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Шлях до свободи
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Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

“Україна вільна, Україна  
соборна – це смисл мого життя”.

Ярослав Стецько.

19 
січня ц. р. випо-
внилося 103 
роки з дня 
н а р о д ж е н н я 

видатного організатора укра-
їнського національно-
визвольного руху Ярослава 
Стецька. Народився Ярослав 
Стецько 1912 року в селі 
Великий Глибочок 
Тернопільського району в 
родині о. Семена Стецька. З 
відзнакою закінчив україн-
ську гімназію в Тернополі. У 
1929-1934 роках вивчав 
право і філософію в 
Краківському та Львівському 
університетах. 

Ще в Тернополі в юнацькі роки 
Ярослав Стецько пов’язав себе з 
молодіжним націоналістичним ру-
хом, ставши членом нелегальної 
організації “Українська націоналіс-
тична молодь”. У двадцятирічному 
віці став членом Крайової екзеку-
тиви ОУН на західноукраїнських 
землях, ідеологічним референтом. 
Редагував підпільні видання ОУН. 
Статті Ярослава Стецька цього пе-
ріоду засвідчують його чітку рево-
люційну переконаність. Їх голо-
вним завданням є пробудити в 

українцях високий порив до ідеа-
лу, затятість у боротьбі, наснагу і 
непохитність. 

За революційну діяльність за-
знав репресій з боку польських 
окупантів, які в 1934 році засудили 
його до п’яти років ув’язнення 
(звільнений 1937 року за загаль-
ною амністією). В лютому 1940 
року Ярослав Стецько став одним 
з ініціаторів створення у Кракові 
Революційного Проводу ОУН. На ІІ 
Великому зборі ОУН-Б у перший 
день квітня того ж року його оби-
рають заступником Провідника 
ОУН Степана Бандери. Як тільки 
розпочалася німецько-радянська 
війна 22 червня 1941 року, у Кра-
кові відбулися установчі збори 
Українського національного комі-
тету – позапартійного загально-
національного координаційного 
органу, до якого входило понад 
сто представників української емі-
грації. 

30 червня 1941 року в примі-
щенні львівської “Просвіти” відбу-
лися Національні Збори, в яких 
взяли участь всі визначні україн-
ські політичні і громадські діячі, які 
перебували на той час у Львові. 
Головував на зборах Ярослав 
Стецько. Цього дня на його про-
позицію затверджено Акт віднов-
лення Української держави, в яко-
му зокрема сказано: “Волею укра-
їнського народу Організація Укра-
їнських Націоналістів під проводом 
Степана Бандери проголошує від-
новлення Української держави, за 

яку поклали свої голови цілі поко-
ління найкращих синів України”. 
Того ж дня Ярослава Стецька об-
рано прем’єром Українського 
Державного Правління. 

ОУН миттєво береться до тво-
рення української державної адмі-
ністрації, до повсюдної декларації 
української незалежності. 11 лип-
ня Ярослава Стецька заарештову-
ють за відмову на ультимативну 
вимогу Адольфа Гітлера відклика-
ти Акт відновлення Української 
держави. У вересні 1941 року його 
разом із Степаном Бандерою та 
іншими провідними членами ОУН 
спочатку відправляють до в’язниці 
в Берліні, а потім запроторюють 
до концтабору в Заксенхаузені, де 
він пробуде рівно чотири роки в 
так званому “бункері смерті”. 

На початку 1945 року на най-
ближчій Конференції ОУН Яросла-
ва Стецька обирають членом бю-
ро Проводу ОУН, до якого належа-
ли Степан Бандера і Роман Шухе-
вич. 1967 року Ярослав Стецько 
написав: “Коли на захист Акту 30 
червня 1941 року ми не були 
спроможні поставити танків, гар-
мат і бомбовозів, відповідно – 
сильної армії, бо так склалися 
умови, – ми вирішили танкам, 
бомбовозам і гарматам окупантів 
протиставити вірність ідеї Сувере-
нітету нації, гідність і гордість ве-
ликої духом нації, незламність на-
шого характеру, чистоту нашого 
серця, нашу безстрашність осо-
бисто захищати проголошене ді-

ло…”. З 1946 року і до кінця свого 
життя Ярослав Стецько очолював 
Антибільшовицький блок народів. 
Помер борець за волю України 5 
липня 1986 року в Мюнхені, де 
його і поховано на цвинтарі Валь-
дфрідгоф. 

Теоретична спадщина Яросла-
ва Стецька багатогранна. Його 
ідеї охоплюють проблеми держав-
ництва і соціальної політики, стра-
тегії і тактики боротьби револю-
ційної організації, міжнародної по-
літики і геополітики, філософії й 
ідеології націоналізму. “Гармоній-
не поєднання національного, ро-
динного й індивідуального – це 
добра, тривала підвалина росту 
української держави”, – писав 
Ярослав Стецько. За словами 
сподвижника, без національного 
визволення не може бути визво-
лення соціального і особистої сво-
боди. Національна революція має 
бути водночас і соціальною рево-
люцією. Головним ворогом націй, 
на думку Ярослава Стецька, є ім-
періалізм. Голова Проводу ОУН-Б 
говорив: “Україна має стати в 
авангарді боротьби за свободу 
народів і людини”. Вважав, що в 
боротьбі за свободу опертя мож-
ливе лише на власні сили: “Орієн-
тація на чужі сили завжди ставала 
могилою для української держа-
ви”. Основні праці Ярослава 
Стецька опубліковані в двотомни-
ку “Українська визвольна концеп-
ція”.  

Продовження на 2 стор.

Учасники урочистого зібрання з нагоди 103-ої річниці  
з дня народження Провідника ОУН-Б Ярослава Стецька  

у музеї Я. Стецька в с. Великий Глибочок Тернопільського району.

Календар 
Української 

православної церкви 
на 2015 рік.

   7 стор.

На Різдвяні свята  
у с. Біла перебували  

37 дітей та їх 
вихователів  

з Нового Айдару 
Луганської області.

300 тонн продуктів 
та дві карети 

“швидкої” 
відправили 

тернопільські 
аграрії в зону АТО.

   16 стор.

На традиційному 
конкурсі “Нова 
радість стала”  

у Тернопільському 
РБК представлено  

19 вертепів.

   3 стор.



2 П’ятниця, 23 січня 2015 року Панорама подій
Офіційне ●Великі українці ●

Продовження.
Початок на 1 стор.

19 січня громадськість та пред-
ставники влади Тернопільського 
району взяли участь в урочистос-
тях, присвячених 103-ій річниці з 
дня народження Ярослава Стець-
ка, які відбулися у Великому Гли-
бочку. Розпочалося зібрання зі 
спільного виконання “Молитви за 
Україну”. Місцевий парох о. Ми-
хайло Вінтонюк відправив панахи-
ду біля пам’ятника Ярославу 
Стецьку за упокій душ героїв, які 
полягли, відстоюючи честь і гід-
ність Української держави. Вірші 
про національно-визвольну бо-
ротьбу українців декламували жи-
телі Великого Глибочка Валентин 
Смерека, Аліна Лиса, Валерія Го-
ловата, Віталій Балюк. “Присвяту 
Стецьку” виконала Наталя Жура-
вель, пісню “Свіча” – Аліна Лиса.  

– За роки незалежного життя 
від 1991 року Україна “шукає свій 
шлях”, – зазначив ведучий уро-
чистостей, режисер народного 
аматорського театру села Вели-
кий Глибочок Роман Винник. – 
Про це щодня чуємо з вуст мож-
новладців, читаємо в газетах. 
Зараз як ніколи актуальними ста-
ли думки провідних подвижників 
національної справи, тих, чий  
авторитет залишається для нас і 
сьогодні дороговказом на шляху 
до державного відродження та 
утвердження. Однією з таких 
знакових постатей в нашій історії 
є провідник Організації Україн-
ських Націоналістів Ярослав 
Стецько, який присвятив своє 
життя боротьбі за побудову 
справді суверенної та соборної 
України. 

– Ярослав Стецько майже 
двадцять років керував ОУН, – 
наголосив заступник голови Тер-
нопільської районної ради Роман 
Наконечний. – На жаль, сьогодні 
праці Степана Бандери і Яросла-
ва Стецька не вивчають у школах 
і університетах. Якби ми жили 
так, як вони нам заповідали, то 
давно б уже побудували Україн-
ську державу. В Ярослава Стець-
ка є фундаментальна праця “Дві 
революції”. Перша революція, 
бойова, коли виборюємо держа-
ву, під час другої будуємо дер-
жаву. Ярослав Стецько дав зро-
зуміти, що задля розбудови 
України насамперед потрібно 
зруйнувати більшовицьку систе-
му. Ми стояли за Українську дер-
жаву на Майдані, тепер мусимо 
боротися за неї на Донбасі. Не 
можна чекати, коли ворог насту-
пає. Потрібно відстоювати укра-
їнську державність. Попереду в 
нас велика боротьба за Україну, і 
ми повинні бути готові виконати 
перший пункт Декалогу україн-
ського націоналіста: “Здобудеш 
Українську державу, або загинеш 
у боротьбі за неї”.

– Дякую землі, матерям, які 
виховали гідних патріотів, – за-
значила заступник голови Терно-
пільської райдержадміністрації 
Уляна Люлька. – Світла пам’ять 

героям! Жінкам молитися, чоло-
вікам – воювати, захищаючи рід-
ну країну, – така зараз наша до-
ля. Україну чекають нелегкі ви-
пробування. Ярослав Стецько – 
один із сподвижників, чию бо-
ротьбу ми піднесли, чиїми ідеями 
послуговуємось і до сьогодні. Він 
– приклад для наслідування. У 
двадцять років був автором ідео-
логічних видань, у двадцять вісім 
став прем’єром Українського 
Державного Правління. За вісім-
надцять років головування в про-
воді ОУН зустрічався і мав ділові 
відносини з 53 главами держав. 

Ярослав Стецько палко відстою-
вав право українського народу 
на вільну і незалежну державу. 

– З погляду сьогодення Ярос-
лав Стецько – пророк, – сказав 
народний депутат України Тарас 
Юрик. – Великий українець, який 
боровся за те, щоб вирвати Укра-
їну з тенет московсько-
більшовицької орди, розумів не-

безпеку російського ворога. Наш 
північний сусід має надзвичайні 
імперські амбіції, через що сьо-
годні гинуть українці на Донбасі. 
Сподіваюся, Йорданська вода 
зцілить наші рани, змиє ворога з 
України, і наступне свято Водо-
хреща ми святкуватимемо в мир-
ній країні. 

Великоглибочецький сільський 
голова Богдан Закітнюк подяку-
вав народному депутату Тарасу 
Юрику та Тернопільській район-
ній організації ВО “Свобода” за 
допомогу в благоустрої сільської 
дороги, місцевої школи, яка но-
сить ім’я Ярослава Стецька, де 
відкрито першу в Україні кімнату-
музей організатора національно-
визвольного руху, побажав усім 
здоров’я, миру і спокою. 

Після спільного виконання 
Державного гімну України учас-
ники заходу відвідали музей 
Ярослава Стецька у Великому 
Глибочку, де громадський діяч 
Мирон Сагайдак, який у співав-
торстві з Богданом Мельничуком 
і Віктором Уніятом написав книгу 
“Великий українець із Тернопіл-
ля. Ярослав Стецько: життєвий 
шлях Провідника ОУН”, розповів 
коротку історію села Великий 
Глибочок, продемонстрував речі, 
якими користувався сподвижник, 
і стенди зі світлинами.

Українці повинні вчитися у 
своїх героїв, якщо хочуть мати 
власне, незалежне майбутнє. 
Сьогодні ми продовжуємо без-
компромісну боротьбу з воро-
гом, яку розпочали провідники 
ОУН. Як заповіт для нащадків, 
великий українець Ярослав 
Стецько залишив настанову: 
“Найвищою цінністю для україн-
ського націоналіста є ідея нації, 
інтерес нації. Безкомпромісна 
боротьба та жертовна праця за-
для добра і величі рідного на-
роду є обов’язком кожного 
українця”. 

Шлях до свободи

Народний депутат України 
Тарас Юрик: “Великий украї-
нець Ярослав Стецько, який 
боровся за те, щоб вирвати 
Україну з тенет московсько-
більшовицької орди, розумів 

небезпеку російського ворога”. 

Заступник голови  
Тернопільської райдержадмі-

ністрації Уляна Люлька: 
“Ярослав Стецько — один із 

сподвижників, чию боротьбу ми 
піднесли, чиїми ідеями  

послуговуємось і до сьогодні”. 

Заступник голови  
Тернопільської районної ради 
Роман Наконечний: “На жаль, 

сьогодні праць Степана Бандери 
і Ярослава Стецька не вивчають 
у школах і університетах. Якби 
ми жили так, як вони нам запо-
відали, то давно б уже побуду-

вали Українську державу”.

Розпорядження
голови Тернопільської районної ради  

від 20.01.2015 року №03-од
Про скликання двадцять третьої сесії Тернопільської  

районної ради  шостого скликання
1. Скликати двадцять третю сесію Тернопільської районної ради 

шостого скликання 30 січня 2015 року в приміщенні районної ради.
Сесійне засідання розпочати о 10 годині ранку.
2. На розгляд районної ради внести питання:
— Про районний бюджет на 2015 рік.
— Інші питання поточної роботи.
  3. На сесію районної ради запросити депутатів обласної ради від 

Тернопільського району, сільських та селищних голів, керівників від-
ділів та управлінь райдержадміністрації, керівників районних органі-
зацій, установ, промислових і сільськогосподарських підприємств, 
представників політичних партій, громадських організацій, редакто-
рів газети “Подільське слово” та радіокомпанії “Джерело”.

Голова Тернопільської районної ради В. С. ДІДУХ.

Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

20 січня ц. р. заступник ко-
мандира 25 окремого механі-
зованого батальйону “Київ-
ська Русь”, офіцер Роман 
Семчишин, рядовий солдат 
батальйону “Київська Русь” 
Анатолій Веденко, волонтери 
Петро Маленький, Тарас 
Вашків, Володимир Зуєв пе-
редали подяку начальнику 
відділу освіти Тернопільської 
РДА Василю Цалю за органі-
зацію збору подарунків дітям 
Донбасу до дня св. Миколая.  

– Нині дуже важливо дбати не 
тільки про військових, а й про тих, 
хто за нашими спинами, про мир-
них мешканців Донбасу, – сказав, 
заступник командира батальйону 
“Київська Русь”, офіцер Роман 
Семчишин. – Великі і важливі спра-
ви роблять надійні і відповідальні 
люди з щирим серцем.

Як зазначив начальник відділу 
освіти Тернопільської райдержад-
міністрації Василь Цаль, участь в 
акції “Діти Західної України – дітям 
Донбасу” взяли представники усіх 

дошкільних навчальних закладів 
Тернопільського району. Так діти 
спробували себе у ролі святого 
Миколая, який вміє приносити 
справжнє щастя.  “Це далеко не 
перша акція, коли педагоги, шко-
лярі, вихованці дошкільних на-
вчальних закладів, їх батьки з Тер-
нопільського району відгукнулися 
допомогти мешканцям східних  
областей України та бійцям АТО, 
– сказав Василь Зеновійович. – 
Оскільки допомогу від шкіл Терно-
пільського району волонтери пере-
дали наприкінці листопада мину-
лого року, то сформувати подарун-
ки до дня св. Миколая ми запро-
сили представників дитячих садоч-
ків. Діти з батьками підготували 
гостинці (солодощі, іграшки, ві-
тальні листівки своїми руками) для 
дітей Донбасу, які переживають 
нелегкі часи, аби хоч трішки полег-
шити їх будні, підтримати, вселити 
віру в краще і нагадати, що ми, 
українці, єдині в радості і горі. Ви-
словлюю щиру вдячність учасни-
кам цієї доброї акції”. Презенти 
дітям Донбасу від дітей Тернопіль-
ського району в грудні 2014 р. вру-
чили бійці 25 окремого механізова-
ного батальйону “Київська Русь”.

Акції ●

Діти Тернопільського 
району – дітям Донбасу

Представники батальйону “Київська Русь” Роман Семчишин  
та Анатолій Веденко вручають подяку  начальнику відділу 
освіти Тернопільської РДА Василю Цалю за організацію  

збору подарунків дітям Донбасу до дня св. Миколая.  

Нарада ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

16 січня ц. р. відбулася на-
рада сільських і селищних 
голів Тернопільського райо-
ну. В роботі наради взяли 
участь голова Тернопіль-
ської районної ради Василь 
Дідух і перший заступник 
голови Тернопільської  
р а й д е р ж а д м і н і с т р а ц і ї  
Богдан Лихий.

На порядок денний винесли 
питання про забезпечення вико-
нання заходів часткової мобіліза-
ції, про місцеві податки і збори 
та про основні засади територі-

альної реформи в Україні. 
Військовий комісар Терно-

пільського об’єднаного місь-
кого військового комісаріату 
Володимир Гурюк повідомив, 
що, згідно з указом Президента 
України Петра Порошенка, 20 
січня в Україні розпочинається 
четверта хвиля часткової мобілі-
зації, яка буде розподілена на 
декілька етапів. З 20 до 29 січня 
триватиме оповіщення особово-
го складу, проходження медич-
ного обстеження, призначення в 
команди; з 30 січня до 3 лютого 
– відправка військо-
возобов’язаних, яких медкомісія 
визнала придатними для служби, 

у війська; з 10 до 19 лютого – 
проходження медобстеження; з 
20 до 24 лютого – відправка у 
війська. Призову підлягають 
військовозобов’язані віком від 25 
до 60 років. Усі, кого призвуть, 
перед відправкою в зону АТО для 
виконання завдання обов’язково 
пройдуть навчальні збори і бойо-
ве злагодження. Не підлягають 
мобілізації призначені в загони 
місцевої самооборони та батьки 
трьох і більше дітей віком до ві-
сімнадцяти років, зазначив Воло-
димир Гурюк.

Начальник Тернопільської 
об’єднаної державної подат-
кової інспекції Петро Якимчук 

ознайомив сільських і селищних 
голів зі змінами до Податкового 
кодексу України та інших законо-
давчих актів щодо податкової 
реформи, внесеними Верховною 
Радою 28 грудня 2014 року. В 
Податковому кодексі передбаче-
но, що сільські та селищні ради 
встановлюють ставки податку 
для об’єктів житлової та нежит-
лової нерухомості, що перебува-
ють у власності фізичних і юри-
дичних осіб, залежно від місця 
розташування та типів таких 
об’єктів у розмірі, що не переви-
щує 2% розміру мінімальної за-
робітної плати, встановленої за-
коном на 1 січня звітного (подат-

кового) року, за квадратний метр 
бази оподаткування. Відтепер 
оподатковуватимуться не лише 
житлові об’єкти, а й нежитлові. 
На 2015 рік ставки податку для 
об’єктів нерухомості нежитлової 
форми не повинні перевищувати 
1% мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на 1 січня 
звітного (податкового) року, за 
квадратний метр бази оподатку-
вання. Органи місцевого само-
врядування встановлюють пільги 
з податку на нерухомість. 

База оподаткування об’єктів 
житлової нерухомості, в тому 
числі їх часток, що перебувають 
у власності фізичної особи плат-
ника податку, зменшується для 
квартир незалежно від їх кількос-
ті – на 60 кв. м., для житлового 
будинку – на 120 кв. м., для різ-
них типів об’єктів житлової неру-
хомості, в тому числі їх часток – 
на 180 кв. м.

Продовження на 3 стор.

Що чекає територіальні  
громади у 2015 році?
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Колектив Поча-
пинської ЗОШ І-ІІІ 
ст. щиро вітає з 
днем народження 
заступника дирек-
тора з виховної 
частини Віталія  
М и к о л а й о в и ч а  
КОВАЛЬЧУКА, вчителя 
географії та основ економі-
ки Марію Андріївну СКАЛЬКО.

Нехай волошками цвітуть яскраві ранки,

Нехай здійсняться тисячі бажань.

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні крапельки страждань.

Щиро вітаємо з ювілеєм члена 
виконавчого комітету Великогли-
бочецької сільської ради Василя 
Любомировича ПОЛИГАЧА.

Щиро вітаєм Вас з ювілеєм,

Щастя бажаєм, спокою й миру,

Хай Вас оберігає молитва свята,

А Господь дарує многії й благії літа!

З повагою — колектив 
Великоглибочецької сільської 

ради, члени виконкому, 
депутатський корпус.

Трудовий колектив Мишковиць-
кої ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з днем 
народження технічних працівників 
Іванну Дмитрівну СИСАК,  
Оксану Федорівну РОПИЦЬКУ.

Бажаємо Вам сонця на життєвій ниві

І вірних друзів завжди на путі,

Хай усе, що потрібно людині,

Супутником буде у Вашому житті.

Щиро вітаємо з ювілеєм члена 
виконавчого комітету Великогли-
бочецької сільської ради Марію 
Іванівну ЗАЛЕЦЬКУ.

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.

З повагою — колектив 
Великоглибочецької сільської 

ради, члени виконкому, 
депутатський корпус.

Педагогічний колектив Мишко-
вицької ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з 
днем народження вчителя англій-
ської мови Ліліану Анатоліївну 
ВІТУШИНСЬКУ, вихователя групи 
продовженого дня Ольгу Олегівну 
БРОШКО, вчителя з військової 
підготовки Івана Зеновійовича 
МИТУЛИНСЬКОГО.

Щастя, радості, добра,

Здоров’я, успіхів, тепла,

Благополуччя та достатку,

Щоб справи всі були в порядку.

Хай усміхається життя

Та кращим буде майбуття. 

Щиро і сердечно вітаємо з юві-
леєм депутата Великоберезовиць-
кої селищної ради Андрія  
Ігоровича ЧЕРНЕЦЯ.

Хай щастить Вам завжди і всюди

В розв’язанні життєвих задач,

Хай зажди Вашим прикладом буде

Сила волі, надії, удач.

З повагою — колектив 
Великоберезовицької 

селищної ради, депутатський 
корпус, члени виконкому.

Педагогічний і трудовий колек-
тиви Мишковицької ЗОШ І-ІІІ ст. 
щиро вітають з ювілеєм директо-
ра школи Андрія Ігоровича  
ЧЕРНЕЦЯ.

З роси, з води на добру сотню літ

Людського щастя, благ земних рікою,

Здоров’я зичимо міцного, як граніт,

Й удача не ішла щоб стороною.

Щоб радість лиш приносило життя,

Щоби цвіли й буяли почуття,

Аби здійснились заповітні мрії

Й перетворились у реальність всі надії.

Щиросердечно вітаємо з днем 
народження депутата Романівської 
сільської ради, жителя с. Ангелівка 
Олега Миколайовича  
ЯЦИКОВСЬКОГО.

Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,

Щоб радісний настрій у серці не згас,

Все світле, гарне, що треба людині,

Нехай неодмінно приходить до Вас.

З повагою – депутатський 
корпус Романівської  

сільської ради.

Педагогічний колектив Миш-
ковицької ЗОШ І-ІІІ ст. щиро ві-
тає з ювілеєм вчителя україн-
ської мови і літератури Ольгу 
Ігорівну ЛАЗУТУ.

Хай Вам щасливо стеляться дороги,

Життя, неначе щедрий сад, цвіте,

Хай обминають прикрощі й тривоги,

А в долю світить сонце золоте.

Нехай здоров’я завжди добрим буде,

Хай у роботі ладиться усе,

За справи добрі хай шанують люди,

В сім’ю хай доля затишок несе.

Вітаємо з днем народження за-
відуючу лабораторією ТРТМО  
Олександру Володимирівну 
КВІК, лікаря-рентгенолога Богда-
на Євгеновича СУМА, лікаря-
пульмонолога Галину Петрівну 
МЕДВЕДИК, лікаря загальної 
практики-сімейної медицини  
Марію Леонівну МАЦ, лікаря-
анестезіолога Віталія Івановича 
БАРНУ, старшу медичну сестру 
стаціонару Марію Іванівну  
ЗАЛЕЦЬКУ, молодших медичних 
сестер Оксану Вікторівну  
КОЖУШИН, Тамару Юріївну  
СОЛОВЕЙ.

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. 

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Вітаємо з днем народження го-
ловного лікаря Баворівської діль-
ничної лікарні Івана Івановича 
СМУКА, медичну сестру Шляхти-
нецької АЗПСМ Оксану Михай-
лівну МАТКОВСЬКУ, молодшу 
медичну сестру Великоглибочець-
кої АЗПСМ Оксану Петрівну  
ГОЛОВАТУ.

Бажаємо Вам, щоб надії збувались,

Щоб друзі хороші в житті зустрічались,

Щоб стіл був багатий і затишно в хаті,

Хай дні Ваші будуть веселі, як свято.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Вітаємо з днем народження 
лікаря-ортопеда ТРТМО Василя 
Олександровича КУХАРЯ, лікаря-
анестезіолога Арсена Теодоро-
вича ПАСТЕРНАКА, медичну се-
стру Ганну Богданівну ЦАРЕГО-
РОДЦЕВУ, молодшу медичну се-
стру геріатричного відділу Ганну 
Йосипівну ДЗЮБАНОВСЬКУ, 
економіста Ірину Миронівну  
РОМАНЮК, водія Івана Володи-
мировича СВІТЛИКА.

Бажаємо сонця на кожній стежині

І пригорщі повні наснаги й краси,

Світлої долі і всього доволі

У світлий цей день і в майбутні роки.

З повагою — колектив ТРТМО.

Вітаємо з днем народження ме-
дичних сестер ТРТМО Оксану  
Миколаївну ПАРХОМЧУК,  
Оксану Ігорівну ЛУЦІВ, Ольгу 
Степанівну ГУМНИЦЬКУ,  Тетяну 
Михайлівну ЛАБІШ, Тетяну  
Миколаївну ОНУК, Тетяну  
Богданівну РУДАКЕВИЧ, молод-
шу медичну сестру Надію Богда-
нівну МНЮХ, кухаря Любов  
Миколаївну ЛИСОБЕЙ.

Сонця променистого — на Вашому обрії,

Долі Вам бажаємо щедрої та доброї,

Хай всі мрії Ваші збуваються,

Бажаєм того, що щастям називається!

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Вітаємо з днем народження 
лікаря-стоматолога Баворівської 
дільничної лікарні Нелю Іванівну 
МАКСИМЧУК, медсестру загаль-
ної практики-сімейної медицини 
Великоберезовицької АЗПСМ  
Ольгу Михайлівну ДІДУХ, молод-
шу медичну сестру Баворівської 
дільничної лікарні Ольгу Юріївну 
ЛЕВКОВИЧ, акушерку ФАПу  
с. Скоморохи Христину Петрівну 
СЕМЧУК.

Хай щастя сонцем усміхається

І життя сповнює теплом,

Усе омріяне — збувається

Й дорога стелиться добром.

З повагою — колектив ТРТМО.

Вітаємо! ●

Фото Ярослава 
СТАРЕПРАВО.

Два автомобілі швид-
кої допомоги та гума-
нітарний вантаж про-
дуктів харчування ва-
гою понад 300 тонн 
аграрії Тернопільщи-
ни відправили у зону 
АТО. 

25 грудня рада 
об’єднання сільгосппід-
приємств Тернопільщини 
відправила гуманітарний 
вантаж на схід України. За 
погодженням з керівни-
цтвом Міністерства обо-
рони вантаж доставлено в 
одину з військових частин 
Харкова, а вже звідтіля, за 
розпорядженням Мінобо-
рони, розподілено за при-
значенням.

На Тернопільщині гума-
нітарний вантаж сформу-
вали близько 50 аграріїв 
області. Як зазначив го-
лова ради об’єднання сільгосп-
підприємств Тернопільщини, ге-
неральний директор корпорації 
“Агропродсервіс” Іван  
Чайківський, це приклад для всієї 
України, як потрібно єднатись.

“Тернопільська область пока-
зує приклад усім аграріям. Ми 
змогли об’єднатись в єдине ціле 
та зібрати допомогу для бійців. 

Якщо б так само чинили всі агра-
рії України, наша армія була б 
повністю забезпечена продукта-
ми харчування”, — зазначив Іван 
Чайківський.

Загалом захисникам Вітчизни 
аграрії відправили майже двад-
цять вантажівок борошна, цукру, 
крупи семи видів, рису, макаро-
нів, м’яса, олії тощо. До Різдвя-

них свят бійцям передали склад-
ники до куті – спеціально підго-
товлену пшеницю, мед, горіхи, 
родзинки, мак, згущене  
молоко, шоколад та печиво.  
Загалом продуктів зібрано на су-
му 1,5 млн. грн.

Машини швидкої допомоги 
призначені для бійців батальйо-
нів “Айдар” та “Тернопіль”.

300 тонн продуктів та дві 
карети “швидкої” відправили 

тернопільські аграрії в зону АТО

Машини швидкої допомоги від аграріїв Тернопільщини  
призначені для бійців батальйонів “Айдар” та “Тернопіль”.

Голова ради об’єднання сільгосппідприємств Тернопільщини,  
генеральний директор корпорації “Агропродсервіс” Іван Чайківський  

та аграрії Тернопільської області перед відправленням гуманітарного вантажу у зону АТО.

Продовження.
Початок на 2 стор.

Відповідно до статті 284 Подат-
кового кодексу України, органи міс-
цевого самоврядування до 25 груд-
ня року, що передує звітному, при-
ймають рішення щодо ставок зе-
мельного податку та наданих пільг з 
його сплати юридичними або фі-
зичними особами. Якщо сільська/
селищна рада не прийняла рішення 
у встановлені строки, плата за зем-
лю справляється із застосуванням 
ставок, що діяли до 31 грудня року, 
що передує бюджетному періоду, в 
якому планується застосування пла-
ти за землю, зазначив Петро Яким-
чук. 

Об’єктом оподаткування є легко-
ві автомобілі, які використовувалися 
5 років і мають об’єм циліндрів дви-
гуна понад 3 тисячі куб. см. Ставка 
податку встановлюється з розра-
хунку на календарний рік у розмірі 
25 тис. гривень за кожен автомо-
біль. Для реалізації підакцизних то-
варів ставки податку встановлюють-
ся органами місцевого самовряду-
вання у розмірі 5%.

Начальник відділу доходів та 
економічного аналізу фінансо-

вого управління Тернопільської 
РДА Ольга Казимирів зазначила, 
що відповідно до статті 69 Бю-
джетного кодексу України зі зміна-
ми і доповненнями, внесеними 
згідно із Законом України від 28 
грудня 2014 року № 79-VIII до за-
гального фонду сільських та се-
лищних бюджетів належать пода-
ток на прибуток підприємств і фі-
нансових установ комунальної 
власності, рентна плата та плата 
за використання інших природних 
ресурсів місцевого значення, вну-
трішні податки на товари і послуги 
(акцизний податок із реалізації 
суб’єктами господарювання роз-
дрібної торгівлі підакцизними то-
варами), місцеві податки і збори 
(податок на майно, земельний по-
даток, транспортний податок із 
фізичних і юридичних осіб, єдиний 
податок, туристичний збір і збір за 
місця для паркування транспорт-
них засобів), екологічний податок, 
неподаткові надходження (адміні-
стративні штрафи та інші санкції), 
державне мито, надходження від 
орендної плати за користування 
цілісним майновим комплексом та 
іншим майном, що перебуває в 
комунальній власності. Податок на 

доходи фізичних осіб з 2015 року 
сплачується до державного (25%), 
обласного (15%) та районного 
(60%) бюджетів.

Голова Тернопільського об-
ласного відділення Всеукраїн-
ської асоціації сільських і селищ-
них рад, Байковецький сільський 
голова Анатолій Кулик ознайомив 
сільських і селищних голів із проек-
том Закону України “Про добровіль-
не об’єднання територіальних гро-
мад”, який регулюватиме відноси-
ни, що виникатимуть у процесі до-
бровільного об’єднання територі-
альних громад сіл, селищ, міст і 
найближчим часом має бути за-
тверджений Верховною Радою. 
Згідно з цим законопроектом, ініці-
аторами добровільного об’єднання 
можуть бути сільський, селищний, 
міський голова, не менш як третина 
депутатів від загального складу міс-
цевої ради, члени територіальної 
громади в порядку місцевої ініціати-
ви. Анатолій Кулик назвав укрупнен-
ня громад необхідністю і запропо-
нував сільським головам якнай-
швидше домовитися між собою і 
підготувати проекти рішень щодо 
добровільного об’єднання територі-
альних громад.

Що чекає територіальні  
громади у 2015 році?



П’ятниця, 23 січня 2015 року4 Актуально!
Служу Україні! ● З компетентних джерел ●

Мирослава 
ВЕРЕСЮК, 

лікар-
гастроентеролог 
Тернопільського 

районного 
територіального 

медичного 
об’єднання. 

Х а р ч у в а н н я 
має надзвичай-
не значення для збережен-
ня здоров’я людини. Здо-
рове  харчування – раціо-
нальне вживання продук-
тів, які забезпечують орга-
нізм достатньою кількістю 
енергії та поживними речо-
винами, необхідними для 
повноцінного активного 
життя.

Основні принципи харчуван-
ня: організм людини має отри-
мувати з їжею стільки енергії, 
скільки витрачає; поживні речо-
вини мають надходити в орга-
нізм в достатній кількості і в 
певному співвідношенні; у до-
бовому раціоні мають бути різ-
номанітні продукти; регуляр-
ність і правильний режим при-
йому їжі — один з аспектів здо-
рового харчування; їсти потріб-
но щонайменше тричі на день.

Потреба людей у поживних 
речовинах та енергії не однако-
ва. Тому при розробці індивіду-
альних програм здорового хар-
чування враховують різні чинни-
ки: вік, зріст, стать, рівень фі-
зичної активності, кліматичні 
умови.

Незамінними для людини є 50 
компонентів харчування: 8 амі-
нокислот, більшість вітамінів, мі-
неральні речовини, поліненаси-
чені жирні кислоти. Вони надхо-
дять в організм тільки з їжею і не 
синтезуються в організмі люди-
ни.

М’ясо — важливе джерело 
високоякісного тваринного біл-
ка. Воно містить кілька незамі-
нимих амінокислот, вітамінів, 
мінеральних речовин. М’ясні 
страви корисні для м’язів та кіс-
ток, м’ясо містить цинк, який 
відіграє важливу роль в секреції 
статевих гормонів. Завдяки на-
явності в раціоні м’яса інтен-
сивніше виділяється шлунковий 
сік. Особливо корисними є не-
жирні сорти мяса. Необхідно 
споживати 70 г м’яса на день 
або 500 г в тиждень. 

Важливим харчовим продук-
том є риба. У жирних сортах 
риби (лосось, оселедець, 
скумбрія, сардини, форель) міс-
тяться цінні для організму полі-
ненасичені жирні кислоти 
омега-3. Вони покращують стан 
судин і знижують рівень інших 
шкідливих жирів у крові. Омега-3 
жирні полі ненасичені кислоти 
сприяють покращенню настрою 
та активацію роботи мозку. 

Молочні продукти невисокої 
жирності є дуже корисними для 
дорослих людей. Молоко та 

продукти зроблені на йо-
го основі — основне дже-
рело кальцію. Молочні 
продукти не провокують 
розвиток атеросклерозу.

Овочі та фрукти мають 
бути в щоденному раціо-
ні. Вони надзвичайно ко-
рисні для здроров’я, зо-
крема для серцево-
судинної системи. Люби-
телі рослинної їжі рідше 

страждають на артеріальну гі-
пертензію. В овочах, фруктах є 
вуглеводи, харчові волокна, ан-
тиоксиданти та вітаміни. Тер-
мічна обробка овочів і фруктів 
має бути мінімальною. Особли-
во корисні зелені овочі. Найкра-
ще вживати до 800 грамів різ-
них овочів і фруктів на день.

Пшеничні зерна містять без-
ліч корисних речовин (вітаміни 
А, E, F, В, натрій, кобальт, крем-
ній, магній, йод і багато інших). 
Корисно вживати хліб з пше-
ничного борошна грубого помо-
лу і цільного (неочищеного) 
зерна, хліб з житнього борош-
на, а також необроблені крупи 
(рис, гречку) і вівсянку. Вівсян-
ка містить розчинні харчові во-
локна, які знижують “поганий” 
холестерин, знижують артері-
альний тиск, нормалізують рі-
вень цукру в крові, зменшують 
запальні процеси і сприяють 
зменшенню ваги.

Волоські горіхи знижують рі-
вень жирів у крові людини. Ко-
рисні й інші горіхи: мигдаль, 
бразильський горіх, фундук, фіс-
ташки, арахіс, кедрові горіхи. 
Вони містять багато вітаміну E, 
магнію, селену та інших мікрое-
лементів. Багато корисних речо-
вин містить гарбузове, соняшни-
кове, льняне насіння та кунжут.

Солі потрібно вживати не біль-
ше 4 г на день. Надмірне вжи-
вання солі провокує розвиток 
артеріальної гіпертензії, збіль-
шує ризик інсульту і серцевого 
нападу. Добова потреба води 
для здорової дорослої людини 
30-40 г на 1 кг ваги тіла. Узагаль-
нена рекомендація така: 2,5 л 
рідини на добу з урахуванням во-
ди, яка споживається з усіма на-
поями та їжею. Приблизно стіль-
ки ж рідини впродовж доби ви-
водиться з організму.

Продукти, які можна вживати 
періодично: промислова випіч-
ка, майонез; продукти, призна-
чені для розігрівання в мікро-
хвильовій печі, оскільки вони 
містять трансжири, які можуть 
підвищувати ризик захворювань 
серця і судин, ендокринної сис-
теми, розвиток злоякісних пух-
лин; чіпси, м’ясні та рибні кон-
серви, в яких надто високий 
вміст солі і канцерогенних кон-
сервантів; попередньо обро-
блені і копчені м’ясні вироби 
(балик, бекон, різного роду коп-
ченості), оскільки вони містять 
велику кількість нітратів; сосис-
ки, промислові м’ясні паштети, 
пельмені — небезпека у тран-
сгенній сої та консервантах.

Принципи  
здорового харчування

Минулий 2014 рік був наси-
чений подіями. Це час випро-
бувань, важких втрат. Мир-
ний Євромайдан, листопадо-
ві події, коли на Хрещатику 
та вул. Інститутській почали 
жорстоко бити, а потім вби-
вати мітингувальників, серед 
яких були зовсім молоді лю-
ди. 

Смерть Небесної сотні, в числі 
яких тернополяни. Анексія Криму, 
як ще одне нагадування наших 
предків: “Не вір Москві”. Весна 
2014 року принесла жорстоку війну 
на Сході України, спровоковану се-
паратистами та підтримана Росі-
єю, яка забрала і продовжує заби-
рати тисячі життів наших захисни-
ків та мирних жителів Донбасу та 
Луганської області. Багато біжен-
ців з Криму та Сходу України. Са-
мопожертва волонтерів. Правдиво, 
що за минулий рік ми пережили 
стільки доленосних подій, скільки 
держави не спроможні пережити і 
за століття.

Ці події згуртували народ. Ми 
обрали Президента, Верховну Ра-
ду, маємо новий Кабінет Міністрів. 

Мабуть, ніхто не зміг би спрог-
нозувати такого ходу подій, адже 
Україна  — споконвічно держава 
хліборобів, яка не вела загарб-
ницьких воєн, не зазіхала на чуже. 
На зорі своєї Незалежності Україна 
прийняла позаблоковий статус, 
відмовилася від ядерної зброї.  
Гарантами її безпеки виступили 

Англія, США та Росія.
За більш як 20 років Незалеж-

ності в Україні була зруйнована 
оборонна промисловість, прийшла 
у занепад армія, яка у потрібний 
час була не готова дати гідну відсіч 
агресору. Україну рятує патріотизм 
добровольців, допомога інших 
держав, в першу чергу, рядових 
українців, які жертвують усім, бо 
знають: якщо не підтримають гідно 
свою армію, то з часом годувати-
муть чужу.

Мій син Роман Дребот ніколи не 
був військовим та не брав у руки 
зброю, але, коли прийшов тривож-
ний час, залишив удома молоду 
дружину,  двох маленьких донечок 
Софійку та Соломію і став у лави 
добровольчого батальйону па-
трульної служби УМВС України  
особливого призначення “Терно-
піль”. Тепер несе службу в Луган-
ській області. Я так само записав-
ся добровольцем, маю великий 
досвід, адже свого часу працював 
у міліції, але мені за віком поки що 
відмовляють.

Тому ми, ветерани Тернопіль-
ського райвідділу УМВС України у 
Тернопільській області, долучає-
мося до збору коштів на потреби 
вояків АТО. Вдячні підприємцям 
тернопільського центрального рин-
ку — добродіям Андрію, Богдану та 
Зоряні, жителю Мишкович Івану 
Сцібайлу, парафіянам церкви св. 
Бориса та Гліба УГКЦ смт. Велика 
Березовиця (отець-парох Ігор), го-
лові Тернопільського  обласного 

ВО “Батьківщина” Василеві Дерев-
ляному та іншим небайдужим лю-
дям. Зібрані кошти пішли на заку-
півлю продуктів, одягу, медика-
ментів для батальйону “Тернопіль”, 
які ми відправили нашим захисни-
кам.

У час різдвяно-новорічних свят 
щиро вітаємо особовий склад до-
бровольчого батальйону “Терно-
піль” на чолі з паном Володимиром 
(“Федорович”), усіх українських во-
яків  та бажаємо здоров’я, витрим-
ки, віри у перемогу, адже ми веде-
мо справедливу війну, захищаючи 
свою рідну землю. Хай впевненос-
ті та сили вам, наші захисники, до-
дає всенародна любов та підтрим-
ка, а ще дружини, діточки, матері, 
які зносять до Всевишнього щирі 
молитви за ваше якнайскоріше по-
вернення живими та неушкодже-
ними.

А моя родина, очікуючи сина 
Романа, як напевно, й інші україн-
ські сім’ї, живе від одного теле-
фонного дзвінка з фронту до іншо-
го. Зателефонував Роман і сказав 
по-військовому коротко: “Батьку, у 
мене все добре. До наступного 
зв’язку”. І я тішуся, що син живий-
здоровий, служба йде нормально, 
а решта, як кажуть: на війні, як на 
війні.

Михайло ДРЕБОТ,  
голова ради ветеранів 

Тернопільського РВ УМВС 
України в Тернопільській 

області, член Національної 
спілки журналістів України.

Боєць добровольчого батальйону особливого призначення  
патрульної служби УМВС “Тернопіль” Роман Дребот.

Живемо від дзвінка  
до дзвінка

Марія ЛУЦИШИН,  
старший інспектор РН та ГФ 

СДІМ МГБ Тернопільського РВ 
УМВС України в Тернопільській 

області.

Жителі області продовжують 
потрапляти у тенета інтернет-
шахраїв. У аферистів одна 
мета – вивідати реквізити 
банківських карткових рахун-
ків, а далі зняти з них гроші.

Зазвичай, інтернет-шахраї мо-
ніторять сайти оголошень і теле-
фонують під виглядом покупців. 
Під час розмови переконують, що 
хочуть придбати товар і готові пе-
рерахувати гроші одразу. Зло-
вмисникам вдається дізнатися у 
продавця конфіденційну інформа-
цію – номери карток і пін-коди. А 
далі потерпілі дізнаються, що їх 
рахунки не поповнили, а спорож-
нили.  

Від такої шахрайської схеми по-
терпів 28-річний житель Бережан. 
Чоловік розмістив на сайті “OLX” 
оголошення щодо продажу взуття. 
Згодом до нього зателефонував 
невідомий, якого, начебто, заціка-
вила пропозиція. Обговоривши де-
які деталі, продавець та покупець 
зійшлися на ціні. Бережанець про-

диктував співрозмовнику номер 
банківської картки, аби він зміг пе-
рерахувати туди гроші. В результа-
ті — з рахунка продавця викрали 
понад три тисячі гривень. За допо-
могою потерпілий звернувся до 
правоохоронців. 

Від інтернет-шахраїв потерпіла 
26-річна тернополянка, сподіваю-
чись вигідно продати товар з допо-
могою мережі Інтернет. Надмірна 
довірливість призвела до втрати 
значних грошових коштів – жінка 
злегковажила та повідомила рекві-
зити банківського карткового роз-
рахунку. Запам’ятайте, цього не 
можна робити за жодних обставин. 
Міліціонери неодноразово застері-
гали від таких шахрайств, але, на 
жаль, прості схеми обдурювання й 
далі працюють. 

Отож, коли на ваш телефон на-
дійшов дзвінок від покупця, про-
давця чи представника банку і у 
вас хочуть дізнатися номер рахун-
ку, PIN-код доступу до картки, 
будьте обережні. У жодному ви-
падку не повідомляйте свої конфі-
денційні дані.

Якщо вас переконують у ризику 
втратити кошти чи інформують про 
будь-які інші банківські операції та 
вимагають надати якісь дані, не 
поспішайте, краще зателефонуйте 

на гарячу лінію фінансової устано-
ви (на кожній картці номери теле-
фонів вказані).

Працівники міліції вкотре закли-
кають жителів області бути уваж-
ними з операціями купівлі-продажу 
у всесвітній мережі та дають пора-
ди, які допоможуть вберегтися від 
лиходіїв: у жодному разі не збері-
гайте усі заощадження на одній 
банківській картці; заведіть спеці-
альну картку для інтернет-
розрахунків; у жодному разі не 
вказуйте в оголошеннях, розміще-
них у мережі Інтернет, номери те-
лефонів, які “прив’язані” до вашої 
банківської картки; нікому не нада-
вайте особистої інформації (номер 
банківської картки, рахунку, пін-
код тощо), особливо в телефонно-
му режимі; регулярно перевіряйте 
рахунок, як у платіжній системі, так 
і на картці. Якщо ваш банк надає 
послугу смс-повідомлень, 
обов’язково використовуйте її, бо 
це найшвидший спосіб отримати 
інформацію про стан вашого ра-
хунка; у ситуації, що викликає під-
озру, обов’язково зателефонуйте 
до Call-центру банку та впевніться 
у тому, що це не шахрайство.

Але якщо неприємність трапи-
лася — одразу звертайтеся до пра-
воохоронців.

Служба 102 ●

Будьте обережними  
в інтернет-мережі

Колектив Баворівської ЗОШ І-ІІІ ступенів висловлює щирі спів-
чуття вчителю математики та інформатики Пелешок Ользі Орестів-
ні з приводу тяжкої та непоправної втрати – смерті батька Гевка 
Ореста Михайловича.

Колектив Баворівської ЗОШ І-ІІІ ступенів висловлює щирі 
співчуття вчителю математики Гевко Ніні Григорівні з приводу 
тяжкої та непоправної втрати – смерті чоловіка Гевка Ореста 
Михайловича.

Колектив Острівської ЗОШ І-ІІІ ступенів висловлює щирі співчут-
тя технічному працівнику школи Кармелюку Дмитру Івановичу з 
приводу тяжкої і непоправної втрати — смерті матері.

Колектив Острівської ЗОШ І-ІІІ ступенів висловлює щирі спів-
чуття кочегару Шпаку Богдану Михайловичу з приводу тяжкої і не-
поправної втрати — смерті матері. 

Депутатський корпус, виконком Буцнівської сільської ради 
глибоко сумують з приводу смерті депутата Буцнівської сільської  
ради Цицюри Михайла Миколайовича і висловлюють щирі 
співчуття рідним і близьким.
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Дізнайтеся у приймальних 
комісіях, які конкурсні пред-
мети вам необхідні для 
вступу до обраного (обра-
них) ВНЗ. У 2015 р. ЗНО 
можна пройти з таких пред-
метів: українська мова та 
література (поглиблений 
або базовий рівень), історія 
України, математика (по-
глиблений або базовий рі-
вень), фізика, біологія, ро-
сійська мова, географія, хі-
мія, англійська, німецька, 
французька, іспанська мо-
ви. Ви зможете зареєстру-
ватися для проходження 
ЗНО не більш як з чотирьох 
предметів.
 
Для реєстрації необхідні такі 

документи: 
а) копія паспорта (перша та 

друга сторінки) або копія свідо-
цтва про народження (якщо вам 
станом на 1 вересня 2014 р. ще 
не виповнилося 16 років і тому 
ви ще не маєте паспорта); 

б) довідка з навчального за-
кладу  (тільки для випускників 
ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ р.а.) про те, що в 
2015 р. ви отримаєте атестат 
про повну загальну середню 
освіту за формою, розробленою 
ІФРЦОЯО (бланк довідки є у ди-
рекції вашого навчального закла-
ду); 

в) копія атестата про повну 
загальну середню освіту (для ви-
пускників минулих років, які вже 
здобули повну загальну середню 
освіту); 

г) дві однакові фотокартки на 
документи розміром 3х4 см; 

д) якщо вам за станом здоров’я 
необхідні особливі (спеціальні) 
умови проходження ЗНО, підго-
туйте висновок закладу охорони 
здоров’я з діагнозом і лікарськи-
ми рекомендаціями щодо умов 
проходження ЗНО; 

е) якщо ви подаєте копії пас-

порта чи документа про освіту 
іноземною мовою, то потрібно 
додати їх нотаріально завірені 
переклади українською мовою; 

є) якщо ви іноземець, особа 
без громадянства, біженець, за-
кордонний українець, підготуйте 
копію документа, що підтверджує 
законність перебування на тери-
торії України; 

ж) якщо у ваших документах є 
розбіжності у зазначенні персо-
нальних даних, надайте копію 
документа про зміну прізвища 
тощо.

На кожній копії власноручно 
напишіть “Згідно з оригіналом” 
(без лапок) та поставте свій під-
пис, зазначте власне прізвище, 
ініціали та дату засвідчення ко-
пії.

Для роботи з програмою реє-
страції вам необхідно відкрити 
сторінку “Реєстрація – 2015”, 
розміщену на офіційному сайті 
Українського центру оцінювання 
освіти (www.testportal.gov.ua). Це 
можна здійснити особисто, звер-
нутися за допомогою до пункту 
реєстрації (випускники минулих 
років, випускники ПТНЗ та ВНЗ 
І-ІІ рівнів  акредитації) або до 
свого загальноосвітнього на-
вчального закладу (випускники 
2015   року). Працюючи з про-
грамою реєстрації, уважно вико-
нуйте всі вказівки програми,  
вводьте всі необхідні дані. 
Пам’ятайте, що від вашої ретель-
ності залежить успішна реєстра-
ція.

Якщо ви виконаєте всі вказів-
ки програми, зможете роздруку-
вати реєстраційну картку та 
контрольно-інформаційний лист. 
Оформіть реєстраційну картку:

а) власноручно впишіть до неї 
такі дані: прізвище (у родовому 
відмінку) та ініціали; текст заяви 
(зразок знаходиться в  
контрольно-інформаційному  
листі); дату написання заяви, під-

пис; друкованими буквами серію 
паспорта (кожна буква в окремій 
клітинці); номер паспорта (кожна 
цифра в окремій клітинці).

б) наклейте дві однакові фото-
картки розміром 3х4 см у відве-
дені місця реєстраційної картки 
(у лівому верхньому та правому 
нижньому кутках).

Сформуйте пакет реєстрацій-
них документів:

а) якщо ви випускник загаль-
ноосвітнього навчального закла-
ду 2015 року, то в окремому 
пластиковому файлі подаєте до 
свого закладу, який 
закінчуєте:реєстраційну картку; 
копію паспорта або копію свідо-
цтва (якщо вам станом на 1 ве-
ресня 2014 р. ще не виповнило-
ся 16 років і тому ви ще не маєте 
паспорта); інші документи.

Реєстраційні документи усіх 
випускників 2015 року загально-
освітній навчальний заклад цен-
тралізовано надішле до ІФРЦО-
ЯО;    

б) якщо ви учень (студент) 
ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ р.а. і ще не маєте  
атестата про повну загальну се-
редню освіту, особисто надсила-
єте рекомендованим листом до 
ІФРЦОЯО: реєстраційну картку; 
копію паспорта або копію свідо-
цтва (якщо вам станом на 1 ве-
ресня 2014 р. ще не виповнило-
ся 16 років і тому ви ще не маєте 
паспорта); довідку з місця на-
вчання; інші документи.

в) якщо у вас вже є атестат 
про повну загальну середню 
освіту, особисто надсилаєте ре-
комендованим листом до ІФР-
ЦОЯО: реєстраційну картку; ко-
пію паспорта або копію свідоцтва 
(якщо вам станом на 1 вересня 
2014 р. ще не виповнилося 16 
років і тому ви ще не маєте пас-
порта); копію атестата про повну 
загальну середню освіту; інші до-
кументи.

Реєстраційні документи над-

силаються на адресу ІФРЦОЯО, 
вказану в контрольно-
інформаційному листі. Випускни-
кам минулих років, випускникам 
ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ р.а. краще надси-
лати документи цінним листом з 
описом вкладення. Будь ласка, 
добирайте такий конверт, щоб 
документи не згинати. Це спрос-
тить їх наступну обробку. Також 
слід зберігати верхню частину 
контрольно-інформаційного лис-
та до реєстраційної картки. У ній 
вказано номер вашої реєстрацій-
ної картки. Саме за цим номером 
на сайті www.test.if.ua у розділі 
“Перевірка реєстрації” ви зможе-
те дізнатися про стан обробки 
ваших документів.

Випускники загальноосвітніх 
навчальних закладів 2015 року 
отримають лист-відповідь від 
ІФРЦОЯО у своєму закладі. Ви-
пускники минулих років, випус-
кники ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ р.а. отрима-
ють лист-відповідь від ІФРЦОЯО 
за адресою, вказаною ними у ре-
єстраційній картці. 

Ви можете вважати заверше-
ною процедуру своєї реєстрації, 
якщо у листі від ІФРЦОЯО отри-
мали: сертифікат зовнішнього 
незалежного оцінювання з ва-
шою вклеєною фотокарткою; ре-
єстраційне повідомлення учасни-
ка ЗНО; інформаційний бюлетень 
“Зовнішнє незалежне оцінюван-
ня. 2015 рік”; повідомлення про 
створення спеціальних умов про-
ходження ЗНО (якщо ви надси-
лали додаткові документи про 
необхідність створення особли-
вих умов у зв’язку із станом 
здоров’я).

Якщо ви отримаєте відмову в 
реєстрації (причина буде вказа-
на у листі), усуньте недоліки ре-
єстраційних документів, сфор-
муйте весь пакет заново і знову 
відправте документи на ту ж са-
му адресу. Випускники загально-
освітніх навчальних закладів 2015 

року новий пакет реєстраційних 
документів надсилають до ІФР-
ЦОЯО самостійно.

Ви не будете зареєстровані 
для проходження ЗНО-2015, як-
що: надішлете не всі документи, 
необхідні для реєстрації; нена-
лежно оформите реєстраційну 
картку; зазначите в реєстрацій-
ній картці недостовірні дані; по-
дасте заяву пізніше встановле-
ного терміну (визначається за 
поштовим штемпелем відправ-
лення).

Якщо впродовж трьох тижнів 
після відправлення документів до 
ІФРЦОЯО ви  не отримали листа-
відповіді від ІФРЦОЯО, зателе-
фонуйте за номером (0342) 75-
09-75. 

Якщо ви вирішили змінити 
предмети чи свої реєстраційні 
дані, документи для змін необ-
хідно відправляти тільки після 
отримання сертифіката від ІФР-
ЦОЯО. Зміни без раніше отрима-
ного сертифіката вноситися не 
будуть. Для внесення змін знову 
виконайте усі попередні дії про-
цедури реєстрації, надішліть до 
ІФРЦОЯО нову реєстраційну 
картку та раніше отриманий сер-
тифікат. Випускники загальноос-
вітніх навчальних закладів 2015 
року пакет документів для зміни 
предметів чи реєстраційних да-
них надсилають особисто.

Документи про внесення змін 
щодо рівня складності сертифі-
каційної роботи з української мо-
ви і літератури необхідно відпра-
вити не пізніше 6 березня 2015 
р. (дата визначається за пошто-
вим штемпелем).

Документи про внесення змін 
у перелік предметів чи своїх реє-
страційних даних потрібно від-
правити не пізніше 1 квітня 2015 
р. (дата визначається за пошто-
вим штемпелем).

Реєстрація триває з 5 січня по 
20 лютого 2015 р. Не відкладай-
те свою реєстрацію на останні 
дні. 

 
Лілія МАРФУТ,  

методист Тернопільського 
районного методичного 

кабінету.

Як зареєструватися  
для проходження ЗНО — 2015

Оксана ФУРДА,  
начальник відділу державної 

реєстрації актів цивільного 
стану реєстраційної служби 
Тернопільського районного 

управління юстиції.

Створення сім’ї досить від-
повідальний і важливий 
крок у житті кожної люди-
ни. Проте інколи люди піс-
ля одруження просто не в 
змозі жити разом, виника-
ють сварки, конфлікти і 
мимоволі приходить рішен-
ня, що краще розірвати 
шлюб.

Держава зацікавлена у збе-
реженні сім’ї, оскільки це не 
просто союз двох конкретних 
осіб, а й соціальний інститут. 
Тому розірвання шлюбу здій-
снюється під контролем держа-
ви і відповідними державними 
органами – відділом ДРАЦС або 
ж судом.

Відповідно до чинного зако-
нодавства, для розірвання шлю-
бу відділом ДРАЦС необхідне 
дотримання таких умов: по-
дружжя не має неповнолітніх ді-
тей; наявність взаємної згоди 
на розірвання шлюбу. Державна 
реєстрація розірвання шлюбу 
подружжя, яке не має дітей, 
проводиться відповідним орга-
ном державної реєстрації актів 
цивільного стану за місцем про-
живання подружжя або одного з 
них, за їх заявою. Орган дер-
жавної реєстрації актів цивіль-
ного стану складає актовий за-
пис про розірвання шлюбу після 
спливу одного місяця від дня 
подання такої заяви, якщо вона 

не була відкликана.
У випадку, коли подружжя не 

може з’явитись у відділ ДРАЦС 
у призначений для них день для 
державної реєстрації розірван-
ня шлюбу, за їх письмовою за-
явою він може бути перенесе-
ний на інший день, але не пізні-
ше, ніж на один рік з дня подан-
ня заяви на розлучення. 

За наявності поважних при-
чин один з подружжя може не 
з’явитись на реєстрацію розі-
рвання шлюбу, проте в такому 
випадку він повинен під час по-
дання заяви про розірвання 
шлюбу або протягом місяця 
письмово повідомити про це 
відділ ДРАЦС про  згоду реє-
страції розірвання шлюбу за йо-
го відсутності та зазначити міс-
цезнаходження  органу  дер-
жавної  реєстрації  актів  ци-
вільного стану,  до якого слід 
надіслати свідоцтво про розі-
рвання шлюбу. У разі надсилан-
ня письмового повідомлення 
підпис на ньому того з подруж-
жя, який не може з’явитися, по-
винен  бути нотаріально засвід-
чений. 

Той, хто хоче відновити до-
шлюбне прізвище, повинен по-
відомити про це під час подачі 
заяви про розірвання шлюбу. 

Про розірвання шлюбу у пас-
портах робиться актовий запис 
із зазначенням прізвища, імені 
та по батькові особи, з якою ро-
зірвано шлюб, місця і дати дер-
жавної  реєстрації  розірвання 
шлюбу.

За наявності спільної заяви 
подружжя про розірвання шлю-
бу, шлюб розривається за на-
явності майнового спору.

Консультації ●

Державна реєстрація 
розірвання шлюбу  

на підставі спільної заяви 
подружжя, яке не має дітей

Наталя РУДА, 
завідуюча бібліотекою-

філією села Лозова.

У церкві святих апостолів 
Петра і Павла, що в селі 
Лозова, відбулося улюбле-
не свято всіх дітей – свято 
Миколая. 

Художній керівник Лозівсько-
го будинку культури Інна Дозо-

рцева разом із діточками під-
готувала цікаве святкове дій-
ство. 

Ангелики своїми дзвіночка-
ми запросили на свято Мико-
лая. Щаслива дітвора співала 
пісеньки, розказувала віршики і 
молилась. За це вони отримали 
свої довгоочікувані подарунки 
від святого Миколая, роль яко-
го виконав учень місцевої шко-
ли Михайло Барський. Після 

святкувань парох села Лозова 
о. Михайло розповів про життя 
і діяльність Святого Миколая 
Чудотворця. Нещодавно о. Ми-
хайло святкував день наро-
дження. Парафіяни села Лозо-
ва щиросердечно вітають отця 
та зичать йому сили, міцного 
здоров’я, Божої благодаті і ще 
довго трудитись на Божій ниві. 
До вітань приєднується і автор 
цих рядків. 

Ангелики запросили  
на свято

Свято Миколая у церкві святих апостолів Петра і Павла у с. Лозова. 
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ут 1
6.00, 0.30 Вiд першої особи.
6.30, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 21.00, 
        5.00 Новини.
7.20, 23.30 На слуху.
8.20 7 чудес України.
9.15, 20.00 Про головне.
10.05 Д/ф “Кенгiр. Сорок днiв волi”. 
        Фiльм 1.
10.50 Х/ф “Квiтуче мiсто”.
12.25 Утеодин з Майклом Щуром.
13.20 Вiкно до Америки.
13.55 Казки Лiрника Сашка.
14.10 Школа Мерi Поппiнс.
14.25 Чоловiчий клуб. Бокс.
15.20 Чоловiчий клуб.
15.55 Euronews.
16.00 Книга.ua.
16.30 Х/ф “Секрет озера Ероу”.
18.05 Час-Ч.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 З перших вуст.
19.00 Перша шпальта.
19.30 Дорогi депутати.
22.00 Перша студiя.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
23.00, 0.00, 1.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
         19.30 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 9.10 
         Снiданок з “1+1”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.40 “Чотири весiлля-2”.
11.05 Т/с “Сила. Повернення додому”.
12.20 “Шiсть кадрiв”.
12.40 Х/ф “Один плюс один”.
14.45 Комедiя “Любов i голуби”.
17.10 Т/с “Сила кохання Ферiхи”.
20.30 Комедiя “Джунглi”.
22.15 Х/ф “Шерлок-3: 
         Порожнiй катафалк”.
00.00 Бойовик “Останнiй кiногерой”.

інтер
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 
          14.00, 17.50 “Новини”.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20, 12.25 Х/ф “Циган”.
13.25 Д/с “Склад злочину”.
14.20 “Сiмейний суд”.
15.45 “Чекай на мене”.
18.10, 19.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.45 Т/с “Гречанка”.
22.30 Т/с “Ластiвчине гнiздо”.
00.20 “Мiс Всесвiт-2014”.

TV-4
06.00 Т/с «Моє серце наполягає».
07.00 Провінційні вісті. Тиждень.
07.35 «Слідства. Інфо».
08.10 Вікно в Америку.
08.30 Переможний 
         голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Справжня ціна».
09.45 «Про нас».
10.00 Т/с «Моє серце наполягає».
11.00 Дитяча година.
12.10 Унікальна Україна.
12.40 «Етнографія і фольклор».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Поет і княжна».
16.00 Провінційні вісті.
16.10 Дитяча година.
17.00 «Дивовижне і небезпечне».
17.30 «Гал-кліп».
18.00 Т/с «Моє серце наполягає».
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Погляд зблизька».
21.00 Наші вітання.
21.30 Єдина країна.
22.35 Х/ф «В тилу ворога». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.25 М/с “Том i Джерi”.
06.10, 19.15 Надзвичайнi новини.
06.55 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини. 
10.10 Х/ф “Ключ Саламандри”.
12.05, 13.15 Т/с “Прокурорська 
        перевiрка”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.45, 16.15 Х/ф “Прошивка”.
16.55 Х/ф “Пароль “Риба-меч”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.15 Дiстало!
21.20 “Свобода слова”.
00.05 Х/ф “Залiзний лицар”. (2).

стб
06.10 “У пошуках iстини. 
         Подвiйне життя Йосипа Сталiна”.
06.55, 16.00 “Все буде добре!”
08.55 “Зiркове життя. 
         Перше кохання зiрок-3”.
09.45 Х/ф “Мужики!..”
11.35 Х/ф “Дiамантова рука”.
13.30, 20.00 “Слiдство ведуть
           екстрасенси”.
14.35 “Битва екстрасенсiв”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
18.40 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
19.00 “Зiркове життя. Залишенi дiтьми”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї-6” 
        з Павлом Костiциним”.
22.35 “Детектор брехнi-7”.
23.55 Х/ф “Коли розтанув снiг”.

новий канал
05.35 Телемагазин.
06.35, 7.55 Kids’ Time.
06.36 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
06.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
         Легенди крутизни”.
07.56 Т/с “Татусевi дочки”.
10.55 Х/ф “Втеча неможлива”.
13.25 Х/ф “Невразливий”.
15.30 Х/ф “Сльози сонця”.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Стажери.
20.25 Т/с “Воронiни”.
21.00 Х/ф “Астерiкс i Обелiкс 
        проти Цезаря”.
23.15 Х/ф “Рожева пантера”. (2).

канал “україна”
05.50 Подiї тижня.
06.50, 07.10, 08.10 Ранок з Україною.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Подiї.
09.15 Реальна мiстика.
10.00 Т/с “Багаття на снiгу”.
13.45, 15.25 Т/с “Слiд”.
17.00 Т/с “Думай як жiнка”.
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Кордон слiдчого 
        Савельєва”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Х/ф “Неймовiрний Халк”. (2).

тет
06.00, 7.20 М/с “Лалалупси”.
06.20, 10.40 М/с “Маша i Ведмiдь”.
06.50, 9.55 М/с “Клуб Вiнкс: 
         Школа чарiвниць”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.30 М/с “Пiдлiтки мутанти 
        черепашки нiндзя”.
08.55 М/с “Смурфики”.
11.20 Х/ф “Береговий патруль: 
          весiлля на Гаваях”.
13.00 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
15.50, 22.00 Вiталька.
17.00, 21.00 Країна У.
18.00, 23.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
19.00 Т/с “Кухня”.
20.00 Т/с “Корабель”. (2).
00.00 ТЕТ-Iнтернет.

ттб
08.00  10.00 “Ранок з ТТБ”.
14.00, 17.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
14.15 “Загублені у часі”.
14.30 “Новини України”.
14.45 “Замки 
         Тернопілля”.
14.55 “Пісні нашого краю”.
15.00 “Відверті діалоги”.
16.00 “Мамина школа”.
16.30 “Час змін”.
17.25 “Пісні нашого краю”.
17.30 “У країні Мультляндії”.
18.30 “Словами малечі 
        про цікаві речі”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.35 “100 шедеврів”.
19.45 “Просто неба”.
20.00 “Будьте здорові”.
20.30 “Сад. Город. Квітник”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Тема дня”.
21.30 “Урок… 
         для батьків”.
22.30 “Чаc країни”.

тВi
06.00, 19.00 Сьогоднi про головне.
07.30, 11.30, 12.40, 14.40, 
        17.20, 20.30 Сьогоднi. Актуально.
08.00, 9.15, 10.15 Ранковi курасани.
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
        16.00, 17.00, 18.00, 21.00,
         23.00 Сьогоднi.
10.30 Пряма трансляцiя.
11.10 Час-Тайм.
12.20, 15.30, 16.15, 22.30 Студiя ТВi.
17.30, 22.00 Мiж воєн.
18.40, 21.40, 23.40 Сьогоднi. 
         Надзвичайне.

ут 1
6.00, 0.30 Вiд першої особи.
6.30, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 
       21.00, 5.00 Новини.
7.20 Ера будiвництва.
7.30, 23.30 На слуху.
8.20 7 чудес України.
8.40 Паспортний сервiс.
9.15, 20.00 Про головне.
10.05 Д/ф “Кенгiр. Сорок днiв волi”. 
           Фiльм 2.
11.00, 18.55 Т/с “Мiс Марпл”.
12.00 Уряд на Зв’язку 
          з громадянами.
12.25 Дорогi депутати.
13.20 Перша студiя.
14.00, 18.05 Час-Ч.
14.25 Казки Лiрника 
        Сашка.
14.40 Фольк-music.
15.50 Euronews.
16.15 Т/с “Сержант Рокка”.
18.15 Новини. Свiт.
22.00 Вiйна i мир.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00, 0.00, 1.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
         16.45, 19.30 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 
          9.10 Снiданок з “1+1”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.40 “Чотири весiлля-2”.
11.05 Т/с “Сила. 
       Повернення додому”.
12.20 “Розсмiши комiка-5”.
13.15 Комедiя “Любов i голуби”.
15.10 Комедiя “Джунглi”.
17.10 Т/с “Сила кохання Ферiхи”.
20.30 Комедiя “Острiв везiння”.
22.15 Х/ф “Шерлок-3: 
         Ознаки третього”.
00.05 Х/ф “Полiт навiгатора”.

інтер
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 
         14.00, 17.50 “Новини”.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20, 20.45 Т/с “Гречанка”.
11.05, 12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
          з Л. Каневським”.
13.15 Т/с “Готель “Президент”.
14.20 “Судовi справи”.
15.20 “Сiмейний суд”.
18.10, 19.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
22.35 Т/с “Ластiвчине гнiздо”.
00.25 Х/ф “Пiдмiна в одну мить”.

TV-4
06.00 Т/с «Моє серце наполягає».
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Погляд зблизька».
08.05 «Духовні роздуми».
08.30 Переможний голос 
        віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Дивовижне і небезпечне».
10.00 Т/с «Моє серце
          наполягає».
11.00 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 «Музичні делікатеси».
12.40 Модна «Меланж».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Маленькі пальчики».
16.10 Дитяча година.
17.00 «Дивовижне 
       і небезпечне».
17.30 Культура і мистецтво.
18.00 Т/с «Моє серце 
         наполягає».
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30, 21.00 Наші вітання.
20.00 Межа правди.
21.30 «Щоденник для батьків».
22.35 Х/ф «Аліса і Шарлі». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.35, 20.15 Цивiльна оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.15 Надзвичайнi новини.
09.40 Т/с “У полi зору”.
11.20, 13.15, 16.50 Т/с “Бомбила”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.35 Т/с “Прокурорська
           перевiрка”.
14.30, 16.15 Т/с “Лiтєйний”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
21.20 Т/с “Бригада”.
22.15 Т/с “Лiсник”.
23.10 Х/ф “Центурiон”. (2).

стб
05.55 “У пошуках iстини.
         Особистi таємницi 
          Адольфа Гiтлера”.
06.40, 18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
07.15, 16.00 “Все буде добре!”
09.10 “Зiркове життя.
         Залишенi дiтьми”.
10.10 Х/ф “Хатня робiтниця”.
12.00, 20.00 “Слiдство ведуть
          екстрасенси”.
12.55 “МастерШеф”.
18.40 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
19.00 “Зiркове життя. 
         Дiти розлучень”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї-6” 
         з Павлом Костiциним”.
22.35 “Кохана, 
          ми вбиваємо дiтей”.
00.30 Т/с “Коли розтанув снiг”.

новий канал
05.35 Телемагазин.
06.35, 7.55 Kids’ Time.
06.36 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
06.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
          Легенди крутизни”.
08.00, 18.00 Репортер.
08.05 Стажери.
09.20 Т/с “Щасливi разом”.
15.55, 19.00 Т/с “Воронiни”.
18.20 Абзац!
21.00 Х/ф “Астерiкс i Обелiкс:
          Мiсiя “Клеопатра”.
23.05 Х/ф “Рожева пантера-2”.

канал “україна”
06.15, 13.00, 15.25 Т/с “Слiд”.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10, 08.10 Ранок 
          з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
10.00 Т/с “Сестра моя, любов”.
11.50, 19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Думай як жiнка”.
21.00 Т/с “Кордон слiдчого 
        Савельєва”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Операцiя “Ляльковод” (2).

тет
06.00, 7.20 М/с “Лалалупси”.
06.20, 10.40 М/с “Маша i Ведмiдь”.
06.50, 9.55 М/с “Клуб Вiнкс: 
         Школа чарiвниць”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.30 М/с “Пiдлiтки мутанти 
        черепашки нiндзя”.
08.55 М/с “Смурфики”.
11.20 Х/ф “Мармадюк”.
13.00 Т/с “Ксена 
           принцеса-воїн”.
15.50, 22.00 Вiталька.
17.00, 21.00 Країна У.
18.00, 23.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
19.00 Т/с “Кухня”.
20.00 Т/с “Корабель”. (2).
00.00 ТЕТ-Iнтернет.

ттб
08.00 10.00 “Ранок з ТТБ”.
14.00, 17.00, 19.00,
          22.00 “Вісті ТТБ”.
14.15 “Тема дня”.
14.30 “Новини 
          України”.
15.00 “Діловий ритм”.
15.30 “Будьте здорові”.
16.15 “Земляки”.
16.40 “Віконечко”.
17.25 “Пісні нашого краю”.
17.30 “У країні 
         Мультляндії”.
18.30 “До речі, про речі”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.30 “Моя улюблена 
          робота”.
19.45 “Зона ризику”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Тема дня”.
21.15 “Мій Шевченко”.
21.30 “На часі”.
22.30 “Час країни”.

тВi
06.00, 19.00 Сьогоднi 
          про головне.
07.30, 18.40, 21.40, 23.40 Сьогоднi. 
          Надзвичайне.
07.45, 11.30, 12.40, 14.40, 17.20, 
         20.30 Сьогоднi. Актуально.
08.00, 9.15, 10.15 Ранковi курасани.
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
       15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 21.00,
          23.00 Сьогоднi.
10.30 Пряма трансляцiя.
11.10 Час-Тайм.
12.20, 15.30, 16.15, 22.30 Студiя ТВi.
17.30, 22.00 Мiж воєн.

ут 1
6.00, 0.30 Вiд першої особи.
6.30, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 21.00, 
       5.00 Новини.
7.20, 23.30 На слуху.
8.20 7 чудес України.
8.40 Паспортний сервiс.
9.15, 20.00 Про головне.
10.05 Д/ф “Кенгiр. Сорок днiв волi”.
         Фiльм 3.
11.00, 18.55 Т/с “Мiс Марпл”.
12.35 Зроблено в Європi.
13.20 Вiйна i мир.
14.00, 18.05 Час-Ч.
14.25 Казки Лiрника Сашка.
14.35 Хочу бути.
15.00 Як ваше здоров’я?
15.35 Euronews.
15.50 Iнша музика з Олексiєм Коганом.
16.15 Т/с “Сержант Рокка”.
18.15 Новини. Свiт.
22.00 Слiдство. Iнфо.
22.25 Слово.
22.30, 3.55 Мовний бар.
22.40 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00, 0.00, 1.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
         19.30 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 9.10 Снiданок
          з “1+1”.
07.35,8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.40 “Чотири весiлля-2”.
11.05 Т/с “Сила. Повернення додому”.
12.20, 13.15 “Розсмiши комiка”.
14.10 “Шiсть кадрiв”.
15.00 Комедiя “Острiв везiння”.
17.10 Т/с “Сила кохання Ферiхи”.
20.30 Комедiя “Няньки”.
22.15 Х/ф “Шерлок-3: Його остання 
         клятва”.
00.10 Комедiя “Доктор Дулiттл-4”.

інтер
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 14.00, 
17.50 “Новини”.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20, 20.45 Т/с “Гречанка”.
11.05, 12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
       з Л. Каневським”.
13.15 Т/с “Готель “Президент”.
14.20 “Судовi справи”.
15.20 “Сiмейний суд”.
18.10, 19.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
22.30 Т/с “Ластiвчине гнiздо”.
00.25 Т/с “Правдива iсторiя 
         про Червонi вiтрила”.

TV-4
06.00 Т/с «Моє серце наполягає».
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Межа правди.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Дивовижне і небезпечне».
10.00 Т/с «Моє серце наполягає».
11.00 Дитяча година.
12.10 «Гал-кліп».
12.40 «Щоденник для батьків».
13.10 Наталія Присіч та симфонічний 
        оркестр Тернопільської філармонії.
14.00 Х/ф «Сем і Джанет».
16.10 Дитяча година.
16.40 «Чарівний ключик».
17.00 «Дивовижне і небезпечне».
17.30 Про кіно.
17.45 «Духовні роздуми».
18.00 Т/с «Моє серце наполягає».
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Соло».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Музичні делікатеси».
22.35 Х/ф «Брат воїна». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.05 Факти.
05.35 Цивiльна оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.15 Надзвичайнi новини.
09.40 Т/с “У полi зору”.
11.20, 13.15, 16.55 Т/с “Бомбила”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.35 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.35, 16.15 Т/с “Лiтєйний”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Україна. Код унiкальностi.
21.15 Т/с “Бригада”.
22.15 Т/с “Лiсник”.
23.10 Х/ф “Триста спартанцiв”. (2).

стб
05.35 “У пошуках iстини. Жуков: сiмейнi
          поразки Маршала Перемоги”.
06.20, 18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
06.55, 16.00 “Все буде добре!”
08.50 “Зiркове життя. Дiти розлучень”.
09.45 “Зiркове життя. 
          Куди зникають зiрки”.
10.50 “Моя правда. Iрина Аллегрова. 
        Вiрте в любов, дiвчатка...”
11.40 “Моя правда. Владислав Галкiн. 
          Помилка цiною в життя”.
12.40, 20.00 “Слiдство ведуть
        екстрасенси”.
13.35 “МастерШеф”.
18.40 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
19.00 “Зiркове життя. Жiночi 
         слабкостi чоловiкiв”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї-6” 
         з Павлом Костiциним”.
22.35 “Давай поговоримо про секс”.
00.20 Т/с “Коли розтанув снiг”.

новий канал
05.35 Телемагазин.
06.35, 7.55 Kids’ Time.
06.36 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
06.55 М/с “Кунг-фу Панда:
         Легенди крутизни”.
08.00, 18.00 Репортер.
08.05 Стажери.
09.20 Т/с “Татусевi дочки”.
15.55, 19.00 Т/с “Воронiни”.
18.20 Абзац!
21.00 Х/ф “Астерiкс на Олiмпiйських iграх”.
23.15 Х/ф “Прибульцi-2”.

канал “україна”
06.15, 13.00, 15.25 Т/с “Слiд”.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10, 08.10 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
10.00 Т/с “Сестра моя, любов”.
11.50, 19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Думай як жiнка”.
21.00 Т/с “Кордон слiдчого Савельєва”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Операцiя “Ляльковод”. (2).

тет
06.00, 7.20 М/с “Лалалупси”.
06.20, 10.20 М/с “Маша i Ведмiдь”.
06.50, 9.30 М/с “Клуб Вiнкс: 
        Школа чарiвниць”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.30 М/с “Пiдлiтки мутанти 
        черепашки нiндзя”.
08.55 М/с “Смурфики”.
10.55 Єралаш.
11.50 Х/ф “Бiлоснiжка”.
13.00 Т/с “Ксена  принцеса-воїн”.
15.50, 22.00 Вiталька.
17.00, 21.00 Країна У.
18.00, 23.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
19.00 Т/с “Кухня”.
20.00 Т/с “Корабель”. (2).
00.00 ТЕТ-Iнтернет.

ттб
08.00  10.00 “Ранок з ТТБ”.
14.00, 17.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
14.15 “Тема дня”.
14.30 “Новини України”.
14.45 “Пісні нашого краю”.
14.50 “Історія одного 
         експоната”.
15.00 “Зона ризику”.
16.00 “На часі”.
16.30 “Енергоманія”.
17.15 “7 природних 
         чудес України”.
17.25 “Пісні нашого краю”.
17.30 “У країні Мультляндії”.
18.30 “Мандри кота Фініка”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.30 “Світ квітів”.
19.45 “Надія є”.
20.00 “Армія нескорених”.
20.15 “Портрет”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Тема дня”.
21.15 “Луцьк на розвої віків”.
21.30 “Європа очима українця”.
22.30 “Час країни”.

тВi
06.00, 19.00 Сьогоднi про головне.
07.30, 18.40, 21.40, 23.40 Сьогоднi.
           Надзвичайне.
07.45, 11.30, 12.40, 14.40, 17.20, 
         20.30 Сьогоднi. Актуально.
08.00, 9.15, 10.15 Ранковi курасани.
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
      15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 21.00,
          23.00 Сьогоднi.
10.30 Пряма трансляцiя.
11.10 Час-Тайм.
12.20, 15.30, 16.15, 22.30 Студiя ТВi.
17.30, 22.00 Мiж воєн.

ут 1
6.05 Свiт православ’`я.
6.40 Крок до зiрок.
7.30 Шеф-кухар країни.
8.30 “Золотий гусак”.
9.15 Як це?
9.35 Хто в домi хазяїн?
9.55 Школа Мерi Поппiнс.
10.10 М/ф “Весела навколосвiтня
         подорож”.
10.25 Хочу бути.
11.00 Х/ф “Закоханi невротики”.
12.45 Православний вiсник.
13.15 Д/с “Мiй новий дiм - Корея”.
13.40 Фольк-music.
15.00 Театральнi сезони.
15.30 Д/ф “Знищити АЕС”.
16.50 В гостях у Д. Гордона.
18.10 Гандбол. ЧС. Фiнал.
19.55 Д/ф “Джерела тисячi i однiєї ночi”.
21.00,5.00 Новини.
21.40 Перша шпальта.
22.10 Д/ф “Йога”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 На слуху. Пiдсумки.
00.15 День янгола.

канал «1+1»
06.00 Х/ф “Врятувати Санту”.
07.35 М/ф.
08.00, 8.35 М/с “Качинi iсторiї”.
09.00 “Лото-Забава”.
10.10 “ТСН”.
10.55 М/ф “Ескiмоска-2:
        пригоди в Арктицi”.
11.00 М/ф “Маша i ведмiдь”.
11.05 Мелодрама “У вас буде дитина”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
21.00 “Голос. Дiти-2”.
23.30 Комедiя “Таксi Нью-Йорка”.

інтер
06.00 “Подробицi”  “Час”.
06.30 “М/ф”.
06.55 Х/ф “Сiм няньок”.
08.35 “Готуємо разом”.
09.30 “Недiльнi новини”.
10.00 “Орел i решка. На краю свiту”.
10.55 Т/с “Гречанка”.
18.00 Т/с “Все спочатку”. (2).
20.00 “Подробицi тижня”.
21.30 Т/с “Все спочатку”. (2).
23.30 Х/ф “Чорта з два”. (2).

TV-4
06.00 Х/ф «Круїз або подорож
          розлучення».
07.30 «Про нас».
08.00 Європа у фокусі.
08.40 Час-Тайм.
09.00 Повнота радості життя.
09.30 «Справжня ціна».
10.15 Пряма трансляція святої літургії 
       з архікатедрального собору 
       УГКЦ м. Тернополя.
11.40 «Духовні роздуми».
12.00 Х/ф «Маленька чаклунка».
13.30 «Чарівний ключик».
14.00 «Сільський календар».
14.30 Межа правди.
15.30 «Про нас».
16.00 «Щоденник для батьків».
16.30 «Слідства. інфо».
17.00 Вікно в Америку.
17.20 «Слід».
17.40 «Про кіно».
18.00 Наші вітання.
19.00 Провінційні вісті. Тиждень.
19.40 Хіт-парад.
20.45 «Про нас».
21.00 «Гал-кліп».
21.30 Єдина країна.
22.10 Х/ф «Час під вогнем».
23.45 Час-тайм.

ICTV
07.35 Х/ф “Епiдемiя страху”.
09.35 Зiрка YouTube.
12.00 Дивитися всiм!
12.45 Факти. День.
13.10 Т/с “Лiсник”.
15.50 Т/с “Бригада”.
18.45 Факти тижня.
20.20 Х/ф “Зоряний десант”.
22.45 Х/ф “Зоряний десант-2. 
        Герой Федерацiї”.
00.20 Х/ф “Зоряний десант-3. Мародер”.

стб
06.25 Х/ф “Вокзал для двох”.
09.00 “Все буде смачно!”
10.55 “Караоке на Майданi”.
11.50 Х/ф “Не було б щастя-2”.
15.30 “Мiстичнi iсторiї-6” 
        з Павлом Костiциним”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
20.30 “Один за всiх”.
21.40 Х/ф “Москва-Лопушки”.
23.35 “Детектор брехнi-7”.

новий канал
05.30 Телемагазин.
06.30 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”.
07.10 М/с “Кунг-фу Панда: 
         Легенди крутизни”.
08.55 Файна Юкрайна.
09.40 Х/ф “Прибульцi-2”.
11.55 Х/ф “Астерiкс i Обелiкс проти 
        Цезаря”.
14.05 Х/ф “Астерiкс i Обелiкс:
       Мiсiя “Клеопатра”.
16.15 Х/ф “Астерiкс на Олiмпiйських iграх”.
18.45 Х/ф “Анаконда”. (2).
20.40 Х/ф “Анаконда: Полювання
       за проклятою орхiдеєю”. (2).
22.40 Х/ф “Анаконда: Кривавий слiд”.
00.30 Х/ф “Рожева пантера-2”.

канал “україна”
06.30 Подiї.
07.10 Т/с “Мiй”.
11.00 Т/с “Кордон слiдчого Савельєва”.
19.00, 2.30 Подiї тижня.
20.00 Т/с “Анютине щастя”.
00.00 Т/с “Операцiя “Ляльковод” (2).

тет
06.00, 8.00 М/с “Лалалупси”.
06.20, 11.40 М/ф “Школа монстрiв. 
        Мiсто страхiв”.
07.30 Байдикiвка.
08.30 М/с “Смiшарики”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
10.35 М/ф “101 далматинець-2: 
         Пригоди Патча в Лондонi”.
12.50 М/ф “Пiтер Пен:
         Повернення в Нетландiю”.
14.05 Х/ф “Прекрасний “принц”.
16.00 Панянка-селянка.
18.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
20.00 Вiталька.
21.40 Країна У.
23.00 Х/ф “Все про Стiва”. (2).

ттб
08.00   10.00 “Ранок з ТТБ”.
14.00 “Фільм-дітям”.
15.15 “Сад. Город. Квітник”.
15.30 “Назбиране”.
15.45 “Крізь призму часу”.
16.05 “Музей іграшок”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.45 “Спортивні меридіани”.
17.00 “Пісні нашого краю”.
17.05 “Моя улюблена робота”.
17.15 “Словами малечі про цікаві речі”.
17.30 “У країні Мультляндії”.
18.30 “Студмістечко”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.00 “Народні перлинки 
        з бабусиної скриньки”.
19.30 “Мамина школа”.
20.00 “Музичний калейдоскоп”.
20.30 “Загублені у часі”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Відверті діалоги”.
22.00 “Скарби роду”.
22.30 “Дива цивілізації”.

тВi
06.00 Сьогоднi. Тиждень.
07.00, 10.30, 12.15, 14.15, 22.00 Сьогоднi. 
        Актуально.
09.00 Iнтернет новини.
09.30 Свiтськi новини.
10.00 Знайомтеся, українець!
10.15 Сiм iсторичних чудес України.
11.00, 19.00 Сьогоднi. Країна.
11.30, 19.30 Монологи вiйни.
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 18.00 Сьогоднi.
12.35, 13.15, 14.30, 17.00, 21.00 Студiя ТВi.
15.30, 20.00 Вiкно до Америки.
16.00, 23.00 Статус.
18.30, 22.30 Сьогоднi. Надзвичайне.
20.30 Геофактор.

ут 1
6.00, 0.30 Вiд першої особи.
6.30, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 
       21.00, 5.00 Новини.
7.20 Ера будiвництва.
7.30, 23.30 На слуху.
8.20 7 чудес України.
8.40 Паспортний сервiс.
9.15, 20.00 Про головне.
10.05 Д/ф “Герої України. Крути. 
         Перша Незалежнiсть”.
11.05, 18.55 Т/с “Мiс Марпл”.
12.20 Слiдство. Iнфо.
12.45, 22.25 Слово.
13.20, 18.05 Час-Ч.
13.45 Казки 
         Лiрника Сашка.
13.55 Свiтло.
14.25 Надвечiр’я...
15.20 Euronews.
15.35 Х/ф “Шоколаднi поцiлунки”.
17.30 Д/ф “Палiтра. Ватто”.
18.15 Новини. Свiт.
22.00 “Схеми” з Н. Седлецькою.
22.30 Мовний бар.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00, 0.00, 1.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
         19.30 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 9.10 Снiданок
          з “1+1”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.40 “Чотири весiлля-3”.
11.05 Т/с “Сила. Повернення додому”.
12.20, 13.15 “Розсмiши комiка”.
14.10 “Шiсть кадрiв”.
14.55 Комедiя “Няньки”.
17.10 Т/с “Сила кохання Ферiхи”.
20.30 Комедiя “Квиток на Vegas”.
22.30 “Право на владу-2”.
00.15 Комедiя “Доктор Дулiттл-5”.

інтер
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00,
        14.00, 17.50 “Новини”.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20, 20.45 Т/с “Гречанка”.
11.05, 12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
        з Л. Каневським”.
13.15 Т/с “Готель “Президент”.
14.20 “Судовi справи”.
15.20 “Сiмейний суд”.
18.10, 19.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
22.35 Т/с “Ластiвчине гнiздо”.
00.25 Х/ф “Таємничий острiв”.

TV-4
06.00 Т/с «Моє серце наполягає».
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Соло».
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Дивовижне
         і небезпечне».
10.00 Т/с «Моє серце 
          наполягає».
11.00 Дитяча година.
12.10 «Формула здоров’я».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «По той 
         бік минулого».
16.10 Дитяча година.
17.00 «Дивовижне і небезпечне».
17.30 «Музичні делікатеси».
18.00 Т/с «Моє серце наполягає».
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Слідства. Інфо».
20.30 Вікно в Європу.
         Сильні разом.
21.00 Наші вітання.
21.30 Модна «Меланж».
22.35 Х/ф «Улюбленець жінок». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.05 Факти.
05.35 Цивiльна оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.15 Надзвичайнi новини.
09.40 Т/с “У полi зору”.
11.20, 13.15, 16.55 Т/с “Бомбила”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.35 Т/с “Прокурорська 
          перевiрка”.
14.35, 16.15 Т/с “Лiтєйний”.
18.45, 21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Iнсайдер.
21.15 Т/с “Бригада”.
22.15 Т/с “Лiсник”.
23.10 Х/ф “Мiсiя порятунку”. (2).
00.50 Х/ф “Лють”. (2).

стб
05.30 “У пошуках iстини. Убити вождя: 
         замахи вiд Ленiна до Горбачова”.
06.15, 18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
06.50, 16.00 “Все буде добре!”
08.45 “Зiркове життя.
        Жiночi слабкостi чоловiкiв”.
09.40 “Зiркове життя. 
         Краса на кiнчику скальпеля”.
10.20 “Моя правда. Iрина Бiлик: 
         Коли любов стає отрутою”.
12.10, 20.00 “Слiдство ведуть 
         екстрасенси”.
13.00 “МастерШеф”.
18.40 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
19.05 “Зiркове життя. Принц
          з iнтернету”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї-6” 
        з Павлом Костiциним”.
22.35 “Я соромлюся свого тiла-2”.
00.25 Т/с “Коли розтанув снiг”.

новий канал
05.35 Телемагазин.
06.35, 7.55 Kids’ Time.
06.36 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
06.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
         Легенди крутизни”.
08.00, 18.00 Репортер.
08.05 Стажери.
09.55 Т/с “Щасливi разом”.
15.55, 19.00 Т/с “Воронiни”.
18.20 Абзац!
21.00 Х/ф “Моя суперколишня”. (2).
23.00 Х/ф “Привиди Марса”. (3).

канал “україна”
06.15, 13.00, 15.25 Т/с “Слiд”.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
         19.00 Подiї.
07.10, 08.10 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
10.00 Т/с “Сестра моя, любов”.
11.50, 19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Думай як жiнка”.
21.00 Т/с “Кордон слiдчого Савельєва”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Операцiя “Ляльковод” (2).

тет
06.00, 7.20 М/с “Лалалупси”.
06.20, 10.20 М/с “Маша
           i Ведмiдь”.
06.50, 9.30 М/с “Клуб Вiнкс: 
        Школа чарiвниць”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.30 М/с “Пiдлiтки мутанти 
         черепашки нiндзя”.
08.55 М/с “Смурфики”.
10.55 Єралаш.
11.50 Х/ф “Кiт у чоботях”.
13.00 Т/с “Ксена 
           принцеса-воїн”.
15.50, 22.00 Вiталька.
17.00, 21.00 Країна У.
18.00, 23.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
19.00 Т/с “Кухня”.
20.00 Т/с “Корабель”. (2).
00.00 ТЕТ-Iнтернет.

ттб
08.00  10.00 “Ранок з ТТБ”.
14.00, 17.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
14.15 “Тема дня”.
14.30 “Новини України”.
14.45 “Надія є”.
15.00 “Фабрика ідей”.
15.30 “Удосвіта”.
16.05 “До Дня пам’яті
         героїв Крут”.
16.25 “Європа очима 
         українця”.
17.15 “У пошуках легенд”.
17.30 “У країні Мультляндії”.
18.30 “Вінтаж”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.30 Д/Ф “Хата на Пріорці”.
19.45 “Що робити?”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Тема дня”.
21.15 “Замки Тернопілля”.
21.30 “Розмова без нотацій”.
22.30 “Час країни”.

тВi
06.00, 19.00 Сьогоднi про головне.
07.30, 18.40, 21.40, 23.40 Сьогоднi. 
         Надзвичайне.
07.45, 11.30, 12.40, 14.40, 17.20,
         20.30 Сьогоднi. Актуально.
08.00, 9.15, 10.15 Ранковi курасани.
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
         15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 21.00, 
         23.00 Сьогоднi.
10.30 Пряма трансляцiя.
11.10 Час-Тайм.
12.20, 15.30, 16.15, 22.30 Студiя ТВi.
17.30, 22.00 Мiж воєн.

ут 1
6.00, 0.30 Вiд першої особи.
6.30, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 21.00, 
        5.00 Новини.
7.20,23.30 На слуху.
8.20 7 чудес України.
8.40 Паспортний сервiс.
9.15, 20.00 Про головне.
10.10 Д/ф “Жiнки в блакитних беретах”.
11.05, 18.55 Т/с “Мiс Марпл”.
12.20 “Схеми” з Н. Седлецькою.
12.45 Слово.
13.20 Час-Ч.
13.45 Казки Лiрника Сашка.
13.55 Хто в домi хазяїн?
14.15 Як це?
14.40, 4.05 Вiра. Надiя. Любов.
15.35 Euronews.
15.50 Театральнi сезони.
16.20 Музичне турне.
17.35 Д/ф “Палiтра. Бекон”.
18.15 Новини. Свiт.
22.00 Перша студiя.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
23.00, 0.00, 1.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
         19.30 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 9.10 Снiданок
         з “1+1”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.40 “Чотири весiлля-3”.
11.05 Т/с “Сила. Повернення додому”.
12.20, 13.15 “Розсмiши комiка”.
14.10 “Шiсть кадрiв”.
14.55 Комедiя “Квиток на Vegas”.
17.10 Т/с “Сила кохання Ферiхи”.
20.20 “Мультибарбара”.
20.55 “Вечiрнiй Київ”.
22.55 “Свiтське життя”.
23.55 Драма “Найкраща пропозицiя”.

інтер
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 
         14.00, 17.50 “Новини”.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Т/с “Гречанка”.
11.05, 12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
         з Л. Каневським”.
13.15 Т/с “Готель “Президент”.
14.20 “Судовi справи”.
15.20 “Сiмейний суд”.
18.10, 19.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.45 Т/с “Ластiвчине гнiздо”.
00.25 Т/с “Друге дихання”.

TV-4
06.00 Т/с «Моє серце наполягає».
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Слідства. Інфо».
08.00 Вікно в Європу. Сильні разом.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Дивовижне і небезпечне».
10.00 Т/с «Моє серце наполягає».
11.00 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 «Гал-кліп».
12.40 «Етнографія і фольклор».
13.00 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Ангел з майбутнього».
16.10 Дитяча година.
17.00 «Дивовижне і небезпечне».
17.30 Модна «Меланж».
18.00 Т/с «Моє серце наполягає».
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.10 «Погляд зблизька».
20.40 «Слід».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Духовні роздуми».
22.35 Х/ф «Катастрофа».
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.40 Факти.
05.45 Цивiльна оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.15 Надзвичайнi новини.
09.45 Т/с “У полi зору”.
11.25, 13.15, 16.55 Т/с “Бомбила”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.35 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.35, 16.15 Т/с “Лiтєйний”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.05 Т/с “Фiзрук”.
00.00 Х/ф “Мiсiя порятунку-2.
        Точка удару”. (2).

стб
05.40 “У пошуках iстини. Микита 
        Хрущов: кривавий блазень Кремля”.
06.25 Х/ф “Кур’єр”.
07.55 “Зiркове життя. Принц з iнтернету”.
08.50 “Зiркове життя. Зорянi весiлля”.
09.50 Х/ф “Двi iсторiї про кохання”.
11.50 Х/ф “Самара”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
18.40 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
19.05 “Зiркове життя. Знаменитi бомжi”.
20.00, 22.35 Х/ф “Не було б щастя”.
01.00 Х/ф “Принцеса цирку”.

новий канал
05.35 Телемагазин.
06.35, 7.55 Kids’ Time.
06.36 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
06.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
         Легенди крутизни”.
08.00, 18.00 Репортер.
08.05 Стажери.
09.30, 19.00 Т/с “Воронiни”.
18.20 Абзац!
21.00 Х/ф “Санктум”.
23.10 Х/ф “Посейдон Рекс”. (2).
00.55 Х/ф “Привиди Марса”. (3).

канал “україна”
06.15, 13.00, 15.25 Т/с “Слiд”.
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10, 08.10 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
10.00 Т/с “Сестра моя, любов”.
11.50, 19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Думай як жiнка”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Операцiя “Ляльковод”. (2).

тет
06.00, 7.20 М/с “Лалалупси”.
06.20, 10.20 М/с “Маша i Ведмiдь”.
06.50, 9.30 М/с “Клуб Вiнкс: 
        Школа чарiвниць”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.30 М/с “Пiдлiтки мутанти
         черепашки нiндзя”.
08.55 М/с “Смурфики”.
10.55 Єралаш.
11.50 Х/ф “Столику, накрийся”.
13.00 Т/с “Ксена  принцеса-воїн”.
15.50 Вiталька.
17.10 Країна У.
18.10 М/ф “Дельго”. (2).
20.00 М/ф “Тачки”.
22.20 Х/ф “Все про Стiва”. (2).
00.20 ТЕТ-Iнтернет.

ттб
08.00-10.00 “Ранок з ТТБ”.
14.00, 17.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
14.15 “Тема дня”.
14.30 “Новини України”.
14.45 “Що робити?”.
15.45 “Захисник Вітчизни  рятувальник”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.40 “Іноземна для дітей”.
17.15 “Слово має народний депутат”.
17.30 “У країні Мультляндії”.
18.30 “Слід”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.30 “Галерея образів”.
19.45 “Західний експрес”.
20.00 “Думки вголос”.
20.15 “Після школи”.
20.30 “Храми Поділля”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Актуально”.
21.15 “7 природних чудес України”.
21.30 “На часі”.
22.30 “Час країни”.

тВi
06.00, 19.00 Сьогоднi про головне.
07.30, 18.40, 21.40, 23.40 Сьогоднi.
         Надзвичайне.
07.45, 11.30, 12.40, 14.40, 17.20, 
        20.30 Сьогоднi. Актуально.
08.00, 9.15, 10.15 Ранковi курасани.
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
     16.00, 17.00, 18.00, 21.00, 23.00 Сьогоднi.
10.30 Пряма трансляцiя.
11.10 Час-Тайм.
12.20, 15.30, 16.15, 22.30 Студiя ТВi.
17.30, 22.00 Мiж воєн.

ут 1
6.00 Пiдсумки.
6.20, 0.00 Вiд першої особи. Пiдсумки.
7.35 На слуху. Пiдсумки.
8.30 “Золотий гусак”.
9.15 Перша студiя.
10.10 Зроблено в Європi.
10.30 Зима тривоги нашої.
11.00 Книга.ua.
11.30 Д/ф “Знищити АЕС”.
12.45 Свiтло.
13.15 Д/с “Мiй новий дiм - Корея”.
14.00 Х/ф “Шоколаднi поцiлунки”.
16.10 В гостях у Д. Гордона.
17.15 Чоловiчий клуб.
17.45 Чоловiчий клуб. Бокс.
19.00 Т/с “Сержант Рокка”.
21.00 Новини.
21.40 Утеодин з Майклом Щуром.
22.10 Iнша музика 
        з Олексiєм Коганом.
22.40 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 День янгола.

канал «1+1»
06.00 “Шiсть кадрiв”.
07.10, 19.30 “ТСН”.
08.00, 8.30 М/с “Качинi iсторiї”.
08.55 “Маша i ведмiдь”.
09.40 “Свiтське життя”.
10.40 Мелодрама “Самозванка”.
14.15 “Вечiрнiй Київ”.
16.15, 21.15 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка”.
20.15 “Українськi сенсацiї”.

інтер
06.40 “М/ф”.
07.05 Д/ф “Цвiль”.
08.45 “Школа доктора 
          Комаровського”.
09.30 “Новини”.
10.00 Х/ф “Сiм няньок”.
11.25 Т/с “Гречанка”.
18.10, 20.30 Х/ф “Чоловiк на годину”.
20.00 “Подробицi”.
22.20 Т/с “Iлюзiя щастя”.

TV-4
06.00 «Унікальна Україна».
06.30 «Про нас».
07.00 Провінційні вісті.
07.35 Х/ф «Круїз або 
        подорож розлучення».
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Дивовижне і небезпечне».
10.00 Вікно в Європу. Сильні разом.
10.30 «Блага звістка» з Р. Реннером.
11.15 «Про нас».
11.30 Зміни свій світ.
12.00 Європа у фокусі.
12.30 Х/ф «Бруно».
14.30 «Щоденник для батьків».
15.00 Х/ф «Маленька чаклунка».
17.00 Хіт-парад.
18.00 Наші вітання.
19.00 Єдина країна.
19.30 «Музичні делікатеси».
20.10 «Соло».
21.00 Модна «Меланж».
21.30 І. Федишин «Лише у
        нас на Україні».
23.30 Єдина країна.

ICTV
06.40 Х/ф “Доказ життя”.
09.05 Україна. Код унiкальностi.
10.00 Дiстало!
10.55 Цивiльна оборона.
11.50 Iнсайдер.
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф “Ключ Саламандри”.
14.55 Т/с “Фiзрук”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
20.05 Х/ф “Днi руйнувань”.
22.00 Х/ф “Колонiя”. (2).
23.40 Х/ф “Епiдемiя страху”.

стб
06.20 Х/ф “Гараж”.
08.05 “Караоке на Майданi”.
09.00 “Все буде смачно!”
10.30 Х/ф “Кавказька полонянка,
        або Новi пригоди Шурика”.
12.00 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
13.50 Х/ф “Не було б щастя”.
18.00 Х/ф “Не було б щастя-2”.
21.40 Х/ф “Двi iсторiї про кохання”.
23.45 “Я соромлюся свого тiла-2”.

новий канал
05.30 Телемагазин.
06.30 Люди Хе.
08.45 М/с “Монстри проти прибульцiв”.
10.25 М/с “Iсторiї Тома i Джерi”.
12.20 Х/ф “Агент Кодi Бенкс-2”.
14.20 Уральськi пельменi.
16.05 Х/ф “Санктум”.
18.35 Х/ф “Моя суперколишня”. (2).
20.40 Х/ф “Анаконда”. (2).
22.30 Х/ф “Анаконда:
        Цiна експерименту”.
00.25 Х/ф “Рожева пантера”. (2).

канал “україна”
07.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10 Т/с “Думай як жiнка”.
08.00, 23.30 Х/ф “Формула щастя”.
10.00 Зоряний шлях.
11.00 Т/с “Мiй”.
15.20, 19.40 Т/с “Сестра моя, любов”.
1.25 Т/с “Операцiя “Ляльковод” (2).

тет
06.00, 8.00 М/с “Лалалупси”.
06.20 М/ф “Пригоди морського дракона”.
07.30 Байдикiвка.
08.30 М/с “Смiшарики”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
10.35 М/с “Ескiмоска. Пригоди в Арктицi”.
10.45 М/ф “Тiмотi Твiдл”.
11.45 М/ф “Пiтер Пен:
         Повернення в Нетландiю”.
12.55 М/ф “101 далматинець-2:
          Пригоди Патча в Лондонi”.
14.10, 0.30 Х/ф “Стрибок вгору”.
15.55 М/ф “Дельго”.
17.40 М/ф “Тачки”.
20.00 Вiталька.
21.40 Країна У.
23.00 Х/ф “Непристойна комедiя”. (3).

ттб
08.00  10.00 “Ранок з ТТБ”.
14.00 “Актуально”.
14.15 “7 природних чудес України”.
14.30 “Новини України”.
14.45 “Після школи”.
15.00 “На часі”.
15.30 “Шляхами Тараса”.
15.45 “Думки вголос”.
16.00 “Пісні нашого краю”.
16.05 “Кулінарія від Андрія”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.40 “Мандри кота Фініка”.
17.00 “Панорама подій”.
17.30 “У країні Мультляндії”.
18.30 “Назбиране”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.00 “Панорама подій”.
19.30 “Скарби роду”.
20.00 “Крізь призму часу”.
20.15 “Спортивні 
         меридіани”.
20.30 “Сад. Город. Квітник”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Поклик таланту”.
22.20 “Замки Тернопілля”.
22.30 “Абетка здоров’я”.

тВi
06.00 Сьогоднi про головне.
08.30 Тi, що змiнюють твiй 
        свiт з Крефло Долар.
09.00 Iнтернет новини.
09.30 Свiтськi новини.
10.00, 19.30 Монологи вiйни.
10.30, 20.30 Мiжнароднi 
         кореспонденти.
11.00, 23.00 Цiна волi.
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
         18.00 Сьогоднi.
12.15 Час-Тайм.
12.35, 13.15, 14.30, 17.00 Студiя ТВi.
14.15, 16.00, 20.15, 22.30 Сьогоднi. 
          Актуально.
15.30, 22.00 Сьогоднi.
          Надзвичайне.
16.30 Вiкно до Америки.
18.30, 21.00 Сьогоднi.
          Тиждень.
20.00 Знайомтеся, 
         українець!

6-11

Номери «швидкої» для мешканців Тернопільського району
диспетчер невідкладної медичної допомоги — 0673547369, 43-03-03 

баворівський пункт екстреної (швидкої) медичної допомоги — 0674130345, 29-42-33
Великоглибочецький пункт екстреної (швидкої) медичної допомоги — 0674130346, 29-51-03
Великобірківський пункт екстреної (швидкої) медичної допомоги — 0674130347, 49-23-03

Мишковицький пункт екстреної (швидкої) медичної допомоги — 0674130348, 29-09-81
диспетчер екстреної (швидкої) медичної допомоги 

(м. Тернопіль, вул. Рєпіна,11) — 0674130321, 24-43-00
цілодобовий консультативний центр (м. Тернопіль, вул. Рєпіна,11) — 0674130349, 51-48-51
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Галина ЮРСА –  
ТРР “Джерело”. 

Фото автора.

На Сході України триває  
антитерористична операція. 
Ті, хто безпосередньо там 
перебувають чи відвідують 
наших воїнів з волонтер-
ською місією, вживають  
слово “війна” на позначення 
того, що насправді там  
відбувається. 

У зоні бойових дій, кажуть во-
ни, зранена бомбами та снаряда-
ми земля, мирні люди живуть у 
страху за життя своїх рідних, 
близьких, особливо малолітніх ді-
тей. Адже не всі мають можли-
вість чи бажання переселитися 
туди, де не стріляють. Усі підтри-
мують наших українських воїнів, 
які показують гідні приклади ге-
роїзму, обороняють нашу землю 
від терористів та російських оку-
пантів.

У дні різдвяно-новорічних свят 
на Тернопільщині перебували діти 
з Донецької та Луганської облас-
тей. Учні та їх вчителі жили в сім’ях  
тернополян, святкували Різдво, 
брали участь у Божественних лі-
тургіях, відвідували розважальні 
дійства.

У Білій Тернопільського району 
побували 37 дітей та їх виховате-
лів з Нового Айдара Луганської 
області. Хоч там безпосередньо 
не ведуться бойові дії та містечко 
не перебуває під окупацією, про-
те діти кожного дня чують відлун-
ня вибухів. У Білій вони відпочили 
душевно, кажуть їх вихователі. 
Луганчани захоплені гостинністю 

та щирістю наших людей, вражені 
багатством національних тради-
цій святкування різдвяно-
новорічних свят на Тернопіллі.

Святкування в Україні трива-
ють до Стрітення Господнього (15 
лютого). Люди колядують, ходять 
одні до одних у гості. У церквах 
відправляють святкові богослу-
жіння, після чого мистецькі колек-
тиви віншуваннями та колядками 
звеселяють людей. Побувавши 11 

січня у церкві Успіння Пресвятої 
Богородиці у приміському селі 
Біла, отримала велику духовну 
поживу від дитячої святкової лі-
тургії, мудрих настанов отця-
декана Романа Гриджука, зверне-
них до усіх присутніх, зокрема до 
юних гостей та їх вихователів з 
Нового Айдара Луганської облас-
тей, а ще щирих віншувань на-
родного аматорського 
фольклорно-обрядового ансамб-

лю “Білівчанка”, дітей села Біла.
Діти з Нового Айдара та їх ви-

хователі щиро вдячні підприємцю 
з Білої Руслану Царику та  Білець-
кому сільському голові  
Надії Мотиці за організацію по-
їздки та перебування дітей з Лу-
ганської області. Дякують 20-ти  
білецьким родинам, в яких діти 
безпосередньо перебували під 
час свят, та усім, хто долучився 
матеріально чи молитвою.

Новоайдарівці у Білій

Білецький сільський голова Надія Мотика, громада села та гості з Нового Айдара  
Луганської області у церкві Успіння  Пресвятої Богородиці у селі Біла Тернопільського району. 

Галина ЮРСА –  
ТРР “Джерело”. 

Фото автора.

Коли навідалась до Велико-
бірківського будинку твор-
чості школяра, навіть не  
підозрювала, який заряд по-
зитивної енергетики отри-
маю там. Галаслива група 
хлоп’ят, які назвали себе 
юними моделістами, випи-
лювали лобзиком, щось ма-
лювали, вирізали. Ледве 
вмовила їх сфотографувати-
ся на згадку та хоч фрагмен-
тарно розповісти, над чим 
вони так зосереджено пра-
цюють. Оскільки завітала я у 
Великі Бірки напередодні 
різдвяно-новорічних свят, то 
природно гуртківці готували 
прикраси на ялинку. 

Найбільше до вподоби хлопчи-
кам ангелята, тому у кожного з 
них була заготовка з паперу, яку 
вони потім копіювали на фанеру, 

вирізали лобзиком і аж тоді роз-
мальовували. Подумалось: “Якою 
гарною буде їхня лісова ялиночка, 
якщо на ній красуватиметься так 
багато ангелів – провісників добра 
і миру”.

На іншому столі побачила крес-
лення та заготовку для Різдвяної 
зірки. У ній багато рухомих дета-
лей, розповіли хлопчики, тому, 
коли діти ходитимуть колядувати, 
зірка буде гарно крутитися.

А ще гуртківці довідались, що 
воїнам, які беруть участь в АТО, 
дуже не вистарчає бойової техні-
ки. Тому, за їхніми словами, вони 
на заняттях зробили для них з па-
перу танки, гармати, ракетовози 
та ін. Великобірківські волонтери 
відправили подарунки від хлопчи-
ків — юних моделістів українським 
воїнам на схід України. А ті кажуть, 
що ця техніка б’є ворога не гірше 
від броні.

А ще моделісти-конструктори з 
Великих Бірок розповіли, що лю-
блять брати участь у різних кон-
курсах, повертатись звідти з при-

зами. А коли я запитала, 
чому ж у гуртку немає 
дівчаток, хлопці відпові-
ли, що це суто чоловіча 
справа.

Відвідавши заняття 
на гуртку з промовис-
тою назвою “Паперо-
пластика”, поринула у 
світ рукотворної краси. 
На стінах висіли чудові 
картини, панно, апліка-
ції, на столах був посуд, 
сувеніри. Важко повіри-
ти, що все це створено 
дітьми зі звичайного па-
перу. Дівчатка саме го-
тували подарунок для 
воїнів АТО — великого 
сніговика з паперу. 
Гуртківці впевнені, що 
отримавши подарунки, 
українські воїни будуть 
мати завжди гарний на-
стрій, бо  переконають-
ся, що їх вдома чекають 

і дуже-дуже люблять. Учасниця 
гуртка “Паперопластика” Олек-
сандра Ваврик побажала усім 
українцям якнайшвидшого закін-
чення війни на сході України. 
Адже там гинуть люди. Набагато 
краще, сказала дівчинка, щоб усі 
народи жили один з одним у мирі 
та злагоді. Якби ж до слів цієї му-
дрої дитини прислухались усі, від 
кого безпосередньо залежить за-
кінчення цієї людиноненависниць-
кої, безбожної бійні.

Керівники гуртків Великобір-
ківського будинку творчості шко-
ляра “Юний моделіст-конструктор” 
Ольга Урманець  та “Папероплас-
тика” Наталія Лисак дуже пиша-
ються досягненнями своїх вихо-
ванців. Ці діти надзвичайно пра-
цьовиті, вони схоплюють усе з 
першого разу, а головне — рос-
туть патріотами, щиро вболівають 
та роблять свій посильний дитя-
чий внесок у перемогу українців у 
війні на сході нашої держави. 

Виховна година ●

Танки та інша техніка  
для українського війська

Керівник гуртка Великобірківського будинку творчості школяра  
“Юний моделіст-конструктор” Ольга Урманець зі своїми вихованцями.

Гуртківці Великобірківського БТШ “Паперопластика” та керівник 
Наталія Лисак виготовили з паперу оригінального сніговика.

Володимир СОКОЛИШИН, 
прокурор Тернопільськго 

району, молодший радник 
юстиції.

Працівники прокуратури Тер-
нопільського району систе-
матично проводять перевірки 
щодо дотримання органами 
державної виконавчої влади, 
місцевого самоврядування, 
підприємствами, установами 
та організаціями, розташова-
ними на території району, ви-
мог Закону України “Про 
звернення громадян”. 

За результатами проведених 
перевірок на усунення виявлених 
порушень закону прокуратурою 
Тернопільського району внесено 
11 подань, до дисциплінарної від-
повідальності притягнуто 10 поса-
дових осіб.

У прокуратуру Тернопільського 
району впродовж 2013 року надій-
шло 434 письмових звернення гро-
мадян, з них: 208 звернень виріше-
но, 20 — задоволено, 218 — на-
правлено в інші відомства для ви-
рішення.

Оперативними працівниками 
прокуратури району вживаються 
заходи для реального поновлення 
порушених прав громадян. Після 
втручання прокуратури району від-
новлено конституційні права гро-
мадян, а саме —  виплачено забор-
гованість із заробітної плати, за-
хищено земельні права. Так, із за-
гальної кількості вирішених звер-
нень найбільш поширена категорія 
про порушення конституційних 
прав та свобод громадян — 126 та 
з питань досудового розслідування 
— 56. Найбільше звернень надій-
шло від жителів м. Тернополя — 
85, смт. Велика Березовиця — 24. 
У 2014 році працівниками прокура-
тури Тернопільського району вирі-
шено два звернення народних де-
путатів України.

Увагу — 
зверненням 
громадян

Марія ЛУЦИШИН, 
старший інспектор РН та ГФ 

СДІМ МГБ Тернопільського РВ 
УМВС України  

в Тернопільській області.

Плануєте поїздки за місто, 
вас довго не буде у власно-
му помешканні — не забу-
вайте про елементарні пра-
вила збереження свого 
майна. 
 
Правоохоронці радять: ніколи 

не повідомляйте стороннім лю-
дям про ваші плани, особливо це 
стосується вашої відсутності вдо-
ма; попросіть сусідів, якщо ви їм 
довіряєте, час від часу заглядати 
на сходову клітку і перевіряти ці-
лісність ваших вхідних дверей та 
замків, на випадок непередбачу-
ваних обставин залиште їм номер 
телефону, за яким вас можна 
швидко розшукати; будьте обе-
режні з таксистами — не розпо-
відайте куди і наскільки їдете, бо 
трапляється, що нечисті на руку 
представники цієї професії висту-
пають у ролі навідників для квар-
тирних злодіїв; якщо є можли-
вість, напередодні поїздки відне-
сіть цінні речі до близьких роди-
чів, які на період свят залишають-
ся вдома; виходячи з помешкан-
ня, зачиніть вікна і замкніть двері 
на всі замки, не забудьте ключі. 

Однак найнадійнішим методом 
охорони житла — обладнання по-
мешкання засобами охоронної 
сигналізації, підключення на пульт 
централізованої охорони.

Соціальна Всеукраїнська  
акція “Квартира під охорону” 
триває. За детальнішою інфор-
мацією з приводу обладнання 
помешкання засобами охорон-
ної сигналізації звертайтесь до 
дільничного інспектора міліції, 
який обслуговує ваш населений 
пункт, або за тел. 096-60-50-
262.

Служба 102 ●

“Квартира  
під охорону”
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ÖÅÐÊÎÂÍÈÉ ÊÀËÅÍÄÀÐ

 1 ×ò. Ì÷. Âîí³ôàò³ÿ. Íîâèé ð³ê

(çà í. ñò.)

 2 Ïò. Ñùì÷. ²ãíàò³ÿ Áîãîíîñöÿ

 3 Ñá. Ìö. Þë³ÿí³¿, ñâò. Ïåòðà

 4 Íä. 30-òà. Ñââ. Îòö³â.

Âìö. Àíàñòàñ³¿

 5 Ïí. 10 ì÷÷. ó Êðèò³: Ôåîäóëà,

Ñàòîðí³íà

 6 Âò. Íàâå÷³ð’ÿ Ð³çäâà

(Ñâÿòâå÷³ð), ìö. ªâãåí³¿

 7 Ñð. Ð²ÇÄÂÎ ÕÐÈÑÒÎÂÅ

 8 ×ò. Ñîáîð Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³

 9 Ïò. Àï. ïðøì÷. àðõ³äèÿêîíà

Ñòåôàíà

10 Ñá. Ì÷÷. 20000 Íèêîìèä³éñüêèõ,

ìö. Àãàô³¿

11 Íä. 31-øà. Ïî Ð³çäâ³.

Ì÷÷. íåìîâëÿò Â³ôëåºì.

12 Ïí. Ìö. Îíèñ³¿, ïðï. Çîòèêà,

àï. Òèìîíà

13 Âò. Ïðï. Ìåëàí³¿ Ðèìëÿíêè

14 Ñð. Îáð³çàííÿ Ã.Í.².Õ., ñâò.

Âàñèë³ÿ Âåëèêîãî, ñâò.

Ïåòðà Ìîãèëè, Íîâèé ð³ê

15 ×ò. Ñâò. Ñ³ëüâåñòðà Ðèìñüêîãî,

ïðï. Ñåðàôèìà

16 Ïò. Ïðîðîêà Ìàëàõ³¿, ì÷. Ãîðä³ÿ

17 Ñá. Ñîáîð 70-òè àïîñòîë³â

18 Íä. 32-ãà. Íàâå÷³ð’ÿ Áîãîÿâëåííÿ,

îñâÿ÷. âîäè, Ùåäðèé âå÷³ð

(ï³ñò). Ïð. Ìèõåÿ

19 Ïí. ÁÎÃÎßÂËÅÍÍß,

ÕÐÅÙÅÍÍß Ã.Í.².Õ.

20 Âò. Ñîáîð ïðîðîêà ²îàííà

Õðåñòèòåëÿ

21 Ñð. Ïðï. Ãåîðã³ÿ Õîçåâèòà,

ñïîâ. Åì³ë³àíà

22 ×ò. Ì÷. Ïîë³ºâêòà, ïð. Ñàìåÿ

23 Ïò. Ñâò. Ãðèãîð³ÿ Í³ñüêîãî,

ïðï. Ìàðê³ÿíà

24 Ñá. Ïðï. Ôåîäîñ³ÿ Âåëèêîãî

25 Íä. 33-òÿ. Ìö. Òåòÿíè,

ñâò. Ñàâè Ñåðáñüêîãî

26 Ïí. Ì÷÷. ªðìèëà ³ Ñòðàòîíèêà,

ì÷. Ïåòðà

27 Âò. Ð³âíîàï. Í³íè, ïðîñâ³òè-

òåëüêè Ãðóç³¿

28 Ñð. Ïðïï. Ïàâëà Ô³âåéñüêîãî,

²îàííà Êóùíèêà

29 ×ò. Ïîêëîí³ííÿ êàéäàíàì

àï. Ïåòðà

30 Ïò. Ïðï. Àíòîí³ÿ Âåëèêîãî

31 Ñá. Ñâòò. Àôàíàñ³ÿ òà Êèðèëà

Îëåêñàíäð³éñüêèõ

 1 Íä. Ïðî ìèòàðÿ ³ ôàðèñåÿ.

Ïðï. Ìàêàð³ÿ, ñâò. Ìàðêà

 2 Ïí. Ïðï. ªâôèì³ÿ, ì÷÷. ²ííè,

Ï³ííè, Ðèììè

 3 Âò. Ìàêñèìà ñïîâ³ä.,

ì÷. ªâãåí³ÿ

 4 Ñð. Àï. Òèìîô³ÿ,

ïðì÷. Àíàñòàñ³ÿ Ê.-Ïå÷.

 5 ×ò. Ñùì÷. Êëèìåíòà,

ì÷. Àãàôàíãåëà

 6 Ïò. Ïðï. Êñåí³¿ (Îêñàíè),

ì÷. Òèìîô³ÿ

 7 Ñá. Ñâò. Ãðèãîð³ÿ Áîãîñëîâà

 8 Íä. Ïðî áëóäíîãî ñèíà.

Ïðï. Êñåíîôîíòà

 9 Ïí. Ñâò. ²îàííà Çîëîòîóñòîãî

10 Âò. Ïðï. ªôðåìà Ñèð³éöÿ,

ïðï. Ïàëëàä³ÿ

11 Ñð. Ñùì÷. ²ãíàò³ÿ Áîãîíîñöÿ

12 ×ò. Òðüîõ ñâÿòèòåë³â: Âàñèë³ÿ

Âåëèêîãî, Ãðèãîð³ÿ Áîãîñëîâà,

²îàííà Çîëîòîóñòîãî

13 Ïò. Áåçñð³áíèê³â ì÷÷. Êèðà

òà ²îàííà

14 Ñá. Ïîìèíàëüíà. Ì÷. Òðèôîíà,

ìö. Ïåðïåòó¿

15 Íä. Ì’ÿñîïóñíà.

ÑÒÐ²ÒÅÍÍß Ã.Í.².Õ.

16 Ïí. Ïðàâ. Ñèìåîíà,

ïðîðî÷èö³ Àííè

17 Âò. Ïðï. ²ñèäîðà, ì÷. ßäîðà,

ñùì÷. Àâðàì³ÿ

18 Ñð. Ìö. Àãàô³¿, ñâò. Ôåîäîñ³ÿ

19 ×ò. Ïðï. Âóêîëà,

ïðï. Âàðñîíîô³ÿ

20 Ïò. Ïðï. Ïàðôåí³ÿ, ïðï. Ëóêè

21 Ñá. Âì÷. Ôåîäîðà Ñòðàòèëàòà,

ñâò. Ñàâè

22 Íä. Ñèðîïóñíà, ïðîùåíà.

Ì÷. Íèêèôîðà

23 Ïí. Ïî÷àòîê Âåëèêîãî ïîñòó.

Ñùì÷. Õàðëàìï³ÿ

24 Âò. Ñùì÷. Âëàñ³ÿ,

ïðàâ. Ôåîäîðè

25 Ñð. Ñâò. Ìåëåò³ÿ, ñâò. Àíòîí³ÿ

26 ×ò. Ïðïï. Ìàðòèí³àíà,

Çî¿, Ñâ³òëàíè. Áëãâ. êí.

Êîíñòàíòèíà Îñòðîçüêîãî

27 Ïò. Ð³âíîàï. Êèðèëà,

ó÷èòåëÿ ñëîâ’ÿíñüêîãî

28 Ñá. Âì÷. Ôåäîðà Òèðîíà.

Àï. Îíèñèìà

 1 Íä. 1-øà Â. Ï. Òîðæåñòâî

Ïðàâîñëàâ’ÿ

 2 Ïí. Âì÷. Ôåîäîðà Òèðîíà

 3 Âò. Ñâò. Ëåâà, ñâò. Àãàï³òà

 4 Ñð. Àïï. Àðõèïà, Ôèëèìîíà,

ì÷. Ìàêñèìà

 5 ×ò. Ïðï. Ëåâà ºï. Êàòàíñüêîãî,

ïðï. Àãàôîíà Ê.-Ïå÷.

Áëãâ. êí. Êè¿âñüêîãî

ßðîñëàâà Ìóäðîãî

 6 Ïò. Ïðï. Òèìîô³ÿ, ñâò. ªâñòàõ³ÿ

Àíòèîõ³éñüêîãî

 7 Ñá. Ì÷. Ìàâðèê³ÿ, ïðï. Àôàíàñ³ÿ

 8 Íä. 2-ãà Â. Ï. Ñâò. Ãðèãîð³ÿ

Ïàëàìè. Ñîáîð ïðåïîäîáíèõ

îòö³â Êèºâî-Ïå÷åðñüêèõ

 9 Ïí. ² ³ II çíàéäåííÿ, ãîëîâè

²îàííà Õðåñòèòåëÿ,

10 Âò. Ñâò. Òàðàñ³ÿ Êîíñòàíòèíî-

ïîëüñüêîãî

11 Ñð. Ñâò. Ïîðôèð³ÿ, ì÷. Ñåâàñò³ÿíà

12 ×ò. Ïðï. Ïðîêîï³ÿ, ïðï. Ôàëàëåÿ,

ïðï. Òèòà

13 Ïò. Ïðï. Âàñèë³ÿ, ñùì÷÷.

Ïðîòåð³ÿ, Íåñòîðà

14 Ñá. Ïðìö. ªâäîê³¿. Ìö. Àíòîí³íè

15 Íä. 3-òÿ Â. Ï. Õðåñòîïîêë³ííà.

Ïðï. Àãàôîíà

16 Ïí. Ì÷÷. ªâòðîï³ÿ, Êëåîí³êà

é Âàñèë³ñêà

17 Âò. Ïðï. Ãåðàñèìà,

ì÷÷. Ïàâëà ³ Þë³ÿí³¿

18 Ñð. Ì÷. Êîíîíà, ì÷. Îíèñ³ÿ

19 ×ò. Ì÷÷. 42 â Àìîðå¿:

Êîñòÿíòèíà, Àåò³ÿ...

20 Ïò. Ñåìè ñùì÷÷. â Õåðñîíåñ³,

ïðï. Ïàâëà

21 Ñá. Ïðï. Ôåîô³ëàêòà, àï. ªðìà

22 Íä. 4-òà Â. Ï. Ïðï. ²îàííà.

40 ì÷÷. Ñåâàñò³éñüêèõ

23 Ïí. Ì÷÷. Êîäðàòà, Â³êòîðà,

Ãàëèíè

24 Âò. Ñâò. Ñîôðîí³ÿ

25 Ñð. Ïðï. Ôåîôàíà. Êàíîí

Àíäð³ÿ Êðèò., ïîêëîíè

26 ×ò. Ì÷. Îëåêñàíäðà, ìö.

Õðèñòèíè Ïåðñüêî¿

27 Ïò. Ïðï. Âåíåäèêòà

28 Ñá. Àêàô³ñòîâà. Ì÷. Àãàï³ÿ

29 Íä. 5-òà Â. Ï. Ïðï. Ìàð³¿

ªãèïåòñüêî¿

30 Ïí. Ïðï. Îëåêñ³ÿ, ì÷. Ìàðèíà

31 Âò. Ñâò. Êèðèëà, ì÷÷. Òðîôèìà

³ ªâêàðï³ÿ

 1 Ñð. Ì÷÷. Õðèñàíôà ³ Äàð³¿

 2 ×ò. Ïðïï. îòö³â, óá. ó ì-ð³

Ñàâè, ìö. Ñâ³òëàíè

 3 Ïò. Ïðï. ßêîâà ñïîâ.,

ñâò. Êèðèëà

 4 Ñá. Ëàçàðåâà. Ñùì÷. Âàñèë³ÿ

Àíêèð. Ïðï. ²ñààê³ÿ

 5 Íä. 6-òà, Âåðáíà. Âõ³ä Ãîñ-

ïîäí³é ó ªðóñàëèì. Îñâÿ÷.

ëîçè. Ì÷÷. Íèêîíà, Ë³ä³¿

 6 Ïí. Ñòðàñíèé òèæäåíü. Ïðï.

ßêîâà, ïðï. Çàõàð³¿

 7 Âò. ÁËÀÃÎÂ²ÙÅÍÍß

ÏÐÅÑÂßÒÎ¯ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖ²

 8 Ñð. Âåëèêà. Àðõ. Ãàâðè¿ëà,

ñââ. Àëëè, Ëàðèñè

 9 ×ò. Âåëèêèé. Óòðåíÿ Ñòðàñòåé.

Ìö. Ìàòðîíè

10 Ïò. Âåëèêà. Âèíîñ Ïëàùàíèö³.

Ïðï. ²ëàð³îíà

11 Ñá. Âåëèêà. Îñâÿ÷åííÿ ïàñîê.

Ïðï. Ìàðêà

12 Íä. ÂÎÑÊÐÅÑ²ÍÍß ÕÐÈÑÒÎÂÅ,

ÏÀÑÕÀ

13 Ïí. Ñâ³òëèé. Ñùì÷. ²ïàò³ÿ.

Ïðï. Àïîëîí³ÿ

14 Âò. Ñâ³òëèé. Ïðï. Ìàð³¿

ªãèïåòñüêî¿

15 Ñð. Ñâ³òëà. Ïðï. Òèòà,

ì÷. Ïîë³êàðïà

16 ×ò. Ñâ³òëèé. Ïðï. Ìèêèòè

ñïîâ³ä., ìö. Ôåîäîñ³¿

17 Ïò. Ñâ³òëà. Ïðï. Éîñèôà,

ïðï. Ãåîðã³ÿ

18 Ñá. Ñâ³òëà. Ì÷. Àãàôîïîäà

19 Íä. 2-ãà, ïðîâ³äíà. Àíòèïàñõà.

Àï. Ôîìè

20 Ïí. Ïðï. Ãåîðã³ÿ, ïðï. Äàíè¿ëà

21 Âò. Ïðîâîäè. Àïï. ²ðîä³îíà

22 Ñð. Ì÷. ªâïñèõ³ÿ, ïðï. Âàäèìà

23 ×ò. Ì÷÷. Òåðåíò³ÿ, Ïîìï³ÿ

òà ³í., ì÷. ßêîâà

24 Ïò. Ñùì÷. Àíòèïè,

ì÷. Ìàðòèí³àíà

25 Ñá. Ïðï. Âàñèë³ÿ, ñùì÷. Çèíîíà

26 Íä. 3-òÿ, æ³íîê ìèðîíîñèöü.

Ñùì÷. Àðòåìîíà

27 Ïí. Ñâò. Ìàðòèíà, ì÷÷. Àíòîí³ÿ,

²îàííà ³ ªâñòàõ³ÿ

28 Âò. Àïï. Àðèñòàðõà, Ïóäà,

Òðîõèìà, ì÷. Ñàâè

29 Ñð. Ìöö. Àãàï³¿, ²ðèíè, Õ³îí³¿.

Ì÷. Ëåîí³äà

30 ×ò. Ñùì÷. Ñèìåîíà, ì÷. Àäð³àíà

 1 Ïò. Ì÷÷. Â³êòîðà, Çèíîíà

 2 Ñá. Ïðï. ²îàííà, ñâòò. Ãåîðã³ÿ,

Òðèôîíà

 3 Íä. 4-òà, ïðî ðîçñëàáëåíîãî.

Ïðï. Ôåîäîðà Òðèõèïè

 4 Ïí. Ñùì÷. ßíóàð³ÿ, ì÷. ²ñàê³ÿ,

ñâò. Ìàêñèì³ÿíà

 5 Âò. Ïðï. Ôåîäîðà, ïðï. Â³òàë³ÿ

 6 Ñð. Ïðåïîëîâåííÿ. Âì÷. Þð³ÿ,

ìö. Îëåêñàíäðè

 7 ×ò. Ïðï. Ñàâè Ñòðàòèëàòà,

ïðï. Îëåêñ³ÿ

 8 Ïò. Àï. ³ ºâ. Ìàðêà

 9 Ñá. Ñâò. Âàñèë³ÿ, ñâò. Ñòåôàíà

10 Íä. 5-òà, ïðî ñàìàðÿíêó.

Àï. ñùì÷. Ñèìåîíà

11 Ïí. Ì÷. Ìàêñèìà, àï. ßñîíà

12 Âò. 9 ì÷÷. ó Êèçèö³, ì÷.

Àâðàì³ÿ. Ïðï. Àìô³ëîõ³ÿ

Ïî÷à¿âñüêîãî

13 Ñð. Àï. ßêîâà Çàâåäåºâà,

ñâò. ²ãíàò³ÿ

14 ×ò. Ïð. ªðåì³¿, ñùì÷. Ìàêàð³ÿ,

áëãâ. Òàìàðè

15 Ïò. Ñâò. Àôàíàñ³ÿ Âåëèêîãî,

ì÷÷. Áîðèñà ³ Ãë³áà

16 Ñá. Ì÷÷. Òèìîô³ÿ, Ìàâðè,

ïðï. Ôåîäîñ³ÿ

17 Íä. 6-òà, ïðî ñë³ïîãî.

Ìö. Ïåëàãå¿

18 Ïí. Âìö. ²ðèíè

19 Âò. Ïðàâ. ²îâà, ïðï. ²îâà

Ïî÷à¿âñüêîãî. Ì÷. Âàðâàðà

20 Ñð. Ì÷. Àêàê³ÿ, ïðï. ²îàííà.

Â³ääàííÿ Ïàñõè

21 ×ò. ÂÎÇÍÅÑ²ÍÍß ÃÎÑÏÎÄÍª.

Àï. ³ ºâ. ²îàííà Áîãîñëîâà

22 Ïò. Ïåðåíåñ. ìîùåé ñâò.

Ìèêîëàÿ ×óäîòâîðöÿ

23 Ñá. Àï. Ñèìîíà Çèëîòà,

áëæ. Òà¿ñ³¿

24 Íä. 7-ìà, ñââ. Îòö³â. Ð³âíîàïï.

Êèðèëà ³ Ìåôîä³ÿ

25 Ïí. Ñâò. ªïèôàí³ÿ, ñâò. Ãåðìàíà

26 Âò. Ìö. Ãë³êåð³¿, ïðì÷. Ìàêàð³ÿ

Êàí³âñüêîãî

27 Ñð. Ì÷. ²ñèäîðà, ïðï. Ìèêèòè,

ì÷. Ìàêñèìà

28 ×ò. Ïðï. Ïàõîì³ÿ Âåë., ïðï. ²ñà¿

29 Ïò. Ïðï. Ôåîäîðà Îñâÿ÷åíîãî

30 Ñá. Òðî¿öüêà ïîìèíàëüíà.

Àï. Àíäðîí³êà ³ Þí³¿

31 Íä. 8-ìà. ÄÅÍÜ ÑÂßÒÎ¯

ÒÐ²ÉÖ², Ï’ßÒÄÅÑßÒÍÈÖß

 1 Ïí. ÑÂßÒÎÃÎ ÄÓÕÀ.

Ñùì÷. Ïàòðèê³ÿ

 2 Âò. Ì÷÷. Ôàëàëåÿ, Îëåêñàíäðà,

Àñòåð³ÿ

 3 Ñð. Ð³âíîàïï. Êîíñòàíòèíà

òà ªëåíè

 4 ×ò. Ì÷. Âàñèë³ñêà

 5 Ïò. Ïðï. Ìèõà¿ëà,

ïðï. ªâôðîñèí³¿

 6 Ñá. Ïðï. Ñèìåîíà Ñòîâïíèêà,

ïðï. Ìèêèòè

 7 Íä. 1-øà. Âñ³õ ñâÿòèõ.

Ñùì÷. Ôåðàïîíòà

 8 Ïí. Ïî÷àòîê Ïåòðîâîãî ïîñòó.

Àïï. Êàðïà, Àëôåÿ

 9 Âò. Ñùì÷. Ôåðàïîíòà, ïðàâ.

²îàííà Óêðà¿íöÿ

10 Ñð. Ïðï. Ìèêèòè, ñâò. ²ãíàò³ÿ

11 ×ò. Ìö. Ôåîäîñ³¿, ñââ. îòö³â

1 Âñåëåíñüêîãî Ñîáîðó

12 Ïò. Ïðï. ²ñààê³ÿ Äàëìàòñüêîãî

13 Ñá. Àï. ªðìà, ì÷. Ô³ëîñîôà

14 Íä. 2-ãà. Âñ³õ óêðà¿íñüêèõ

ñâÿòèõ. Ì÷. Þñòèíà.

Áëãâ. êí. Àñêîëüäà

15 Ïí. Ñâò. Íèêèôîðà, âì÷. ²îàííà

Ñî÷àâñüêîãî

16 Âò. Ì÷÷. Ëóêèë³ÿíà, Êëàâä³ÿ,

²ïàò³ÿ, Ïàâëà

17 Ñð. Ñâò. Ìèòðîôàíà,

ñâò. Çîñèìè

18 ×ò. Ñùì÷. Äîðîôåÿ, áëãâ. ²ãîðÿ

19 Ïò. Ïðï. Â³ññàð³îíà, ïðï.

²ëàð³îíà Íîâîãî

20 Ñá. Ì÷. Ôåîäîòà,

ñùì÷. Ìàðêåëèíà

21 Íä. 3-òÿ. Âì÷. Ôåîäîðà,

ñâò. ªôðåìà

22 Ïí. Ñâò. Êèðèëà, ïðøìö. Ôåêëè

23 Âò. Ñùì÷. Òèìîô³ÿ,

ïðï. Ñèëóàíà

24 Ñð. Àïï. Âàðôîëîìåÿ ³ Âàðíàâè

25 ×ò. Ïðï. Îíóôð³ÿ Âåë., ïðï.

Ïåòðà Àôîíñüêîãî

26 Ïò. Ìö. Àêèëèíè, ìö. Àíòîí³íè

27 Ñá. Ïð. ªëèñåÿ, ñâò. Ìåôîä³ÿ

28 Íä. 4-òà. Ïð. Àìîñà, ì÷÷. Â³òà,

Ìîäåñòà. Ñâò. Ìèõà¿ëà,

ïåðøîãî ìèòð. Êè¿âñüêîãî

29 Ïí. Ñâò. Òèõîíà, ñùì÷. Òèãð³ÿ

30 Âò. Ì÷÷. Ìàíó¿ëà, Ñàâåëà

òà ²ñìà¿ëà

 1 Ñð. Ì÷÷. Ëåîíò³ÿ, ²ïàò³ÿ

³ Ôåîäóëà

 2 ×ò. Àï. Þäè, ïðï. Ïà¿ñ³ÿ

 3 Ïò. Ñùì÷. Ìåôîä³ÿ Ïàòàðñü-

êîãî

 4 Ñá. Ì÷. Þë³ÿíà, ñùì÷. Òåðåíò³ÿ

 5 Íä. 5-òà. Ñùì÷. ªâñåâ³ÿ,

ì÷÷. Ç³íîíà ³ Ç³íè

 6 Ïí. Ìö. Àãðèïèíè, ì÷. ªâñòîõ³ÿ

 7 Âò. Ð³çäâî ²îàííà Õðåñòèòåëÿ

 8 Ñð. Ïðìö. Ôåâðîí³¿ ä³âèö³

 9 ×ò. Ïðï. Äàâèäà Ñîëóíñüêîãî,

ïðï. ²îàííà

10 Ïò. Ïðï. Ñàìïñîíà,

ïðàâ. ²îàííè ìèðîíîñèö³

11 Ñá. Ì÷÷. áåçñð. Êèðà òà ²îàííà

12 Íä. 6-òà. Ñââ. àïï. Ïåòðà

³ Ïàâëà, çàê. ïîñòó

13 Ïí. Ñîáîð 12-òè àïï.

Âîëèíñüêî¿ ³êîíè Á. Ì.

14 Âò. Áåçñð³áíèê³â Êîñìè

òà Äàì³ÿíà

15 Ñð. Ïîêëàäåííÿ ðèçè Ïðåñâÿòî¿

Áîãîðîäèö³

16 ×ò. Ì÷. ßêèíôà, ïðï. Àíàòîë³ÿ

Ïå÷åðñüêîãî

17 Ïò. Ñâò. Àíäð³ÿ Êðèòñüêîãî

18 Ñá. Ïðï. Àôàíàñ³ÿ, ïðï. Ñåðã³ÿ

19 Íä. 7-ìà. Ïðï. Ñèñîÿ Â.,

êí. Þë³ÿí³¿

20 Ïí. Ïðï. Ôîìè ç Ìàëå¿,

ïðï. Àêàê³ÿ

21 Âò. Âì÷. Ïðîêîï³ÿ

22 Ñð. Ñùì÷. Ïàíêðàò³ÿ,

ñùì÷. Êèðèëà Ãîðòèí.

23 ×ò. 45 ì÷÷. â Í³êîïîë³,

ïðï. Àíòîí³ÿ Ïå÷åðñüê.

24 Ïò. Ð³âíîàï. êíÿãèí³ Îëüãè,

ìö. ªâôèì³¿

25 Ñá. Ì÷÷. Ïðîêëà òà ²ëàð³ÿ

26 Íä. 8-ìà. Ñîáîð àðõ. Ãàâðè¿ëà.

Ïðï. Ñòåôàíà

27 Ïí. Àï. Àêèëè, ì÷. Þñòà

28 Âò. Ð³âíîàï. êíÿçÿ Âîëîäèìèðà

Âåëèêîãî

29 Ñð. Ñùì÷. Àô³íîãåíà

³ 10-òè ó÷í³â

30 ×ò. Âìö. Ìàðèíè (Ìàðãàðèòè)

31 Ïò. Ì÷. Åì³ë³àíà, ì÷. ßêèíôà

 1 Ñá. Ïðï. Ìàêðèíè,

ïðï. Ñåðàôèìà

 2 Íä. 9-òà. Ïðîð. ²ëë³, ïðì÷.

Àôàíàñ³ÿ

 3 Ïí. Ïð. ªçåê³¿ëÿ, ïðï. Ñèìåîíà

 4 Âò. Ð³âíîàï. Ìàð³¿ Ìàãäàëèíè,

ñùì÷. Ôîêè

 5 Ñð. Ïî÷à¿âñüêî¿ ³êîíè Áîæî¿

Ìàòåð³, ì÷. Òðîõèìà

 6 ×ò. Ìö. Õðèñòèíè, ì÷÷. êíí.

Áîðèñà ³ Ãë³áà

 7 Ïò. Óñï³ííÿ ïðàâåäíî¿ Àííè

 8 Ñá. Ñùì÷. ªðìîëàÿ,

ìö. Ïàðàñêåâè

 9 Íä. 10-òà. Âì÷. Ïàíòåëåéìîíà,

ïðï. Àíô³ñè

10 Ïí. Àïï. Ïðîõîðà, Íèêàíîðà,

Òèìîíà

11 Âò. Ì÷. Êàëèíèêà, ìö. Ñåðàôèìè

12 Ñð. Àïï. Ñèëè, Ñèëóàíà,

ì÷. ²îàííà Âî¿íà

13 ×ò. Ïðàâ. ªâäîêèìà, ìö. Þëèòè

14 Ïò. Âèíåñåí. ×åñíîãî Õðåñòà,

ì÷÷. Ìàêêàâå¿â.

Õðåùåííÿ Óêðà¿íè.

Ïî÷. Óñïåíñüêîãî ïîñòó

15 Ñá. Ïåðåíåñåííÿ ìîùåé

ñùì÷. Ñòåôàíà

16 Íä. 11-òà. Ïðïï. ²ñààê³ÿ,

Äàëìàòà, Ôàâñòà

17 Ïí. 7 ì÷÷. â Åôåñ³, ïðìö. ªâäîê³¿

18 Âò. Ì÷. ªâñèãí³ÿ, ïðàâ. Íîííè

19 Ñð. ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÍß

ÃÎÑÏÎÄÍª, îñâÿ÷åííÿ ïëîä³â

20 ×ò. Ïðì÷. Äîìåò³ÿ,

ïðï. Ïèìåíà

21 Ïò. Ñâò. Åì³ë³àíà, ïðï. Ãðèãîð³ÿ,

ñâò. Ìèðîíà

22 Ñá. Àï. Ìàòô³ÿ, ì÷. Þë³ÿíà

23 Íä. 12-òà. Ì÷÷. Ëàâðåíò³ÿ,

Ñèêñòà

24 Ïí. Ïðï. Ôåîäîðà, ìö. Ñîñàííè

25 Âò. Ì÷÷. Ôîò³ÿ, Àíèêèòè,

ñùì÷. Îëåêñàíäðà

26 Ñð. Ïåðåíåñ. ìîùåé ïðï.

Ìàêñèìà ñïîâ³ä.

27 ×ò. Ïð. Ìèõåÿ, ïåðåíåñ. ìîùåé

ïðï. Ôåîäîñ³ÿ

28 Ïò. ÓÑÏ²ÍÍß ÏÐÅÑÂßÒÎ¯

ÁÎÃÎÐÎÄÈÖ², çàê³í. ïîñòó

29 Ñá. Ïåðåíåñåííÿ Íåðóêîòâîðíîãî

îáðàçà ²ñóñà Õðèñòà

30 Íä. 13-òà. Ì÷. Ìèðîíà,

ïðï. Àë³ï³ÿ Ïå÷.

31 Ïí. Ì÷÷. Ôëîðà ³ Ëàâðà

 1 Âò. Ì÷. Àíäð³ÿ Ñòðàòèëàòà,

ì÷. Òèìîô³ÿ

 2 Ñð. Ïðîð. Ñàìó¿ëà, ì÷÷. Ñåâèðà,

Ìåìíîíà

 3 ×ò. Àï. Ôàäåÿ, ìö. Âàññè

ç ä³òüìè

 4 Ïò. Ì÷÷. Àãàôîíèêà, Çîòèêà

 5 Ñá. Ì÷. Ëóïà, ñùì÷. ²ðèíåÿ

 6 Íä. 14-òà. Ñùì÷. ªâòèõ³ÿ,

ñâò. Ïåòðà

 7 Ïí. Àï. Âàðôîëîìåÿ, àï. Òèòà

 8 Âò. Ì÷÷. Àäð³ÿíà ³ Íàòàë³¿

 9 Ñð. Ïðï. Ïèìåíà Âåëèêîãî,

ñùì÷. Êóêø³ ³ Ïèìåíà

10 ×ò. Ïðï. Ìîéñåÿ, îòö³â Êèºâî-

Ïå÷., ïðï. ²îâà

11 Ïò. Óñ³÷åííÿ ãîëîâè ïðîð.

²îàííà Ïðåäòå÷³, ï³ñò

12 Ñá. Ñâòò. Îëåêñàíäðà,

²îàííà ³ Ïàâëà

13 Íä. 15-òà. Ïîêëàäåííÿ ïîÿñà

Áîãîðîäèö³

14 Ïí. Ïî÷àòîê öåðêîâíîãî ðîêó.

Ïðï. Ñèìåîíà Ñòîâïíèêà

15 Âò. Ì÷. Ìàìàíòà, ñâò.

²îàííà Ïîñíèêà

16 Ñð. Ñùì÷. Àíôèìà,

ïðï. Ôåîêòèñòà

17 ×ò. Ñùì÷. Âàâèëè, ïðîð.

Ìîéñåÿ Áîãîâèäöÿ

18 Ïò. Ïð. Çàõàð³¿ ³ ïðàâ. ªëèçà-

âåòè, ìö. Ðà¿ñè

19 Ñá. Ñïîìèí ÷óäà Àðõ. Ìèõà¿ëà

â Õîíåõ

20 Íä. 16-òà. Ì÷. Ñîçîíòà,

ïðì÷. Ìàêàð³ÿ

21 Ïí. Ð²ÇÄÂÎ ÏÐÅÑÂßÒÎ¯

ÁÎÃÎÐÎÄÈÖ²

22 Âò. Ïðàââ. Éîàêèìà ³ Àííè,

ì÷. Ñåâåð³ÿíà

23 Ñð. Ì÷÷. Ì³íîäîðè, Ìèòðîäîðè,

Í³ìôîäîðè

24 ×ò. Ïðï. Ôåîäîðè Îëåêñàíäð³éñü-

êî¿

25 Ïò. Ñùì÷. Àâòîíîìà,

ì÷. Þë³ÿíà

26 Ñá. Ñùì÷. Êîðíèë³ÿ,

ì÷. Êðîí³äà

27 Íä. 17-òà. ÂÎÇÄÂÈÆÅÍÍß

×ÅÑÍÎÃÎ ÕÐÅÑÒÀ, ï³ñò

28 Ïí. Âì÷. Íèêèòè, ì÷. Ìàêñèìà

29 Âò. Âìö. ªâôèì³¿, ì÷. Â³êòîðà,

ìö. Ëþäìèëè

30 Ñð. Ìöö. Â³ðè, Íàä³¿, Ëþáîâ³

³ ìàòåð³ ¿õ Ñîô³¿

 1 ×ò. Ïðï. ªâìåí³ÿ, ìö. Àð³ÿäíè

 2 Ïò. Ì÷. Òðîôèìà,

áëãâ. êí. ²ãîðÿ

 3 Ñá. Âì÷. ªâñòàô³ÿ, áëãâ. Îëåãà

 4 Íä. 18-òà. Àï. Ê³íäðàòà,

ñâò. Äèìèòð³ÿ

 5 Ïí. Ïð. Éîíè, ñùì÷. Ôîêè

 6 Âò. Çà÷àòòÿ ²îàííà Õðåñòèòåëÿ

 7 Ñð. Ïðìö. Ôåêëè, ïðï. Êîïð³ÿ,

ñâ. Âëàäèñëàâà.

Ïðï. Ôåîäîñ³ÿ Ìàíÿâñüêîãî

 8 ×ò. Ïðï. ªâôðîñèí³¿,

ïðï. Ñåðã³ÿ

 9 Ïò. Àï. ³ ºâ. ²îàííà Áîãîñëîâà

10 Ñá. Àïï. Ìàðêà, Àðèñòàðõà

11 Íä. 19-òà. Ïðï. Õàðèòîíà.

Ñîáîð îòö³â Ïå÷åðñüêèõ

12 Ïí. Ïðï. Êèð³àêà, ïðï. Ôåîôàíà

13 Âò. Ñùì÷. Ãðèãîð³ÿ,

ñâò. Ìèõà¿ëà

14 Ñð. Ïîêðîâà Ïðåñâ. Áîãîðîäèö³.

Ïðï. Ðîìàíà

15 ×ò. Ñùì÷. Êèïð³ÿíà, ì÷÷.

Þñòèíè ³ Ôåîêòèñòà

16 Ïò. Ñùì÷. Ä³îí³ñ³ÿ Àðåîïàã³òà,

ïðï. ²îàííà

17 Ñá. Ñùì÷. ªðîôåÿ,

ìö. Âåðîí³êè

18 Íä. 20-òà. Ìö. Õàðèòèíè,

ñùì÷. Ä³îí³ñ³ÿ

19 Ïí. Àï. Ôîìè

20 Âò. Ì÷÷. Ñåðã³ÿ ³ Âàêõà,

ì÷. Þë³ÿíà

21 Ñð. Ïðï. Ïåëàã³¿, ïðï. Òà¿ñ³¿

22 ×ò. Àï. ßêîâà Àëôåºâîãî,

ïðàâ. Àâðààìà

23 Ïò. Ì÷. ªâëàìï³ÿ. Ñîáîð

Âîëèíñüêèõ ñâÿòèõ

24 Ñá. Àï. Ôèëèïà, ïðï. Ôåîôàíà

25 Íä. 21-øà. Ì÷. Ïðîâà,

ïðï. Êîñìè

26 Ïí. Ì÷. Êàðïà, ì÷. Âåí³ÿì³íà,

ìö. Õðèñè (Çëàòè)

27 Âò. Ì÷. Íàçàð³ÿ, ïðï. Ïàðàñêåâè

Ñåðáñüêî¿

28 Ñð. Ïðï. ªâôèì³ÿ Íîâîãî,

ïðì÷. Ëóê³ÿíà

29 ×ò. Ì÷. Ëîíãèíà Ñîòíèêà

30 Ïò. Ïðîð. Îñ³¿,

ïðì÷. Àíäð³ÿ Êðèòñüêîãî

31 Ñá. Àï. ³ ºâ. Ëóêè, ïðï. Þë³ÿíà

 1 Íä. 22-ãà. Ïðîð. Éî¿ëÿ,

áëæ. Êëåîïàòðè

 2 Ïí. Âì÷. Àðòåì³ÿ

 3 Âò. Ïðï. ²ëàð³îíà Âåëèêîãî,

ì÷÷. Äàñ³ÿ, Ãà³ÿ

 4 Ñð. Ð³âíîàï. Àâåðê³ÿ.

7 îòðîê³â Åôåñüêèõ

 5 ×ò. Àï. ßêîâà, áðàòà

Ãîñïîäíüîãî, ñâò. ²ãíàò³ÿ

 6 Ïò. Ì÷. Àðåôè, áëæ. ªëåçâîÿ

 7 Ñá. Äèìèòð³âñüêà ïîìèíàëüíà.

Ì÷. Ìàðê³ÿíà

 8 Íä. 23-òÿ. Âì÷. Äèìèòð³ÿ

Ñîëóíñüêîãî, ì÷. Ëóïïà

 9 Ïí. Ì÷. Íåñòîðà Ñîëóíñüêîãî

10 Âò. Ìö. Ïàðàñêåâè-Ï’ÿòíèö³,

ì÷. Òåðåíò³ÿ

11 Ñð. Ïðìö. Àíàñòàñ³¿,

ïðï. Àâðàì³ÿ

12 ×ò. Ñùì÷. Çèíîâ³ÿ, ìö. Çèíîâ³¿

13 Ïò. Àïï. Ñòàõ³ÿ, Àìïë³ÿ,

ïðï. Ñïèðèäîíà

14 Ñá. Áåçñð. ³ ÷óä. Êîñìè

³ Äàì³ÿíà

15 Íä. 24-òà. Ì÷. Àêèíäèíà,

ïðï. Ìàðê³ÿíà

16 Ïí. Ì÷÷. Àêåïñèìà, Éîñèôà

17 Âò. Ïðï. Éîàíèê³ÿ Âåëèêîãî,

ñùì÷. Íèêàíäðà

18 Ñð. Ì÷÷. Ãàëàêò³îíà, ªï³ñòèì³¿

19 ×ò. Ñâò. Ïàâëà, ïðï. Ëóêè

20 Ïò. Ì÷÷. ó Ìåë³òèí³: ²ºðîíà,

²ñèõ³ÿ, Âàëåð³ÿ

21 Ñá. Ñîáîð Àðõ³ñòðàòèãà Ìèõà¿ëà

22 Íä. 25-òà. Ì÷. Îíèñèôîðà,

ïðàâ. Ìàòðîíè

23 Ïí. Àï. Ðîä³îíà, ì÷. Îðåñòà

ë³êàðÿ

24 Âò. Âì÷. Ìèíè, ì÷. Â³êòîðà,

ïðï. Ôåîäîðà

25 Ñð. Ïðîð. Àõ³¿, ñâò. ²îàííà

Ìèëîñòèâîãî

26 ×ò. Ñâò. ²îàííà Çîëîòîóñòîãî,

ìö. Ìàíåôè

27 Ïò. Àï. Ôèëèïà, íîâîìó÷åíèê³â

óêðà¿íñüêèõ

28 Ñá. Ì÷÷. Ãóð³ÿ, Ñàìîíà, ïðï.

Ïà¿ñ³ÿ. Ïî÷àòîê Ð³çäâÿíîãî

ïîñòó (Ïèëèï³âêà)

29 Íä. 26-òà. Àï. ³ ºâ. Ìàòôåÿ,

ïðàâ. Ôóëâ³ÿíà

30 Ïí. Ñâò. Ãðèãîð³ÿ ×óäîòâîðöÿ

 1 Âò. Ì÷. Ïëàòîíà, ì÷. Ðîìàíà

 2 Ñð. Ïð. Àâä³ÿ, ì÷. Âàðëààìà

 3 ×ò. Ïðï. Ãðèãîð³ÿ Äåêàïîë³òà

 4 Ïò. ÂÂÅÄÅÍÍß Â ÕÐÀÌ

ÁÎÃÎÐÎÄÈÖ²

 5 Ñá. Àïï. Ôèëèìîíà ³ Àðõèïà

 6 Íä. 27-ìà. Ñâò. Àìô³ëîõ³ÿ

 7 Ïí. Âìö. Êàòåðèíè,

âì÷. Ìåðêóð³ÿ

 8 Âò. Ñùì÷. Êëèìåíòà,

ñùì÷. Ïåòðà

 9 Ñð. Ïðï. Àëèï³ÿ Ñòîâïíèêà,

ïðï. ßêîâà

10 ×ò. Âì÷. ßêîâà, ïðï. Ïàëàä³ÿ

11 Ïò. Ïðì÷. Ñòåôàíà Íîâîãî,

ì÷. ²ðèíàðõà

12 Ñá. Ì÷. Ïàðàìîíà,

ì÷. Ô³ëóìåíà

13 Íä. 28-ìà. Àï. Àíäð³ÿ

Ïåðâîçâàíîãî

14 Ïí. Ïð. Íàóìà,

ïðàâ. Ô³ëàðåòà

15 Âò. Ïð. Àâàêóìà, ìö. Ìèðîï³¿

16 Ñð. Ïð. Ñîôîí³¿, ïðï. Ôåîäóëà

17 ×ò. Âìö. Âàðâàðè

³ ìö. Þë³ÿí³¿

18 Ïò. Ïðï. Ñàâè Îñâÿ÷åíîãî,

ì÷. Àíàñòàñ³ÿ

19 Ñá. Ñâò. Ìèêîëàÿ ×óäîòâîðöÿ

20 Íä. 29-òà. Ñâò. Àìâðîñ³ÿ

Ìåä³îëàíñüêîãî

21 Ïí. Ïðï. Ïîòàï³ÿ, àï. Àïîëîñà

22 Âò. Çà÷àòòÿ ïðàâåäíîþ Àííîþ

Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³

23 Ñð. Ì÷÷. Ìèíè, ªðìîãåíà

òà ªâãðàôà

24 ×ò. Ïðï. Äàíè¿ëà Ñòîâïíèêà,

ïðï. Íèêîíà

25 Ïò. Ñâò. Ñïèðèäîíà

Òðèìèôóíòñüêîãî

26 Ñá. Ì÷÷. ªâñòðàò³ÿ, ªâãåí³ÿ,

Îðåñòà

27 Íä. 30-òà. Ñââ. Ïðàîòö³â.

Ì÷. Ôèðñà

28 Ïí. Ñùì÷. ªëåâôåð³ÿ

29 Âò. Ïð. Àããåÿ

30 Ñð. Ïð. Äàíè¿ëà

³ òðüîõ þíàê³â

31 ×ò. Ì÷÷. Ñåâàñò³ÿíà, Çî¿,

ñâò. Ìîäåñòà

Ïîñòè

Âåëèêèé ï³ñò:

23 ëþòîãî — 11 êâ³òíÿ

Ïåòð³âêà: 8 ÷åðâíÿ — 11 ëèïíÿ

Óñïåíñüêèé ï³ñò (Ñïàñ³âêà):

14 — 27 ñåðïíÿ

Ð³çäâÿíèé ï³ñò (Ïèëèï³âêà):

28 ëèñòîïàäà — 6 ñ³÷íÿ

Çàãàëüíèö³

Ð³çäâÿíà: 7-17 ñ³÷íÿ; Ìèòàðÿ

³ ôàðèñåÿ: 2-8 ëþòîãî; Ñèðíà:

16-22 ëþòîãî; Ïàñõàëüíà: 12—18

êâ³òíÿ; Òðî¿öüêà: 1-7 ÷åðâíÿ

Îäíîäåíí³ ïîñòè

Ñåðåäà ³ ï’ÿòíèöÿ ïðîòÿãîì ðîêó

(çà âèíÿòêîì çàãàëüíèöü)

Íàâå÷³ð’ÿ Áîãîÿâëåííÿ: 18 ñ³÷íÿ

Óñ³÷åííÿ ãîëîâè ²îàííà Ïðåäòå÷³:

11 âåðåñíÿ

Âîçäâèæåííÿ ×åñíîãî Õðåñòà

Ãîñïîäíüîãî: 27 âåðåñíÿ

×àñ äëÿ â³í÷àíü

Ç 20 ñ³÷íÿ ïî 13 ëþòîãî;

ç 19 êâ³òíÿ ïî 7 ÷åðâíÿ;

ç 12 ëèïíÿ ïî 13 ñåðïíÿ;

ç 29 ñåðïíÿ ïî 27 ëèñòîïàäà
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Від Миколая до Стрітення ● Вітаємо! ●

Ольга ВОВЧАНСЬКА, 
вчитель християнської  

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

В грудні ніч є чарівна, 
Бо з небесного човна 
Миколай на землю сходить 
І дива усюди творить.

Святого Миколая україн-
ський народ здавна ша-
нує. Напевне, немає жод-
ної дитини чи дорослої 
людини, які б не знали 
цього святого. Люди шану-
ють його, наче свого наці-
онального героя.

Зимової ночі 19 грудня Свя-
тий Миколай опускається на 
срібній колісниці з неба на зем-
лю. Він заходить до хати і кла-
де під подушку чудові гостинці. 
З радістю і нетерпінням чекали 
це свято наші діти ще й тому, 
що 19 грудня в Козівці храмо-
вий празник.

18 грудня у 
НВК “Козівків-
ська ЗОШ І-ІІ 
ст. — ДНЗ” від-
булося свято 
М и к о л а я . 
М о л и т в о ю -
акафістом до 
св. Миколая 
розпочав свято 
о т е ц ь - д е к а н 
Василь Брегін. 
Батьки, діти, 
вчителі моли-
лися за наших 
в о ї н і в -
захисників, за 
Україну, за мир 
і спокій. Відтак 
відбулося теа-
т р а л і з о в а н е 
дійство “Хто, 
хто Миколая 
любить”. Всією 
шкільною ро-
диною готува-
ли костюми, 
п р и к р а ш а л и 

зал та новорічні 
ялинки. Всі присутні 
на святі — вихователі 
садка, учні молодших 
та старших класів з 
нетерпінням чекали 
на прихід Святого 
Миколая, який у кож-
ну хатину, кожне 
людське серце при-
носить дари та бла-
гословення Господа  
Бога, мир і добро. 
Свято вдалося на 
славу, підтверджен-
ням цього були щирі 
дитячі посмішки.

На фото: Так свят-
кували Миколая у 
НВК “Козівківська 
ЗОШ І-ІІ ст. — ДНЗ”.

Гостинці — чемним діткам

Щорічний конкурс педаго-
гічної майстерності – одна 
із яскравих подій в освітян-
ському житті Тернопільсько-
го району. Його проведення 
допомагає краще зрозуміти 
значимість професії вчите-
ля в житті країни та її май-
бутніх будівничих – нинішніх 
школярів, систематизувати 
надбання щоденної праці 
кращих педагогів, зробити 
крок на шляху до педагогіч-
ної майстерності. 

Це конкурс, який передбачає 
вибір кращого вчителя – профе-
сіонала, який незалежно від фаху 
вміє пробуджувати в учнів інте-
рес до навчання, приваблювати 
їх позитивним, толерантним спіл-
куванням. А з іншого боку – це 
свято вчительської душі: великої, 
щедрої, доброї, сповненої любо-
ві. Значення конкурсу величезне: 
він не тільки допомагає визначи-
ти кращих педагогів, а й підви-
щує статус педагогічної профе-
сії, привертає увагу громадськос-
ті до проблем освіти.

Вчителі загальноосвітніх на-
вчальних закладів Тернопільсько-
го району є активними учасника-
ми всіх його етапів. 12 грудня 
2014 року на базі Тернопільсько-
го національного педагогічного 
університету відбувся районний 
етап  всеукраїнського конкурсу 
“Учитель року — 2015” в номіна-
ціях “Українська мова та літера-
тура”, “Хімія”, “Образотворче 
мистецтво”, “Правознавство”, в 
якому взяли участь 10 вчителів із 
загальноосвітніх навчальних за-
кладів району.

Сьогодення вимагає від кож-
ного вчителя відповідальності за 
свою роботу, відмови від ша-
блонних форм і методів роботи, 
уміння творчо будувати 
навчально-виховний процес, 

впроваджувати інноваційні тех-
нології, формувати і розвивати 
творчі здібності, розвивати осо-
бистісний  потенціал учнів, а го-
ловне – вчитель має бути твор-
чою особистістю. 

У цьому році боротьба за 
звання найкращого педагога у  
номінаціях “Українська мова та 
література”, “Хімія”, “Образот-
ворче мистецтво”, “Правознав-
ство” була нелегкою, адже в кон-
курсі професійної майстерності 
нема людей випадкових. Для 
кожного з них школа – це життя, 
а вчительський талант – це, на-
самперед, покликання і невтомна 
праця. У номінації “Українська 
мова та література” змагалися 
вчителі: вчитель української мо-
ви і літератури Великоглибочець-
кої ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Я.Стецька 
Наталія Богданівна Музика; вчи-
тель української мови і літерату-
ри Великоберезовицької ЗОШ 
І-ІІІ ст. Наталія Ігорівна Федик; 
вчитель української мови і літе-
ратури Великогаївської ЗОШ І-ІІІ 
ст. Людмила Іванівна Кравчук. 
Переможцем визнано вчителя 
української мови і літератури Ве-
ликоберезовицької ЗОШ І-ІІІ ст. 
Наталію Ігорівну Федик.

Конкурсантами  номінації   
“Хімія” стали педагоги: вчитель 
хімії і біології Стегниківської ЗОШ 
І-ІІ ст. Наталія Михайлівна Загни-
біда; вчитель хімії і біології НВК 
“Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст. — ДНЗ” 
Галина Зеновіївна Солонинка; 
вчитель хімії Мишковицької ЗОШ 
І-ІІІ ст. Лілія Петрівна Вібла. Пе-
реможець – учитель хімії і біоло-
гії Стегниківської ЗОШ І-ІІ ст.  
Наталія Михайлівна Загнибіда.

У номінації “Правознавство” 
змагалися: вчитель історії і пра-
вознавства Великоглибочецької 
ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Я. Стецька Ірина 
Романівна Робак; вчитель історії і 
правознавства Великоберезо-

вицької ЗОШ І-ІІІ ст. Євген Ігоро-
вич Нацюк; вчитель історії і пра-
вознавства Байковецької ЗОШ 
І-ІІ ст. Наталія Миколаївна Пахо-
лік. Переможцем у цій номінації 
визнано вчителя історії і право-
знавства Байковецької ЗОШ І-ІІ 
ст. Наталію Миколаївну Пахолік.

У номінації “Образотворче 
мистецтво” брала участь учитель 
образотворчого мистецтва Вели-
когаївської ЗОШ І-ІІІ ст. Юлія Во-
лодимирівна Чиж, яка стала пе-
реможцем у цій номінації.

З вітальними словами до учас-
ників конкурсу звернулися на-
чальник відділу освіти Тернопіль-
ської РДА Василь Зеновійович 
Цаль та голова оргкомітету кон-
курсу “Учитель року — 2015”  
Галина Іванівна Кубелко. Вони 
подякували кращим педагогам 
району за сумлінну працю, висо-
кий професіоналізм, неповтор-
ність і творчу наснагу, висловили 
сподівання, що учасники конкурсу 
не зупинятимуться на досягнуто-
му, а ще неодноразово проявлять 
себе в таких та інших освітян-
ських конкурсах і гідно представ-
лять Тернопільський район на об-
ласному етапі конкурсу. 

Усі учасники конкурсу отрима-
ють грамоти, а переможці — гро-
шові винагороди від відділу осві-
ти Тернопільської РДА. 

Конкурсанти своїми виступа-
ми ще раз довели, що в кожного 
з них палає вогонь таланту, не-
повторної творчої індивідуаль-
ності. Ці люди переконали всіх, 
що не міліє криниця освітянської 
душі, невичерпними є освітянські 
звитяги, інтелектуально багатою 
— наша земля. Це справжні ліде-
ри педагогічної громади. Тож по-
бажаємо їм успіхів у наступному 
етапі конкурсу!
За матеріалами відділу освіти  

Тернопільської РДА.

Конкурси ●

“Учитель року — 2015”

Від щирого сер-
ця вітаємо з днем 
народження коха-
ного чоловіка,  
люблячого тата, 
дорогого сина, зя-
тя Андрія  
М и к о л а й о в и ч а 
МАЦЬКА з с. Жовтневе 
Тернопільського району.

Нехай завжди усміхається доля,

Несуть тільки радість роки, 

Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи, 

Хай збудуться мрії, бажання, думки. 

З повагою і любов’ю – рідні.

Щиросердечно вітаємо з Днем 
ангела Тетяну МАЦЬКО з  
с. Жовтневе.

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 і любов’ю – рідні.

Випускники Мишковицької се-
редньої школи 1982 року випуску 
та класний керівник Стефанія  
Стефанівна Яновська вітають із 
ювілеєм Марію Левківну  
ГРИБИК, Марію Богданівну  
ХОМУ, Ольгу Ігорівну ЛАЗУТУ.

За роком рік життя невпинно лине,

Дарує весен веселковий час.

У цю прекрасну ювілейну днину

Вітання щирі Ви прийміть від нас.

Хай Бог Вам посила добро і щастя,

Міцне здоров’я, море благ земних,

А щедрі дні, мов рушники квітчасті,

Нехай ще довго стеляться до ніг.

Щиро вітаємо з днем  
народження депутата  
Гаї-Шевченківської сільської ради 
Сергія Степановича  
БАРАНОВСЬКОГО.

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  
Гаї-Шевченківської сільської 

ради, члени виконкому, 
депутатський корпус.

Колектив відділу освіти Терно-
пільської райдержадміністрації 
щиро вітає з ювілеєм головного  
бухгалтера Світлану Миколаївну 
БОДНАР.

Добра і щастя зичим в цю годину, 

Надії, сонця, радості, тепла, 

Хай Бог благословить усю родину, 

А Вам — міцне здоров’я посила.

Колектив Великолуцької  
ЗОШ І ст. вітає з ювілеєм технічно-
го працівника Марію Богданівну 
ХОМУ.

Хай доля буде, як волошка в житі,

Душа хай буде завжди молода,

Від сонця — золота, а від небес —

 блакиті,

Хай обминають горе і біда. 

Педагогічний колектив Острів-
ської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з 
днем народження вчителя хімії та 
предмету “Захист Вітчизни”  
Людмилу Анатоліївну  
КЕРНИЧНУ, вчителя християн-
ської етики, трудового навчання 
Марію Володимирівну  
ВІТИШИН, вчителя української 
мови та літератури та англійської 
мови Марту Юріївну КАШЛЮК.

Хай Мати Божа Вас охороняє,

В душі панують мир і доброта,

Ісус Христос здоров’я посилає

На многії і благії літа.

Колектив Жовтневої ЗОШ І-ІІ 
ст. вітає з днем народження вчи-
теля початкових класів Степана 
Вікторовича ШКІЛЬНЮКА, соці-
ального педагога Олену Степа-
нівну БАС, вчителя іноземної мо-
ви Марію Володимирівну ТЕС-
ЛЮК і технічного працівника Оль-
гу Степанівну БОДНАР.

З роси, з води на добру сотню літ

Людського щастя, благ земних рікою,

Здоров’я зичимо міцного, як граніт,

Й удача не ішла щоб стороною.

Педагогічний колектив Острів-
ської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з 
днем народження вчителя-
пенсіонера Ганну Володимирівну 
КОПАНІЦЬКУ. 

Бажаємо удачі, добра і тепла,

Незгоди людські хай згоряють дотла,

І тільки все добре в житті щоб велося,

Хай збудеться все, що іще не збулося!

Колектив Острівської ЗОШ І-ІІІ 
ст. щиро вітає з днем народжен-
ня технічного працівника Тетяну 
Петрівну КОМАРНИЦЬКУ.

Хай щастям, веселістю повниться хата,

Хай буде родина здорова, багата,

Хай радісні й довгі пливуть у Вас роки,

Хай доля квітує від року й до року.

Щиросер-
дечно вітаємо 
з ювілеєм жи-
тельку с. Сми-
ківці Терно-
пільського ра-
йону Мар’яну  
П е т р і в н у 
ЧАЙКУ.

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 і любов’ю – 
батьки, чоловік Михайло, 

синочок Вадимчик,  
сестра Ірина із сім’єю, 

свекруха та свекор,  
бабуся з Великого Глибочка, 

хресна мама  
з сім’єю.

Колектив територіального 
центру соціального обслугову-
вання (надання соціальних по-
слуг) Тернопільського району 
щиро вітає з днем народження  
соціальних робітників с. Буцнів 
Марію Андріївну ГОРИНУ,  
с. Драганівка Наталію Яросла-
вівну ЗАЛУЗЬКУ, с. Острів  
Уляну Володимирівну  
БРИКАЙЛО, с. Білоскірка  
Оксану Миронівну БАУТІНУ.

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!

Педагогічний колектив Баво-
рівської ЗОШ І-ІІІ с. сердечно 
вітає з днем народження заступ-
ника директора з навчальної ро-
боти, вчителя біології та основ 
здоров’я Марію Йосипівну  
ГЕВКО, вчителя музичного мис-
тецтва та художньої культури 
Михайла Івановича  
ЗЕЛЕНОГО.

Хай радість поселиться у Вашому домі

І ліку не буде щасливим рокам,

Міцного здоров’я, удачі в усьому

Ми щиро сьогодні бажаємо Вам.

Колектив Баворівської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів сердечно вітає з 
днем народження працівників 
школи Ірину Станіславівну 
БОБРІВЕЦЬ ,  Оксану  
Володимирівну ФЕМЧУК.

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.

Вітаємо з днем народження 
депутата Великоберезовицької 
селищної ради Павла Яросла-
вовича СІКОРСЬКОГО і члена 
виконкому Степана Васильови-
ча ГЛИНСЬКОГО.

З днем народження вітаємо,

Від усього серця Вам бажаємо

Щастя, радості, добра,

Здоров’я, успіхів, тепла,

Благополуччя та достатку,

Щоб справи всі були в порядку.

З повагою – колектив 
Великоберезовицької 

селищної ради, депутатський 
корпус, члени виконкому.
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Ірина ЮРКО. 
Фото автора. 

Тернопіль – зона АТО.

Нещодавно мені пощастило з 
прочитаною книгою – “Бойня 
номер 5” Курта Воннегута, 
яка ще раз підкреслила: ви-
падковості невипадкові.  
В одній із сюжетних ліній цієї 
книги є дуже яскравий діа-
лог, мотив якого зводиться 
до одного – війни у світі ніко-
ли не припиняться, доки  
режисери, письменники,  
журналісти описуватимуть і 
показуватимуть війну, як 
щось дуже привабливе. “Ві-
йни також не припиняться, 
поки будемо посилати на ві-
йну наших дітей…”, – цитую. 
Так, на війні немає випадко-
вих людей. Небезпека і від-
вага витіснила на передній 
план з характеру наших вій-
ськових найкращі риси. Але 
життя – це не та ціна, яку 
прийнято платити за будь-
що, навіть в ім’я України.  
Я так думаю.

Чому вони  
зараз там

Коли я побувала у зоні АТО в 
грудні 2014-го, відповіла для себе 
на багато питань. Приміром, пе-
редбачуваною є відповідь у солда-
тів, які захищають Україну від за-
гарбника, коли їх запитують: “Чому 
ви зараз тут?”. Відповідь зазвичай 
традиційна – покликання, патріо-
тизм, воля, або прозаїчна “мобілі-
зація”. Тоді, як інші чоловіки на 
мирній території часто не можуть 
відповісти собі, що скажуть дітям, 
коли вони виростуть і поцікавлять-
ся, чому тато був не на передовій 
під час оборони їх майбутнього?  
У мене є переконливий аргумент: 
тато не зробив їх сиротами або не 
став тягарем, втративши здоров’я. 
Крапка.

Але досить  
про сумне

У різних умовах живуть наші вій-
ськові. Одні перейшли у порожні 
приміщення будинків культури, лі-
карень, шкіл у зоні АТО. А є такі, 
що живуть у землянках, даруйте 
“по вуха в болоті”. Разом з речами 
першої необхідності волонтери 
часто привозять на фронт дитячі 
вироби ручної роботи, які не мають 
практичного застосунку, однак 
солдати їх свято бережуть: носять 
у кишенях біля серця, кріплять на 
стінах окопів, у бойових машинах. 
Жодного разу не бачила, щоб 
якась дитяча робота лежала під 
ногами чи серед сміття, навіть від-
несена вітром. Ще одна дрібна, 
але дорога мені деталь: наші сол-
дати не жадібні. Коли волонтери на 
моїх очах пропонували їм необхідні 
речі, ніхто не брав собі зайвого, 
якщо вже мав. Казали передавати 
тим, хто не має.

На воєнній  
кухні готують 

ресторанні фахівці
Найсмачніші макарони і лимон-

ний чай торік автору цих рядків 
довелося спробувати… на війні. 
Військові будні складаються не 
лише з поглядання у приціл та по-
будови бліндажів. Не менш відпо-
відально бути там кухарем. Осо-
бливо складно під час обстрілів. 
Навіть коли звідусіль летять гради, 
лунають постріли, кухар, згідно зі 
статутом, не має права весь час 
сидіти в окопі – сніданок, обід чи 
вечеря мають бути чітко за графі-
ком. На одному з постів у Дебаль-
цевому є спеціальна кухня на ко-
лесах. Там бездоганно чисто. Для 
170 солдатів готують двоє кухарів 
Ігор і Мирослав із Західної Украї-
ни. У раціоні на сніданок все тра-
диційне: каша і чай; на обід – суп, 
каша, чай; вечеря – каша, чай. 
Об’єм кожної страви становить 35 
літрів. 

Мирослав – з с. Рожнів Івано-
Франківської області. Пройшов на-

вчання у Вищій школі молодших 
спеціалістів № 209 у Києві. Кухар 
третього розряду. Годує солдатів в 
АТО уже п’ятий місяць поспіль. На-
парник Мирослава – Ігор Мозго-
вий з дев’ятирічним стажем робо-
ти у ресторанному бізнесі в Києві. 
Родом з с. Новоживотів на Вінни-
чині. Як фахівець, зауважень до 
військового меню не має, але все 
ж застосовує свої професійні хи-
трощі, щоб звичайні страви для 
солдатів приготувати швидше і 
смачніше. 

Їдальня солдатів у м. Дебальце-
ве – велике просторе приміщення 
якогось колгоспу. Напевно, тут ра-
ніше зберігали зерно або складали 
солому. Тепер тут кілька дерев’яних 
столів, сидінь немає, щоб не за-
тримуватись у випадку небезпеки. 
На кожному столі обов’язково ма-
ють бути консервовані овочі, мас-
ло, згущене молоко. Коли мені 
формували порцію макаронів на 
вечерю, попросила, щоб дали мен-
ше, бо не подолаю солдатську 
норму. Відповіли, що менше не 
можна – поблажок немає нікому, 
всюди має бути порядок. Але ті 
макарони я не забуду ніколи – ду-
же смачні! Кухарі скаржаться, що 
солдати не з’їдають з приготова-
ного навіть половини, адже волон-
тери понавозили всім купу смако-

ликів. З волонтерами кухарі пово-
дяться люб’язно і доброзичливо.

Як корабель 
назвеш,  

так і попливе…
На блокпосту біля м. Ясинувата 

(останній рубіж оборони україн-
ської армії, 93 бригада) два Олексії 
– Мартиненко і Пилипчук – поката-
ли мене на справжній бойовій ма-
шині піхоти, яка гордо носить ім’я 
“Кардан”.  Ця “залізна леді” граці-
озно і вправно гарцювала розмо-

клим польовим 
ґрунтом, ніби 
демонструвала 
противнику: “Ті-
кай, доки не піз-
но!”. Моторош-
но було просто 
дивитись у при-
ціл машини. А 
скільки там різ-
них приладів і 
перемикач ів ! 
Складно уявити, 
як людський ро-
зум вивчає 
управління поді-
бним транспор-
том. Дехто ж із 
солдатів уперше 
сів за кермо 
БМП чи БТР уже 
на фронті, а те-
пер вправно ни-
ми кермує. Ціка-
во, що майже 
кожна машина і 
танк мають іме-
на. В  
артилерист ів 
переважають 
рослинні назви, 
найчастіше тра-
пляються квіти. 
Тоді як міномет-
ники і гранато-

метники обирають для своїх “за-
лізних друзів” жіночі імена на честь 
коханої дівчини чи дружини. 

“Не хочу, аби 
кацапи в моїй країні 
качали свої права”

Одним із найцікавіших моїх 
співрозмовників в АТО був 41-
річний снайпер Віталій Зварич ро-
дом із м. Заліщики. На війні він від 
кінця серпня 2014 р. Свого часу 
цей чоловік працював у Казахста-
ні, робив євроремонти. Жартує, 

що найбільшою жертвою під час 
приходу в зону АТО стало про-
щання з розкішною шевелюрою – 
довелося відрізати. На питання 
про причину свого перебування 
на фронті Віталій відповів вичерп-
но: “Я тут тому, що не хочу, аби 
кацапи в моїй країні качали свої 
права”. Він батько двох синів, 
старшому зараз 17 років. “Не хо-
чу, щоб через рік чи два син взяв 
у руки автомат, – сказав Віталій 
Зварич. – До того ж, нам діди за-
лишили Україну з Кримом і Схо-
дом, такою ми зобов’язані пере-
дати її своїм нащадкам. Цього 
разу будемо гнати москалів не ли-
ше за межі свого кордону, а аж до 
їхньої Красної площі”. На початку 
свого перебування в АТО Віталій 
важив 89 кілограмів, зараз – 82. 
Має зразкову спортивну статуру. 
На фронті принципово не вживає 
спиртного, кинув курити, припи-
нив слухати російську музику. 
Став значно серйозніше ставити-
ся до життя. “Раніше у вільний час 

полюбляв зустрічатися з 
друзями за пивом, тепер – 
виключно з сім’єю, – поді-
лився Віталій. – Останнього 
разу, коли приїжджав додо-
му з зони АТО, всю ніч скла-
дали з дітьми конструктор”. 
Коли ми розмовляли, помі-
тила, що у Віталія тремтіли 
руки. Поцікавилася, чи він 
бува не змерз, адже на ву-
лиці – зима. “Це від хвилю-
вання, – відповів мій спів-
розмовник. – Я так довго не 
думав і не говорив ні з ким 
про “цивільне” життя, про 
будні в мирній Україні, що 
не можу стримати емоцій!”.

До речі, про снайперів. 
Один з них у Дебальцевому 
розповів мені, що і з боку 
противника воюють “люди”. 
Що змусило їх прийти зі 
зброєю у чужу країну, можна 
лише здогадуватися. Однак 
не кожен з них використо-
вує можливість вбивати 
“укропів”. Приміром, одного 
разу під час перестрілки 
снайпери з боку сепаратис-
тів показово цілилися не на 
поразку, мовляв “нам нака-
зано стріляти, але вбивати 

ми не хочемо”. Наші відповідали 
так само.

І серед наших, як і будь-де, є 
різні люди. Подейкують, що дехто 
продає сепаратистам гранати, 
здає точки розташування військо-
вих. Немало таких, що не знають 
міри в споживанні алкоголю, а це 
цілком реально може бути фа-
тальним наслідком не лише для  
того, хто п’є. Наркотики сюди теж 
спорадично потрапляють... Сло-
вом, у кожної людини завжди є 
вибір, де їй варто бути і як пово-
дитись... 

Обличчя війни

Кухарі Ігор і Мирослав із Західної України понад півроку  
виконують військовий обов’язок у м. Дебальцеве.

41-річний снайпер Віталій Зварич родом із  
м. Заліщики Тернопільської області на  

блокпосту в м. Костянтинівка на Донеччині.

На блокпосту біля м. Ясинувата Олексій Пилипчук (ліворуч) та  
Олексій Мартиненко нерозлучні із своїм “залізним другом” —  

бойовою машиною піхоти на ім’я Кардан.

У зв’язку з потеплінням, на-
липанням мокрого снігу та 
ожеледицею на дорогах Дер-
жавна служба України з над-
звичайних ситуацій зверта-
ється до водіїв з проханням 
бути обережними та уважни-
ми на дорогах, дотримувати-
ся правил дорожнього руху.

 ДСНС України нагадує, що при 
ожеледиці на дорожньому покритті 
збільшується гальмівний шлях, то-
му необхідно вибирати безпечний 
швидкісний режим, враховувати 
інтенсивність руху, а також особли-
вості і стан транспортного засобу. 
Водіям слід звертати особливу 
увагу на рух по естакадах, мостах і 
шляхопроводах, оскільки саме в 
цих місцях найбільш ймовірне ви-
никнення ожеледиці.

ДСНС України закликає грома-
дян дотримуватися елементарних 
правил безпеки під час ожеледиці. 
Щоб зменшити ризик травмувань 
при ожеледиці:

— перед виходом з будинку 
змайструйте на підошви взуття 
“льодоступи” (прикріпіть шматок 
поролону або лейкопластиру і на-
тріть піском). Людям похилого віку 
та вагітним жінкам краще в такі дні 
не виходити на вулицю або брати 
з собою палицю з гумовим нако-
нечником чи шипом; 

— жінкам не варто взувати чо-
боти на високих підборах, а руки 
повинні бути вільними. Ходіть, не 
поспішаючи, ноги злегка розслаб-
те в колінах і ступайте на всю  
підошву. Не тримайте руки в кише-
нях та уникайте прогулянок поряд 
із проїжджою частиною, адже мож-
на впасти та вилетіти на дорогу;

— будьте готовими до падіння. 
Якщо відчуваєте, що падаєте, од-
разу присядьте, щоб зменшити ви-
соту, а доторкнувшись до землі, 
перекотіться, щоб зменшити на-
вантаження. Якщо ви впали і через 
деякий час відчули нудоту, біль у 
голові, суглобах, на тілі з’явилися 
пухлини – терміново зверніться до 
травмпункту.

Служба порятунку “101” наголо-
шує: громадяни, будьте пильними 
при ожеледиці, потурбуйтеся про 
власну безпеку. Простіше уникнути 
біди, аніж потім усувати її наслід-
ки.

За матеріалами 
Тернопільського РВ УДСНС 

України у Тернопільської 
області.

Будьте 
обережними 

у зв’язку  
з погодними 

умовами

За оперативними даними, у 
минулому році до зведеного бю-
джету платники податків Терно-
поля та Тернопільського району 
сплатили 1708,7 млн. гривень, 
що на 105 млн. гривень більше, 
ніж у січні-грудні 2013 року.  
З них до державного бюджету 
надійшло 1116,6 млн. гривень, 
до місцевих бюджетів — 592 млн. 
гривень. 

Левову частину надходжень 
до державного бюджету займає 
податок на додану вартість — 
605,7 млн. гривень та податок на 
прибуток підприємств — майже 
428 млн. гривень. 

Основними бюджетоформую-
чими платежами місцевого бю-
джету є податок на доходи фі-
зичних осіб — 444 млн. гривень, 
єдиний податок — майже 67 млн. 
гривень та плата за землю — 52, 
2 млн. гривень. 

За матеріалами відділу 
комунікацій Тернопільської 

об’єднаної ДПІ ГУ ДФС  
у Тернопільській області.

Податкові новини ●

До бюджету 
сплачено майже 

2 мільярди 
гривень 

податків і зборів



П’ятниця, 23 січня 2015 року Час місцевий
Це важливо ●

ПРОДАМ
* пшеницю. Тел. (097) 437-62-

86.
* 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 мета-
левою обивкою. Ціна договірна. 
Тел 49-32-81, 067-38-14-441.

* мотоблоки нові (потужністю 
від 4 до 15 к.с.), трактори (від 
12 к.с.), мототрактори, двигуни 
різних потужностей, навісне об-
ладнання, гарантія, з/ч, безко-
штовна доставка. Знайдете де-
шевше — віддамо ще дешевше. 
Тел. (098) 598-94-84, (0352) 49-
30-00, (098) 259-19-58.

* металочерепиця, профнастил, 
комплектуючі, системи водозабо-
ру. Консультації з установки, замі-
ри, доставка. Тел. (097) 473-51-
37. 

РОБОТА
* Прийму на роботу автоелек-

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

КУПЛЮ
* мобільний телефон в робочо-

му стані, простий. Тел. (063) 683-
36-01.

* дійну корову. Тел. (098) 79 
76 823.

ПОСЛУГИ
* Здам в оренду механічний 

цех з обладненням 100 м2. Тел. 
(067) 700-55-02, 51-00-97.

* фуршетні столи до урочис-
тих подій (серця, лебеді тощо). 
Тел. 098 592-71-01.

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

* 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 учас-
никам Великої Вітчизняної війни 
— знижки. Тел. (097)14-86-723. 

* штукатурка зовнішня — 30-35 
грн./м2 , внутрішня — 25-30 грн./
м2; стяжка — 30 грн./м2; утеплен-

ня: пінопласт, вата — 35-40 грн./
м2; підвісні стелі — 50-70 грн./м2; 
шпаклівка — 20-25 грн./м2, “коро-
їд”, “баранек” — 25-30 грн./м2; 
набриск, 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, 
арки, 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. Іри-
на.

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

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

* весільний, святковий, вечір-
ній макіяж, розпис обличчя, на-
рощення 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 ●

Продовження.
Початок у №1-2.

Микола КІТЧАК, 
вчитель фізичної культури  

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

Від почyтого дід Омелько 
спочаткy змінився на лиці і почер-
вонів, мов стиглий помідор, а по-
тім, примрyживши люте око, пиль-
но почав вдивлятися мені в лице, 
намагаючись, мабуть, пригадати 
мене. За цей час я встиг непомітно 
відсунутись подалі від небезпечно-
го рискаля. Нічого не згадавши, бо 
не можна згадати те, чого ніколи 
не було, дід нахилився над бабцею 
і досить вправно поставив її на но-
ги. Зиркнувши з-під лоба на нас, 
вона запитала діда: “Омельку, шо 
то за вар’яти в трусах і гельмах, та 
ше з якимись довгими ночвами в 
руках з лісу пригнали? Може вони 
з дурдому втекли?”. “Та ні, то пев-
но ті, що по ріці пливають”, – від-
повів дід. “І то не ночви в них, то 
такий човен. Певно шось сі в них 
стрясло. Може на сонці перегрі-
лись”, – після короткої паузи додав 
дідусь. 

Відчувши спад дідової агре-
сивності, я швиденько запитав: 
“Діду, в який бік до річки бігти?”. 

Дід Омелько зовсім мирно, на-
віть з якимсь співчуттям, поди-
вився одним оком на мене, а ін-
шим повз мене, махнув правою 
рукою вбік і коротко відповів: 
“Туди”. Я не встиг ще відірвати 
ногу від землі, щоб зробити пер-
ший крок, як сильний поштовх 
байдарки ледь не вклав мене ли-
цем до землі. То мій напарник із 
переляку увімкнув підвищену пе-
редачу. Оглянувшись на ходу на-
зад, я побачив по його очах, що 
швидко цей переляк не пройде. 
Пробігши впоперек через город, 
ми знову пірнули в лісові хащі і, 
подолавши метрів сто, вибігли 
на замулений рівчак. Оббігати 
його в нас не було ні часу, ні ба-
жання. Та й рівчак був значно 
вужчий, ніж на початку. Якби не 
байдарка, то можна було б його 
з розбігу перестрибнути, а так 
довелося лізти у воду. Зробивши 
декілька кроків, я відчув, як мої 
ноги почали провалюватись, ніби 
в якусь безодню. 

Вже через кілька секунд я опи-
нився по пояс у холодному намулі. 
Від усвідомлення того, що скоро я 
зможу взагалі пірнути з головою в 
цю холодну безодню, в мене во-
лосся стало дибки, а з грудей ви-
рвався дикий крик: “Штовхай!!!”. 
Мій напарник Сергій був міцним 

хлопцем, тому без особливих зу-
силь виштовхав мене за допомо-
гою байдарки з цієї халепи, а за 
мить уже сам опинився в ній. Від-
чувши те, що відчував перед тим я, 
його лице втратило первинний ко-
лір і знайомі риси, а з розкритого 
до неймовірності рота вирвався іс-
теричний крик: “Тягни!!!”. Схопив-
ши міцно байдарку, я, пробуксову-
ючи  обліпленими багном ногами, 
потягнув його за собою, і за кілька 
секунд ми, стоячи перелякано на 
березі рівчака, то озирались на-
зад, то дивились один на одного і 
німо запитували: “А що це таке бу-
ло?”. Нарешті, оговтавшись від 
миттєвого переляку, ми знову по-
бігли лісом і за кількадесят метрів 
вибігли до русла річки. Ні секунди 
не зволікаючи, вскочили у воду і 
почали змивати з себе багнюку, 
відчуваючи при цьому її неприєм-
ний запах. У цей момент із-за по-
вороту з’явився наш другий екі-
паж. Вирячивши від здивування 
очі, вони то дивилися в нашу сто-
рону, то оглядалися назад, не ро-
зуміючи коли і де ми встигли їх 
обійти. Не чекаючи поки вони піді-
йдуть до нас ближче і переконав-
шись у тому, що вони нас упізнали, 
ми вскочили в байдарку і енергій-
ними швидкими гребками погнали 
її вниз за течією до фінішу.

Щоденник туриста ●

Пригода на Стрипі
Зміни в 

оподаткуванні пенсій
На виконання положень Закону 

України “Про внесення змін до По-
даткового кодексу України та дея-
ких законодавчих актів України що-
до податкової реформи” (№ 71-VІІІ 
від 28.12.2014) у зв’язку із набран-
ням чинності змін до Податкового 
кодексу України з 1 січня 2015 р. 
податок на доходи фізичних осіб 
(ПДФО) справляється з суми пен-
сій (включаючи суму їх індексації, 
нараховану відповідно до закону) 
або щомісячного довічного грошо-
вого утримання, якщо їх розмір 
перевищує три розміри мінімаль-
ної заробітної плати (у розрахунку 
на місяць), встановленої на 1 січня 
звітного податкового року, у части-
ні такого перевищення.

Базою оподаткування у 2015 
році є суми пенсій або щомісячно-
го довічного грошового утримання 
у частині, що перевищує 3654 грн. 
на місяць.

З 1 січня 2015 змінено ставку 
податку на доходи фізичних осіб: 
15 відсотків, якщо база оподатку-
вання місячного оподаткованого 
доходу не перевищує десятикрат-
ний розмір мінімальної заробітної 
плати, встановленої законом на 1 
січня звітного податкового року, та 
20 відсотків, якщо база оподатку-
вання в календарному місяці пере-
вищує десятикратний розмір міні-
мальної заробітної плати.

Таким чином, ставка податку 
становить 15 відсотків бази опо-
даткування, що не досягає десяти 
мінімальних заробітних плат на 1 
січня звітного року (у 2015 році 
1218*10=12180), для суми, що пе-
ревищує 10 мінімальних зарплат, 
застосовується ставка 20 відсо-
тків. 

Наприклад, для пенсії, яка скла-
дає на місяць 5000 грн., базою 
оподаткування є 1346 грн. (5000-
3654 грн.), до якої застосовується 
ставка 15%. Розмір податку – 
201,90 грн., до виплати пенсіонеру 
4798,10 грн.

Для пенсії, яка складає 18000 
грн. на місяць, базою оподаткуван-
ня є 14346 грн., де податок для 
суми 12180 грн. розраховується в 
розмірі 15% (1827 грн.), для суми 
2166 грн. – 20% (433,20 грн.). Роз-
мір податку – 2260,20 грн., пенсія 
до виплати – 15739,80 грн.

Зміни в обчисленні 
пенсій 

держслужбовців
Пенсії (щомісячне довічне гро-

шове утримання), відповідно до 
законів України “Про державну 
службу” (стаття 37), “Про прокура-
туру” (стаття 50-1), “Про статус на-
родного депутата України” (стаття 
20), “Про судоустрій і статус суд-
дів” (стаття 138) за заявами про їх 
призначення або перерахунок, що 
надійшли, починаючи з 1 січня 
2015 року, обчислюються в розмірі 
60 відсотків заробітної плати (гро-
шового утримання).

Відповідно до Закону України 
“Про наукову та науково-технічну 
діяльність” (стаття 24), пенсія за 
віком обчислюється в розмірі 60 
відсотків заробітної плати науко-
вого (науково-педагогічного) пра-
цівника, з інвалідності внаслідок 
трудового каліцтва чи професій-
ного захворювання інвалідам I 
групи — 60 відсотків заробітної 
плати наукового (науково-
педагогічного) працівника, інвалі-
дам II групи — 50 відсотків, інвалі-
дам III групи — 40 відсотків, пенсія 
в разі втрати годувальника при-
значається у розмірі 60 відсотків 
пенсії наукового (науково-
педагогічного) працівника — на 
трьох і більше непрацездатних 
членів сім’ї, 50 відсотків — на двох 
непрацездатних членів сім’ї, 40 
відсотків — на одного непрацез-
датного члена сім’ї. 

З 1 січня 2015 року не призна-
чаються дострокові пенсії відповід-
но до пункту “в” частини другої 
статті 12 Закону України “Про за-
гальні засади подальшої експлуа-
тації і зняття з експлуатації Чорно-
бильської АЕС та перетворення 
зруйнованого четвертого енерго-
блока цієї АЕС на екологічно без-
печну систему”, статті 21 Закону 
України “Про основні засади соці-
ального захисту ветеранів праці та 
інших громадян похилого віку в 
Україні”, статті 49 Закону України 
“Про зайнятість населення”.

 
Галина ГУМНИЦЬКА,  

заступник начальника 
управління Пенсійного фонду 

України в Тернопільському 
районі.

У Податковому 
кодексі України 
новий розділ — 
“Рентна плата”

Відповідно до Закону України 
“Про внесення змін до Податково-
го кодексу України та деяких за-
конодавчих актів України щодо 
податкової реформи” основний 
податковий Закон України попо-
внився розділом ІХ “Рентна плата”. 
Статтею 251 цього розділу перед-
бачено, що рентна плата склада-
ється з: рентної плати за користу-
вання надрами для видобування 
корисних копалин; рентної плати 
за користування надрами в цілях, 
не пов’язаних з видобуванням ко-
рисних копалин; рентної плати за 
користування радіочастотним ре-
сурсом України; рентної плати за 
спеціальне використання води; 
рентної плати за спеціальне вико-
ристання лісових ресурсів; рентної 
плати за транспортування нафти і 
нафтопродуктів магістральними 
нафтопроводами та нафтопродук-
топроводами, транзитне тран-
спортування трубопроводами при-
родного газу та аміаку територією 
України.

Транспортний 
податок 

повертається
Передноворічними змінами до 

Податкового кодексу України до 
складу майнових податків введено 

транспортний податок. Його плат-
никами є фізичні та юридичні осо-
би, в тому числі нерезиденти, які 
мають зареєстровані в Україні, 
згідно з чинним законодавством, 
власні легкові автомобілі, які ви-
користовувалися до 5 років і ма-
ють об’єм циліндрів двигуна понад 
3000 куб. см. Ставка податку вста-
новлена з розрахунку на кален-
дарний рік у розмірі 25000 гривень 
за кожен такий легковий автомо-
біль.

Обчислення суми податку з фі-
зичних осіб здійснюється подат-
ковою інспекцією за місцем реє-
страції платника податку, а подат-
кові повідомлення-рішення про 
сплату сум платежу та відповідні 
платіжні реквізити надсилаються 
(вручаються) таким особам до 1 
липня. 

За автомобілі, придбані протя-
гом року, податок сплачується фі-
зичною особою, починаючи з міся-
ця, в якому виникло право влас-
ності на такий автомобіль. Подат-
кова інспекція надсилає податкове 
повідомлення-рішення новому 
власнику після отримання інфор-
мації про перехід права власності.

Платники податку-юридичні 
особи самостійно обчислюють су-
му податку станом на 1 січня звіт-
ного року і до 20 лютого цього ж 
року подають до податкової ін-
спекції за місцем реєстрації тран-
спортного засобу декларацію за 
встановленою формою, з розбив-
кою річної суми рівними частками 
поквартально. 

Щодо автомобілів, придбаних 
протягом року, декларація юри-
дичною особою-платником пода-
ється протягом місяця з дня ви-
никнення права власності на та-
кий об’єкт, а податок сплачуєть-
ся, починаючи з місяця, в якому 
виникло право власності на такий 
об’єкт.

Транспортний податок сплачу-
ється: фізичними особами — про-
тягом 60 днів з дня вручення по-
даткового повідомлення-рішення; 
юридичними особами — авансо-
вими внесками щокварталу до 30 
числа місяця, що наступає за звіт-
ним кварталом, які відображають-
ся в річній податковій декларації.

Слід зазначити, що органи вну-
трішніх справ зобов’язані до 1 
квітня 2015 року подати контро-
люючим органам за місцем реє-
страції таких транспортних засо-
бів відомості, необхідні для роз-
рахунку податку. З 1 квітня 2015 
року вони повинні подавати такі 
відомості щомісячно, у 10-денний 
строк після закінчення календар-
ного місяця, за місцем реєстрації 
об’єкта оподаткування станом на 
перше число відповідного місяця.

Отримати детальну інформацію 
можна у Центрі обслуговування 
платників, за адресою:  
вул. Білецька, 1, або за телефона-
ми: 43-46-10, 15-07.

За матеріалами відділу 
комунікацій Тернопільської 

об’єднаної ДПІ ГУ ДФС  
у Тернопільській області.

Податкові новини ●

Острівська сільська рада Тернопільського району (вул. Кордуби, 
63) проводить конкурс суб’єктів оціночної діяльності на проведення 
експертної оцінки земельних ділянок ФО-П Філоненка В. А. площею 
0,3530 га — землі комерційного та іншого призначення (обслуговування 
викупленого адмінбудинку з будівлями і спорудами) в межах населено-
го пункту. Документи приймаються в приміщені Острівської сільської 
ради. Довідки за тел. 29-17-75.

Індекси споживчих  
цін у грудні 2014 року

За даними Державної служби статистики України, величина індек-
су споживчих цін у Тернопільській області, як і в Україні* в цілому, в 
грудні 2014 року, порівняно з листопадом 2014 року, становила 
103,0%, з початку року: в області – 125,4%, в Україні – 124,9%.

*Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і  

м. Севастополя.

Головне управління статистики у Тернопільській області.
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Образок ●

Великогаївська сільська бі-
бліотека багата на традиції 
та цікаві ідеї. Ось і цього ра-
зу її завідувачка Надія При-
йма разом із дирекцією та 
вчителями місцевої школи 
організували цікаву зустріч із  
письменниками. 

Привітала гостей директор  
Великогаївської ЗОШ І-ІІІ ст.  
Оксана Миколаївна Кость. На “Лі-
тературні посиденьки” запросили 

літераторів Дарію Чубату та  
Валентину Семеняк. Дарія Чубата 
— за фахом лікар, майже двадцять 
років очолює правління Тернопіль-
ського міського об’єднання  
Всеукраїнського товариства “Про-
світа” ім. Тараса Шевченка. Це 
єдина жінка в нашій області, яка 
нагороджена орденом князя  
Ярослава Мудрого. Вона двічі бу-
ла депутатом обласної ради. Ав-
торка багатьох поетичних та 
літературно-мистецьких книг. Ва-

лентина Семеняк — журналістка, 
член Національної спілки пись-
менників України, переможець і 
дипломант багатьох конкурсів. На-
городжена Золотою медаллю 
української журналістики та ме-
даллю НСПУ “Почесна відзнака”. 
Авторка дев’яти книг для дітей та 
дорослих. 

Письменниці розповіли про 
свій життєвий шлях, поділились 
секретами творчої “кухні”, відпові-
ли на запитання школярів.

Зустрічі ●

“Літературні посиденьки”  
у Великих Гаях

Директор Великогаївської ЗОШ І-ІІІ ст. Оксана Кость та голова  
правління Тернопільського міського об’єднання Всеукраїнського  

товариства “Просвіта” ім. Тараса Шевченка. Дарія Чубата з учасниками 
“Літературних посиденьок” у бібліотеці с. Великі Гаї.

Ця дивовижна історія вже має 
трохи років. Мій молодший 
син на ту пору навчався у 9 
класі. Вік максималістів. Єв-
ген мав гарне біляве волосся, 
яке довший час не хотів під-
стригати. На уроці військової 
підготовки вчитель зробив 
йому зауваження, мовляв, 
негайно підстригтися, бо в 
статуті написано: “Учень по-
винен мати акуратну стриж-
ку”. Син вперся і каже:  
“В мене акуратна стрижка…”. 
Чесно кажучи, особисто мені 
синова зачіска також дуже 
подобалася, він нагадував 
одного відомого актора. Втім, 
я й вигляду не подавала про 
свої симпатії, але й не йшла 
“в наступ”. І от ситуація ви-
рішилася найнесподіванішим 
чином…

На той час син прислуговував у 
церкві. Після недільної Літургії кли-
че його до себе дяк і каже: “Будеш 
Миколаєм, згода?”. Ще б пак! 
Звісно, згода… Тепер я розумію, 
що й до чого. Великий образ свя-
того Миколая, який висить у нашій 
церкві праворуч від вівтаря, видно 
вже з порога. А з хорів тим паче. 
Придивилася я й собі уважніше до 
сина і також побачила схожість із 
святим ликом. А якщо причепити 
ще й бороду, одягнути перуку… 
Дяк виявився справді далекогляд-
ним.

Впродовж дня “святий Мико-
лай” (в особі сина) разом із дяком 
їздили селом і дарували пакунки із 
солодощами в багатодітні сім’ї, ді-
тям сиротам… Дивні почуття огор-
тали мене в ту мить: всеохопна 
вдячність Богу за все, тиха ра-
дість, щемне хвилювання, стан 
благості, який непомітно наповню-
вав душу світлом. Увечері в колі 
сім’ї ми розпитували сина про йо-
го відчуття і переживання: у нього 
бракувало слів, щоб достеменно 
передати істинні свої почуття. Він 
розповідав, як деякі маленькі діти 
сприймали його направду за Ми-
колая: дивилися широко розплю-
щеними очима, наввипередки 
розказували віршики, щоб сподо-
батися шанобливому гостю і отри-
мати довгоочікуваний подарунок. 
Але й була така малеча, яка, по-
бачивши “живого” Миколая, від 
несподіванки розгублювалася, хо-
валася за маму і починала плака-
ти. Навіть знайшовся хлопчик, ко-
трий підійшов до Миколая і підо-
зріло почав його розглядати: до-
торкнувся до блискучого одягу, 
помацав торбу з подарунками, 
обійшов довкола, уважно вивчаю-
чи. Звісно, така безпосередність 
дуже розсмішила всіх, дорослі 
ледве стримувалися, щоб не пирс-
нути зі сміху…

Пригадую, коли сини були ма-
ленькими, то з великим нетерпін-
ням чекали на прихід святого Ми-
колая. А одного разу, уявіть собі, 
приходять діти зі школи і кажуть 
мені:

— Мамо, то це правда, що Ми-
колая насправді немає? Чому ти 
нас обманювала?

І хоча я давно чекала на це за-
питання, та воно застало мене 
зненацька і несподівано.

— Хто тобі таке сказав?
— Юра…— пригніченим голосом 

відповідає старший син. — Він так і 
сказав, що ніякого Миколая немає, 
то все дорослі вигадали. (Між тим 
я встигаю виграти у сина декілька 
хвилин, щоб знайти, що йому від-
повісти, простіше кажучи, донести 
до нього свої думки).

— І навіщо він все оце тобі ска-
зав? (Я важко при цьому зітхаю, бо 
не дуже хочеться на цю тему по-
чинати розмову, душа не лежить). 
— Як би тобі все пояснити… Ти ві-
риш у казку?

— Вірю.
— От і добре. Коли хтось вірить 

у казку, то він протягом всього сво-
го дорослого життя зможе повер-
татися у дитинство і казку. Та й 
жити такій людині завжди буде 
легше. Святий Миколай й справді 
давно жив серед людей. У нього 
було напрочуд дуже добре і чуйне 
серце. Через це він допомагав усім 
бідним, знедоленим і скривдже-
ним, а особливо — дітям. Коли ж 
його не стало, дорослі підхопили 
цю гарну традицію в пам’ять про 
щиросердного Миколая. Між ін-
шим, я ж зовсім не збиралася тебе 
обманювати, навпаки, хотіла, щоб 
ти з братом якнайдовше жив у тій 
казці, міг до неї доторкнутися ду-
шею. Шкода, що Юра поквапився 
тобі про все розповісти, дуже шко-
да…

— А скільки залишилося до Ми-
колая?

— Порахуй.
— Ой, я хочу, щоб він мені по-

дарував… (задумується на якусь 
мить). Ні, я краще напишу йому за-
писку.

— Мамо, а Дід Мороз є?
— Є.
— А цього року він подарунки 

знову покладе під ялинку?
— Звичайно.
— Мамо, а ти хочеш, щоб тобі 

Миколай поклав під подушку по-
дарунок?

— Хочу.
— Ну, то напишемо йому ра-

зом.
— Е ні, треба окремо. У кожного 

ж із нас своя подушка.
Син із розумінням киває голо-

вою і береться за ручку.
Тим часом молодший загадково 

і втаємничено шепоче мені на ву-
хо:

— Мамо, Василько з мого класу 
розповідав, що минулого року ба-
чив на подвір’ї сліди Миколая…

Багато часу спливло відтоді.  
Я ще й досі вірю у казку і вже за-
здалегідь написала “записку”… на 
скрижалях серця: “Святий Мико-
лаю, уклінно благаю: пошли мир і 
щасливу долю моїй Україні”. 

 
Валентина СЕМЕНЯК.

Як Євген  
був Миколаєм

Марія ГУМЕНЮК.

Дописане останнє слово
І ручка випала з руки…
Сопун-гора ожила знову:
Шепочуть в книзі сторінки
Про вже відплакане минуле, 
Вечірню зустріч у млині,
Про те, що все село заснуло,
А тут ще вогник у вікні…
І він ніколи вже не встане,
Бо згасла доленьки свіча…
Із книг душа багатогранна
Прийде щораз до читача.
І збудить усмішку і думку,
Бо слово влучне, наче спис,
В рядочку кожному, як в трунку,
Зібрав письменник-гуморист.
Йому вклонімось. Він відсяяв,
Зоставив книги серед нас.
В них кожним словом 

душу краяв,
Щоб вогник доброти не згас.

Присвята  
Богдану Бастюку

Ліричний зошит ●

Від Миколая до Стрітення ●

Стефанія РОМАНИШИН,  
педагог-організатор 

Ігровицької ЗОШ І-ІІ ст.

Нині в кожному селі чи місті 
на Тернопільщині Різдвяні 
свята не можуть обійтися 
без вертепу — театралізова-
ного дійства, яке відобра-
жає прихід у наш світ Ісуса 
Христа. У Різдвяних інсцені-
заціях не обходиться без ца-
ря Ірода, мудреців зі Сходу, 
Ангелів, Пастушків, Смерті, 
Чорта та інших персонажів, 
які кожен підбирає за своїм 
вподобанням.

Готуючись до Різдвяних свят, в 
Ігровицькій школі вирішили також 
показати вертеп, і не один. Діти з 
класними керівниками підготува-
ли декілька вертепів, кожен на 
свій лад. До різдвяного дійства 
були задіяні всі учні старших кла-
сів. Діву Марію та Йосифа зіграли 
учні 9 класу Вікторія Біловус і Бог-
дан Чумак, Ангелів — 

дев’ятикласниці Анна Корнят і 
Катерина Литвин, п’ятикласниця 
Юлія Матеха, шестикласник Да-
нило Данчак. Роль Пастушків ви-
конували учні 6 класу Галина Мо-
крицька, Дмитро Литвин, Тетяна 
Гук, учні 5 класу Максим Міщук, 
Роман Дмитришин, старого Пас-
туха — учень 9 класу Юрій Шуль, 
козаків — учень 6 класу Михайло 
Ковальчук та учень 5 класу  
Максим Атаманчук. У ролі Подо-
рожнього була учениця 6 класу 
Наталя Ометинська, в ролі Селя-
нина — учень 9 класу Роман  
Мізьолик. Роль Жида у 7 класі зі-
грав Роман Пержило, в 8 класі — 
Олег Боївка, Жидівкою була се-
микласниця класу Тетяна Фран-
ківська. Грізного царя Ірода зі-
грав учень 7 класу Ігор Залець-
кий, а також учень 5 класу Роман 
Симак, учениця 8 класу Анастасія 
Трач і учень 6 класу Олег Дмитри-
шин. Роль Коменданта виконав 
учень 8 класу Михайло Романеч-
ко, ролі Вояків — учні 7 класу 
Дмитро Чумак і Валентин Степа-

нов, учень 6 класу Назар Меле-
жик. Семикласник Павло Хома, 
п’ятикласник Ярослав Ониськів і 
шестикласник Дмитро Литвин зі-
грали роль Чорта кожен у своєму 
класі. 

Завітала на свято і Біда. Цю 
роль виконали дві учениці — 
п’ятикласниця Марія Куць і шести-
класниця Галина Мокрицька. Не 
обминула наші вертепи і Смерть. 
Ці ролі зіграли Ірина Залецька (5 
клас), Марія Трач (8 клас), Уляна 
Луцко (9 клас). Мудрецями зі Схо-
ду були учні 7 класу Михайло Гор-
батюк, Олег Атаманчук і Віталій 
Легета. На наше свято завітала і 
Криза, роль якої зіграла учениця 7 
класу Анастасія Мізьолик.

Всі вертепи, підготовлені учня-
ми та їх класними керівниками, 
були дуже гарними і різноплано-
вими. Діти чудово увійшли в ро-
льові образи. Цими вертепами ді-
ти вітатимуть людей під час Різд-
вяних свят, а також виступатимуть 
на сцені сільського будинку куль-
тури.

Такий неповторний  
Різдвяний вертеп 

Під час театралізованого вертепного дійства  
учні Ігровицької ЗОШ І-ІІ ст. і вчитель музики Оксана Горбатюк.
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Відповіді на кросворд,  
вміщений у №1-2 

від 14 січня 2014 року.

Рік дерев’яної синьої Кози (Вівці) прийде 
на землю 19 лютого 2015 року. Це буде один 
з найпізніших років східного зодіаку, бо при-
падає на останній день місячного циклу у зна-
кові Водолія. У 1915 році молодий місяць в 
цьому знакові припав на останній його день. 
Роки східного календаря змінюються почер-
гово на молодому місяці в знакові Водолія 
між 20 січня і 20 лютого. Цей рік характеризу-
ється як рік давніх традицій, знань, мудрості, 
пізнання та розкриття таємниць древності. 
Дерев’яна стихія підкреслює це, адже дерево 
міцне своїм корінням. Настає час людей зна-
ючих, сильних духом, які здатні бути прикла-
дом для інших, утверджувати і розкривати 
призабуті і спеціально замовчувані звичаї, 
традиції, мудрі способи боротьби за їх відро-
дження та існування. Це час людей, які готові 
брати на себе відповідальність за інших, ви-
рішувати грандіозні проблеми. Куратором 
року буде Юпітер, пора року — весна, сторо-
на горизонту — схід, талісман року — дракон, 
рослина — пшениця, смак — кислий, чутли-
вою буде селезінка, магічне число — 8. Саме 
схід відіграватиме важливу роль у всіх країн 
та народів, а також окремих людей.

Щур (Миша)
Матимете чудову можливість, щоб проде-

монструвати саме ті якості чи досягнення, які 
дозволять нарешті вийти з тіні чужої слави. За 
своєю природою Щурі хитрі і мудрі, а госпо-
диня року дерев’яна Коза нагородить їх не-
ймовірною удачею, завдяки якій Щурі змо-
жуть досить легко впровадити в життя всі свої 
мрії та сподівання.

Віл (Бик)
Незважаючи на всілякі випробування долі, 

люди, які народилися в цей рік, зможуть про-
довжувати дотримуватися своїх традицій і не 

зраджувати власним ідеалам. Будете постій-
но рухатися до мети, яку поставили перед 
собою раніше. 2015 рік буде багатообіцяю-
чим і загадковим.

Тигр
Це не тільки один із найбільш небезпеч-

них, але й сильних знаків східного кален-
даря, а тому й не дивно, що для Тигрів 
2015 рік буде досить успішним. Справа в 
тому, що господиня року Коза дерев’яної 
стихії та синього кольору зовсім не впли-
ває на особистостей, які народилися під 
цим знаком. Тигри житимуть за своїми за-
конами і вподобаннями.

Кіт (Кролик)
Наступний рік для представників цього 

знаку буде не тільки успішним, але й ду-
же несподіваним. Можете стати справ-
жніми щасливчиками, адже вам впродовж 
усього року фортунитиме. Удача ніби 
стоятиме поряд з вами, сюрпризи 
з’являтимуться нізвідки, приємні і потріб-
ні люди крутитимуться біля вас, з ними 
матимете спільні справи, отримуватиме-
те ділові пропозиції.

Дракон
Цього року намагайтеся використати мож-

ливості та свої вміння репрезентувати саме 
те, що є цілковито вашим. Відкритість та чес-
ність, значна вимогливість не тільки до оточу-
ючих, але й до себе, самодисципліна приве-
дуть до успіхів та самоствердження. Сміливо 
шукайте потенційних партнерів.

Змія
2015 рік передбачає значну динаміку.  

А тому той, хто народився під цим знаком, 
відчуватиме занепокоєння, метушитиметься і 

створюватиме неспокій навколо себе і своїх 
близьких. Потрібно вже з початку року нала-
штовуватися на швидкий ритм у всьому, інак-
ше ризикуєте не встигати за шаленою зміною 
подій.

Кінь
Гонорові і досить самолюбиві Коні зійшли 

із трону трохи сполоханими, але, незважаючи 
на це, у 2015 році вони матимуть всі шанси і 
можливості зміцнити та утвердити свій і без 
того стабільний стан. Коні завжди були до-
брими управлінцями стратегами, а тому змо-
жуть проявити всі свої таланти практично у 
будь-якій сфері діяльності, оскільки впродовж 
усього року будуть викладатися на всі сто від-
сотків, незалежно від того, за яку справу ві-
зьмуться.

Коза (Вівця)
У цей козячо-овечий рік пануватиме саме 

ваша енергетика. Люди, які народилися під 
цим знаком, будуть досить успішними. Ви ні-
би знаходитесь вдома і будете робити те, що 
вам заманеться. Передбачається продуктив-
ний, сповнений радісних подій рік, які розма-
люють яскравими барвами нове життя. Але з 
іншого боку це дуже відповідальний рік.

Мавпа
Якщо ви народилися під опікою цього 

знака, то 2015 рік буде здебільшого легким 
і веселим. Козі до вподоби дотепні витівки 
Мавпи. Оскільки вам притаманна доброзич-
ливість, ви завжди знаходите спільну мову 
з новими знайомими, стаєте душею компа-
нії, вмієте допомогти іншим, хто має якісь 
труднощі. Можете розраховувати на зміни в 
особистому житті та житті ваших близьких: 
вдало одружитися чи одружити дітей, змі-
нити помешкання.

Півень
Досить успішним має бути цей рік у плані 

змін, які затримались або хтось їх загальму-
вав. Маєте діяти чітко і виважено, без  зайвих 
емоцій. Бо через свій запальний характер са-
мі собі можете наробити клопотів. Вам хо-
четься взяти від життя набагато більше, ніж 
вам суджено долею.

Собака
Для Собаки рік стане переломним, при 

цьому вона отримає багато вигідних варіан-
тів. Ви станете більш рішучими і сміливими і 
не будете відступати ні на крок перед зміна-
ми: «Я запланував і я маю це виконати», адже 
вам непритаманні сумніви перед вибором. 
Собаки люблять лякати Кіз, але вони є чудо-
вими пастухами стада Овець.

Свиня (Вепр)
Весь рік для народжених під цим знаком 

буде наповнений яскравими барвами, при-
несе безліч нових відчуттів. Цього року Сви-
ні будуть готові піти на будь-які жертви, ви-
ражаючи свою лицарську вдачу, вроджену 
галантність і доброту. Це призведе до того, 
що вони будуть віддавати всі свої заоща-
дження, щоб допомогти близькій людині, а 
це може призвести до розорення. Тому все 
робіть в міру і за можливостями, не накопи-
чуйте боргів.

Східний гороскоп на 2015 рік  
від Івана Круп’яка
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Від Миколая до Стрітення ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

“Колядників не любити не-
можливо — в цьому вся наша 
справжність, уся незалежність 
від попси”.

Юрій Андрухович.

Початок нового року за-
вжди пов’язаний з мріями 
про краще майбутнє, які 
здавна викристалізували-
ся в чудові поетизовані об-
ряди — колядування, ще-
дрування і засівання, в 
яких втілився одвічний по-
тяг до щастя, добра, краси 
і високої моралі. Україн-
ський народ надзвичайно 
співучий, тому звик вира-
жати побажання у формі 
пісні — колядок і щедрі-
вок, в яких багато мудрос-
ті, доброти і людських по-
чуттів. Звичай колядувати 
виник ще до прийняття 
християнства. Здавна ко-
лядників, які дзвінкою ко-
лядою сповіщають про на-
родження Спасителя, че-
кають у кожній хаті, раді-
ють їм, адже існує прикме-
та: що більше побуває ко-
лядників, то щасливіше 
житиме родина. 

Невід’ємна традиція Різдвя-
них свят — вертепне дійство. 
Вертеп (традиційний старовин-
ний український ляльковий те-
атр) — цілком самобутнє націо-
нальне явище — з’явилися в 
Україні в першій половині ХVII 
століття. Перша документальна 
згадка про вертеп датується 
1667 роком. 

11 січня в Тернопільському 
районному будинку культури 
відбувся традиційний щорічний 
конкурс-огляд вертепів Терно-
пільського району, який органі-
зовує відділ культури Терно-
пільської районної державної 

адміністрації. Щедру, дзвінку 
коляду й оригінальні вертепні 
вистави гостям заходу подару-
вали 19 колективів із сіл і се-
лищ Тернопільського району. 
Першими на сцені Тернопіль-
ського РБК виступили дитячий 
зразковий  х удожн ій 
фольклорно-обрядовий ан-
самбль “Ходаки” (село Малий 
Ходачків) і дитячий фольклорно-
обрядовий гурт “Романівський 
обертас” (село Романівка) під 
керівництвом заслуженого пра-
цівника культури України, від-
мінника освіти України Михай-
ла Полюги, які, як і народний 
аматорський фольклорний ко-
лектив “Горлиця” сіл Курники і 
Лозова (керівник Дарія Ткач) та  
ансамбль Храму Вознесіння 
Господнього селища Велика 
Березовиця (керівник Наталія 
Лук’янчук), йшли поза конкур-
сом.

Авторитетне журі, яке очо-
лив начальник відділу культури 
Тернопільської РДА Андрій Га-
лайко, у складі провідного ме-
тодиста Тернопільського ра-
йонного будинку культури Надії 
Білінської, методиста Терно-
пільського РБК, заслуженого 
працівника культури України 
Оксани Ковальчик, організато-
ра культурно-дозвільної роботи 
Тернопільського РБК Галини 
Загрічук, методиста Тернопіль-
ського РБК, заслуженого діяча 
мистецтв і культури України 
Володимира Довбні визначило 
з-поміж конкурсантів найкра-
щих. Виступи оцінювалися за 
такими критеріями, як оригі-
нальність костюмів, набір вер-
тепних персонажів, чіткість 
мовлення акторів на сцені, ре-
пертуар колядок, якість їх ви-
конання та оригінальність са-
мого вертепу.

Дипломами третього ступеня 
нагороджено вертепи будинків 
культури села Забойки (керів-
ник Алла Балакунець) та сели-

ща Велика Березовиця (керів-
ник Надія Слобода), клубу села 
Почапинці (керівник Володимир 
Кріль), учасники якого подару-
вали присутнім душевний спо-
кій і затишок злагодженим ви-
конанням українських колядок. 
Друге місце дісталося вертепу 
клубу села Чистилів (керівник 
Надія Ремус), який своїм висту-
пом запалив серця світлим вог-
нем Різдвяної зірки. 

Дипломом першого ступеня 
вчетверте поспіль нагороджено 
гурт “Чернелівські забави” бу-
динку культури села Чернелів-
Руський (керівник Тарас Соту-
ла). Переможці конкурсу 
зимово-обрядового фольклору 
“Нова радість стала-2015” по-
тішили глядачів дотепною, за-
пальною вертепною виставою, 
з танцями та віншуванням, не-
перевершеним виконанням ко-
лядок та щедрівок створили в 
залі домашню різдвяну атмос-
феру. 19 січня гурт “Чернелів-
ські забави”, дитячий зразко-
вий художній фольклорно-
обрядовий ансамбль “Ходаки”, 
дитячий фольклорно-обрядовий 
гурт “Романівський обертас” та  
ансамбль Храму Вознесіння 
Господнього селища Велика 
Березовиця представляли Тер-
нопільський район на обласно-
му святі вертепів на Театраль-
ному майдані міста Тернополя. 

Учасників конкурсу — вертепи 
клубів Ступок (керівник Галина 
Іванська), Великих Гаїв (керівник 
Микола Гуль), Лучки (керівник 
Марія Якимчук), Довжанки (ке-
рівник Галина Михайлишин), бу-
динків культури Великого Гли-
бочка (керівник Роман Винник), 
Ігровиці (керівник Юлія Чупик), 
дитячий гурт “Веселкові кольо-
ри” будинку культури села 
Чернелів-Руський (керівник Та-
рас Сотула), гурт “Фа-мажор” 
(село Чернелів-Руський), вертеп 
Храму Вознесіння Господнього 

села Настасів (керівник Оксана 
Надорожна) — нагородили гра-
мотами за участь у конкурсі 
зимово-обрядового фольклору 
“Нова радість стала-2015”. 

— Конкурс-огляд вертепів 
“Нова радість стала” популяри-
зує і примножує давні українські 
різдвяні та новорічні звичаї, 
традиції, відкриває таланти, ви-
ховує молоде покоління, — за-
значає начальник відділу куль-
тури Тернопільської райдержад-
міністрації Андрій Галайко. — 
Порівняно з попередніми рока-
ми зросла кількість учасників 
конкурсу. У вертепних дійствах 
з’явилася інтерпретація подій, 
які сьогодні відбуваються на 
Сході України. Багато колекти-
вів удосконалили виконання ко-
лядок. Можна було почути спів 
як двогоссям, так і триголос-
сям. Помітно зріс рівень вико-
навської майстерності пере-
можця конкурсу — гурту “Черне-
лівські забави”. 23 грудня мину-
лого року на колегії департа-
менту культури, релігій і націо-
нальностей Тернопільської ОДА 
підтримано рішення присвоїти 
колективу з Чернелева-Руського 
звання зразкового, тому надалі 
“Чернелівські забави” виступа-
тимуть на вертепному дійстві 
“Нова радість стала” поза кон-
курсом. Приємно здивували 
цьогорічні “срібні” призери — 
вертепники з Чистилова. Ду-
маю, якщо вони продовжувати-
муть працювати в тому ж дусі, 
наступного року зможуть пре-
тендувати на перемогу. Справ-
жнім сюрпризом став виступ 
гурту “Фа-мажор” із Чернелева-
Руського, який вразив виконан-
ням колядок під акомпанемент 
духових музичних інструментів 
й оригінальною вертепною 
грою. Вдячний керівникам  
колективів та їх учасникам за 
натхнення до праці і високий 
результат.

“Нова радість стала-2015”

Вертеп клубу села Чистилів із художнім керівником Надією Ремус.

Ансамбль храму Вознесіння Господнього і вертеп  
будинку культури селища Велика Березовиця.

Переможець районного конкурсу-огляду вертепів “Нова радість стала-2015” –  
гурт “Чернелівські забави” будинку культури села Чернелів-Руський, дитячий гурт “Веселкові 

кольори” БК с. Чернелів-Руський з художнім керівником Тарасом Сотулою, директором  
БК с. Чернелів-Руський Людмилою Митою та учасниками гурту “Фа-мажор”.

Вертеп с. Забойки з художнім керівником Аллою Балакунець.


