватні ●

Колектив із Великої Луки 
став переможцем групи В, 
в якій чотири команди до 
останнього туру боролися 
за право підвищитися в 
класі. Волею календаря 
перші дві зустрічі майбутні 
переможці проводили зі 
своїми, як виявилося пізні-
ше, прямими конкурента-
ми. Команда стартувала з 
двох поразок.

Однак футболісти не впали 
духом і нелегко, але, все ж таки, 
почали здобувати перемоги. Ві-
сім поспіль звитяг (тільки одна з 
великим рахунком) зробили 
свою справу. Переломною стала 
перемога в гостях над ще одним 
конкурентом, після чого команда 
повірила в свої сили. Навіть 
програш на старті другого кола 
не зламав футболістів. Настала 
серія перемог, яка складалася з 
дев’яти зустрічей (причому, сім 
із великим рахунком). На остан-

ній матч команда вийшла як на 
фінальний в якості фаворита.  
У тій зустрічі футболісти Великої 
Луки зіграли внічию і стали пе-
реможцями групи В другої ліги 
чемпіонату Тернопільського ра-
йону з футболу.

Склад команди сформований 
з місцевих футболістів, які вже 
не один рік грають пліч-о-пліч. 
Основу колективу складають 15 
гравців, які грали протягом цьо-
го сезону. У воротах почергово 
стояли Богдан Лучків і Володи-
мир Кулян, у захисті діяли Роман 
Кушицький, Олег Федірко,  
Михайло Щурко, Назар Пастух, 
цементував оборону багаторіч-
ний лідер колективу – Олег  
Сисак. У деяких іграх на заміну 
виходили Михайло Брикайло і 
Віталій Гамзяк. У середині поля 
в основі грали Ярослав Басняк, 
Володимир Федірко, Владислав 
Мазяр, Роман Лучків та Олег 
Гамзяк, яких іноді змінювали  
Тарас Незнайомий і Тарас Глад-

кий. В нападі почергово грали 
Андрій Гогусь, Петро Венгер і 
Роман Пазій.

Загалом цьогорічний сезон 
можна було б вважати позитив-
ним для колективу, якби не одне 
“але”. В команді, як і серед убо-
лівальників, “шкутильгає” дис-
ципліна. За сезон футболісти з 
Великої Луки отримали шість 
червоних карток. Над цим фут-
болістам варто замислитися, 
адже в першій лізі це може зі-
грати проти них. Сезон колектив 
завершив із різницею м’ячів +44 
(67–23), здобувши 16 перемог, 
одну нічию (в останньому турі), і 
зазнавши 3 поразки (всі від 
основних конкурентів). 

 
Юрій БУЧИНСЬКИЙ,  

заступник голови 
Тернопільської районної 

федерації футболу, 
Олег СИСАК,  

ФК “Велика Лука”.

ФК “Велика Лука”: 
знайомство з переможцем

ФК “Велика Лука” – переможець другої ліги чемпіонату 
 Тернопільського району з футболу 2014 року (група В). 

Купуючи піротехнічні вироби, 
треба вимагати, щоб прода-
вець пред’явив відповідні до-
кументи, які засвідчують, що 
ці вироби сертифіковані та 
безпечні для використання. 
Попереджуємо про відпові-
дальність за продаж піротех-
нічної продукції без відповід-
них документів.

Торгівля з рук на вулицях, пло-
щах, у дворах, під’їздах, скверах та 
в інших невстановлених місцях тяг-
не за собою накладення штрафу 
від одного до семи неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян з 
конфіскацією предметів торгівлі 
або без такої. Торгівля з рук у не-
встановлених місцях промислови-
ми товарами тягне за собою на-
кладення штрафу від шести до 
п’ятнадцяти неоподатковуваних мі-
німумів доходів громадян з конфіс-
кацією предметів торгівлі.

Провадження господарської ді-
яльності без державної реєстрації 
як суб’єкта господарювання або 
без отримання ліцензії на прова-
дження певного виду господар-
ської діяльності, що підлягає ліцен-
зуванню відповідно до закону, чи 
здійснення таких видів господар-
ської діяльності з порушенням 
умов ліцензування, а також без 
отримання дозволу, іншого доку-
мента дозвільного характеру, якщо 
його отримання передбачене за-
коном (крім випадків застосування 
принципу мовчазної згоди), тягне 
за собою накладення штрафу від 
двадцяти до ста неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян з 
конфіскацією виготовленої продук-
ції, знарядь виробництва, сирови-
ни і грошей, отриманих внаслідок 
вчинення цього адміністративного 
правопорушення, чи без такої.

Дії, вчинені особою, яку протя-

гом року було піддано адміністра-
тивному стягненню за таке саме 
правопорушення, або пов’язані з 
отриманням доходу у великих роз-
мірах, тягнуть за собою накладен-
ня штрафу від ста до п’ятисот нео-
податковуваних мінімумів доходів 
громадян з конфіскацією виготов-
леної продукції, знарядь виробни-
цтва, сировини і грошей, отрима-
них внаслідок вчинення цього адмі-
ністративного правопорушення.

Надання суб’єктом господарю-
вання дозвільному органу або ад-
міністратору недостовірної інфор-
мації щодо відповідності 
матеріально-технічної бази вимо-
гам законодавства тягне за собою 
накладення штрафу від сорока до 
ста неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян.

Отримання доходу у великих 
розмірах має місце, коли його су-
ма у тисячу і більше разів переви-
щує неоподатковуваний мінімум 
доходів громадян.

Порушення порядку виробни-
цтва, зберігання, перевезення, 
торгівлі та використання піротех-
нічних засобів тягне за собою на-
кладення штрафу від тридцяти 
п’яти до шістдесяти неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян з 
конфіскацією піротехнічних засо-
бів. Ті самі дії, вчинені особою, яку 
протягом року було піддано адміні-
стративному стягненню за одне з 
порушень, передбачених частиною 
першою цієї статті, тягнуть за со-
бою накладення штрафу від шіст-
десяти до ста неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян з кон-
фіскацією піротехнічних засобів. 

 
За матеріалами 

Тернопільського РВ УДСНС 
України у Тернопільській 

області. 

Що треба знати про 
торгівлю піротехнікою

Друга річниця пам’яті  
Любові Миколаївни Дмитерко

У час Надвечір’я Різдва Христового уся земля радіє приходу у 
цей світ Божого Сина, який мирить людей з Творцем, викупляючи 
власною кров’ю наші гріхи. Вірні українським національним тради-
ціям, члени нашої родини ідуть до Божого храму, дякують за мож-
ливість святкувати воплочення у тілі Божого Дитяти. Вносячи до 
хати пахучого дідуха з пшениці, запалюючи Різдвяну свічу, ми про-
мовляємо “Отче наш”. І у кожного присутнього на святковій вечері  
з’являється сльоза, як пам’ять про нашу маму та бабусю Любов 
Миколаївну Дмитерко, яка саме у цей час два роки тому відійшла 
у вічність. 

Ваше життя, дорога мамо, було важким, бо ви любили правду, 
були щирою патріоткою, а це у часи Вашої молодості та зрілості 
дуже переслідувалось. То хай у Бозі душа Ваша спочине та пізнає 
істинну радість.

Родина.



Середа, 14 січня 2015 року Байківці і байківчани
Талановита молодь  ●Від Миколая до Стрітення ●

Надія ШУЛЬ,  
педагог-організатор 

Байковецької ЗОШ I-II ст.

18 грудня на театралізоване 
дійство до школярів Байко-
вецької ЗОШ I-II ст. завітав 
Святий Миколай. 

Добре, щедре і по-
справжньому родинне дійство 
зібрало школярів у рідній шкіль-
ній світлиці. Ведучі заходу – учні 
5 класу Олена Гелей та Тарас 
Башняк – розповіли про долю 
св. Миколая, традиції, пов’язані 
з цим днем. Радісну атмосферу 
створювали вигадливі декорації, 
яскраво вбрана ялинка. Участь у 

постановці театралізованого 
дійства взяли Господар (у ролі 
– Максим Касарда),  Господиня 
(Оля Клюк), Кум (Юра Слабаш), 
Кума (Оксана Павленко), Сусід-
ка (Тетяна Яськевич) та їхні Діти 
(Матвій Букартик, Андрій Бут-
ковський, Каріна Горак, Софія 
Грабас, Віктор Делла Валле, 
Юлія Павлюк, Діана Пилип’юк, 
Ростислав Онуфреїв, Марта Чи-
кало). Першокласники декламу-
вали вірші, співали, молилися 
спільно з дорослими. Несподі-
вано до школи завітав непроха-
ний гість – Чортик (у ролі – Пав-
ло Павлюк), який намагався зі-
псувати свято. Але на допомогу 
у біло-сніжному вбранні при-

йшли Ангелики (Марія Чорняк та 
Надія Олейнікова), які прогнали 
злого гостя. Не забарився і  
Святий Миколай (Володимир 
Конотопський) з торбиною со-
лодких подарунків.

Участь у заході взяли парох 
села отець Віталій Дзюба, бать-
ки, вчителі школярів. 

Спостерігаючи за тим, як щи-
ро діти радіють св. Миколаю, ро-
зуміємо: всі ми родом з дитин-
ства, всім потрібні казки та по-
дарунки, а головне — увага, щи-
рість і любов. Варто пам’ятати 
про це і дарувати приємні хвили-
ни дітям. Лише тоді можна буде 
сподіватися, що діти виростуть 
порядними і добрими людьми.

Його чекали всі діти
18 грудня до учнів Байковецької ЗОШ І-ІІ ст. 

 з подарунками завітав Святий Миколай.

Тетяна БОСЮК,  
учениця 7 класу  

Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.

Цікавою і незабутньою для 
байковецьких школярів ста-
ла екскурсія у Тернопіль-
ський планетарій, що на 
вул. Пирогова, 2, в облас-
ному центрі.   

По дорозі в планетарій ми 
уявляли, що побачимо, але те, 
що відкрилося нашим очам, пе-

ревершило уяву. У планетарії ді-
зналися про початок становлен-
ня астрономії, почерпнули астро-
номічні знання, які дійшли з часів 
давніх цивілізаціях. Нам розпові-
ли про перші телескопи, ракети, 
українських астрономів, сучасну 
космонавтику і найновіші дослі-
дження. Справжнім відкриттям 
стала демонстрація моделей 
знаменитих космічних кораблів, 
глобусів зоряного неба, Місяця, 
Марса. Хлопців нашої школи осо-
бливо зацікавили скафандр кос-

монавта і мініатюрні ракети. 
Того дня ми переглянули 

фільм на великому екрані про 
подорож по Сонцю, знайомство 
з планетами всесвіту. Всі були 
дуже уважними, бо ніхто з нас 
ніколи ще не бачив Сонця чи Мі-
сяця так близько. 

Екскурсовод подякувала нам  
за таку допитливість та захо-
плення. Ще ми мали можливість 
придбати магнітики на холодиль-
ник на згадку про загадковий 
планетарій.

Екскурсії  ●

Знайомство з Всесвітом
Школярі та вчителі Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.  

під час екскурсії у Тернопільському планетарії.

На сцені будинку культури 
села Байківці під час мис-
тецьких заходів часто мож-
на почути незрівнянний го-
лос Яни Гетьман, для якої 
Байківці – дороге серцю се-
ло. Днями ми запросили 
Яну розповісти нашим чита-
чам про себе.

— Яно, як провела новорічні 
і Різдвяні свята?

— Очікування новорічних свят 
завжди приносить мені навіть 
більше задоволення, ніж прове-
дення. Новий рік зустріла у друж-
ньому колі, на Різдво традиційно 
була з сім’єю.

— Яким для тебе був  
2014-ий?

— Минулий рік був доволі 
складним. Найважчим виявився 
навчальний процес — численні 
іспити під час закінчення школи, 
вступу в училище потребували 
багато зусиль. Сумувати змушу-
вали бойові дії на Сході України, 
який став для мене ближчим че-
рез особисте знайомство з вій-
ськовими. Було багато побутових 
проблем, турбот про рідних. 

— Що запланувала виконати 
у 2015-му році?

— Цьогоріч хочу допомогти 
солдатам. Знаю, що їм дуже не-
обхідні теплий одяг, ліки, побуто-
ве знаряддя для заготівлі дров. 
Прагну надалі брати участь у 
мистецькому житті Байковець, 
досягти прогресу в навчанні.

— Ким ти хотіла стати у ди-
тинстві і як відбулася еволюція 
дитячих мрій?

— В дитячому віці мріяла бачи-
ти себе експертом кулінарії. До 
цього, мабуть, надихнула мама, 
яка є вправною господинею.  
З роками дитяча мрія лише на-
бирала впевненості, і після ви-
пускних іспитів я зважилася на 
вступ у Тернопільське вище про-
фесійне училище технологій та 
дизайну, щоб досконало вивчити 
професії кухаря, офіціанта, бар-
мена. Іспити склала добре, тож 
тепер навчаюсь на першому кур-
сі. Обожнюю готувати для інших! 
Спочатку рідні не були раді моє-
му вибору, але згодом переко-
налмся, що я вчинила правильно, 
дослухавшись підказок серця. 
Була ще одна дитяча мрія – ста-
ти хореографом, але проблеми 

зі здоров’ям завадили еволюції 
цієї мрії. Втім, на аматорському 
рівні займаюся народними тан-
цями уже 10 років. 

— Як вважаєш, про що гово-
рить мова танцю?

— Через танець можна висло-
вити будь-які почуття. Але для 
цього потрібні багато зусиль і на-
тхнення.

— Часто бачила тебе на сце-
ні з сольними художніми номе-
рами у будинку культури  
с. Байківці. Що у твоєму житті 
означає музика?

— Сузір’я мелодій – мій путів-
ник у житті. Майже завжди слу-
хаю музику, можу навіть спати і 
чути її. Вважаю себе затятим ме-
ломаном. Віддаю перевагу рок-
музиці, обожнюю столичний 
фолк-метал гурт “Тінь Сонця “. 

— Хто твої найкращі друзі, 
за що ти їх цінуєш?

— Моя найкраща подруга — 
байківчанка Ірина Шулик. Ми по-
знайомились 19 липня 2013 ро-
ку. З нею пов’язано багато до-
брих спогадів, ми, наче сестри. 
Іра – добра, щира, весела, енер-
гійна, розумна, допомагає і під-
тримує мене. 

— Якими мрієш побачити 
Байківці в майбутньому?

— Звісно, кращими, ніж інші 
села (усміхається – ред.). Не-
змінним, вважаю, залишиться 
добрий і щирий темперамент 
байківчан. 

— Якби у тебе була можли-
вість обрати додатковий та-
лант, яким був би твій вибір? 

— Напевно один з тих, який до-
помагає оточуючим жити легше, з 
щирою посмішкою і радістю. 

— Яку книгу вважаєш знако-
вою у своєму житті і чому?

— Дуже люблю читати. Знако-
вою для себе вважаю роман Ва-
силя Шкляра “Чорний Ворон”.  
У цій книзі автор описав трагічне 
минуле українського народу, 
сповнене відваги і мужності від-
стоювати інтереси рідної Украї-
ни. В часи подій, які сьогодні від-
буваються на Сході, книга стала 
особливо доступною для розу-
міння, адже історія повторюєть-
ся...

— Дякую за цікаву  
розмову, Яно!

Запитувала Ірина ЮРКО.

Яна Гетьман:  
“Сузір’я мелодій – 

мій путівник  
у житті”

Учасниця мистецького життя с. Байківці 
Яна Гетьман — щира патріотка України.

Наша 
сторінка

https://www.facebook.com/
pages/Байківці-і-байківчани
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2 листопада 2014 р. в історію Байковець записано нове вагоме  
досягнення — Байковецький сільський голова Анатолій Кулик урочисто відкрив  

капітально відремонтоване дорожнє покриття найстарішої вулиці Трудова,  
що на масиві Русанівка. Добротний асфальт поклали на 250 метрах дороги вартістю 

679 200 гривень з бюджету Байковецької сільської ради.

4 жовтня на весільний рушник  
із Сергієм Чоп’яком стала  

бухгалтер-діловод Байковецької 
сільської ради Ірина Сич. 

На XXIV сільських спортивних іграх Тернопільського 
 району, які відбулися 21 червня на стадіоні села Великі Гаї, 

команда Байковецької сільської ради посіла  
в загальнокомандному заліку другу сходинку.  

Байківчанин Сергій Кулик (справа) на обласному етапі 
 змагань з арм-спорту виборов друге місце.

2014-ий: рік, що минув

У 23-ій День Незалежності України учасниця талант-шоу “Х-фактор” Ірина Борисюк стала  
солісткою гурту “Крута Вежа” будинку культури с. Байківці (художній керівник — Павло Баган).

На початку вересня 2014 року під опікою байківчанина Любомира  
Скоренького на території церкви Пресвятої Євхаристії на масиві  

Русанівка в Байківцях розпочали будівництво дзвіниці.

Під патронатом дирекції будинку культури с. Байківці у січні 2014 року  
впроваджено традицію встановлення різдвяної шопки  

поблизу церкви святої Параскеви Сербської. Про встановлення  
та декорування шопки подбала молодь села.

2 серпня у храмі св. Параскеви 
Сербської с. Байківці  

отримали благословення  
молодята Ярослав  
та Юлія Шевчуки. 
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Пішли дві блондинки в ліс по ялинку. Годи-
ну йдуть, другу, третю. Одній набридло, вона 
й каже: 

– Все, Юлю! Рубаймо першу-кращу ялин-
ку, навіть якщо вона не прикрашена!

Лікар каже пацієнту: 
– Ви вчасно до мене прийшли. 
– Що таке, лікарю? В мене все так  

погано? 
– Ще б один день – і ви б видужали самі. 

 
– Алло! Це я до моргу потрапив? 
– Ні, поки що тільки додзвонились. 

– Ти як одружився? 
– За допомогою Інтернету. 
– Сайт знайомств? 
– Ні, в театр ходив, коли модем зламав-

ся…

За вечерею дочка розповіла, що написала 
лист Діду Морозу. Сказала, що собі попро-
сила комп’ютер, а мамі норкову шубу… Дід 
Мороз поперхнувся чаєм.

Дівчина, яка зірвалася з дієти, на смерть 
загризла торт.

УЗД показало, що скоро буде весілля.

У барі сумний чоловік замовляє чарку за 
чаркою. Зрештою бармен не витримує і за-
питує: 

– Що у вас сталося? 
– З дружиною посварився. Вона обіцяла 

місяць зі мною не розмовляти. 
– Уявляю, як вам погано. 
– І не кажи! Сьогодні останній день.

Від Миколая до Стрітення ●

Свято Миколая завітало до дітей з 
багатодітної сім’ї Бучковських, які 
проживають у селі Петриків Терно-
пільського району. Троє дітей —  
Ніна, Микола і Дмитро — навчаються 
у Петриківській ЗОШ I-II ст. Перед 
врученням подарунків діти залюбки 
розповіли про свої інтереси та до-
сягнення у навчанні.

Подарунки до Дня Святого Миколая ді-
тям в присутності матері Олени Бучков-
ської вручили голова Тернопільської ра-
йонної партійної організації політичної 
партії “Удар Віталія Кличка” Володимир 
Дзензель та головний спеціаліст сектору 
молоді та спорту Тернопільської райдер-
жадміністрації Світлана Яхван. 

З нагоди цієї зустрічі вчителі школи ви-
словили щиру подяку всім, хто, незважаю-
чи ні на що, надає допомогу сім’ям, які 
опинились в складних життєвих обстави-
нах. Адже хороша та виправдана та спра-
ва, яку ми робимо разом.

На фото: голова Тернопільської районної 
партійної організації політичної партії  

“Удар Віталія Кличка” Володимир Дзензель 
у сім’ї Бучковських в селі Петриків.

Святий Миколай завітав до багатодітної 
сім’ї Бучковських у селі Петриків
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Вітаємо! ●

Традиції ●

Володимир КРІЛЬ, 
завідуючий клубом  

с. Почапинці. 

Найвеселішим та найбільш 
очікуваним зимовим святом 
для молоді було і залиша-
ється свято Андрія – вечір та 
ніч проти тринадцятого груд-
ня. 

Саме тоді, за українським зви-
чаєм, молодь збиралася в одній 
хаті на Великих вечорницях і вла-
штовувала усілякі дійства – почи-
наючи від ворожіння та закінчуючи 
забавами і співами.

Педагоги Почапинської ЗОШ 
І-ІІІ ст. Марія Леонідівна Крамар, 
Марія Теодорівна Вітушинська та 
автор цих рядків організували теа-
тралізоване дійство “Ой Андрію, 
Андрію, даруй нам надію”. В за-
ході взяли участь учні 10 класу По-
чапинської школи, які розповіли 
про значення дійства на Андрія. 
Хлопці та дівчата мали змогу ви-
пробувати себе у різноманітних 
іграх і забавах, ворожінні, ритуаль-
ному кусанні калити. Учасники те-
атралізованого свята пригощали 
усіх присутніх смачними домашні-
ми пампушками.

12 грудня в рамках цього захо-

ду була організована благодійна 
акція на підтримку учасників АТО, 
яка розпочалася з виступу на сце-
ні Почапинської ЗОШ І-ІІІ ст. Учас-
ники свята виступили і в клубах сіл 
Драганівка, Підгороднє, Забойки 
та на Театральному майдані м. 
Тернополя. Зібрані кошти  пере-
дані волонтерам Тернопільщини. 

Отож, підтримаймо один одно-
го у такий нелегкий для всіх укра-
їнців час! І нехай наш невеликий 
внесок в допомогу героям буде 
частиною великого добра, яке 
стане запорукою щасливого май-
бутнього нашої України.

Слава Україні!

У ніч на Андрія
Учениці 10 класу Почапинської школи на Театральному майдані в Тернополі.

Учні 10 класу Почапинської ЗОШ І-ІІІ ст. — учасники Андріївських вечорниць.

Педагогічний 
колектив Острів-
ської ЗОШ І-ІІІ ст. 
щиро вітає з  
8 0 - р і ч ч я м 
в ч и т е л я -
п е н с і о н е р а  
Надію Юріївну 
ЯРМУШ. 

В цей дорогий для серця день

Бажаєм квітів і пісень,

Від друзів – щирих привітань,

Від зірок – здійснення бажань,

Від сонця – світла і тепла,

Щоб доля щедрою була!

Педагогічний колектив  
Острівської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро ві-
тає з днем народження вчителя 
початкових класів Марію  
Володимирівну ЮРІЙЧИН. 

Нехай цвітуть під небом синьооким

Ще довго-довго дні й літа,

А тиха радість, чиста і висока,

Щоденно хай до хати заверта.

Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,

Любові, доброти і щастя повен дім,

Нехай у серці розкошує літо

І соняхом квітує золотим.

Колектив Острівської ЗОШ І-ІІІ 
ст. щиро вітає з днем народжен-
ня гардеробника Андрія Богда-
новича ЖМУРКА.

Нехай завжди Вам всміхається доля,

Несуть тільки радість з собою роки,

Хай щастя й здоров’я не зрадять 

ніколи,

Хай збудуться мрії, бажання, думки.

Щиро вітаємо з Днем ангела 
секретаря Товстолузької  
сільської ради Степана Рома-
новича ГУЛЮ.

Хай радість Вам життя дарує,

Щоб посміхались Ви весь час,

Любов і злагода панують,

Достаток повниться щораз.

Щоб Ви добра мали багато,

А доля квітла, наче сад,

І щоб на Вас із неба падав

Лише щасливий зорепад.

З повагою — колектив 
Товстолузької сільської ради, 

члени виконкому, 
депутатський корпус.

10 січня відзначив день наро-
дження Товстолузький сільський 
голова Юрій Любомирович 
ПРИСЯЖНИЙ.

Бажаємо миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі,

Творчого вогнику, віри й наснаги,

Щедрості серця, людської поваги.

На довгих стежках життєвої ниви 

Будьте завжди здорові й щасливі.

З повагою — колектив 
Товстолузької сільської ради, 

члени виконкому, 
депутатський корпус.

Педагогічний колектив Миш-
ковицької ЗОШ І-ІІІ ступенів вітає 
з днем народження вчителя-
пенсіонера Емілію Миколаївну 
КАЛАВУР.

Хай дороги стеляться крилато,

Будуть чисті, рівні, як струна.

Хай добро не обминає хату,

Як не обминає світ весна.

Хай здоров’я, радість і достаток

Сипляться до Вас, як з вишні цвіт,

Хай малює доля з буднів свято

І дарує сто прекрасних літ!

Колектив Почапинської ЗОШ 
І-ІІІ ст. щиро вітає з 55-річчям 
Ігоря Богдановича ШКІРУ.

Щастя, радості, добра,

Здоров’я, успіхів, тепла,

Благополуччя та достатку,

Щоб справи всі були в порядку.

Хай усміхається життя

Та кращим буде майбуття. 

Вітаємо з днем народження  
депутата Ігровицької сільської  
ради Мирославу Григорівну  
МИТОХІР.

Бажаємо здоров’я, як криця, міцного,

Будьте душею завжди молоді.

Хай Вашу долю освітлюють зорі,

А щастя рікою вливається в дім.

З повагою – колектив 
Ігровицької сільської ради, 

депутатський корпус, 
виконавчий комітет. 

Педагогічний колектив  
Почапинської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро 
вітає з днем народження заступ-
ника директора з навчальної 
частини Василя Івановича 
ФАНДАЛЮКА.

Дай Вам, Боже, днів щасливих,

Дай добра, здоров’я, сили,

Дай любові, миру, втіхи,

Змоги дай життю радіти.

Ми сьогодні, у це свято, 

Щастя зичимо багато.

Хай Вас Бог благословляє,

Многії літа посилає.

Педагогічний колектив  
Почапинської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро 
вітає з днем народження лабо-
ранта школи Наталію  
Ярославівну ЛИХОЛАТ.

Нехай волошками цвітуть яскраві 

ранки,

Нехай здійсняться тисячі бажань.

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні крапельки страждань.

Сердечно вітаємо з днем на-
родження бухгалтера обліку пра-
ці і розрахунків ПП “Агрофірма  
“Медобори” Оксану Василівну 
ДЯКІВ.

Хай доля буде – як волошка в житі,

Душа хай буде вічно молода, 

Від сонця – золота, а від небес – 

блакиті,

Хай обминають горе і біда.

З повагою — колектив 
ПП “Агрофірма “Медобори”, 

друзі і колеги.

Педагогічний колектив Вели-
коберезовицької ЗОШ І-ІІІ ст. 
щиро вітає з днем народження 
вчителя англійської мови Лесю 
Антонівну БІЛОУС, вчителя му-
зики Олександру Ориславівну 
ПАВЛЮК.

Хай цвіте, не в’яне із роками доля,

Хай Вам літ щасливих зозуля накує,

Від землі Вам – сили, від води –

 здоров’я

І добро та радість хай Господь дає. 

Колектив Великоберезовиць-
кої ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з 
днем народження медичну се-
стру школи Ольгу Богданівну 
ПІНЯЗЬ, секретаря Марію Ва-
силівну ПРОЦІВ.

Бажаємо Вам сонця на життєвій ниві

І вірних друзів завжди на путі,

Хай усе, що потрібно людині,

Супутником буде у Вашому житті.

Колектив Тернопільської об-
ласної клінічної лікарні вітає з 
днем народження технічного 
працівника Наталю Іванівну  
КАПЕЦЬ із села Лозова Терно-
пільського району.

Сонця променистого – на Вашому 

обрії,

Долі Вам бажаємо щедрої та доброї,

Хай всі мрії Ваші збуваються,

Бажаємо того, що щастям 

називається!

Педагогічний колектив  
Мишковицької ЗОШ І-ІІІ ступенів 
вітає з днем народження вчителя 
початкових класів Надію  
Ярославівну БРИКАЙЛО, вчи-
теля англійської мови Юлію  
Богданівну СИСАК, практично-
го психолога Галину Зеновіївну 
БИЧКОВСЬКУ.

Зичимо Вам життя прекрасного,

Життя щасливого і яскравого,

Сонця, що світить безмежно над хатою,

Праці, що робить людину багатою.

Все, що вже пройдено, 

хай не забудеться,

А що намріяно, – все нехай збудеться. 

Колектив Ігровицької АЗПСМ 
щиросердечно вітає з 30-річчям 
лікаря-стоматолога Юрія  
Євгеновича МАТВІЄНКА.

Нехай дарують радість Вам літа,

Душа сто літ хай буде молодою,

Хай Вам рясні колосяться жита,

Джерела б’ють цілющою водою.

Хай щастя сонцем усміхається

І життя сповнює теплом,

Усе омріяне — збувається

Й дорога стелиться добром.

Фотоінформація ●

Найкращим в Україні визнано вертеп храму Святих Петра і Павла УГКЦ  
у Тернополі. Жителі Гаїв Шевченківських парафії Успіння Пресвятої Богородиці  

вважають свій вертеп якщо не першим, то другим за красою. Кілька років поспіль вони  
та гості с. Гаї-Шевченківські моляться біля вертепу до Новонародженого  

Дитяти Ісуса Христа за спокій у родинах, добро і мир в Україні.


