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Уроки Майдану

Анатолій Кулик
про проблемні
питання об’єднаних
громад.

5 стор.

Кубок пам’яті
Івана Вишневського
виграв “Агрон”.

16 стор.

У відкритті пам’ятного стенда героям АТО Дмитру Заплітному і Андрію Капчуру в Почапинській школі взяли участь
(на фото) о. Тарас Юречко, голова Тернопільської РДА Олександр Похилий, заступник голови Тернопільської
РДА Андрій Колісник, начальник відділу освіти Тернопільської РДА Василь Цаль, директор Почапинської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Галина Щепна, Почапинський сільський голова Марія Палига.
Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Н

Михайло Юречко,
його “Марічка”
і “Два кольори”.

12 стор.

Цікаві зустрічі:
“Мистецька хвиля”
у ТНЕУ.

айбільша любов —
жертовна
любов.
Тисячі мужніх українських військовослужбовців ціною власного
життя захищають Україну
від посягань ворога. З часу
війни на Донбасі загинули
2673 військових, 8519 бійців
отримали
поранення.
Тернопільський район утратив п’ятьох бійців.
20 листопада ц. р., напередодні Дня Гідності і Свободи, в Почапинській загальноосвітній школі
І-ІІІ ступенів відкрили пам’ятний
стенд загиблим героям, випускникам школи, жителям села Забойки — Дмитру Заплітному та
Андрію Капчуру. В заході взяли
участь голова Тернопільської райдержадміністрації Олександр Похилий, заступник голови Тернопільської РДА Андрій Колісник,
начальник відділу освіти Тернопільської РДА Василь Цаль, голова Тернопільської районної організації Товариства Червоного
Хреста України Ольга Нижник,

Почапинський сільський голова
Марія Палига, педагогічний, учнівський колективи школи, бійці
АТО, родичі загиблих.
Молодший сержант, заступник
командира
взводу
ракетноартилерійського
підрозділу
128-ої гірсько-піхотної бригади
31-річний Дмитро Заплітний загинув 28 січня, потрапивши під
обстріл із системи “Град” на
блокпосту поблизу Дебальцевого
Шахтарського району Донецької
області. Дмитро служив разом із
односельчанином, операторомнавідником БМП, 35-річним Андрієм Капчуром, дорога додому
якого була довгою. Хлопець загинув у січні на місці бою у селі
Санжарівка Артемівського району
на Донеччині, однак тіло загиблого після експертизи ДНК привезли на рідну землю 18 серпня…
На стенді, який зроблено у вигляді розгорнутої книги скорботи
і пам’яті, розміщені світлини Андрія Капчура та Дмитра Заплітного з інформацією про героїв. На
фоні контурів України написано
поетичні рядки: “Горить свіча і
пам’яті сльоза додолу з неї краплями стікає. Земля ридає, пла-

чуть небеса — Україна героїв із
почестю ховає. Їх взяв Господь,
щоб ангелом у раю в його садах
довічно проживати, вони завжди
залишаться в строю, про них народ пісні буде співати”. Поряд на
стенді — імена 32 жителів Почапинців, Підгороднього і Драганівки, які є учасниками АТО. Україну
на сході захищають випускники
Почапинської школи — Андрій
Клепчак, Петро Гаврон, Андрій
Сушко, Іван Кусьмій, Ярослав
Возняк, Петро Телех, Михайло
Шмід, Василь Квасниця, Володимир Головко, Тарас і Роман Забанджали, Віталій Головатий,
Степан Дошин, Михайло Пашко
та Ярослав Траска.
Присутні хвилиною мовчання
вшанували пам’ять українців, які
віддали життя заради світлого
майбутнього. Одинадцятикласники Тарас Стецик, Христина Палига і племінниця Андрія Капчура,
учениця 6-А класу Почапинської
ЗОШ І-ІІІ ступенів Тетяна Куріца
поклали квіти до могил героїв.
— Сьогодні наша держава переживає найтрагічніші події в історії своєї незалежності, — сказала директор Почапинської школи,

класний керівник Андрія Капчура
Галина Щепна. — Ніхто не сподівався, що на українську землю
прийде страшне лихо — війна, що
в серці Європи будуть гинути люди, захищаючи власні свободу і
гідність. Не маємо права забути
подвиг героїв.
— Триває боротьба за свободу, незалежність України, — зазначив голова Тернопільської
райдержадміністрації Олександр
Похилий. — 24 роки тому ми здобули незалежність, лише зараз
усвідомлюємо ціну свободи. Тисячі патріотів поклали душу і тіло,
щоб Україна була вільною. Берегти пам’ять про героїв — моральний обов’язок кожного українця.
— Події останніх років назавжди змінили Україну, — переконаний начальник відділу освіти
Тернопільської РДА Василь Цаль.
— На превеликий жаль, українські
бійці проливають кров на сході.
Ми зобов’язані виправдати велику жертву героїв. Щоб бути героєм, потрібно любити свою країну,
йти за покликом серця, творити
добро.
Продовження на 2 стор.

Наша сторінка
www.facebook.
com/PodilskeSlovo
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Панорама подій

●●Героям слава!

●●Офіційне

Постанова № 3

Тернопільської районної
виборчої комісії Тернопільської області
від 23.11.2015.
Відповідно до ст. 45 та п. 3 cт. 46 Закону України “Про місцеве
самоврядування” Тернопільська районна виборча комісія
постановляє:
1. Скликати першу сесію Тернопільської районної ради сьомого
скликання 1 грудня 2015 року у приміщенні районної ради.
Сесію розпочати о 10 год.
2. На розгляд сесії внести питання:
— Про результати голосування та підсумки виборів депутатів районної ради 25 жовтня 2015 року.
— Про обрання голови районної ради.
— Про обрання заступника голови районної ради.
3. На сесію районної ради запросити депутатів обласної ради від
Тернопільського району, сільських та селищних голів, керівників відділів та управлінь райдержадміністрації, керівників районних організацій,
установ, промислових і сільськогосподарських підприємств, представників політичних партій, громадських організацій, редакторів газети
“Подільське слово” та радіокомпанії “Джерело”.
Голова Тернопільської районної виборчої комісії Г. М. ГАЛИЧ.
Працівники Тернопільської РДА, виконавчого апарату Тернопільської районної ради,
держслужбовці, керівники Тернопільського району біля пам’ятної стели Небесній Сотні
під час урочистостей з нагоди Дня Гідності і Свободи, 20 листопада 2015 року.
Ведуча — провідний методист Тернопільського РБК Наталія Порада.

Уроки Майдану
Продовження.
Початок на 1 стор.
Голова Тернопільської
районної організації Товариства Червоного Хреста
України Ольга Нижник зазначила, що Червоний
Хрест більше сотні років
стоїть на захисті знедолених, і передала родичам
загиблих пакунки з миючими засобами. Світлими
спогадами про Андрія Капчура поділився житель села Драганівка, депутат
Тернопільської районної
ради Андрій Кузь, який товаришував із бійцем.
У посланні «Як будувати
рідну хату» митрополит Андрей Шептицький зазначив, що держава будується
потом і кров’ю багатьма
поколіннями, — сказав
отець Тарас Юречко, який
освятив пам’ятний стенд.
— Патріоти, як Дмитро Заплітний і Андрій Капчур,
віддають за мир і спокій в
Голова Тернопільської райдержадміністрації
Україні найцінніше, що є в
Олександр Похилий: “Боротьба за незалежність України триває”.
людини — життя, засвідчуюбовці, керівники району. Молебень
без зброї, лише з дерев’яними
чи любов і відданість рідній землі,
відправив настоятель храму Воз- щитами і з вірою в самостійну
рідному народу. Правда завжди
несіння Господнього селища ВелиУкраїну. Тоді було очевидним: має
перемагає. Потрібно пам’ятати, що ка Березовиця о. Василь Брона.
настати час покарання для тих,
свобода дається людині дорогою
Зворушливо лунали слова ведучої
хто віддавав накази і вбивав мирціною.
— методиста Тернопільського раних людей. Минуло два роки — гоБіля адмінбудинку Тернопіль- йонного будинку культури Наталії
ловні винуватці не покарані, записької районної ради і ТернопільПоради, пісня-реквієм у виконанні
тань більше, ніж відповідей. Це
ської райдержадміністрації на май- соліста народної аматорської во- найсуворіший урок Майдану, який
дані Перемоги, 1 у Тернополі —
кальної студії “Музична скриня”
свідчить: боротьба за вільну Украпам’ятна стела Небесній Сотні. Тут
Тернопільського РБК Василя Хлисїну не закінчена. Підступний ворог
увічнено імена загиблих на Майдатуна. Хвилююче звучали зверненокупував Крим, зайняв східні терені у Києві в криваві дні Революції ня голови Тернопільської райдерни України, цілиться в її захисників.
Гідності. Щоб віддати шану Героям
жадміністрації Олександра Похи- Проте жертви недаремні, адже ви— борцям за незалежну Україну, 20 лого та заступника голови Тернокристалізовується,
гуртується,
листопада, напередодні Дня Гідпільської районної ради Романа
зростає українська нація, зріє
ності і Свободи, сюди прийшли
Наконечного. Так, ми ніколи не засильний дух у багатотисячних лапрацівники управлінь та відділів
будемо, як горів Майдан, як пада- вах патріотів — основа, корінь, нарайдержадміністрації, виконавчого ли на Інститутській від куль снай- ріжний камінь української державапарату районної ради, держслужперів наші хлопці — без захисту,
ності.

●●Вітаємо!
Колектив бухгалтерії
бухгалтера
ТРТМО вітає з днем
народження головного
бухгалтера
Галину Вікторівну
ОБЛЕЩУК.
Від Бога – здоров’я,
від людей – шани,
В серці – спокою, життєвої
відваги,
Робити добро і вершин досягати,
Сяяти красою, мов квіти весни,
У долі – багатства, достатку, добра
На многії і благії літа!

Щиросердечно вітаємо з днем
народження Юлечку МАЦЬКО з с.
Жовтневе Тернопільського району.

Вітаємо з
55-річчям
приємну, чуйну, надзвичайно відповідальну людину, завідуючу
відділом
комплектування та обробки літератури
центральної бібліотеки Тернопільського району
Надію Михайлівну МАЦЕЛЮХ.
Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле і гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас!
Хай щастя приходить і ллється рікою,
Хай горе обходить завжди стороною,
Хай доля дарує Вам довгі літа,
А в серці завжди хай живе доброта!

Щоб гріло сонечко ласкаво,
Щоб Бог Тебе в опіці мав
І ангел Твій охоронитель
3 плеча Твого щоб не злітав.
Ми дякуємо Богу, що Ти у нас є,
Хай силу і радість Тобі Він дає.

З повагою — відділ культури
Тернопільської РДА,
Тернопільська районна
організація профспілки
працівників культури,
бібліотечні працівники
Тернопільського району.

З любов’ю – рідні.

Щиросердечно вітаємо днем
народження художнього керівника народного аматорського хору
“Конар Лемківщини” БК с. Жовтневе Михайла Васильовича
РАПІТУ.
Нехай квітує білий цвіт,
Життям стають найкращі мрії
І доля посила багато літ
Здоров’я, щастя, радості й надії.

З повагою – колективи відділу
культури Тернопільської РДА,
Тернопільського районного
будинку культури,
Тернопільська районна
організація профспілки
працівників культури.

Відділ культури Тернопільської
РДА, Тернопільська районна організація профспілки працівників
культури, центральна бібліотека
Тернопільського району щиро вітають із 45-річчям завідуючу
бібліотекою-філією
с.
Буцнів
Оксану Романівну БАНДАК.
Нехай в житті все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя:
Кохання, щастя, вірні друзі
І вічно юна, нестаріюча душа.

Вихованці Смиковецького дитячого садка “Усмішка”
з вихователем Оленою Окрутною, помічником вихователя
Оксаною Логінською і Смиковецьким сільським головою
Володимиром Сидягою.
Фото Андрія ОМЕЛЬНИЦЬКОГО.

Передплата-2016
Передплатна ціна на газету

“Подільське слово” на 2016 рік
Родичі героїв АТО Дмитра Заплітного і Андрія Капчура
під час відкриття пам’ятного стенда в Почапинській ЗОШ І-ІІІ ст.

Для населення (індекс 61357):
на 6 місяців — 62,30 грн.;
на 12 місяців — 123,40 грн.
Для організацій (індекс 23491):
на 6 місяців — 74,30 грн.;
на 12 місяців —147,40 грн.
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●●Агробізнес

Тема дня

Нове життя “МРІЇ”

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

19 листопада ц. р. в
ПК “Березіль” одна з найбільших агропромислових
компаній України “МРІЯ
Агрохолдинг”
привітала
співробітників із професійним святом — Днем працівників сільського господарства, який в Україні
традиційно відзначають у
третю неділю останнього
місяця осені.
Сьогодні “МРІЯ”, заснована
у квітні 1992 року, обробляє
близько 180 тисяч гектарів землі у Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській і Рівненській
областях. У Тернопільському
районі агрохолдинг орендує
близько 1800 гектарів землі у
Великих Бірках, Романівці,
Смиківцях, Ступках, ЧернелевіРуському та Жовтневому.
Компанія
має
7 елеваторів та 5 зерносховищ
загальною потужністю зберігання 600 тисяч тонн, картоплесховища потужністю 90 тисяч тонн, 2 крохмальних заводи
та насіннєвий завод, потужність якого 300 тонн на добу. В
технічному парку агрохолдингу
245 одиниць сільгосптехніки та
206 одиниць транспорту і логістичної техніки. Агрохолдинг вирощує пшеницю, картоплю, ріпак, кукурудзу, гречку, соняшник, сою, ячмінь, горох і гірчицю. Вироблена продукція постачається у понад 20 країн
світу, в тому числі найбільшим
харчовим компаніям Європи.
Торік у серпні “МРІЯ” не змогла розрахуватися із кредиторами та оголосила технічний
дефолт. З лютого 2015 року
контроль над активами перейшов до кредиторів компанії, які
прийняли рішення зберегти агрохолдинг. Генеральним директором було призначено
Саймона Чернявського, фінансовим — Тона Хулса, операційним — Віктора Кухарчука. Новий менеджмент віддав належне історії розвитку компанії і не
став ламати традицій — корпоративними кольорами “МРІЇ”
залишилися зелений та фіолетовий. А от емблема агрохолдингу оновилася — на ній
з’явився стилізований колосок
пшениці, який символізує зростання та рух уперед.
У червні 2015 року “МРІЯ”
поповнила оборотний капітал
на 25 мільйонів доларів, відновивши співпрацю з лізинговими
компаніями. Укладено дві великі лізингові угоди на сільськогосподарську техніку загальною
вартістю понад 4 мільйони доларів. Цьогоріч закуплено нову
техніку на суму понад 3,7 мільйона доларів. Наступного року
заплановано придбання техніки
ще на 10 мільйонів доларів. У
липні цього року розпочато переговори щодо реструктуризації боргу агрохолдингу в сумі
1,1 мільярда доларів США.

Голова Тернопільської ОДА Степан Барна нагородив грамотою
облдержадміністрації генерального директора компанії “МРІЯ
Агрохолдинг” Саймона Чернявського за сумлінну працю,
професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток
агропромислового комплексу Тернопільської області.
Керівництво компанії підбило підсумки цьогорічного сезону, нагородило кращих працівників. Генеральний директор
компанії “МРІЯ Агрохолдинг”
Саймон Чернявський інформував: “Весняну посівну довелося
проводити в екстремальних
умовах через нестачу техніки та
нестабільність земельного банку. Однак попри труднощі засіяли ярі культури та взяли в обробіток минулорічні озимі на
загальній площі 126 тисяч гектарів”.
Основними культурами, які
“МРІЯ” вирощуватиме наступного року, є озима пшениця та
ріпак, посів яких уже здійснено
на площі 84 тисячі гектарів, та
ярі: соняшник, який цього року
було посіяно вперше, кукурудза, картопля, соя. Вперше у
сівозміні з’явиться сорго. Технологічним нововведенням стало те, що, починаючи з цього
сезону, задля збереження вологи в землі “МРІЯ” перейшла
на систему мінімального поверхневого обробітку ґрунту
mini-till, чим досягла значної
оптимізації затрат у виробничих процесах. Подбають в агрохолдингу і про впровадження
інновацій у процес агровиробництва. Готується до реалізації
проект “Планшет агронома”,
який передбачає оснащення
агрономів “МРІЇ” сучасними ґаджетами з метою підвищення
ефективності та зручності їх
роботи. Нововведення дозволять мати постійний доступ до
цифрової мапи місцевості й полів, працювати за допомогою
технологічної карти, отримувати результати аграрних операцій безпосередньо на полі, робити фотозвіти про стан культур.
У “МРІЇ” налагоджена тісна
співпраця між керівництвом,
працівниками і пайовиками.

Після переходу компанії під
управління кредиторів пріоритетним став соціальний напрямок роботи. Агрохолдинг засвідчив високий рівень корпоративної соціальної відповідальності перед пайовиками.
Соціальний бюджет “МРІЇ” в
цьому
році
сягнув
22 мільйонів гривень, які спрямовано на фінансування найважливіших потреб згідно з запитами місцевих громад. Окрім
цього, компанія долучилася до
спільного з державною владою
проекту з ремонту доріг на засадах співфінансування. За рік
агрохолдинг реалізував більше
десяти масштабних соціальних
проектів у сферах інфраструктури, освіти, духовності, охорони здоров’я, культури та спорту, благоустрою населених
пунктів, допомоги бійцям АТО,
подарунків дітям тощо.
Під час урочистостей голова
Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна нагородив грамотою за сумлінну працю, професіоналізм, вагомий
особистий внесок у розвиток
агропромислового комплексу
Тернопільської області генерального директора компанії
“МРІЯ Агрохолдинг” Саймона
Чернявського. Степан Барна
зазначив, що цьогоріч “МРІЯ”
реалізувала на Тернопільщині
соціальні проекти на суму понад 4 мільйони гривень, 1,6
мільйона гривень спрямовано
на потреби українського війська. Найближчим часом за
сприяння “МРІЇ” в населених
пунктах Тернопільської області,
в яких працює компанія, буде
облаштовано
щонайменше
20 дитячих майданчиків.
На завершення гостей заходу чекав концерт української
співачки, переможниці пісенного конкурсу “Євробачення2004” Руслани Лижичко.

●●Служба 101

Будьте обережні:
вибухонебезпечні предмети!
Тривожна статистика щодо
загибелі людей від необережного поводження з вибухонебезпечними предметами, тому вкотре нагадуємо про правила поводження з невідомими предметами, що можуть становити небезпеку.
Щоб уникнути нещасних випадків, потрібно запам’ятати,
що доторкатися до вибухових
або невизначених предметів не
можна, тому що це небезпечно
для життя та здоров’я. Виявивши вибухонебезпечні предмети

далеко від населених пунктів,
потрібно добре запам’ятати дорогу до того місця, де їх виявлено,
поставити
біля
них
пам’ятну фішку. Про знайдені
вибухонебезпечні предмети необхідно негайно сповістити
представників органів місцевого самоврядування, міліції, найближчого підприємства, школи
або просто дорослих, які є поблизу. До жодних самостійних
дій вдаватися не можна. Також,
аби запобігти дитячому травматизму від вибухонебезпечних
предметів слід дотримуватись
наступних правил: не дозволяти

користуватися без нагляду дорослих піротехнічними засобами, петардами, феєрверками.
Більше того, не можна зберігати їх удома, адже вони належать до вибухонебезпечних
предметів. Міра небезпеки
зростає у випадку із саморобними піротехнічними іграшками,
що може призвести до отримання важких опіків, втрати зору, каліцтва та навіть загибелі.
Тернопільський
РВ управління ДСНС України
у Тернопільській області.

●●Податкові новини

Прийняті у лави
підприємців

Із 20 825 підприємців, які перебувають на обліку у Тернопільській ОДПІ, 9368 — є платниками
єдиного податку. З них обрали
першу групу (торгівля на ринках
та надання побутових послуг без
найманих працівників та обсягом
річного доходу до 300 000 грн.)
— 1598 осіб, за другою групою
(надання послуг, виробництво чи
продаж товарів, ресторанне господарство з використанням до 10
найманих осіб та річним обсягом
до 1500 000 грн.) оподатковуються 5339 підприємців. Третю групу, яка не обмежує кількість найманих осіб і дозволяє мати обсяг доходу за рік до 20 млн. грн.,
обрав 2431 “єдинник”.
Податковий кодекс України дозволяє перебувати на спрощеній
системі оподаткування і юридичним особам, які відповідають
встановленим критеріям. На обліку в інспекції уже є 1586 таких

підприємств, з яких 76 — сільгоспвиробники.
Єдиний податок є важливим
для місцевих бюджетів,
адже
стовідсотково надходить до них.
Так, бюджет Тернополя впродовж
січня — жовтня отримав 57,3 млн.
грн., Тернопільського району —
11,4 млн. грн. “спрощеного” податку. А це немало-небагато, а
більш як 11 відсотків усіх надходжень до місцевих бюджетів,
контроль за якими здійснює податкова інспекція.
За даними відділу реєстрації
та обліку платників, станом на початок листопада ц. р., 965 фізичних та 396 юридичних осіб поповнили лави новозареєстрованих
суб’єктів господарювання.
Відділ комунікацій
Тернопільської об’єднаної ДПІ
ГУ ДФС у Тернопільській
області.

●●Консультації

Якщо іноземець
втратив посвідку
Посвідка є основним документом, що підтверджує
законність постійного чи
тимчасового перебування
іноземця в Україні. Втратити її — ситуація не з
приємних, але зарадити їй
можна. Як діяти, розповідають у міграційній службі.
Про втрату посвідки іноземець або приймаюча сторона
зобов’язані негайно повідомити орган внутрішніх справ за
місцем втрати та територіальний орган або підрозділ ДМС
за місцем видачі. Втрачена посвідка визнається недійсною.
Якщо згодом документ знайдеться, він підлягатиме знищенню.
Для отримання нової посвідки взамін втраченої іноземець
повинен звернутися до міграційної служби із наступними
документами: заява; паспортний документ іноземця або до-

кумент, що посвідчує особу без
громадянства та його копія;
квитанції про сплату державного мита (або документ, який
підтверджує наявність пільг щодо його сплати) та послуг ДМС;
документи, що підтверджують
втрату посвідки (довідка з органу внутрішніх справ за місцем
втрати); дві фотокартки іноземця розміром 3,5 х 4,5 сантиметра на матовому папері.
Нову посвідку на постійне
місце проживання оформлять
протягом 7 робочих днів і вартуватиме вона 167.49 грн
(82.49. грн. - вартість послуг
ДМС + 85 грн держмито).
Нову посвідку на тимчасове
проживання в Україні оформлять протягом 15 днів, вона
обійдеться у 114.99 грн (80.99
грн. - вартість послуг ДМС + 34
грн. держмито).
Інформацію з питань документування іноземців можна
отримати за номером у Тернополі (код 0352) 27-12-57.

Білецька сільська рада Тернопільського району Тернопільської області оголошує конкурс на визначення виконавця послуг з
вивезення твердих побутових відходів на території села Біла Тернопільського району Тернопільської області. Документи приймаються у Білецькій сільській раді протягом 30 календарних днів з дня
опублікування оголошення.
Білецький сільський голова Н. Я. МОТИКА.
Білецька сільська рада Тернопільського району Тернопільської області повідомляє про проведення конкурсу суб’єктів оціночної діяльності на виготовлення експертної оцінки земельних ділянок — землі промисловості: СПД Гандзюк Ярослав Петрович, с.
Біла вул. Бродівська бічна № 5-А СПД Лагіш Юрій Ігорович, с. Біла,
вул. Бродівська бічна № 7-А.
Заяви про участь у конкурсі подаються протягом місяця з дня
опублікування оголошення в Білецьку сільську раду.
Білецький сільський голова Н. Я. МОТИКА.

29 листопада минає рік, як за межу вічності відійшов люблячий
чоловік, батько, дідусь Пласконіс Роман Михайлович. Здавалося
б — жити і жити, радіти дітям та онукам, працювати у своєму колективі, жартувати і дарувати вишукані пісні людям. Та нашого
енергійного життєлюба покликали у засвіти… Не стихають біль і
туга в наших серцях — серцях тих, хто любив Тебе. Ніколи не згасне наша любов і не заросте стежка до Твоєї могили. Вічна пам’ять,
Царство Небесне, мир і спокій Твоїй душі.
У вічній скорботі — дружина, дочки, зяті, онуки.
Колектив ТОВ “Компанія ЛАН” глибоко сумує з приводу передчасної смерті нашого директора Володимира Мирославовича
Лобоцького.
Щиро висловлюємо глибокі співчуття родинам Лобоцьких і Лагіш та розділяємо гіркоту непоправної втрати. Світла пам’ять про
нього назавжди залишиться у наших серцях. Нехай земля йому
буде пухом.
Колектив редакції газети “Подільське слово” сумує з приводу
передчасної смерті директора ТОВ “Компанія ЛАН” Володимира
Мирославовича Лобоцького та висловлює співчуття рідним
і близьким.
Колектив редакції газети “Подільське слово” сумує з приводу
смерті колишнього відповідального секретаря редакції Коверка
Євгена Михайловича і висловлює співчуття рідним.
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●●Сільські обрії

Актуально!

●●Людина і її справа

Директор ПП “Агрофірма “Медобори”, заслужений
працівник сільського господарства України, депутат
Тернопільської районної ради Володимир Крупніцький.

Учасники та організатори урочистостей у клубі села Товстолуг з о. Василем Собчуком,
директором ПП “Агрон”, депутатом Тернопільської обласної ради Юрієм Березовським.

День працівників сільського
господарства у Товстолузі
Галина ЮРСА –
ТРР “Джерело”.
Сільськогосподарське підприємство “Агрон” — одне з
найпотужніших у Тернопільській області та Тернопільському районі зокрема. ПП
“Агрон” та ФГ “Березовського” орендують більше трьох
тисяч гектарів землі у Тернопільському та інших районах.
Ці підприємства забезпечують роботою та гідною зарплатою майже сім десятків
працівників. Орендна плата
за землю в них – одна з найвищих в області.
ПП “Агрон” та ФП “Березовського” вкладають кошти у розвиток освіти, культури, спорту не
лише свого села. Вони активно
підтримують українське військо,
добровольців з часу початку Революції Гідності та АТО на Сході нашої країни. Подружжя Юрія та Наталії Березовських, які очолюють
ці сільськогосподарські підприємства, в нашій області і далеко за її
межами знають як щедрих меце-

натів усіх добрих справ.
Тому в День професійного свята працівників сільського господарства, яке цього року припало
на 15 листопада, у клубі села Товстолуг відбувся вечір вшанування
Юрія та Наталі Березовських і усіх
працівників, які трудяться у господарствах “Агрон” та “Березовського”. Організували дійство директор місцевої школи Оксана Поврознік, завідуюча клубом села
Товстолуг Галина Депутат, бібліотекар Ольга Сопільник, керівник
танцювальних колективів
Надія
Собчук, а також Наталія Сабадаж
та Богдан Стечишин, які виступили у ролі ведучих.
Присутні на святі ближче познайомились з родиною Березовських та історією становлення
сільськогосподарських підприємств ПП “Агрон” та ФГ “Березовського”.
На екрані показували
світлини, де Юрій та Наталія Березовські були дітьми, у юнацькому віці, як одружилися, народилися їхні діти. Як цеглина по цеглині
будувалися потужні підприємства,
які нині наповнюють бюджети села та району, дають роботу та гід-

●●Vivat!

не прожиття своїм працівникам та
іншим людям.
А яке ж свято без поезії, пісень, танців? У селі Товстолуг обдаровані діти та молодь, старше
покоління. Тому їх виступи перетворились на гарний концерт як
подарунок для подружжя Юрія та
Наталії Березовських, усіх працівників сільськогосподарської галузі, які завітали у цей вечір до клубу
села Товстолуг.
Учениця школи Оля Поврознік
власноруч спекла підкови щастя
та подарувала їх присутнім на
концерті. Побачене та почуте на
святі глибоко схвилювало Юрія
Березовського, адже він ще раз
поринув у світ дитинства, юності,
зустрівся з людьми, у відеоспогадах побачив декого, з яких нині,
на жаль, нема серед живих. Особливо сподобалась назва свята
“Не зречуся землі, що зродила
мене”. Після закінчення вечора
учасники святкового концерту
отримали від подружжя Юрія та
Наталії Березовських солодкі гостинці та вдячність за те, що молоде покоління у селах виростає хорошими, працьовитими людьми.

Тернопільські дослідники стали
лауреатами Всеукраїнської премії
ім. Дмитра Яворницького
Віталій ЛЕВИЦЬКИЙ.
Оголошено нових лауреатів
Всеукраїнської премії імені
Дмитра Яворницького Національної
спілки
краєзнавців
України за 2015 рік. Приємно
відзначити, що серед шести нагороджених, двоє тернополян.
Це, зокрема, письменник Богдан Мельничук та уродженець
с. Дубівці, історик Віктор Уніят.
Обидва – почесні краєзнавці
України.
Престижну нагороду
вони отримали за вагому дослідницьку роботу, здійснену

впродовж останнього десятиріччя, зокрема, за реалізацію
пілотних в Україні проектів: видання 4-томного “Тернопільського енциклопедичного словника” (2004–2009 рр.) і тритомного енциклопедичного видання
“Тернопільщина. Історія міст і
сіл” (2014 р.). Останнє видання
побачило світ за сприяння депутатського корпусу Тернопільської обласної ради попереднього скликання, зокрема її голови Василя Хомінця.
Всеукраїнська премія імені
Дмитра Яворницького НСКУ, за-

снована 1991 року, є найвищою
відзнакою цієї Спілки. Престижну нагороду щороку вручають
краєзнавцям, колективам краєзнавців чи краєзнавчим організаціям і установам за вагомий внесок у справу вивчення, дослідження і популяризації історикокультурних та природних багатств рідного краю. З тернопільських дослідників цією премією був нагороджений у 1997
р. лише світлої пам’яті багаторічний директор Тернопільського обласного краєзнавчого музею Венедикт Лавренюк.

●●Земельна реформа

На Тернопільщині за передачу
у власність та оренду землі отримали
майже 19,7 мільйонів гривень
З початку року у Тернопільській
області органи місцевого самоврядування та виконавчої влади надали
у власність та оренду 238 земельних ділянок державної та комунальної власності. Загальна площа земель становить 1486,65 гектара. За
передачу прав на землю до бюджетів спрямували 19,68 млн. гривень.
Під об’єктами нерухомого майна
органів державної влади та місцевого самоврядування продали 144
земельні ділянки загальною площею 37,67 гектара. Сумарна вартість землі становила 12,97 млн.
гривень. Окрім прямого продажу, в
області були проведені земельні
аукціони.

У землевпорядній службі Тернопільщини на земельних торгах продали права оренди на 82 ділянки
загальною площею 1443,65 гектара. Інвестори щорічно сплачуватимуть 1,89 млн. грн. за користування
землями сільськогосподарського
призначення.
Тернопільські землевпорядники
відзначають, що продаж земельних
ділянок та прав оренди на аукціонах
дозволяє залучати додатковий фінансовий ресурс до місцевих бюджетів. Отримані кошти можуть використовуватися для вирішення
соціально-економічних проблем
громад та реалізації програм розвитку.

Довідково:
Земельні торги проводяться відповідно до глави 21 Земельного
кодексу України “Продаж земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах”. Інформація про
лоти із зазначенням місця розташування земельних ділянок, їх площі
та кадастрових номерів, а також
стартового розміру річної орендної
плати розміщена на сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру у розділі
“Земельні торги”.
Прес-служба
Держгеокадастру
e-mail: press@land.gov.ua

Авторитет,
зароблений працею
Ярослав БАЧИНСЬКИЙ.
Навіть в останні дні пізньої
листопадової осені застати в
робочому кабінеті директора
ПП “Агрофірма “Медобори”,
заслуженого працівника сільського господарства України
Володимира
Крупніцького
практично неможливо. Поле
— ферма — цехи — виробничі
майстерні — це звичні для
нього маршрути. Все треба
перевірити. Накреслити план
роботи на день нинішній і завтрашній.
Цей рік був сприятливим на
зернові культури, але через затяжну і незвичну для галицьких земель
серпневу спеку значно втратили й
недобрали урожаю цукрових буряків, кукурудзи,. сої, гречки, соняшника. Навіть за таких екстремальних погодніх умов в зоні лісостепу
в агрофірмі спромоглися уникнути
небезпечних зон у рослинництві.
Все це — результат великої щоденної праці як керівника, так й
усієї хліборобської родини скоморохівської господарки, де постійно
працює понад 70 місцевих жителів.
Відрадно, що останнім часом
колектив значно омолодився, оновився, триває зміна поколінь спеціалістів. Стали на нелегку хліборобську стезю молоді водії, електрозварники, механізатори. робітники
круп’яних цехів.
У
Смолянці
знаходиться
машинно-тракторний парк, який
щорічно значно оновлюється. Зокрема, не так давно придбали американську надсучасну сівалку. Нею
вже восени посіяли понад 300 гектарів озимого ріпаку. Тут відкрили
навчальний клас, де у зимову пору
будуть навчати новітнім технологіям та їх запстосуванням у землеробстві трактористів, комбайнерів
та всіх, хто причетний до закладання, збирання й транспортування
урожаю. Обладнано невеличкий
готель для приїджих спеціалістів,
науковців, селекціонерів.
ПП “Агрофірма “Медобори” —
насіннєве господарство. Тому з
осені заклали в грунт насіння лише елітних сортів, першої репродукції вітчизняних та імпортних
сортів і гібридів, чимало яких давно вже районовані, дають високі
врожаї у зоні ризикованого землеробства лісостепу. Вчасно посіяли
920 гектарів озимої пшениці. Все
виорали під ярі, кормові й технічні
культури.
— Рік тому ввели у сівозміну соняшник, — розповідає директор
агрофірми Володимир Крупніцький. — Не лише з того розрахунку,
що ця олійна культура має стабільну ціну на агроринках України, а й
Європи. Плануємо відкрити свій
олійний цех, місцеві будівельники
проводять капітальну реконструкцію приміщень. Своя сировина
значно здешевить собівартість соняшникової олії. Друге – це додаткові робочі місця, які у сільській
місцевості на вагу золота. Потретє, макуха — цінна висококалорійна кормова добавка для дійних
корів. Крім того, її використовують
для випічки житнього і пшеничного

хліба, батонів у власній пекарні.
Збільшили також орендну плату за
земельний пай. Тепер його власник отримує тонну зерна і 50 кілограмів цукру.
За час міжсезоння в агрофірмі
провели ремонт усіх агрегатів та
механізмів у цехах, де виробляють
пшеничні, горохові, кукурудзяні,
вівсяні, просяні і гречані крупи.
Сировину вирощують на власних
полях. Крупи з маркою ПП “ Агрофірма “Медобори” добре відомі й
мають значний попит у Києві, Броварах, Одесі, Житомирі, Ковелі.
Замовлень зараз настільки багато, що робітники працють у дві
зміни. Серед них спеціаліст високого класу Володимир Дерлиця,
оператори Ярослав Кліщ, Олег
Янковський.
У Скоморохах мають чималу
пасіку — господарює бджоляр з
діда-прадіда Ігор Олійник. У свій
час його батько Мирон плекав цих
божих комах, а тепер його справу
продовжує син. На пасіці обладнали вагончик здоров’я. Тепер там
планують висадити фруктові дерева і плодоягідні кущі. Поруч власними коштами спорудять адміністративне приміщення, фундамент
для нього вже закладено.
Не можна обминути ще однієї
важливої галузі багатофункціональної господарки агрофірми.
Нині на тваринницьких фермах у
Скоморохах і Прошовій доглядають 320 голів великої рогатої
худоби. Серед них 150 високоудійних корів чорно-рябої породи,
понад 700 свиней. У Прошовій
після капітальної реконструкції
ввели у дію свиноматочник на 700
голів. Тут сучасна система контролю, вентиляція, обігрів. У раціон
годівлі, крім звичних концкормів,
додають компоненти з сої та соняшнику, що значно зменшить
собівартість м’яса та молока.
Авторитет керівника агрофірми Володимира Крупніцького у
ближніх селах безперечний. Свідченням цього стали останні вибори до місцевих рад. Із 8 кандидатів у депутати до Тернопільської районної ради впевнену перемогу здобув представник “Солідарності” Блоку Петра Порошенка Володимир Григорович
Крупніцький. Це його п’ята каденція у представницькому органі
Тернопільського району. Довіра
земляків окрилює і зобов’язує.
Звісно, у щоденній роботі керівник покладається на людей. своїх
спеціалістів. Серед них ветеран
праці, головний бухгалтер Любов
Климович, завідуючі фермами у
Прошовій та Скоморохах Марія
Пелешок і Марія Губіцька, механізатори Іван Вадзюк, Богдан Вітровий, Володимир Олійник, водій Володимир Якимович, будівельника
Ярослав Головатий.
У нинішньому році в агрофірмі
“Медобори” лише на соціальні
програми й проекти перерахували
понад 200 тисяч гривень. Це матеріальна допомога українській армії,
воїнам у зоні АТО, продуктові вантажі для наших солдатів. Коштами,
транспортними послугами допомагають монастирям і церквам.
закладам медицини й культури,
спорту й освіти.
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●●Волейбол

На призи ТРР “Джерело”
15 листопада 2015 року
вп’ятнадцяте проводились
ігри Кубка Тернопільського
району з волейболу серед
чоловічих команд на призи
Тернопільської
районної
радіокомпанії “Джерело”,
приурочені Дню працівників радіо, телебачення та
зв’язку, який в Україні відзначають 16 листопада.
Кубок зібрав вісім команд з
Острова, Великих Бірок (два колективи),
Великих
Гаїв,
Чернелева-Руського, Плотичі,
Лозови, Великої Луки. Групові
поєдинки відбувалися у Дичківській школі та Великогаївській
ЗОШ І- ІІІ ступенів. У фінальній
частині у Великих Гаях зустрілися команди з Великих Бірок-1,
Плотичі, Острова та Лозови.
У напруженій, цікавій та захоплюючій атмосфері пройшли поєдинки. Володарем Кубка Тернопільського району на призи
Тернопільської районної радіокомпанії “Джерело” стала команда з Плотичі, друге місце — у
спортсменів з Острова, третє —
у волейболістів з Великих Бірок
(колектив старших). За доброю
традицією на цих іграх нагороджують і за четверте місце. Тож
лозівчани отримали заохочувальний приз.
Призи, грамоти та цінні подарунки переможцям вручали завідувач сектору молоді та спорту
Тернопільської РДА Василь Заторський та головний редактор
Тернопільської районної радіокомпанії “Джерело” Галина Юр-

Колектив Почапинської ЗОШ І-ІІІ
ст. щиро вітає з
ювілеєм добру,
чуйну
людину,
практичного психолога, соціального
педагога Світлану
А н а т о л і ї в н у
ПІГОВСЬКУ.
Хай ладиться скрізь:
на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле і гарне, що потрібно людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас.

Від усього
серця вітаємо
з
60-річчям жителя
села
Лучка Тернопільського
р а й о н у
З е н о в і я
Федоровича
БУТКОВСЬКОГО.

Володар Кубка Тернопільського району з волейболу на призи ТРР “Джерело” — команда с. Плотича
з організаторами змагань: головним редактором ТРР “Джерело” Галиною Юрсою, завідуючим
сектору молоді та спорту Тернопільської РДА Василем Заторським та суддями змагань.
са.
прак (партія “Громадянська по- ступенів Андрію Романюку та
Великогаївської ЗОШ І-ІІІ ступеТурнір фінансували лідери
зиція”). У проведенні ігор Кубка
політичних партій — переможців
посприяли також підприємці нів Оксані Кость, вчителю фізкультури Великогаївської ЗОШ
цьогорічних виборів до місцевих
Тернопільського району АнатоІ-ІІІ ступенів Петру Біднюку та
рад — Володимир Дзудзило
лій Бучинський, Володимир Навеликогаївчанину Володимиру
(Блок Петра Порошенка “Соліцюк, Олег Клепач, Віталій та
Снігуру за сприяння у проведендарність”),
Андрій Галайко
Сергій Михайловські.
(Об’єднання “Самопоміч”), АрОрганізатори Кубка Терно- ні ігор.
сен Чудик (Радикальна Партія пільського району з волейболу
Наш кор.
Олега Ляшка), Юрій Малецький
на призи ТРР “Джерело” вдячні
(ВО “Батьківщина”), Сергій Ча- директорам Дичківської ЗОШ І-ІІ

●●Спорт для всіх

Кубок з футболу
пам’яті Івана Вишневського
Галина ЮРСА —
ТРР “Джерело”.
Фото автора.
Наш земляк Іван Вишневський пізно почав професійну футбольну кар’єру, та
попри це зумів виграти шість
нагород національних чемпіонатів та в складі збірної
СРСР стати срібним призером Чемпіонату Європи з
футболу. У віці тридцяти
дев’яти років, коли він був
тренером дніпропетровського “Дніпра”, його життя обірвалося. Втім,
зроблене
Іваном Вишневським за життя назавжди залишиться в
пам’яті його шанувальників.
Іван Вишневський народився
21 лютого 1957 року у селі Лучка
тодішнього Теребовлянського району. У рідній школі, в якій навчався
відомий
футболіст,
пам’ятають та шанують свого
земляка. Іван Вишневський, будучи самородком, без будь-якої
футбольної школи з сімнадцяти
років грав на рівні чемпіонату
Тернопільщини. До професійного
футболу потрапив у двадцять сім
років, та це не завадило Іванові
Вишневському проявити себе. За
футбольне життя він вигравав
чемпіонство СРСР та кубок СРСР,
у складі “Фенербахче” став срібним призером першості Туреччини. У 1988 році в Мюнхені, виступаючи за збірну СРСР, виборов
срібло Чемпіонату Європи. Грав у
вінницькій “Ниві”, московському
“Спартаку”, дніпропетровському
“Дніпрі”. Футбольну кар’єру закінчував у Туреччині. В останній період життя працював тренером
“Дніпра”. Тернопілля виховало
чимало талановитих футболістів,
втім хоча б наблизитися до досягнень Івана Вишневського, поки не вдалося нікому.
Шануючи свого славного земляка, у Тернопільському районі
щорічно проводиться Кубок з
футболу пам’яті Івана Вишневського. Традиційно змагання проводяться після закінчення Чемпіо-

●●Вітаємо!

Минули, наче мить, десятки літ,
Вони — як дощик по тоненькій шибці,
Вони — як ніжний яблуневий цвіт,
Вони — як тонкі струни
в першій скрипці,
Тож хай той цвіт повік не обліта,
Нехай струна співає, а не рветься,
Хай доля не скупиться на літа,
Хай Божа благодать панує в серці.
Нехай життя квітує буйним цвітом
І день народження приходить знов і знов,
А доля хай дарує з кожним роком,
Міцне здоров’я, щастя і любов!

З повагою — велика родина
із села Смиківці
Тернопільського району.
Колектив ПП «Агрон» вітає
з 45-річчям головного агронома
Володимира
Григоровича
НОВОСАДА.
В роботі — успіху й терпіння,
У справах — вічного горіння,
В сім’ї — любові і добра
На многії та благії літа!

Колектив
Смиковецької
ЗОШ І-ІІ ступенів вітає з
25-річчям учителя трудового навчання
Михайла
Богдановича
ЦІЦЬКОГО.
Сьогодні
рівно 25
У житті Твоїм минає,
Скільки їх ще на шляху —
Ніхто цього не знає.
Хай буде їх не менше ста,
Хай шлях цей буде світлим,
А все життя, мов той кришталь, —
Прекрасним, ніжним, чистим.

Колектив Миролюбівської ЗОШ
І ст.-дитячого садка вітає з днем
народження помічника вихователя
Оксану Дмитрівну БОЙКО.

Голова Тернопільської районної федерації футболу Сергій Лісовий, заступник голови
Тернопільської РДА Андрій Колісник, голова Тернопільської обласної федерації футболу
Володимир Мариновський, завідувач сектору молоді та спорту Тернопільської РДА Василь
Заторський та директор ПП “Агрон”, депутат Тернопільської обласної ради, заслужений
працівник сільського господарства України Юрій Березовський з володарем Кубка Тернопільського
району з футболу пам’яті Івана Вишневського — команда”Агрон” із Товстолуга.
нату Тернопільського району з
футболу.
15 листопада цього року на
стадіоні у Великих Гаях відбулася
фінальна частина змагань. У поєдинку зустрілися спортивні колективи Товстолуга та Плотичі. За
цікавим та захоплюючим дійством
спостерігали сотні вболівальників, які прибули у цей день на стадіон. Футболісти не підвели своїх
шанувальників, показавши видовищну гру. Хочa відчувалась деяка перевага спортсменів Плотичі
(небезпечні моменти проходили
саме біля воріт команди Товстолуга), проте основний час не виявив переможця. Через нічию 1:1
було призначено додатковий час.
Але і це не допомогло. Тоді було
призначено серію пенальті. У цей
день явно фортунило футболістам Товстолуга. Пенальті виявилися їх щасливим шансом стати
володарем Кубка Тернопільсько-

го району з футболу пам’яті Івана
Вишневського. Команда Плотичі
ввійде в історію як фіналіст Кубка
2015 року. А перемогу товстолузьким футболістам забезпечила і відмінна гра воротаря Руслана Мазура, який не раз рятував
команду під час критичних моментів, які футболісти Плотичі
влаштовували їм досить часто.
Руслана Мазура визнано кращим
воротарем Кубка, а кращим гравцем — футболіста Плотичі Михайла Забитівського.
Перемога футболістів Товстолуга у Кубку стала гідним подарунком для їхнього мецената, директора ПП “Агрон”, депутата
Тернопільської обласної ради
Юрія Березовського, який разом
з своїми колегами святкував День
працівників сільського господарства та прийшов вболівати за рідний колектив.
У цей день відбулася ще одна

приємна подія — нагородження
призерів Чемпіонату Тернопільського району з футболу серед
команд вищої, першої та другої
ліги. Грамоти, кубки та подарунки отримали: друга ліга (1-Залізці
Зборівського району, 2-Забойки,
3-Малий Ходачків); перша ліга
(1-Прошова, 2-Великий Глибочок,
3-Острів);
вища
ліга
(1-Грабовець,
2-Плотича,
3-Дубівці). Комплекти футбольної
форми від Тернопільської РДА
отримали спортсмени з Плотичі
та Грабівця.
Нагороджували футболістів голова Тернопільської обласної федерації футболу Володимир Мариновський, голова Тернопільської районної федерації футболу
Сергій Лісовий, заступник голови
Тернопільської РДА Андрій Колісник, завідувач сектору молоді та
спорту
Тернопільської
РДА
Василь Заторський.

Натхнення, здоров’я міцного, як криця,
Щастя хай буде бездонна криниця,
Хай радість Вам душу
завжди зігріває,
Хай серце ніколи печалі не знає.

Колектив Острівської ЗОШ І-ІІІ
ступенів вітає з 50-річчям учителя
початкових класів Галину Євгенівну КОСТРИБУ.
З днем народження вітаємо,
Від усього серця бажаємо
Щастя, радості, добра,
Здоров’я, успіхів, тепла,
Благополуччя та достатку,
Щоб справи всі були в порядку.
Хай посміхається життя
Та буде кращим майбуття.

Колектив ПП «Агрон» вітає з
днем народження механізатора
Володимира
Августовича
ДЕПУТАТА, головного бухгалтера
Орисю Антонівну ГОЦКО.
Незабутніх вражень, щасливих подій,
Здійснення задумів, втілення мрій!
Хай прекрасним цвітом шлях
життя рясніє,
Справджуються завжди
заповітні мрії.
Хай палають в серці почуття високі,
А доля дарує повні щастям роки!
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30 листопада
Понеділок
УТ 1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00,
18.30, 21.00 Новини.
06.10, 7.10 АгроЕра.
06.20, 8.25 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
06.55, 8.40 Ескулап.
07.30, 23.25 На слуху.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.25 Уряд на зв’язку
з громадянами.
09.55 Д/с “Шляхами Саксонiї”.
10.35 Богатирськi iгри.
12.05 “План на завтра”
з А. Рiнгiс.
12.35, 20.30 Зроблено в Європi.
13.15 Вiкно до Америки.
13.50 Казки Лiрника Сашка.
14.00 М/ф.
14.40 Т/с “Бiлявка”.
17.35 Книга.ua.
18.05 Час-Ч.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 Про головне.
19.30 Дорогi депутати.
20.00 Перша шпальта.
21.30 Новини. Спорт.
21.40 З перших вуст.
21.50 Подорожнi.
23.00, 0.00 Пiдсумки.

Канал «1+1»

06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10 Снiданок
з “1+1”.
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30, 23.15 “ТСН”.
07.35 “Маша i ведмiдь”.
09.30, 10.50, 12.30 “Мiняю жiнку-7”.
12.20 “10 хвилин з прем’єр-мiнiстром”.
14.00 “Клiнiка”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами 6”.
17.15 Т/с “Заборонене кохання”.
20.30 “Чистоnews”.
21.00 Т/с “Слуга народу”.
22.00 “Грошi”.
23.30 “Мiнкульт”.
00.00 Мелодрама “Титанiк”.

Інтер

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
12.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20, 12.25 Т/с “Повернешся —
поговоримо”.
13.45, 14.20 “Судовi справи”.
15.00, 16.15 “Чекай на мене”.
18.00, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Заради любовi я все зможу!”
22.55 Т/с “Шлюб за заповiтом-3:
Танцi на вугiллi”. (2).

TV-4

06.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Міська рада інформує.
07.40 «Євромакс».
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 «Чужі гріхи». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 Вікно в Європу. Сильні разом.
12.40 «Слідства. Інфо».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Вінчання зі смертю». (1).
17.00 «Унікальна Україна».
17.30 «Гал-кліп».
18.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
18.45 Міська рада інформує.
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Єдина країна.
20.30 ТНЕУ калейдоскоп подій.
20.40 Дім книги.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Погляд зблизька».
22.35 Х/ф «Нічна варта». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV

05.50, 19.20 Надзвичайнi новини.
06.45 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
10.15 Труба мiстера Сосиски.
11.10, 13.20 Х/ф “Астерiкс
i Обелiкс у Британiї”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.00, 16.20 Х/ф “Широко крокуючи”.
16.30 Х/ф “Вiйна свiтiв Z”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Дiстало!
21.25 Свобода слова.
00.25 Х/ф “Далласький
клуб покупцiв”. (2).

СТБ

06.05, 16.00 “Все буде добре!”
08.05 “Все буде смачно!”
09.00 “За живе!”
10.10 “Битва екстрасенсiв-15”.
12.20 “Танцюють всi!-8”.
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
18.30 Т/с “Коли ми вдома”.
19.55 “Хата на тата”.
22.35 “Детектор брехнi-7”.
23.30 “Один за всiх”.

Новий канал

06.00, 7.15 Kids’ Time.
06.05 М/с “Губка Боб
Квадратнi Штани”.
07.20 Т/с “Друзi”.
11.25 Х/ф “Вовки”.
13.15 Х/ф “Голоднi iгри”.
16.10 Т/с “Не родись вродлива”.
18.00 Абзац!
19.00 Ревiзор.
21.35 Пристрастi за ревiзором.
23.45 Х/ф “Джулi i Джулiя:
Готуємо щастя за рецептом”. (2).

ТЕТ

06.00 Малята-твiйнята.
06.45 М/с “Пiдлiтки-мутанти
черепашки-нiндзя”.
07.35 М/с “Чагiнгтон”.
08.00 Мультик з Лунтиком.
10.00 М/с “Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць”.
11.00 Х/ф “Осляча шкура”.
12.10 Повне перевтiлення.
Дiм за тиждень.
13.50, 19.00 Панянка-селянка.
14.50 У ТЕТа тато!
15.50, 21.00 Вiталька.
17.00, 22.00 Країна У.
18.00, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.30, 20.30 Т/с “Свiтлофор”. (2).
23.00 Даєш молодь!
23.55 Т/с “Молодий вовк”. (2).

ТТБ

08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Подорож гурмана».
10.30 «Велети духу і слави.
Українська місія».
10.35 «Назбиране».
10.50 «Пісні нашого краю».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Мамина школа».
12.30 «Скарби роду».
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
13.15 «Загублені у часі».
13.30 «Музичний калейдоскоп».
14.00 «Відверті діалоги».
14.55 «Мальовниче
Тернопілля».
15.00 «Вінтаж».
15.15 «Край, в якому я живу».
15.20 Муз. фільм «Прости».
15.30 «А у нас кіно знімали…»
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Плекайте мову».
17.15 «100 шедеврів».
17.30 «Випробуй на собі».
18.00 «У народному стилі».
18.30 «У дорозі. Щоденник».
18.50 «Тернопіль сьогодні».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «На часі».
20.00 «Урок… для батьків».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Тема дня».
21.15 «В об’єктиві ТТБ».
21.30 «Тернопілля крізь роки».
21.50 «Із нашої відеотеки».
22.30 «Чаc країни».
23.00 Мовлення
у цифровому форматі.

Канал “Україна“

05.50 10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром.
06.00 Подiї тижня з Олегом Панютою.
06.50, 7.15, 8.15 Ранок з Україною.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
09.15 Зоряний шлях.
11.00, 19.45 “Говорить Україна”.
12.15 Реальна мiстика.
13.15, 15.30 Т/с “Анютине
щастя”.
18.00 Т/с “Клан ювелiрiв.
Вiдплата”.
21.00 Х/ф “Я все пам’ятаю”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Х/ф “Гладiатор”. (2).

1 грудня
Вівторок
УТ 1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30,
21.00 Новини.
06.10, 7.10 АгроЕра.
06.20, 8.25, 0.25 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
06.55, 8.40 Ескулап.
07.25, 23.25 На слуху.
08.35 Паспортний сервiс.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.25, 18.55 Про головне.
09.55 Д/с “Шляхами Саксонiї”.
10.35 Богатирськi iгри.
11.55 Д/ф “Голодомор 1932—1933 рр.
Постгеноцидний синдром”.
12.25 “Prime-time” з М. Гонгадзе.
13.15, 18.05 Час-Ч.
13.40 Казки Лiрника Сашка.
13.50 Хочу бути.
14.15 М/ф.
15.05 Фольк-music.
16.15 Подорожнi.
17.10 Д/ф “Сардинiя, люди i конi”.
18.15 Новини. Свiт.
19.30 ДебатиPRO.
21.30 Новини. Спорт.
21.40 З перших вуст.
21.50 Вiйна i мир.
23.00, 0.00 Пiдсумки.

Канал «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30, 23.15 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10 Снiданок
з “1+1”.
07.35 “Маша i ведмiдь”.
09.30, 10.50, 12.20 “Мiняю жiнку-7”.
14.00, 21.00 Т/с “Слуга народу”.
15.05 “Клiнiка”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-6”.
17.15 Т/с “Заборонене кохання”.
20.30 “Чистоnews”.
22.00 “Новий Iнспектор Фреймут-3”.
00.00 Комедiя “Фортуна Вегаса”. (2).

Інтер

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
12.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20, 21.00 Т/с “Заради любовi
я все зможу!”
11.15, 12.25 Д/с “Слiдство вели...”
з Л. Каневським”.
13.40, 14.20 “Судовi справи”.
15.45, 16.15 “Сiмейний суд”.
18.00, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
22.55 Т/с “Шлюб за заповiтом-3:
Танцi на вугiллi”. (2).
00.55 Х/ф “Голий пiстолет”. (2).

TV-4

06.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Погляд зблизька».
08.05 «Духовні роздуми».
08.20 ТНЕУ калейдоскоп подій.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Унікальна Україна».
10.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 «Музичні делікатеси».
12.40 «Про кіно».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Секретарка». (1).
17.00 «Унікальна Україна».
17.30 «Компроміс».
18.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Межа правди.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Щоденник для батьків».
22.35 Х/ф «Аліса та Шарлі». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV

06.00 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.05, 20.20 Цивiльна оборона.
11.10, 17.45 Т/с “Далекобiйники”.
12.05, 13.20 Х/ф “Втеча
з Лос-Анджелеса”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.45 Т/с “Код Костянтина”.
16.20 Патруль. Самооборона.
16.45, 22.30 Т/с “Вiддiл 44”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
21.30 Т/с “Нiконов i Ко”.
23.25 Х/ф “Примарний гонщик”. (2).

СТБ

06.15, 16.00 “Все буде добре!”
08.15 “Все буде смачно!”
09.10 “Зiркове життя.
Заможнi та незамiжнi”.
10.10 “Зiркове життя.
Оголенi та знедоленi”.
11.00 “Битва екстрасенсiв”.
12.35 “Танцюють всi!-5”.
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
18.30 Т/с “Коли ми вдома”.
20.00, 22.45 “Кохана,
ми вбиваємо дiтей”.
00.00 “Один за всiх”.

Новий канал

05.55, 7.15 Kids’ Time.
06.00 М/с “Губка Боб
Квадратнi Штани”.
07.20 Т/с “Друзi”.
10.50 Т/с “Не родись вродлива”.
18.00 Абзац!
19.00 Половинки.
20.30 Х/ф “Гола правда”. (2).
22.20 Супермодель по-українськи.
00.05 Х/ф “Чортiв мобiльник”. (2).

ТЕТ

06.00 Малята-твiйнята.
06.45 М/с “Пiдлiтки-мутанти
черепашки-нiндзя”.
07.35 М/с “Чагiнгтон”.
08.00 Мультик з Лунтиком.
10.00 М/с “Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць”.
11.00 Х/ф “Блакитна свiчка”.
12.10 Повне перевтiлення.
Дiм за тиждень.
13.50, 19.00 Панянка-селянка.
14.50 У ТЕТа тато!
15.50, 21.00 Вiталька.
17.00, 22.00 Країна У.
18.00, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.30, 20.30 Т/с “Свiтлофор”. (2).
23.00 Даєш молодь!
23.55 Т/с “Молодий вовк”. (2).

ТТБ

08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Новини України».
10.30 «Велети духу і слави.
Українська місія».
10.35 «В об’єктиві ТТБ».
10.50 «Пісні нашого краю».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Випробуй на собі».
12.30 «На часі».
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
13.15 «Тема дня».
13.30 «Тернопілля
крізь роки».
13.50 «Із нашої відеотеки».
14.00 «У народному стилі».
14.30 «Плекайте мову».
14.45 «100 шедеврів».
15.00 «Енергоманія».
15.30 «У дорозі.
Щоденник».
15.50 «Парламенти світу».
16.15 «Хатинка
Василинки».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Зона ризику».
18.00 «Замки
Тернопілля».
18.15 «Смакота».
18.30 «Крізь призму часу».
18.50 «Тернопіль сьогодні».
18.55 Реклама. Анонси
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Будьте здорові».
20.00 «Подорожні
замальовки».
20.25 «Мальовниче
Тернопілля».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Тема дня».
21.15 «Назбиране».
21.30 «Європа очима українця».
22.30 «Час країни».
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

Канал “Україна“

06.00, 12.15 Реальна мiстика.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15, 8.15 Ранок
з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
11.00, 19.45 “Говорить Україна”.
13.15, 15.30 Х/ф “Я все пам’ятаю”.
16.00 Глядач як свiдок.
18.00 Т/с “Клан ювелiрiв. Вiдплата”.
21.00 Х/ф “Я все пам’ятаю”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “C.S.I.:
Мiсце злочину Маямi-5”. (2).

Програма телепередач
2 грудня
середа
УТ 1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 17.45,
21.00 Новини.
06.10, 7.10 АгроЕра.
06.20, 8.25 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
06.55, 8.40 Ескулап.
07.25 Ера будiвництва.
07.30, 23.25 На слуху.
07.50 Код безпеки.
08.35 Паспортний сервiс.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.25 Про головне.
09.55 ДебатиPRO.
11.30 Дорогi депутати.
12.00 Засiдання Кабiнету Мiнiстрiв України.
13.15 Час-Ч.
13.40 Казки Лiрника Сашка.
13.50 Хто в домi хазяїн?
14.15 М/ф.
15.05 Музичне турне.
16.30 Д/ф “Сага старовинної пущi”.
17.30 Новини. Свiт.
18.10 Бiатлон. Кубок свiту.
Iндивiдуальнi перегони 20 км. Чоловiки.
20.30 Вересень.
21.30 Новини. Спорт.
21.40 З перших вуст.
21.50 Слiдство. Iнфо.
22.40 Мегалот.
23.00, 0.00 Пiдсумки.

Канал «1+1»

06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10 Снiданок
з “1+1”.
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30, 23.15 “ТСН”.
07.35 “Маша i ведмiдь”.
09.30, 10.50, 12.20 “Мiняю жiнку-7”.
14.00, 21.00 Т/с “Слуга народу”.
15.05 “Клiнiка”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-6”.
17.15 Т/с “Заборонене кохання”.
20.30 “Чистоnews”.
22.00 “Одруження наослiп”.
00.00 Драма “Чорний дрiзд”. (2).

Інтер

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00,
14.00, 16.00, 17.40 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20, 21.00 Т/с “Заради любовi
я все зможу!”
11.15, 12.45 Д/с “Слiдство вели...”
з Л. Каневським”.
13.40, 14.20 “Судовi справи”.
15.45, 16.15 “Сiмейний суд”.
18.00, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
22.55 Т/с “Шлюб за заповiтом-3:
Танцi на вугiллi”. (2).
00.55 Х/ф “Голий пiстолет-2 1/2:
Запах страху”. (2).

TV-4

06.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Межа правди.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Унікальна Україна».
10.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.00 «Гал-кліп».
12.30 «Щоденник для батьків».
13.00 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Блакитний метелик». (1).
16.40 «Чарівний ключик».
17.00 «Унікальна Україна».
17.30 «Про кіно».
17.45 «Духовні роздуми».
18.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
18.45 Міська рада інформує.
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Соло».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Музичні делікатеси».
22.30 Міська рада інформує.
22.40 Х/ф «Айріс». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV

06.00 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.00 Цивiльна оборона.
11.05, 17.45 Т/с “Далекобiйники”.
12.00, 13.20 Х/ф “Пiдривник”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.25 Т/с “Код Костянтина”.
15.25, 16.20 Патруль. Самооборона.
16.45, 22.30 Т/с “Вiддiл 44”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
21.30 Т/с “Нiконов i Ко”.
23.25 Х/ф “Примарний гонщик-2.
Дух помсти”. (2).

СТБ

06.10, 16.00 “Все буде добре!”
08.05 “Все буде смачно!”
09.10 “Зiркове життя. Полюби себе такою”.
10.05 “Зiркове життя. Теща
щастю не завада”.
11.00 “Битва екстрасенсiв”.
12.35 “Танцюють всi!-5”.
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
18.30 Т/с “Коли ми вдома”.
20.00, 22.45 “МастерШеф-5”.
00.40 “Один за всiх”.

Новий канал

05.55, 7.10 Kids’ Time.
06.00 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”.
07.15 Т/с “Друзi”.
11.15 Т/с “Щасливi разом”.
16.10 Т/с “Не родись вродлива”.
18.00 Абзац!
19.00 Половинки.
20.00 Хто зверху?-4.
22.00 Х/ф “Блондинка в законi”.
00.00 Дешево i сердито.

ТЕТ

06.00 Малята-твiйнята.
06.45 М/с “Пiдлiтки-мутанти
черепашки-нiндзя”.
07.35 М/с “Чагiнгтон”.
08.00 Мультик з Лунтиком.
10.00 М/с “Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць”.
11.00 Х/ф “Бiлоснiжка”.
12.10 Повне перевтiлення.
Дiм за тиждень.
13.50, 19.00 Панянка-селянка.
14.50 У ТЕТа тато!
15.50, 21.00 Вiталька.
17.00, 22.00 Країна У.
18.00, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.30, 20.30 Т/с “Свiтлофор”. (2).
23.00 Даєш молодь!
23.55 Т/с “Молодий вовк”. (2).

ТТБ

08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Новини України».
10.30 «Велети духу і слави.
Українська місія».
10.35 «Крізь призму часу».
10.50 «Пісні нашого краю».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Замки Тернопілля».
12.15 «Назбиране».
12.30 «Європа очима
українця».
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
13.15 «Тема дня».
13.30 «Будьте здорові».
14.00 «Зона ризику».
14.55 «Мальовниче
Тернопілля».
15.00 «Подорожні
замальовки».
15.30 «Час змін».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Своє, українське».
17.15 «Печери
Тернопілля».
17.30 «Стародавні культури».
18.00 «Актуально».
18.15 «Дорога на Схід».
18.30 «Усе в тобі».
18.50 «Тернопіль сьогодні».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Діловий ритм».
20.00 «Серединки
найкраще село у світі».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Тема дня».
21.15 «Надія є».
21.30 «На часі».
22.30 «Час країни».
23.00 Мовлення
у цифровому форматі.

Канал “Україна“

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15, 8.15 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
11.00, 19.45 “Говорить Україна”.
12.15 Реальна мiстика.
13.15, 15.20 Х/ф “Я все пам’ятаю”.
16.00 Глядач як свiдок.
18.00 Т/с “Клан ювелiрiв. Вiдплата”.
21.00 Х/ф “Я все пам’ятаю”.
23.30 Т/с “C.S.I.:
Мiсце злочину Маямi-5”. (2).
23.50 Подiї дня.

3 грудня
Четвер
УТ 1

4 грудня
п’ятниця
УТ 1

06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 17.45,
21.00 Новини.
06.10, 7.10 АгроЕра.
06.20, 8.25 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
06.55, 8.40 Ескулап.
07.25 Тепло.ua.
07.40, 23.25 На слуху.
08.35 Паспортний сервiс.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.20 Д/ф “Сардинiя,
люди i конi”.
10.15 Вiкно до Америки.
10.40 Чоловiчий клуб. Спорт.
11.40 Вiйна i мир.
12.20 Слiдство. Iнфо.
13.15 Час-Ч.
13.40 Казки Лiрника Сашка.
13.50 М/ф.
14.30 Спогади.
15.20 Надвечiр’я. Долi.
16.10 Свiтло.
16.50 Д/ф “Дар”.
17.30 Новини. Свiт.
18.10 Бiатлон. Кубок свiту.
Iндивiдуальнi перегони 15 км. Жiнки.
20.10, 21.40 З перших вуст.
20.30 “Prime-time” з М. Гонгадзе.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 “Схеми” з Н. Седлецькою.
22.15 5 баксiв.net.
23.00, 0.00 Пiдсумки.

06.00, 7.00, 8.00, 13.00,
18.30, 21.00 Новини.
06.10, 7.10 АгроЕра.
06.20, 8.25 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
06.55, 8.40 Ескулап.
07.25 Ера будiвництва.
07.35 На слуху.
07.50 Код безпеки.
08.35 Паспортний сервiс.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Вiчне.
09.25 Д/ф “Дар”.
09.55 Український корт.
10.30 Богатирськi iгри.
11.55 Вересень.
12.25 “Схеми” з Н. Седлецькою.
13.15 Час-Ч.
13.50 Казки Лiрника Сашка.
14.05 Школа Мерi Поппiнс.
14.25 М/ф.
15.25 Вiра. Надiя. Любов.
16.25 Д/ф “Живi”.
17.45 Як це?
18.15 Новини. Свiт.
18.55 Про головне.
19.40 Т/с “Бiлявка”.
20.30 “План на завтра” з А. Рiнгiс.
21.30 Новини. Спорт.
21.40 З перших вуст.
21.50 Перша студiя.
23.00, 0.00 Пiдсумки.
23.20 Вертикаль влади.

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 23.15 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10 Снiданок
з “1+1”.
07.35 “Маша i ведмiдь”.
09.30, 10.50, 12.20 “Мiняю жiнку-7”.
14.00, 21.00 Т/с “Слуга народу”.
15.05 “Клiнiка”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-6”.
17.15 Т/с “Заборонене кохання”.
20.30 “Чистоnews”.
22.00, 23.30 “Право на владу”.
00.30 Комедiя “День подяки”.

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10,
9.10 Снiданок з “1+1”.
07.35 “Маша i ведмiдь”.
09.30, 10.50, 12.20 “Мiняю жiнку-2”.
14.00 Т/с “Слуга народу”.
15.05 “Клiнiка”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-6”.
17.15 Т/с “Заборонене кохання”.
20.20 “Вечiрнiй Київ”.
22.40 “Свiтське життя”.
23.40 Драма “На одного менше”. (2).

Канал «1+1»

Інтер

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00,
14.00, 16.00, 17.40 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20, 21.00 Т/с “Заради
любовi я все зможу!”
11.15, 12.25 Д/с “Слiдство вели...”
з Л. Каневським”.
13.40, 14.20 “Судовi справи”.
15.45, 16.15 “Сiмейний суд”.
18.00, 19.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
22.55 Т/с “Шлюб за заповiтом-3:
Танцi на вугiллi”. (2).
00.55 Х/ф “Голий пiстолет-33
1/3: Остання образа”. (2).

TV-4

06.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Соло».
08.30 Переможний
голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Унікальна Україна».
10.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 «Формула здоров’я».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Божі корівки». (1).
17.00 «Унікальна Україна».
17.30 «Музичні делікатеси».
18.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
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 «Компроміс».
22.35 Х/ф «Великий білий тягар». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV

06.00 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.10 Цивiльна оборона.
11.10, 17.45 Т/с “Далекобiйники”.
12.10, 13.20 Х/ф “Легiонер”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.45 Т/с “Код Костянтина”.
16.20 Патруль. Самооборона.
16.45, 22.25 Т/с “Вiддiл 44”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Iнсайдер.
21.30 Т/с “Нiконов i Ко”.
23.30 Х/ф “Широко крокуючи”.

СТБ

06.00, 16.00 “Все буде добре!”
07.55 “Все буде смачно!”
08.55 “Зiркове життя.
Не бiйтеся народжувати”.
09.50 “Зiркове життя.
Щасливi покiрнi дружини”.
10.45 “Битва екстрасенсiв”.
12.20 “Танцюють всi!-5”.
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
18.30 Т/с “Коли ми вдома”.
20.00, 22.45 “Зваженi та щасливi-5”.
23.15 “Один за всiх”.

Новий канал

05.55, 7.10 Kids’ Time.
06.00 М/с “Губка Боб
Квадратнi Штани”.
07.15 Т/с “Друзi”.
11.05 Т/с “Моя прекрасна няня”.
16.10 Т/с “Не родись вродлива”.
18.00 Абзац!
19.00 Суперiнтуїцiя.
20.30 Х/ф “Блондинка
в законi-2”.
22.20 Хто зверху?-3.
00.15 Стенд-Ап шоу.

ТЕТ

06.00 Малята-твiйнята.
06.45 М/с “Пiдлiтки-мутанти
черепашки-нiндзя”.
07.35 М/с “Чагiнгтон”.
08.00 Мультик з Лунтиком.
10.00 М/с “Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць”.
11.00 Х/ф “Про риболовлю
та його дружину”.
12.10 Повне перевтiлення.
Дiм за тиждень.
13.50, 19.00 Панянка-селянка.
14.50 У ТЕТа тато!
15.50, 21.00 Вiталька.
17.00, 22.00 Країна У.
18.00, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.30, 20.30 Т/с “Свiтлофор”. (2).
23.00 Даєш молодь!
23.55 Т/с “Молодий вовк”. (2).

ТТБ

08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Новини України».
10.30 «Велети духу і слави.
Українська місія».
10.35 «Надія є».
10.50 «Пісні нашого краю».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Серединки
найкраще село у світі».
12.30 «На часі».
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
13.15 «Тема дня».
13.30 «Усе в тобі».
13.50 «Музей книги
і друкарства України».
14.05 «Стародавні культури».
14.30 «Печери
Тернопілля».
14.45 «Актуально».
15.00 «Фабрика ідей».
15.30 «Розмова без нотацій».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «ПрофStyle».
17.15 «Храми Поділля».
17.30 «Як це було».
18.00 «Невигадані історії».
18.30 «Думки вголос».
18.50 «Тернопіль сьогодні».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Що робити?»
20.25 «Мальовниче Тернопілля».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Тема дня».
21.15 «Армія нескорених».
21.30 «Уряд на зв’язку з громадянами».
22.30 «Час країни».
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

Канал “Україна“

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15, 8.15 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
11.00, 19.45 “Говорить Україна”.
12.15 Реальна мiстика.
13.15, 15.30, 21.00 Х/ф “Я все пам’ятаю”.
16.00 Глядач як свiдок.
18.00 Т/с “Клан ювелiрiв.
Вiдплата”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “C.S.I.:
Мiсце злочину Маямi-5”. (2).

06.00
06.25
07.00
07.30
08.10
08.25
08.40
09.10
09.30
09.45
10.15
12.05
13.25

УТ 1

Пiдсумки.
У просторi буття.
На слуху.
Вертикаль влади.
АгроЕра. Пiдсумки.
Код безпеки.
Вперед на Олiмп!
Хочу бути.
Школа Мерi Поппiнс.
Хто в домi хазяїн?
Х/ф “Снiговики”.
“Men Sound”.
Бiатлон. Кубок свiту.
Спринт 10 км. Чоловiки.
15.25 Богатирськi iгри.
16.25 Бiатлон. Кубок свiту.
Спринт 7,5 км. Жiнки.
18.00 Чоловiчий клуб.
18.45 Х/ф “Сiсi — непокiрна iмператриця”.
20.30 На пам’ять.
21.00 Новини.
21.30 Полiцiя 1.0.
22.15 Iнша музика з Олексiєм Коганом.
22.40 Мегалот.
23.00 День Янгола.
00.05 Вiд першої особи. Пiдсумки.

Канал «1+1»

Канал «1+1»

06.00 “Найвидатнiшi фокусники свiту”.
06.35 “Життя без обману”.
07.45 “Грошi”.
09.00 “Свiтське життя”.
10.00, 19.30 “ТСН”.
11.00 “Маша i ведмiдь”.
12.10 “Маленькi гiганти”.
14.05 “Вечiрнiй Київ”.
16.40, 21.15 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка”.
20.15 “Українськi сенсацiї”.
23.15 “Що? Де? Коли?”
00.30 Драма “Iмперiя”. (2).

Інтер

06.00 М/ф.
06.25 “Чекай на мене”.
08.40 “Школа доктора Комаровського”.
09.30 Х/ф “Дитина до листопада”.
11.30 “Подорожi в часi”.
12.00 “Кохання з першого погляду”.
13.00 Т/с “Щасливчик Пашка”.
18.00, 20.30 Т/с “Тiльки не
вiдпускай мене”.
20.00 “Подробицi”.
22.30 Х/ф “Хронiки зради”.
00.30 Х/ф “Любов на асфальтi”. (2).

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00,
14.00, 16.00, 17.40 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Т/с “Заради любовi я все зможу!”
11.15, 12.25 Д/с “Слiдство вели...”
з Л. Каневським”.
13.40, 14.20 “Судовi справи”.
15.45, 16.15 “Сiмейний суд”.
18.00 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Чорне дзеркало”.
23.00 Х/ф “Пограбування по-iталiйськи”.

TV-4

06.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
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 «Унікальна Україна».
10.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
11.00, 16.10 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». (1).
17.00 «Унікальна Україна».
17.30 «Модна правда».
18.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 ТНЕУ калейдоскоп подій.
20.10 «Погляд зблизька».
20.40 «Слід».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Духовні роздуми».
22.35 Х/ф «Кохаючись». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV

06.00 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.10 Цивiльна оборона.
11.15, 17.45 Т/с “Далекобiйники”.
12.15, 13.20 Х/ф “Битва драконiв”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.45 Т/с “Код Костянтина”.
16.20 Патруль. Самооборона.
16.45 Т/с “Вiддiл 44”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Антизомбi.
21.30 Т/с “Нiконов i Ко”.
22.30 Дизель-шоу.
23.30 Х/ф “Пiдривник”.

СТБ

05.25 Х/ф “Любов земна”.
07.10 “Зiркове життя. Барбi
з покалiченими душами”.
08.10 “Зiркове життя. Жорстокий роман”.
09.05 Х/ф “Особистi обставини”.
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
18.30, 0.20 Т/с “Коли ми вдома”.
20.00, 22.45 “Танцюють всi!-8”.

Новий канал

06.15, 7.30 Kids’ Time.
06.20 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”.
07.35 Т/с “Друзi”.
11.20 Т/с “Щасливi разом”.
16.10, 19.00 Супермодель по-українськи.
18.00 Абзац!
21.30 Суперiнтуїцiя.
23.05 Половинки.

ТЕТ

06.00 Малята-твiйнята.
06.45 М/с “Пiдлiтки-мутанти
черепашки-нiндзя”.
07.35 М/с “Чагiнгтон”.
08.00 Мультик з Лунтиком.
10.00 М/с “Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць”.
11.00 Х/ф “Злодiй та його учитель”.
12.10 Повне перевтiлення. Дiм за тиждень.
13.50 Панянка-селянка.
14.50 У ТЕТа тато!
15.50 Вiталька.
17.10 Країна У.
18.10 М/ф “Залiзяки”. (2).
20.00 М/ф “Турбо”.
21.50 Х/ф “Невдахи”. (2).
23.40 Х/ф “Доказ смертi”. (3).

ТТБ

08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Новини України».
10.30 «Велети духу і слави.
Українська місія».
10.35 «ПрофStyle».
10.50 «Пісні нашого краю».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Невигадані історії».
12.30 «Армія нескорених».
12.45 «Тема дня».
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
13.15 «Думки вголос».
13.30 «Храми Поділля».
13.45 «7 природних чудес України».
14.00 «Що робити?»
14.55 «Мальовниче Тернопілля».
15.00 «Як це було».
15.30 «Легенди Запоріжжя».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Живе багатство України».
17.20 «Парламенти світу».
17.30 «Слово має народний депутат».
18.00 «Із нашої відеотеки».
18.15 «Музеями Тернопілля».
18.30 «Слід».
18.50 «Тернопіль сьогодні».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «На часі».
20.00 «Удосвіта».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Захисник Вітчизни рятувальник».
21.30 «Актуально».
21.45 «7 природних чудес України».
22.30 «Час країни».
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

Канал “Україна“

07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15, 8.15 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
11.00, 19.45 “Говорить Україна”.
12.15 Реальна мiстика.
13.15, 15.30 Х/ф “Я все пам’ятаю”.
16.00 Глядач як свiдок.
18.00 Т/с “Клан ювелiрiв. Вiдплата”.
21.00 Х/ф “Любов iз пробiрки”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “C.S.I.:
Мiсце злочину Маямi-5”. (2).

5 грудня
неділя

5 грудня
Субота

Інтер

TV-4

06.00 Європа у фокусі.
06.30 «Про нас».
06.45, 9.15, 11.00 Ранковий фітнес.
07.00 Провінційні вісті.
07.35 Х/ф «Вишневі ночі». (1).
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Євромакс».
10.00 Вікно в Європу. Сильні разом.
10.30 Блага звістка з Ріком Реннером.
11.15 «Про нас».
11.30 Зміни свій світ.
12.00 «Компроміс».
12.25 Х/ф «Джок». (1).
14.30 «Щоденник для батьків».
15.00 Х/ф «Пригоди Тома Соєра». (1).
16.30 Дім книги.
17.00 Хіт-парад.
17.50 ТНЕУ калейдоскоп подій.
18.00 Наші вітання.
19.00 Єдина країна.
19.30 «Музичні делікатеси».
20.10 «Соло».
21.05 Ювілейний концерт М. Блаженка.
23.30 Єдина країна.
00.10 Час-Тайм.

ICTV

05.40 М/с “Том i Джерi в дитинствi”.
06.35 Стоп-10.
07.40 Х/ф “Битва драконiв”.
09.30 Секретний фронт.
10.30 Антизомбi.
11.30 Дiстало!
12.30, 13.00 Цивiльна оборона.
12.45 Факти. День.
13.45 Iнсайдер.
14.45 Т/с “Нiконов i Ко”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20.10 Х/ф “Iлюзiя обману”.
22.20 Х/ф “Дiвчина з татуюванням
дракона”. (2).

СТБ

06.20 Х/ф “Будьте моїм чоловiком...”
08.00 “Караоке на Майданi”.
09.00 “Все буде смачно!”
09.55 “Зваженi та щасливi-5”.
12.00, 22.25 Т/с “Коли ми вдома”.
14.50 Х/ф “Любов i голуби”.
16.55 “Хата на тата”.
19.00 “Х-Фактор-6”.
23.30 “Х-Фактор-6.
Пiдсумки голосування”.

Новий канал

06.05, 8.40 Kids’ Time.
06.10 М/с “Пригоди Джиммi Нейтрона”.
08.45 Хто зверху?-3.
10.35 Ревiзор.
13.00 Пристрастi за ревiзором.
15.10 Хто зверху?-4.
17.10 М/ф “Бджiлка Майя”.
19.00 Х/ф “Крок вперед-2: Вулицi”.
21.00 Х/ф “Крок вперед 3D”.
23.05 Х/ф “Дiвчина мого
найкращого друга”. (3).

ТЕТ

06.00 М/ф “Острiв скарбiв”.
06.50 М/с “Пiдлiтки-мутанти
черепашки-нiндзя”.
07.30 Байдикiвка.
08.05 М/с “Смiшарики.
Новi пригоди”.
08.40 М/с “Лалалупси”.
09.00 Мультик з Лунтиком.
09.40 М/с “Дора-дослiдниця”.
10.35 М/с “Стiч!”
11.25 М/ф “Залiзяки”. (2).
13.05 М/ф “Аеротачки”.
14.50 Т/с “Нiделяндiя”.
18.00 М/ф “Турбо”.
19.50 Вiталька.
21.25 Країна У.
23.15 Даєш молодь!
00.10 Х/ф “Невдахи”. (2).

ТТБ

08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Новини України».
10.30 «Велети духу і слави.
Українська місія».
10.35 «Із нашої відеотеки».
10.45 «Плекайте мову».
10.50 «Пісні нашого краю».
11.00 «У країні
Мультляндії».
12.00 «Музеями Тернопілля».
12.15 «Актуально».
12.30 «На часі».
13.00 «Театральні зустрічі».
14.40 «Слід».
15.00 «Моя улюблена робота».
15.10 «Живе багатство
України».
15.30 «Абетка здоров’я».
16.00 «Словами
малечі про цікаві речі».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Учнівський щоденник».
17.15 «4 лапи».
17.30 «Балет життя».
18.20 «Це дерево дивне
й по втраті не в’яне».
18.40 «Думки вголос».
19.00 «Панорама подій».
19.30 «Подорожні
замальовки».
20.00 «Спортивні
меридіани».
20.15 «Акценти тижня».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Панорама подій».
21.30 «Поклик таланту».
23.00 Мовлення
у цифровому форматі.

Канал “Україна“

07.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10 Х/ф “Синя борода”. (2).
09.00 Вiдверто
з Машею Єфросинiною.
10.00, 0.20 Зоряний
шлях. Субота.
11.00 Х/ф “Любов iз пробiрки”.
13.10 Т/с “Мiй”. (2).
17.30 Т/с “Чужа жiнка”. (2).
22.25 Х/ф “Руда”.

06.05
06.35
07.20
08.15
08.40
09.00
09.30
09.50
10.20
10.45
11.55

УТ 1

Свiт православ’я.
Крок до зiрок.
Шеф-кухар країни.
Свiт on line.
Тепло.ua.
Як це?
5 баксiв.net.
Спогади.
Твiй дiм.
Фольк-music.
Бiатлон. Кубок свiту.
Переслiдування 12,5 км. Чоловiки.
13.20 Чоловiчий клуб. Спорт.
14.25 Бiатлон. Кубок свiту.
Переслiдування 10 км. Жiнки.
15.55 Баскетбол. Чемпiонат України.
Миколаїв — Волиньбаскет.
17.45 Гандбол. Лiга Чемпiонiв. “Ск’єрн”
(Данiя) — “Мотор” (Запорiжжя. Україна).
19.35 Театральнi сезони.
20.05 Т/с “Бiлявка”.
21.00 Новини.
21.30 Прем’єр-мiнiстр України
А. Яценюк про реформи.
21.40 Перша шпальта.
22.15 Книга.ua.
23.00 День Янгола.
00.05 На слуху. Пiдсумки.

Канал «1+1»

06.00 “Найвидатнiшi фокусники свiту”.
06.55 “Що? Де? Коли?”
08.00 “Українськi сенсацiї”.
09.00 “Лото-Забава”.
09.40 М/ф.
09.50 “Маша i ведмiдь”.
10.05 “ТСН”.
11.00, 12.10, 13.25 “Свiт
навиворiт-3: Танзанiя, Ефiопiя”.
14.35 “Новий Iнспектор Фреймут-3”.
15.45 “Одруження наослiп”.
17.00 “Розсмiши комiка”.
18.00 “Сказочная Русь-2015”.
19.20 “10 хвилин з прем’єр-мiнiстром”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
21.00 Мелодрама “Все одно
ти будеш мiй”.
06.00
06.30
08.15
09.10
10.00
11.00
12.05
19.00
20.00
21.30
21.40

Інтер

М/ф.
Х/ф “Балада про солдата”.
“Вдалий проект”.
“Готуємо разом”.
“Орел i решка. Ювiлейний”.
“Орел i решка. Незвiдана Європа”.
Т/с “Щасливчик Пашка”.
“Кохання з першого погляду”.
“Подробицi тижня”.
“10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром”.
Т/с “Тiльки не вiдпускай мене”.

TV-4

06.00 Х/ф «Вишневі ночі». (1).
07.30 «Про нас».
07.45, 9.45 Ранковий фітнес.
08.00 Європа у фокусі.
08.40 Час-Тайм.
09.00 Повнота радості життя.
09.30 «Справжня ціна».
10.00 Дім книги.
10.15 Пряма трансляція святої
літургії з архікатедрального
собору УГКЦ м. Тернополя.
11.40 «Духовні роздуми».
12.00 Х/ф «Пригоди Тома Соєра». (1).
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.
19.30 Міська рада інформує.
19.40 Хіт-парад.
20.45 «Про нас».
21.00 «Гал-кліп».
21.30 Єдина країна.
22.10 Х/ф «Крижаний смерч». (2).
23.45 Час-тайм.

ICTV

05.30 Факти.
05.55 М/с “Том i Джерi в дитинствi”.
06.50 Зiрка YouTube.
08.10 Дивитися всiм!
09.10 “Путня країна”.
11.05 Дизель-шоу.
12.20, 13.00 Х/ф “Подорож
до центру Землi”.
12.45 Факти. День.
14.35 Х/ф “Легiонер”.
16.35 Х/ф “Iлюзiя обману”.
18.45 Факти тижня.
20.25 10 хвилин
з Прем’єр-мiнiстром України.
20.35 Х/ф “Людина листопада”.
23.00 Х/ф “Пiсля заходу”.

СТБ

05.20 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
06.10 Х/ф “Командир щасливої “Щуки”.
08.05, 10.50 “Х-Фактор-6”.
09.00 “Все буде смачно!”
09.55 “Караоке на Майданi”.
15.00 “МастерШеф-5”.
19.00 “Битва екстрасенсiв-15”.
21.15 “Один за всiх”.
22.25 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.

Новий канал

05.55, 9.20 Kids’ Time.
06.00 М/с “Пригоди Джиммi Нейтрона”.
07.55 М/ф “Гномео i Джульєта”.
09.25 М/ф “Бджiлка Майя”.
11.10 Х/ф “Блондинка в законi”.
13.00 Х/ф “Блондинка в законi-2”.
15.00 Х/ф “Крок вперед-2: Вулицi”.
17.00 Х/ф “Крок вперед 3D”.
19.00 Х/ф “Крок вперед-4”.
21.00 Х/ф “Крок вперед-5: Усе або нiчого”.
23.10 Х/ф “Реальнi дiвчатка”.

ТЕТ

06.00 М/ф “Острiв скарбiв”.
06.55 М/с “Пiдлiтки-мутанти
черепашки-нiндзя”.
07.20 Байдикiвка.
08.05 М/с “Смiшарики. Новi пригоди”.
08.40 М/с “Лалалупси”.
09.00 Мультик з Лунтиком.
09.40 М/с “Дора-дослiдниця”.
10.35 М/ф “Школа монстрiв. Привиди”.
11.50 М/ф “Аеротачки”.
13.15 М/ф “Як козаки...”
14.30 Х/ф “Русалонька”.
15.35 Х/ф “Нове вбрання короля”.
16.45 Т/с “Нiделяндiя”.
19.50 Вiталька.
21.25 Країна У.
23.15 Даєш молодь!
00.10 Х/ф “Доказ смертi”. (3).

ТТБ

08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Подорожні замальовки».
10.30 «Велети духу і слави.
Українська місія».
10.35 «Словами малечі про цікаві речі».
10.50 «Пісні нашого краю».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Поклик таланту».
13.30 «Спортивні меридіани».
13.45 «Учнівський щоденник».
14.00 «Театральні зустрічі».
15.40 «Край, в якому я живу».
15.45 «Думки вголос».
16.00 «Мальовниче Тернопілля».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Балет життя».
17.50 Телезамальовка.
18.00 «Назбиране».
18.15 «У дорозі. Щоденник».
18.30 «Дива цивілізації».
19.00 «Музичний калейдоскоп».
19.30 «Мамина школа».
20.00 «Скарби роду».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Відверті діалоги».
21.55 «Духовні скарби України».
22.00 «Загублені у часі».
22.15 «7 природних чудес України».
22.30 «Наодинці з усіма».
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

Канал “Україна“

07.10 Подiї.
08.00 Реальна мiстика.
09.00 Т/с “Мiй”. (2).
13.00 Т/с “Чужа жiнка”. (2).
17.00, 20.00 Т/с “Мiй коханий генiй”.
19.00 Подiї тижня з Олегом Панютою.
19.40 10 хвилин з Прем’єр-мiнiстром.
22.00 Х/ф “Синя борода”. (2).
00.00 Х/ф “Руда”.

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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Видання Байковецької сільської ради
●●Актуальне інтерв’ю

●●Вітаємо!

Анатолій Кулик:

“Об’єднані громади є. Необхідних
нормативно-правових та організаційних
умов їх становлення нема”
Перші вибори в об’єднаних
територіальних громадах відбулися відповідно до чинного
законодавства України 25
жовтня ц. р. На території Тернопільського району утворено дві добровільно об’єднані
громади із центрами у селах
Байківці та Великі Гаї. Про те,
що буде далі, ми запитали у
голови Тернопільського обласного відділення Всеукраїнської асоціації сільських і
селищних рад, Байковецького сільського голови Анатолія
Кулика.
— Анатолію Романовичу, розкажіть, будь ласка, які зміни на
часі в об’єднаних громадах Тернопільського району, що відбувається з бюджетними відносинами?
— Першочергових завдань у рад
об’єднаних громад чимало. Найважливіше з яких – пройти державну перереєстрацію, зробити
діагностику стану громади, розпочати роботу над формуванням її
бюджету та стратегії комплексного розвитку, інвестиційним паспортом, модернізацією сфери соціальних та адміністративних послуг.
Однак, ми, голови об’єднаних територіальних громад, наразі зіткнулися з парадоксальною ситуацією: об’єднані громади є, а необхідні нормативно-правові та організаційні умови їх становлення –
відсутні!
Щодо бюджетних відносин, а
власне – використання коштів Державного фонду регіонального розвитку в 2016 році, то до 1 грудня ц.
р. мусимо подати всю проектнокошторисну документацію у цінах
2015 року з відповідним заключенням експертизи на відповідність
документації.
Якщо
вартість
проектно-кошторисної документації менша 300 тис. грн., – експертиза не потрібна.
— Що необхідно для реєстрації об’єднаної громади?
— По-перше, на сьогодні відсутній швидкий механізм реєстрації
органів місцевого самоврядування
об’єднаних громад як юридичних
осіб. Необхідно створювати ліквідаційні комісії. Реєстрація у такому
випадку можлива через два або і
чотири місяці, що неприпустимо
для нас. Адже бюджет на 2016-ий
рік, відповідно до Бюджетного кодексу України, має бути затверджений до 25 грудня. Це зробити
неможливо, якщо орган місцевого
самоврядування може бути зареєстрований у кращому випадку через два місяці. Спрощена процедура реєстрації виписана у законопроекті № 3106 “Про внесення
змін до деяких законів України щодо особливостей державної реєстрації органів місцевого самоврядування як юридичних осіб”, який
нині лежить у Верховній Раді і чекає розгляду. Без цього Закону
ради новостворених українських
громад не можуть легалізуватись,
адже вже на своїй першій сесії во-

Голова Тернопільського обласного відділення
Всеукраїнської асоціації сільських і селищних рад,
Байковецький сільський голова Анатолій Кулик.
мад, які хочуть жити по-новому.
ни мають зареєструватись як юридичні особи публічного права. Від- Сподіваюся, теперішній склад Терповідно, ради, що увійшли до скла- нопільської обласної ради прагмаду об’єднаних громад, не можуть тичніший, розуміє ціну питання.
Чекаємо сесії Тернопільської обзареєструвати припинення своєї
діяльності в результаті цього ласної ради та її адекватного рішення. Інакше Тернопільщині заоб’єднання. Зареєстрований у
грожує міні-апокаліпсис – згідно з
Верховній Раді законопроект підтриманий профільним комітетом законодавством України, фінансуВерховної Ради України з питань вання об’єднаних територіальних
громад, які будуть фінансуватися
промислової політики та підприємяк міста обласного значення, можництва. За словами першого заливе лише за умови затвердженоступника міністра регіонального
розвитку, будівництва та житлово- го перспективного плану.
— Знаю, Ви вже проводили
комунального господарства Україзустріч з новообраними депуни В’ячеслава Негоди, гарантувататами Байковецької сільської
ти, що зазначений законопроект
ради.
буде прийнято найближчим часом,
— Так, вона відбулася 19 листоніхто не береться. Ми очікували на
позитивний результат на сесії Вер- пада. Познайомилися із новими
депутатами, обговорили порядок
ховної Ради у вівторок, 24 листопада, однак до цього питання депута- денний першої сесії. Депутати
ти навіть не дійшли у порядку ден- ознайомилися із тимчасовим регламентом сесії. Розглядали варіному. З цього приводу я розмовляв з народним депутатом Тара- ант проведення сесій у Байковецькому будинку культури. Нинішню
сом Юриком, просив його підтримки законопроекту. Тарас Зіновійо- сесійну залу, мабуть, переобладвич обіцяв посприяти. Від сільських наємо для розміщення новоутворених структурних підрозділів виголів об’єднаних громад ми напиконавчого комітету. Також першосали звернення до голови Верхочерговим визначили завдання щовної Ради України Володимира
до
розроблення
проектноГройсмана. Наразі чекаємо.
кошторисної документації на бу— Як буде існувати громада
дівництво дороги за маршрутом
впродовж очікування відповідних кроків від Верховної Ради Дубівці-Байківці. Це вирішить проблему зі сполученням віддалених
України?
— Зараз ми у “підвішеному” ста- сіл із центром громади. До того ж,
зараз переїзд між Лозовою і Шляхні. Не зможемо затвердити бютинцями нерегульований. Виконаджет, виплатити зарплату, немає
ти завдання з трасою за рахунок
підстав і для проведення сесій, бо
хоча сільський голова обраний і коштів з Державного фонду регіонального розвитку не вдасться,
має повноваження, але громади
фактично нема. Поки що нема ви- треба буде залучати кошти з місцевого бюджету.
ходу з цього правого колапсу.
— До речі, вже намагалися
— Як щодо ще одного “каменю спотикання” – перспектив- скласти “кубик-рубик” структуного плану Тернопільщини, який ри Байковецької об’єднаної територіальної громади?
повинна затвердити Тернопіль— Поки що розглядаємо варіант
ська обласна рада?
створення як юридичної особи –
— Попередній склад Тернопільфінансове управління, відділ освіської обласної ради, вірніше – його
більшість, ігнорувала думку гро- ти, управління праці та соціального

захисту, центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді. Не як
юридичну особу плануємо управління економічного розвитку та інвестицій. Крім цього, будуть відділи містобудування та архітектури
(мінімум двоє працівників), земельних відносин та комунальної власності (троє осіб), житловокомунального господарства, транспорту та благоустрою (двоє осіб),
відділ туризму, молоді і спорту.
Окремі посади – керуючий справами виконавчого комітету, якому
підпорядковуватимуться загальний
відділ, юридичний відділ, відділ кадрів, відділ звітності та контролю,
архівний відділ, відділ організації
та інформаційної роботи, відділ ведення державного реєстру виборців, відділ реєстрації актів цивільного стану. Нам необхідний і центр
надання адміністративних послуг,
але, згідно з законодавством України, його можна створювати лише
у містах і селищах. У селі таке буде
можливо тільки після відповідних
змін у законодавстві.
— У Байківцях зареєстровано
більш як 2 тис. мешканців – одна з умов для переходу в статус
із села у селище. Розглядаєте
такий варіант?
— На 66-ій сесії Байковецької
сільської ради VI скликання 20 листопада подібну пропозицію висловив депутат Віктор Пулька. Ймовірно, будемо розглядати такий варіант.
— Хто з працівників можливих нових структур Байковецької сільської ради буде в статусі
державного службовця?
— Цей статус залишиться у тих,
хто вже є державним службовцем.
Всі керівники відділів та старости
матимуть статус державного службовця. Для нових спеціалістів, яких
прийматимемо на роботу, буде
оголошено конкурс на заміщення
вакантних посад.
— За результатами виборів
25 жовтня виходить, що два села, які входять у Байковецьку
об’єднану територіальну громаду, не матимуть своїх старост.
— Так, йдеться про Дубівці і
Шляхтинці. Дубівецькому сільському голові Миколі Думі я запропонував бути одним із заступників
Байковецького сільського голови,
що автоматично анулює функції
старости. Шляхтинецький сільський голова Дмитро Федорчук
обраний депутатом сільської ради,
відтак не може бути членом виконавчого комітету, а старости за посадою є членами виконавчого комітету. Українське законодавство
не дозволяє мати два представницьких мандати на членство у виконавчому комітеті. Старости будуть тільки в Лозовій і в Стегниківцях до виборів старост, які відбудуться після прийняття відповідного закону про вибори старост.
— Дякую за розмову, Анатолію Романовичу.
Підготувала Ірина ЮРКО.

Щиро вітаємо з
днем народження
вчителя трудового
навчання Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.
Михайла Богдановича ЦІЦЬКОГО.
Бажаємо щастя
i достатку,
Ясного неба i тепла,
В житті — лиш злагоди й порядку,
Щоб доля щедрою була.
В роботі — успіху й терпіння,
У справах — вічного горіння.

З повагою — педагогічний
колектив Байковецької
ЗОШ І-ІІ ст.
Щиро і сердечно вітаємо з
днем народження завідуючу дитячим садком “Метелик” с. Байківці
Олену Василівну ОНИШКО.
Хай квітує доля у роках прекрасних,
А життя приносить радість і любов,
Миру і здоров’я, злагоди і щастя,
Многая літа Вам знов і знов.

З повагою — колективи
дитячого садка “Метелик” та
Байковецької сільської ради.
Щиросердечно вітаємо з днем
народження колишнього вихователя дитячого садка “Метелик”
с. Байківці Галину Петрівну
ПЕТРИШИН.
Бажаємо здоров’я, добра, довголіття,
Хай вистачить щастя на ціле століття,
Хай скрізь буде лад: на роботі, в сім’ї,
І радість на серці, і хліб на столі.

З повагою — колективи
дитячого садка “Метелик” та
Байковецької сільської ради.

●●Show must go on

У клубі
будуть танці

Ірина ЮРКО.

У суботу, 28 листопада, в
будинку культури с. Байківці відбудеться остання в
цьому році дискотека, адже
починається передріздвяний піст.
Ще з двадцять років тому у
кожному українському селі щотижня були дискотеки. Для молодших їх організовували у школах,
де чергували вчителі, аби був порядок, для старших – у сільських
клубах. Останніми ж роками дискотеки в школах проводять хіба
що на великі свята, рідкістю вони
стали і в сільських клубах. А через
трагічні події в Україні взагалі були
припинені.
Як розповів нашому кореспонденту один із організаторів танців
у Байківцях Павло Бербеничук,
після довгої перерви у зв’язку з
сумними подіями в Україні, дискотеку в Байківцях відновили перед храмовим празником, 24 жовтня цьогоріч. “Я, Назар Чорний та
Богдан Ботюх проводимо дискотеку щосуботи, — розповів Павло
Бербеничук. — З кожним разом у
клуб приходить все більше молоді. Дискотека – активна форма дозвілля, кожному з нас приємно
побачитися з друзями у запальній
атмосфері. “Крутимо” байківчанам
в основному хіти зарубіжних діджеїв, з українського нині найбільш популярні співак Дзідзьо та
гурт “Океан Ельзи”. Запрошуємо
всіх охочих на дискотеку 28 листопада. Буде весело! Початок о
22.00. Вхід – 5 гривень”.
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●●Сесія

Ірина ЮРКО.
Фото автора.

20 листопада Байковецький
сільський голова провів 66
сесію сільської ради за
участю депутатів VI скликання у зв’язку з необхідністю введення змін до місцевого бюджету, затвердження дозволів, рішень
щодо найменування нових
вулиць на масиві “Північний” Байковецької сільської
ради.

Рекордні показники
Як зазначив Анатолій Кулик, є
ймовірність, що і це не остання
сесія Байковецької сільської ради VI скликання, оскільки через
правові колізії поки що неможливо юридично зареєструвати Байковецьку сільську об’єднану територіальну громаду.
Бюджет Байковецької сільської ради за 10 місяців 2015
року виконано на 120, 77% —
цьогорічний рекорд, який становить 5 млн. 696 тис. 477 грн.
Під час сесії головний бухгалтер Байковецької сільської ради
Андрій Курочка оприлюднив інформацію про те, які зміни є необхідні для місцевого бюджету, станом на кінець листопада. “20 тис.
грн. треба на те, аби придбати
пальне та віконно-дверну конструкцію для сільської ради, —
сказав Андрій Романович. — На

Депутати Байковецької сільської ради VI скликання та Байковецький
сільський голова Анатолій Кулик під час 66-ої сесії 20 листопада 2015 року.
замовлення проектно-кошторисної
документації щодо будівництва
доріг на масиві “Північний” необхідно спрямувати 90 тис. грн. На
проектно-кошторисну документацію капітального ремонту приміщення Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.
треба 14 тис. грн. Тридцять тисяч
гривень – на комплектуючі для вуличного освітлення”. 300 тис. грн.

вирішено спрямувати на проектні
документи для благоустрою масиву Русанівка.

Новинки на масиві
“Північний”
На сесії депутати затвердили
рішення про найменування трьох
вулиць та двох провулків на масиві “Північний” с. Байківці — це

вул. У. Самчука, О. Довженка,
Польового, провулки У. Самчука
та Довженка. Йдеться про нові
вулиці, де виділено земельні ділянки байківчанам, які є учасниками антитерористичної операції
на сході України.
— Останнім часом маємо труднощі із визначенням адрес ділянок суб’єктів підприємницької ді-

●●Героям слава!

Віталій Микитюк подарував
школі прапор з передової
Ірина ЮРКО.
Фото Ольги Перкатої.
У листопаді в Байковецькій ЗОШ І-ІІ ст. відбулася
зустріч шкільної громади
із байківчанином, воїном
АТО Віталієм Микитюком,
який після 93 днів перебування в зоні АТО на короткий час приїхав додому у
відпустку.
Під час зустрічі Віталій Олегович передав учням український
прапор, який привіз із передової. Школярі натомість віддячили своєму герою смачними презентами, листами, малюнками.
Зібрали і медикаменти для солдатів.
Байковецька школа – рідна
для Віталія Микитюка, бо свого
часу і сам був її учнем. Перша
вчителька Віталія Олеговича –
Світлана Тадеївна Гануляк, яка і
стала ініціатором листопадової
зустрічі в школі.
На строковій службі байківчанин служив у прикордонних військах. У зону АТО потрапив внаслідок мобілізації 2 травня 2015
року. Військову підготовку проходив у с. Раковець Львівської
області, звідти переїхав у Павлоград, згодом у навчальний
центр Харкова. У зону проведення АТО вирушив 11 липня – у
третій батальйон Національної
гвардії України, який спочатку
базувався у с. Кримське на Луганщині. Довелося побачити на
власні очі найгірше – як згасає
життя у людей. Сам неодноразово був під обстрілами. З Кримського батальйон Віталія перевели у с. Тепле Луганської області. У зоні виконання АТО хоробрий байківчанин виконує
обов’язки старшого водія автомобіля “КРАЗ”.
— Після зустрічі віч-на-віч з
війною я набагато більше почав
цінувати миті життя, — розповів
нашому кореспонденту Віталій
Микитюк. — У відпустці весь час
намагався присвятити сім’ї —
дружині Любові і донечкам —
Софійці (5 років) і трирічній Іринці. Удома ні на мить не забував

про побратимів та
найкращого друга
– німецьку вівчарку Альбу, яку мені
передали місцеві
жителі. Альба постійно зі мною на
посту, їздить в кабіні, спить і їсть
теж поруч. На час
відпустки відвіз її у
Харків. Сподіваюся, коли настане
мир, забрати вірного друга в Байківці.
У суботу, 21
листопада, Віталій
Микитюк виїхав у
Харків, 4 грудня
знову повертається у зону виконання антитерористичної операції на
сході України на як
мінімум 60 днів.
Нехай береже його Бог!

Байківчанин, воїн АТО Віталій Микитюк під час візиту в Байковецьку
школу передав вчителю початкових класів Світлані Тадеївні Гануляк
прапор, який привіз із передової.

яльності, які виготовляють інвентарні справи без рішення виконавчого комітету Байковецької
сільської ради, як це було раніше, і на власний розсуд вказують
адресу в будівельному паспорті,
— зазначив під час сесії Анатолій
Кулик. — Труднощі з цього приводу, відтак, виникають у всіх
сторін. Найменування вулиць на
масиві “Північний” частково вирішить цю проблему.
Пакетом депутати затвердили
договори, укладені у міжсесійний
період.
Затверджено дозволи на складання проектів землеустрою.
У різному говорили про ситуацію в новоутвореній об’єднаній
територіальній громаді із центром у с. Байківці.
На завершення сесії Байковецький сільський голова Анатолій Кулик подякував депутатам VI
скликання за співпрацю: “Депутат – це не тільки виконавець
обов’язків, записаних у законі
“Про місцеве самоврядування”, а
значно ширше поняття. Його завдання не просто ставити проблемні питання під час сесії, а і
самому шукати шляхи їх вирішення. І ви, колеги, на відмінно
показали, як це робиться”. Водночас нинішні депутати Байковецької сільської ради пообіцяли
Анатолію Кулику надалі дбати
про добробут села на волонтерських засадах, незважаючи на те,
що вже не матимуть депутатського мандата.
Із сумом повідомляємо,
що 17 листопада на 82-му
році життя відійшов у вічність регент церковного хору храму Пресвятої Параскеви Сербської с. Байківці та
церкви Пресвятої Євхаристії
масиву Русанівка Мар’ян
Михайлович Клос. У Байківцях пройшло все його
життя, яке сповна віддавав
людям, ідеалам добра, милосердя, гуманного ставлення до оточуючих, любові до
ближнього. Майже півстоліття Мар’ян Михайлович пропрацював механізатором у
місцевому колгоспі. Разом з
дружиною Агафією Михайлівною виховали двох чудових дітей – сина Романа,
який нині є начальником зміни ТОВ “Надзбруччя хліб” у
смт Підволочиськ, доньку
Галину – вчителя української
мови і літератури Байковецької ЗОШ І-ІІ ст. Надзвичайно
пишався Мар’ян Михайлович
внуками Лілією, Мар’яном,
Віталієм, Вікторією, правнучкою Діанкою. Мар’ян Клос
був веселої вдачі, дуже любив співати. Майже три десятиліття прислуговував у
місцевому храмі. У 90-их роках
його
обрали регентом церковного
хору, цей обов’язок він ревно виконував до останніх
днів життя.
Сумуючи з приводу непоправної втрати, висловлюємо щирі співчуття рідним і
близьким. Будемо молитися,
щоб Господь оселив праведну душу Мар’яна Михайловича у Небесному Царстві, де
немає печалі. Пам’ять про
нього назавжди залишиться
у наших серцях.
Сумуючі друзі,
учасники церковного
хору с. Байківці,
колектив Байковецької
сільської ради,
Байковецької
ЗОШ І-ІІ ст.

Віталій Микитюк (третій справа) з бойовими побратимами в зоні АТО.

Колектив
Байковецької
ЗОШ І-ІІ ст. висловлює щирі
співчуття вчителю української
мови і літератури Галині
Мар’янівні Сьомер з приводу
тяжкої і непоправної втрати –
смерті
батька
Мар’яна
Михайловича Клоса.
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Байківці і байківчани

●●Війна і ми

●●Атрибути села

Боєць АТО —
піхотинець Сергій Биба

Футбольна команда “Сокіл” (Байківці) посіла у турнірній таблиці
першої ліги чемпіонату Тернопільського району п’яту сходинку.

Команда Байківців —
у п’ятірці
Андрій
ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.
Завершився
чемпіонат Тернопільського району з футболу.
За підсумками
сезону 2015 року, чемпіоном,
як і торік, стала
команда
села
Грабовець, яка
пройшла турнірну дистанцію без
жодної поразки.
З вищої до першої ліги опустилися
колективи Великої
Березовиці, Великої
Луки-Мишкович і Великих Гаїв. Їх замінять команди Прошової,
Великого
Глибочка та Острова. Футболісти Довжанки, Білоскірки,
Гаїв Шевченківських
у наступному році
гратимуть у другій
лізі. Право виступати у першій лізі здобули спортсмени із
Залізців Зборівського району, Забойок і
Малого Ходачкова
Тернопільського ра- Команда села Байківці перед дебютним матчем у Тернопільській футзальній
йону.
лізі: Руслан Касарда, Андрій Лемещак, Володимир Шкодзінський, Ігор Ляшко,
Байковецька футВіктор Ковилов, Олег Мукомела, Микола Станько та Назар Пашкарчук.
больна команда «СоНазаревич,
Микола
трапити у трійку найсильніших, Андрій
кіл» завершила цьоСтанько, Володимир Шкодзінщо давало перепустку у вищу
горічний чемпіонат на п’ятому
лігу, — каже начальник команди ський, Руслан Касарда (ветемісці, набравши в 22 матчах
ран і начальник команди), бра32 очки (9 перемог, 5 нічиїх, «Сокіл» (Байківці) Руслан Касарти Остап, Михайло і Тарас Башда. — Довелося змагатися з рів8 поразок). До першого місця
байківчанам забракло 20 пунк- ноцінними командами, конку- няки, серед молодих гравців —
тів. Попереду «Сокола» терно- ренція була значно вищою, ніж Максим Касарда, Назар Лисак,
пільські правоохоронці з коман- торік. У першій лізі немає жод- Василь Шулик, Степан Канцук.
Після першого кола гру «Соконого колективу, який би не зади «Динамо» (в них 43 очки), в
найближчого переслідувача — знав поразки. За підсумками ла» підсилили легіонери — тернополянин Роман Карась у ценівачівських
футболістів
— сезону серед 12 команд ми потрі півзахисту і Ігор Ляшко з
сіли п’яту сходинку — це хоро28 очок. Різниця забитих і проРоманівки в захисті. Турнірне
ший результат. Слабше зіграли
пущених м’ячів у Байківців
57—51. Голеадором у складі у другому колі. Завадили трав- положення команд першої ліги
після завершення чемпіонату:
Байковецької команди став Ан- ми, деякі колективи під час літдрій Назаревич, на рахунку яко- ньої перерви підсилили склад Прошова — 52 очки, Великий
Глибочок — 46, Острів — 45,
легіонерами.
Вирішальними
го 23 влучних постріли.
стали перемоги в останніх іграх ФК «Динамо» (Тернопіль) — 43,
Першу половину сезону «сонад Івачевом і Пронятином, які Байківці — 32, Івачів — 28, Роколи» завершили на четвертому
манівка — 27, Пронятин — 26,
забезпечили
нам
місце
в
місці, відстаючи від командиКутківці — 22, Білоскірка — 21,
п’ятірці. Вдячний Байковецьколідера на 7 очок. У другому колі
байківчани здали позиції — на- му сільському голові Анатолію Гаї Шевченківські — 20, Довжанка — 13.
Кулику і генеральному директобрали 14 залікових балів (у перНещодавно байковецькі футру ТОВ «Вікторія» Степану Мацішому колі 18), менше забивали
(26 голів проти 31) та більше борці за фінансову допомогу болісти заявили свою команду
для участі в Тернопільській футкоманді, вболівальникам — за
пропускали (29 проти 22). Утримати ворота «сухими» вдалося віддану підтримку, футболістам зальній лізі. Байківчани, які виступатимуть серед 20 колективів
лише у матчі з Івачевом — 0:2. — за якісну гру.
другої ліги, в дебютній грі «зниЧесть байковецької команди
Провальною була виїзна гра
у сезоні-2015 захищали Андрій щили» опонентів із Цеброва
проти аутсайдера першої ліги —
Лемещак (капітан), Іван Ско- Зборівського району — 8:0. ТриДовжанки. Виграючи до перерви
4:1, байковецькі футболісти роз- блунов (голкіпер), Богдан Бен- чі влучними ударами відзначився Віктор Ковилов, для якого це
цал, Віктор Ковилов, Анатолій
слабилися настільки, що постуГринда, Віталій Купчик, Олек- перший «хет-трик», двічі — Мипилися з рахунком 7:4!
— На початку сезону ставили сандр Депутат, Степан Михай- кола Станько, по голу забили
лович, Віталій Микитюк, Олег Олег Мукомела, Володимир
перед командою завдання поШкодзінський і Роман Карась.
Мукомела (граючий тренер),

Справжній солдат – у всьому
солдат. З байківчанином Сергієм Бибою, який
нещодавно приїхав у рідне село
із зони АТО в
рамках короткої
відпустки, домовилися про розмову
заздалегідь і вона відбулася рівно о тій
годині, на яку
була призначена. Дотримувати
слова,
бути
пунктуальним і
чесним – головні
риси характеру
бійця АТО Сергія
Биби. Нам, людям, для яких війна відбувається
десь
далеко,
важко зрозуміти
її суть і те, як
вона змінює людей. А він був
там. І знову туди
рветься. Чому?
Скористаємося
нагодою почути
від нього самого.
— Сергію, що
саме мотивувало
Вас стати учасником антитерористичної операції, як
сором’язливо
українська влада
називає війну на
27-річний байківчанин Сергій Биба. Закінчив
Донбасі?
Тернопільське професійно-технічне училище
— Головний лей№2, за фахом – маляр-штукатур.
тмотив мого рішення — набридло па100 мм і більше – фейк. Все це
сивно спостерігати за тим, що
регулярно застосовують проти
коїться в державі. Підтримую українських військових на сході
думку, що ворог зупиниться України.
там, де ми його зупинимо. Чіт— Ширяться чутки, що вояко усвідомлюю, наскільки важки у зоні АТО дуже невдоволиво відстояти ідеї України на лені діями влади. Якщо це
ділі, а не на словах. Вирішив так, то що саме спричиняє
запропонувати українським бійневдоволення і наскільки
цям свою допомогу. Я просто
можливим є дуже часто згапоставив себе на місце тих дуваний у пресі “Третій Майукраїнців, які живуть на Донбадан”?
сі, і подумав, що якби на тери— А чим, власне, бути задоторію Тернопільської області
воленим? Асоціація із ЄС так і
якась держава-аґресор ввела не ратифікована. Корупція провійська, я дуже хотів би стояти цвітає. Якби не волонтери, віпліч-о-пліч із людьми зі всіх ку- йна давно закінчилася б з фіасточків України, відчувати їхню ко України. Мені хотілося б,
підтримку. Біда в тому, що цей щоб вища українська влада
реґіон справді депресивний, їм працювала так, як Байковецьпросто байдуже, в якій країні
кий сільський голова Анатолій
жити, це в більшості, втім вірю, Кулик.
що ці люди захочуть змінювати— У чому, на Вашу думку,
ся після пережитих потрясінь.
полягає перемога?
— У яких гарячих точках Ви
— Передусім, це – внутрішня
були?
перемога, перемога власної
— Я мобілізований у квітні байдужості, пасивності, брехні.
цього року. Спочатку навчався
— Війна антигуманна, але
військової підготовки на полігона ній людина переосмислює
ні в Рівному. Мене готували нажиття. Що усвідомили Ви?
відником
важкокаліберної
— Змінилося ставлення до
зброї. Після навчання потрапив
людей, став краще помічати
у 14-ту окрему механізовану
“хто чим дихає”. Зрозумів знабригаду
Сухопутних
військ чення дружби, бо друг – це той,
Збройних сил України, яка хто допомагає в біді, а не тільсформована із залишків найчи- ки розділяє радісні моменти.
сельнішої колись 51-ої механі— Яка зараз головна позованої бригади. Пункт призна- треба українських військових
чення – місто Мар’їнка Доне- у матеріальному сенсі?
цької області. Фактично без по— Передусім, бракує теплопередньої перевірки знань та візорів, щоб бачити вночі, провмінь новобранця ніхто в бій не
фесійних біноклів.
кидає. До новеньких придивля— Сергію, розкажіть, будь
ються і тільки після цього дають
ласка, як використали коротдобро на участь в операціях.
ку відпустку вдома?
Наступного дня після нашого
— У відпустку в Байківці приприїзду в Мар’їнку військові
їхав 14 листопада, 27-го листоскурпульозно випробовували
пада виїжджаю назад у Мар’їнку.
нас на витривалість та вміння Весь час намагався проводити,
володіти ситуацією під час боне потрапляючи в публічні місйових дій.
ця – не хочу, аби мене розпиту— Які повноваження Вам вали про події на сході. Додому
делегували у зоні проведенприїхав з дівчиною Вікторією, з
ня АТО?
якою познайомився в Рівному.
— Наразі я — командир віддіВона багато підтримувала мене
лення, яке складається з
морально, коли воював. Каже,
дев’яти бійців піхоти. Щовечо- що дуже сподобалося наше сера, починаючи з 19.00, і до глило.
бокої ночі тривають обстріли з
— Дякую за розмову. Бебоку противника. Насправді норежіть себе!
вини про те, що сепаратисти
Підготувала Ірина ЮРКО.
відводять озброєння калібром
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Байківці і байківчани

●●Традиції

●●Цінності

Серце, віддане
дітям через молитву
Галина ЛЕНЬКО,
учасниця спільноти “Матері
в молитві” с. Байківці.
Прихід в Україну руху “Матері в молитві” став ковтком
води для спраглої
землі. Чи ж може бути щиріше та богоугодніше почуття, ніж любов матері до
своєї дитини? Тому кожна
наша спільна молитва має
велику силу.

Вихованці дитячого садка “Метелик” під час заходу
“Ми роду козацького діти” в будинку культури с. Байківці.

Роду козацького діти
Світлана ГУСАК,
музичний керівник дитячого
садка “Метелик” с. Байківці.
Дитячий садок “Метелик”
с. Байківці, перейнявши ініціативу Міністерства освіти і
науки України щодо патріотичного виховання в усіх
освітніх закладах, поставив
виховання юного покоління у
дусі поваги та любові до рідного краю на перше місце.
Спочатку, завдяки ініціативі завідуючої дитячим садком Олени
Василівни Онишко і за підтримки
педагогічного колективу, ми долучили байківчан-дошкільнят до
створення власними руками давнього українського оберега –
ляльки-мотанки. З дітками пра-

цювала викладач образотворчого
та декоративно-прикладного мистецтва Тернопільської обласної
школи мистецтв, народна майстриня Ольга Андріївна Фещин.
Наступний втілений проект –
осіннє свято “Ми роду козацького діти”. Головними героями традиційно стали наші вихованці,
яких цього дня посвятили у маленьких лицарів – козачат. Місію
посвяти, вручення грамот і гостинців виконав Байковецький
сільський голова Анатолій Романович Кулик. Також серед гостей були присутні сучасні відважні козаки – татусі, які взяли участь
в антитерористичній операції на
сході України. Серед них – Микола Ференц, Петро Шулик, дружина бійця Михайла Мудровського
Марія (чоловік не зміг бути осо-

●●Обереги

бисто, бо проходив реабілітацію
після повернення із зони АТО),
дружина Руслана Слабаша Ольга
(Руслан зараз у зоні АТО). Дітки
подарували
героям
лялькимотанки, які виготовили разом із
вихователями Христиною Василівною Борсук, Оленою Любомирівною Паращук, Зоряною Романівною Гуменною.
Завершилось свято благодійним ярмарком, проведенню якого посприяли батьки вихованців
“Метелика”. Зібрані 1120 грн.
передали сім’ї байківчанина Володимира Ревича, який зараз
перебуває у зоні АТО. Байковецькому сільському голові Анатолію Кулику від батьків вихованців дитячого садка подарували
торт, який власноруч приготувала Олена Макух.

Рух “Матері в молитві” розпочався в Англії 1995 року. Дві
бабусі, Вероніка та її братова
Сандра, ведені Господом, вирішили в особливий спосіб молитися за своїх дітей. Під час
молитви вони збагнули, що Ісус
хоче, аби усі матері поручили
Йому опікуватися дітьми, віддали материнський біль, щоб
пролив благословення на їхніх
дітей. Цей Рух поширився по
цілому світу. Сьогодні він існує
у 80 країнах. У 2000-у році при
Архикатедральному соборі Святого Юра з благословення Блаженнішого Любомира Гузара
виникла перша така спільнота в
Україні. Тепер такі спільноти є
у всіх єпархіях Української
греко-католицької церкви.
Спільнота “Матері в молитві”
с. Байківці заснована 23 жовтня 2010 року. Цьогоріч минуло
п’ять років – наче небагато,
але і немало для того, щоб ду-

ша кожної матері дихала єдиною молитвою на повні груди.
Байковецька спільнота налічує
25 матерів. Координатор — директор Байковецької ЗОШ І-ІІ
ст. Ольга Пулька.
На молитву приходимо щочетверга, аби просити Матінку
Божу за опіку, здоров’я, Боже
благословення для наших дітей, внуків, за мир в Україні.
Всі учасниці нашої спільноти
активні, незважаючи на те, що
до неї входять як 25-річні жінки, так і сивочолі бабусі.
Урочистості з нагоди 5-ої
річниці спільноти “Матері в молитві” с. Байківці розпочалися
молебнем до Матері Божої у
місцевому костелі, який відслужив парох села о. Віталій Дзюба. Захід продовжили скромним концертом у сільському
будинку культури, який організували власними силами і силами наших дітей. Того дня до
нас завітали представники
спільноти “Матері в молитві” з
сіл Шляхтинці і Лозова. Координатор руху “Матері в молитві” Тернопільсько-Зборівської
єпархії Ольга Білик, Байковецький сільський голова Анатолій
Кулик. Завершили урочистості
спільною молитвою.
Щиро заохочуємо матерів і
тих, хто лише готується стати
матір’ю, до спільної молитви за
дітей та до участі в нашій спільноті.

●●На байковецькій кухні
Пропонуємо читачам “Подільського слова” рецепти улюблених страв молодої господині, байківчанки Марічки Ленько.

Коньячні пампушки
Інгредієнти
борошно – 375 г,
яйце – 1 шт.,
молоко – 200 мл,
сухі дріжджі – 10 г,
цукор – 30 г,
вершкове масло – 30 г,
коньяк – 1 ст. л.,
олія,
цукрова пудра.
Спосіб приготування
У теплому молоці розвести дріжджі з цукром, додати 1\2 борошна і добре
розмішати. Додати розтоплене масло, коньяк. Збити виделкою яйце
і додати до тіста. Всипати решту борошна і замісити тісто. Злегка
покрити тісто олією і поставити в тепле місце на 30 хв. Стіл присипати борошном, розкачати тісто завтовшки в 1,5-2 см і вирізати пампушки за допомогою склянки та чарки. Залишити на 15-20 хвилин.
Обсмажити пампушки у великій кількості олії і посипати пудрою.

Салат із сьомги з овочами

Вихователі та вихованці дитячого садка “Метелик”
виконують Державний гімн України.

У “Метелику” діти вчилися
робити ляльки-мотанки
Зоряна ГУМЕННА,
вихователь дитячого садка
“Метелик” с. Байківці.
Нещодавно у дитячому садку
“Метелик” с. Байківці відбувся кущовий семінар “Педагогічні умови виховання любові до Батьківщини, рідного краю у дітей дошкільного віку”. Мета заходу –
сприяння духовно-моральному
розвитку дітей, любові до України
через знайомство з національною, культурною спадщиною.
Заняття відбулося у форматі
діалогу між вихователем (автор
цих рядків), вихованцями “Мете-

лика” і Бабусею (у ролі — Олена
Василівна Онишко). За основу
семінару я взяла свято Покрови,
яке відзначається 14 жовтня. У
рамках інсценізації “Вишитий
рушничок” основна увага діток і
гостей була зосереджена на образі Пресвятої Покрови, вишитих
оберегів у світлиці Бабусі. Дошкільнят ознайомлено з історією
українського козацтва, які Пресвяту Покрову вважали своєю покровителькою і заступницею.
Урочистості вдало підкреслювала
музична композиція “Ми роду козацького діти”.
Під назвою “Віночок плести –

життя любити“ подано матеріал
про національний символ України
– віночок, його стрічечки, а також
про рослинні символи України,
якими він оздоблений. Діти самотужки пробували плести віночки,
а дівчатка приміряли їх. Окремо
друзі “Метелика” дізналися про
ляльки-мотанки.
Наприкінці заняття Бабуся витягнула із печі духмяний коровай,
яким поласували не тільки вихованці дитячого садка, але і гості.
Закінчився захід молитвою, звучав Державний гімн України. Гостям на згадку подарували саморобні ляльки-мотанки.

Інгредієнти
пекінська капуста – 1\2
шт.,
броколі – 10 шт.,
помідори – 2 шт.,
сьомга слабосолена –
100 г,
майонез – 2 ст. л.,
сметана – 2 ст. л.,
кріп.
Спосіб приготування
Пекінську капусту нарізати завтовшки 1 см. Майонез змішати зі сметаною
і дрібно нарізаним кропом.
Заправити пекінську капусту отриманою сумішшю і викласти на плоску тарілку рівним шаром. Броколі розрізати на невеликі частини. Викласти у формі круга на салат, залишивши в центрі трохи місця. Помідори нарізати часточками, викласти по краю тарілки. Сьомгу нарізати тонкими пластинами і скрутити в рулетики – вийдуть маленькі
трояндочки. Викласти ними середину тарілки. Зверху салат можна
присипати натертим сиром.

Наша
сторінка
https://www.facebook.com/pages/
Байківці-і-байківчани
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●●Майстер-клас

До джерел

Світ захоплень
Мар’яна Вархоліка
Галина ЮРСА –
ТРР “Джерело”.
Фото автора.

Другий випуск присвячений
новітнім Героям України і складається з восьми розділів: “Записничок українського патріота”,
“Листи українському солдатові”,
“Патріотичні етюди”, “Герої університету — новітні Герої України”, “З народної скарбниці”,
“Пісні, що надихали до бою”,
“Новітня поезія краян”, “Пісні, народжені в університеті”. Вража-

історичні оповідання просякнуті
любов’ю до України, синівською
вдячністю її захисникам.
Видання проілюстроване світлинами, копіями документів, зокрема, опрацьованими в архіві
управління СБУ в Тернопільській
області. Книга буде корисною історикам, краєзнавцям, літераторам, педагогам, студентам, священикам, усім, хто цікавиться історією,
зокрема
національновизвольною боротьбою українського народу. Редактори – Богдан
Мельничук і Микола Ротман.
Нагадаємо, що 2015 рік з ініціативи депутата обласної ради Леоніда Бицюри оголосили на честь
55-річчя останнього бою УПА у
Тернопільській області Роком повстанської звитяги. За підтримки
Тернопільської обласної ради було
проведено низку заходів для вшанування пам’яті полеглих героїв.

●●Духовні роздуми

“Діва входить
у святая святих…”
о. Богдан ЗІНЧЕНКО.

Мар’ян Вархолік з дружиною Лілією.
же володіє цим даром. Мар’ян
Вархолік вірить у Бога, тому
просить благословення перед
кожним початком роботи та після її завершення. А ще митець
багато подорожує зустрічається
з людьми.
17 листопада Мар’ян Вархолік репрезентував свої роботи у

Тернопільській обласній бібліотеці для молоді. На зустріч з
митцем прийшли учні Тернопільського правового ліцею ЗОШ
№2. Мар’ян розповів про свою
творчість, поділився планами на
найближче майбутнє та дав
майстер-клас для усіх, хто цікавиться виробами із сірників.

●●Цікаві зустрічі

“Мистецька хвиля” у ТНЕУ
Незвичайна
презентація
літературно-музичного альманаху “Мистецька хвиля”
відбулася у Тернопільському національному економічному університеті напередодні річниці Майдану. Це
вже друге видання, яке видається за сприяння ректора ТНЕУ Андрія Крисоватого відділом гуманітарної
освіти та виховання.

Ольга ВОЛИНСЬКА.

Ґрунтовне дослідження розповідає про останній бій УПА, що
відбувся на хуторі Лози поблизу
с. Божиків Бережанського району та приурочене 55-річчю цієї
збройної сутички. Також до книги увійшло кілька коротких історичних сюжетів про інших борців
за волю України та репресованих
священиків. Усі імена та події –
реальні.
Книга легко читається, адже автор подав історичні події через
призму літературної композиції. Усі

Учасники презентації альманаху “Мистецька хвиля”
у Тернопільському національному економічному університеті.

Валентина СЕМЕНЯК.
Фото автора.

Про останній бій
УПА та інших борців
У видавництві «Рада» побачила світ книга тернопільського
історика, уродженця с. Дубівці, почесного краєзнавця
Віктора Уніята «Історичні силуети. «Тернові долі» Олега
Цетнарського».

Спеціалісти служби надзвичайних ситуацій радять
обережно поводитись з сірниками. Пересічні люди використовують цей матеріал
у побуті. А митець Мар’ян
Вархолік виготовляє з них
неповторні речі — церкви,
стадіони, картини, замки,
музичні інструменти.
Мар’ян Вархолік народився 3
січня 1991 року у Застінці Тернопільського району, навчався у
Товстолузькій загальноосвітній
школі. Закінчив Тернопільський
технічний ліцей ім. Івана Пулюя.
Початок захоплення творчістю
відносить до 2009 року. Каже,
що просто розклав сірники і бавився ними (хоча старші забороняли). А потім поступово зрозумів, що з них можна щось корисне, а головне — гарне виготовляти. Замість клею для з’єднання
конструкцій застосовував
борошно та воду. Вироби були недосконалі та недовговічні, як потім переконався. З часом навчився робити речі, які з успіхом
виставляв в Українському домі
“Перемога” в Тернополі, замках
Кам’янця-Подільського та Збаража. Сподобались вони людям
і по той бік океану в Канаді.
“Що бачу, що мені подобається, те й творю”, — каже митець.
Улюбленим своїм виробом називає гітару, а творінням душі
– Архикатедральний Собор Непорочного Зачаття Пресвятої
Богородиці у Тернополі. Хлопець так тоді захопився роботою, що окремі конструкції йому
снилися. Він підсвідомо їх малював, хоч признається, що не ду-

●●Сторінки історії

ють твори, присвячені Героям
Майдану — Небесній Сотні та на
тему україно-російської війни,
серед учасників яких студенти,
випускники та працівники ТНЕУ.
У своєму слові-зверненні до
присутніх студентів та гостей
проректор з науково-педагогічної
роботи, професор Василь Бриць
наголосив, що “пам’ять — це вічна субстанція і поки вона живе,
живуть українські воїни, які віддали за нас найдорожче — своє
життя”. Авторами стали як відомі
творчі особистості так і ті, хто написав вперше. Родзинкою альманаху стало те, що поетичні та
музичні твори, які в ньому надруковані, звучали в авторському
виконанні: письменників — Марії
Баліцької, Наталі Волотовської,
Василя Дерія, поетеси Лесі Любарської та інших. Прозвучали
пісні на слова Богдана Мельничука, Марії Баліцької, Алли Бінцаровської, Оксани Корзун у виконанні Тетяни Шарган, Павла Тю-

тюнника, Владислава Вальківа,
Ірини
Новомлинської,
Надії
Дерев’яної, університетського
народного аматорського вокального ансамблю “Галичанка”. Зворушливо й щиро прочитала свого листа до солдатів шестирічна
Галинка Баган — учасниця гурту
“Краплинки” ТНЕУ.
Атмосфера “Мистецької хвилі”
нікого не залишила байдужими.
Про це відзначили у своїх виступах воїни, які повернулись з АТО,
— Володимир Сімчук і Володимир Свистун. Затамувавши подих, слухали присутні їхні одкровення, але про це у наступній
розповіді. Учасники альманаху
відзначені подяками. Дуже влучно і добре сказала про цю подію
заступник начальника управління
освіти і науки Тернопільської
міської ради Наталя Гайда: “Кожен твір — пісня, вірш — пронизані непереможною вірою у нашу
спільну перемогу. І це додає всім
духовних сил”.

“В Єрусалимському храмі
новина:
Богові в службу прийшла
дитина,
Чиста і біла, мов та лелія,
Пренепорочна Діва Марія”.
Так у піснях сповіщає нам
свята церква про значення і
велич свята. Хто на світі
знав, що десь у маленькому
Назареті перебувало, хоч і
праведне, але тихе, непомітне святе подружжя Яким
та Ганна? Кому відомі скорботи душ їх і обітниці, які
вони давали у палкій молитві та в сльозах Богові, просили зняти з них ганьбу неплідства і благословити їх
дитятком? Знав те лише
Господь, перед яким ті обітниці були складені.
І ось їх безмежна радість: неплідна, постаріла Ганна на диво
всім народила донечку – Дар Божий, наслідок їхньої палкої молитви. Але її природня материнська
любов до народженої втіхи не перевищила любов до Бога.
Три роки втішалися батьки
своїм диво-дитятком, але дана
Богу обітниця – присвятити дитя
своє Богу – перевищує їх любов.
Дане Богом – Йому ж вони хочуть повернути. І, мовби у сні,
справджуються слова пророка
Давида: “Приведені будуть до
Царя діви і рідні її будуть приведені до Тебе. Приведені будуть у
веселощах і радості, введені будуть у Храм Царя” (Пс.44, 14-15).
І ось дивна процесія наблизилася до Храму. І тут відбувається
незвичайне приготування. Дух
Святий зворушив первосвященика Захарію зо всім кліром своїм
вийти назустріч Святій Діві, і він
вийшов. Високий ганок до Храму. Це головний вхід, в нього
входили тільки у великі свята і в
урочистих процесіях. Багато було сходів. Коли йшла процесія,
то на площах тих сходів священнослужителі зі співцями, трубачами та гуслистами співали окремі псалми з 18-ої кафізми “Пісні
ступенів”. Цими сходами піднялася Пренепорочна Діва, введена Духом Святим до Храму. Первосвященик Захарія взяв цю трилітню дівчину і, по натхненню
Духа Святого, ввів її у найголовнішу частину, у святая святих,
куди й сам мав право заходити
тільки раз у рік. Тому Церква співає: “Ангели входження Пречистої, бачучи, здивувалися, що
Діва входить у святая святих”.
Не треба казати, чи легко було
Святій Ганні вертатися додому без
тієї своєї безмежної радості, але
любов до Бога і бажання служити
Йому перевищили любов мате-

ринську до дитини, тому і вона, і
святий Яким вернулися додому з
радістю. Вони незабаром відійшли
до Господа.
Що ж робила Марія? Навчалася
Богознання, слухала праведних
наставників, навчалася Слова Божого – Святого Письма, законів і
пророків. Молилася та просила у
Бога помочі. Вчилася плести,
прясти, шити, працювала. Вона
так любила Господа, що здавалось, вся була виткана з любові та
відданості йому. Вона була настільки одухотворена Духом Святим, що жодні земні думки не займали її серця. Церковні пісні доводять, що ангели оточували її і
прислуговували їй.
Чому увесь християнський світ,
крім богоподібного благоговіння
та пошани до Пречистої Діви, виявляє до неї безмежну любов?
Відповідь проста — за чистоту,
святість її, за те, що вона найближча до нас і найрідніша. Вона
найдосконаліше знає всі наші потреби, вона сама була сиротою.
Отож, чи не почує вона сироту?
Вона була самотня — чи не почує
вона вдову? Вона страждала за
Сина Свого — чи не почує вона
матір? Почує. Тому до ніг її весь
світ складає горе, коло ніг її усі
нещасні виливають свої сльози.
Ось один із прикладів.
Одного разу під час італійськоавстрійської війни італійці програли битву поблизу міста Адува і
багато італійський вояків потрапило у полон. Між полоненими був
син однієї побожної жінки. Минуло
кілька місяців від тієї битви, а італійські полонені все ще перебували у таборі полонених. Одного дня
на велике здивування всіх, зайшов
до табору австрійський імператор
Менелих. Викликав цього воїна і в
присутності всіх прочитав листа
від його матері. Лист був короткий, але дуже щирий. “Я бідна,
нещасна мати твого в’язня. Великий Цісарю! Змилосердься наді
мною і верни мені мого сина. Я
благаю тебе в ім’я Божої Матері.
Тут є в нас церква. Я світила свічку перед престолом Пречистої Діви Марії і мені здалось, що Божа
Мати всміхнулася і промовила до
мене: “Не журись, імператор поверне твого сина”. Після прочитання цього листа настала велика
тиша. Всі присутні задумалися.
Дехто був зворушений до сліз. Тоді імператор звернувся до полоненого і промовив: “Ти вільний і можеш повертатися додому. Ось тут
гроші на дорогу. Скажи своїй мамі, що не я, Цісар, дав тобі свободу, а Марія. Вона також і моя Мати. А коли Мати каже “Так”, то хто
може сказати “Ні”.
Тому щоденно благаймо, щоб
любов до Господа, Пресвятої Діви
Марії, її святих батьків передалася
нам та нашим дітям, а 4 грудня
святкуймо Введення.

П’ятниця, 27 листопада 2015 року
●●Служу Україні!

Час місцевий

Офіцер-артилерист
Олексій Семиженко знищив
4 танки та 1 БМП
Василь ЛАБАЙ,
Західний регіональний медіацентр Міністерства оборони
України.
Фото автора.
Війна найкраще показує –
хто є хто: тут звичайні люди
стають героями, тут є місце
для мужності, страху і подвигу. Кожен військовослужбовець – це маленька історія
перемоги над самим собою,
страхом втрати, історія боротьби за краще майбутнє
своєї родини, за незалежність і цілісність України. Війна для офіцера-артилериста
майора Олексія Семиженка
розпочалася рік назад, у
листопаді 2014 року.
– Я був командиром протитанкового резерву бригади. Мій підрозділ виконував завдання у найгарячіших точках осінньо-зимової
кампанії, – згадує офіцер. – Ми
зупиняли бойовиків, які прорвали
оборону українських військ поблизу селища Червоний Партизан біля Горлівки, а також коли Дебальцеве намагалися взяти в кільце.
Це було уже у січні-лютому цього
року.
У цей період бойовики намагалися відрізати Дебальцеве від головної дороги постачання боєприпасів і продовольства. На їх шляху
якраз знаходилася батарея таді
ще капітана Олексія Семиженка.

Офіцер-артилерист
Олексій Семиженко.
– Після невдалої спроби пройти через нас, ворожі війська намагалися взяти Логвинове і постійно обстрілювали його з танків. В мене була добра позиція,
тож коли танки бойовиків виходили на вогневі рубежі, я стріляв
у них протитанковими керованими ракетами. Тоді мені вдалося
знищити чотири танки та БМП
ворога.
Олексій зізнається, що у зоні
АТО для нього було найскладніше
керувати людьми. В його підпорядкуванні кілька десятків військових.
– Під час бойових дій люди часто втрачають свій моральний дух,
йде дуже велика дезінформація з

●●Війна і ми

боку Росії, надсилають есемески з
погрозами, закликами здаватися,
переходити на ворожу сторону, –
зазначає офіцер. – У кожного бійця є рідні люди, тому хлопці переживають, хто потурбується про
них у разі їх загибелі.
Зараз, повернувшись із зони
АТО, майор Олексій Семиженко
займається штабною роботою у
бригаді – його призначено на посаду заступника начальника штабу артилерійської бригади. Але
думками офіцер дуже часто повертається на Схід – туди, де залишилися його хлопці.
– У нас в дивізіоні було багато
справжніх героїв, – згадує Олексій. – Молодший сержант Андрій
Молодика був старшим навідником в протитанковій артилерійській батареї. В сторону села
Червоний Партизан проривався
противник на контрольовану
українськими військами територію. Першого дня вони почали з
артилерії і підігнали танк і БМП,
щоб висадити десант і захопити
наш блокпост. Під час обстрілу
артилерією майже всі сховалися.
Лише Андрій підійшов до гармати, підбив БМП, розігнав піхоту
та не підпустив танк до блокпоста. Потім пересів на кулемет і
почав знищувати піхоту. Але ворожа куля його не минула, влучила у голову. Він сам зупинив захоплення блокпосту і врятував
життя близько тридцяти бійців,
– каже офіцер.

Вчаться психологи
військових комісаріатів
В Тернопільському обласному військовому комісаріаті
відбувся
семінар
для
працівників-психологів військових комісаріатів Тернопільської області щодо роботи із демобілізованими
військовослужбовцями
—
учасниками антитерористичної операції.
Участь у заході взяли заступник начальника відділу активної
підтримки безробітних Тернопільського міськрайонного центру зайнятості Галина Приступа та психолог Центру психологічного розвитку “КОРА” Олександра Ніздрань. З метою ознайомлення із
напрямками соціального захисту,
надання соціальної підтримки та
вирішення проблем зайнятості
демобілізованих військовослужбовців — учасників АТО, а також їх
залучення до активних програм
соціальної та професійної адаптації Галина Приступа зробила
презентацію послуг центру зайнятості та надала інформаційні
листівки.

Зважаючи на те, що проходження військової служби, як
правило, носить стресовий характер, фахівці спільно з Олександрою Ніздрань обговорили
питання на тему “Конфлікти та
стреси, способи їх подолання”.
Олександра порадила: “Учасники
АТО, як ніхто, потребують психологічної підтримки не лише від
близьких, але і з боку усіх соціальних структур, в які вони звертаються”.
Фахівці військових комісаріатів
спільно з фахівцем центру зайнятості обговорювали тести для
професійного відбору строковиків, контрактників. “Важливою
особливістю психологічного портрета військовослужбовця є спрямованість особистості, тобто сукупність найбільш стійких життєвих, соціальних цілей та цінностей, а також мотиви його діяльності і поведінки”, — наголосила
Галина Приступа. Учасники семінару охоче цікавились ситуацією
на ринку праці та актуальними
професіями.
Заступник військового коміса-

ра з виховної роботи обласного
військового комісаріату Андрій
Миськів зауважив: “Щоб надати
кваліфіковану допомогу військовослужбовцю, потрібно зрозуміти
психологію військовослужбовця.
Його необхідно сприймати як повноправного громадянина держави, члена військового колективу,
що
виконує
конституційний
обов’язок щодо захисту своєї Вітчизни. Водночас необхідно враховувати його індивідуальнопсихологічні особливості, властивості і домінуючі психічні стани”.
Психолог обласного військового комісаріату Марія Свідер підсумувала зустріч: “Знання психологічних особливостей особистості є запорукою кваліфікованої
та цільової допомоги, а також
збереження
психологічного
здоров`я для фахівця, що забезпечить цільовий підхід до вирішення проблеми”.
За матеріалами
Тернопільського
міськрайонного центру
зайнятості.

ПРОДАМ

КУПЛЮ

лення водонагрівачів, пральних машин, кондиціонерів, лічильників; заміна стояків, водопроводу, каналізації, опалення. Пенсіонерам та учасникам Великої Вітчизняної війни

* продам дрібну картоплю. Тел.
(096) 134-43-68.
* квашену капусту. Тел.: (068)
246-76-14.
* ВАЗ 2107, 2005 року випуску. Газ-бензин. Тел.: (067) 92476-90, (067) 369-26-54.
* пшеницю. Тел. (097) 437-6286, (093) 283-86-37.
* бетонозмішувач б/к, ванна
довжиною 1,5 м, 2 умивальники,
4-камфорна газова плита, 70 шт.
темно-вишневого кахлю. Тел.:
(098) 11-90-464.
* мотоблоки нові (потужністю
від 4 до 15 к. с.), трактори (від
12 к. с.), мототрактори, двигуни різних потужностей, навісне
обладнання. Гарантія, з/ч, безкоштовна доставка. Знайдете
дешевше — віддамо ще дешевше. Тел. (098) 598-94-84,
(0352) 49-30-00, (098) 259-1958, 066 665-36-06. www.
tractor_c.com ua

* сіно. Тел.: (098) 945-21-30.

ПОСЛУГИ
* фуршетні столи до урочистих подій (серця, лебеді тощо),
ведучі на весілля, тамада, народні обряди. Тел. 098 592-7101.
* обміняю земельну ділянку
у Хмельницькому на житло у
Тернополі.. Тел. (067) 28-54360.
* пасажирські перевезення
в Україні, авто МБ Віто на 7
місць. Тел.: (067) 728-25-32.
* лікування на бджолиних
вуликах, с. Чернелів-Руський,
Тернопільський район, Орест
Михайлович Лук’янець. Тел.:
42-36-32, (068) 539-25-33,
(097) 207-65-23.
* виконуємо сантехнічні і
газозварювальні роботи різної
складності. Послуги: встанов-

●●Гаряча лінія

Податкова звітність:
електронні сервіси ДФС
Нещодавно у Тернопільській ОДПІ відбулась чергова телефонна «гаряча» лінія. Із платниками податків
спілкувався
начальник
управління реєстрації платників та електронних сервісів
Василь
Тарасович
Кравець.
— Наша фірма звітує електронною поштою, зараз потрібно поновити ключі електронного цифрового підпису.
Раніше бухгалтер вчиняла такі
дії на підставі доручення,
скріпленого печаткою фірми,
керівнику не потрібно було іти
до податкової. Зараз щось
докорінно змінилось?
— Так, з 30 жовтня 2015 року
для отримання послуг електронного цифрового підпису представництво юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, фізичних осіб та осіб, які здійснюють
незалежну професійну діяльність
– здійснюватиметься особисто
або виключно на підставі довіреності, посвідченої нотаріально. Зазначена довіреність повинна бути оформлена на номерному бланку суворої звітності і у
ній необхідно надати представнику відповідні повноваження
для отримання даних послуг. Якщо реєстраційні документи заявника підписані безпосередньо
представником, в довіреності
повинно бути додатково обумовлено наділення представника повноваженнями укладати від
імені заявника договір про надання послуг електронного цифрового підпису. Можливо, це
для когось складніше, як було
раніше, однак зроблено це з метою протидії шахрайству та захисту інтересів заявників.
— Якщо я маю намір подати
звернення до податкової, як
фізична особа, однак не поштою, а на електронну адресу
інспекції – також потрібен
цифровий підпис?
— До речі, дуже слушне запитання, адже в останні дні жовтня
набрала чинності у новій редакції стаття 5 Закону України “Про
звернення громадян”, згідно з
якою можна подавати і електронне звернення, використовуючи
мережу Інтернет, на поштову
скриньку,
адресу якої можна
знайти на суб – сайті ГУ ДФС у
Тернопільській області. У зверненні треба зазначити прізвище,
ім’я, по батькові, місце проживання, викласти суть порушеного питання, зауваження, заяви
чи скарги, прохання чи вимоги.
Також, потрібно вказати електронну поштову адресу, на яку
вам може бути надіслано відповідь. Хочу зауважити, що застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається, однак, воно повинно мати
вигляд скан – копії чи фото – копії. Звернення громадян, незалежно від обраних способів по-

дання, розглядаються і вирішуються у термін не більше одного
місяця від дня їх надходження, а
ті, які не потребують додаткового вивчення, — невідкладно, але
не пізніше 15 днів від дня їх
отримання.
— Розширюємо мережу магазинів, плануємо купувати
нові касові апарати. Робимо
як і раніше: технічна сторона
— в Центрі сервісного обслуговування, а щодо реєстрації
– до податкової? Нічого не
змінилось?
— Так, реєструєте свої РРО у
вікні №18 Центру обслуговування платників. А от новий Державний реєстр РРО рекомендую
переглянути, адже він оновився
29 жовтня. У ньому міститься
140 моделей РРО та їх модифікацій, які мають підтвердження
відповідності діючим державним
технічним регламентам і стандартам та відповідають вимогам
нормативних актів.
Завітайте на сайт ДФС України, (http://sfs.gov.ua/dovidniki-reestri--perelik/reestri/94957.
html.- ред.), або ознайомтесь з
новим Реєстром у нашому ЦОПі.
— Читав, що буде затверджена нова форма декларації
про доходи. З якого часу і що
нового в ній?
— Так, ще 2 жовтня Мінфіном
України наказом № 859 було затверджено нову форму декларації про майновий стан і доходи
та Інструкцію з її заповнення.
Практично, нічого особливо не
змінилось, лише зазначена форма містить графи для відображення сум військового збору,
який мають сплатити підприємці
– загальносистемними та інші
самозайняті особи. Таких граф
до цього часу у цій звітності не
було.
Однак, за цією формою декларації платники будуть звітувати за доходами, отриманими у
2015 році.
— Мені запропонували влаштуватись на сезонну роботу,
а я підприємець, хоч нічого
уже півроку не роблю. Чи
можна тимчасово призупинити підприємництво, щоб не
подавати звітність?
— Ні, не можна, адже спеціальним Законом “Про державну
реєстрацію юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців”,
яким прописано порядок державної реєстрації припинення
підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця та й,
загалом, іншими нормативноправовими актами, це не передбачено. Поки ви зареєстровані як підприємець, звітність
потрібно подавати, або ж взагалі скасовувати свою державну
реєстрацію підприємця.
Відділ комунікацій
Тернопільської об’єднаної
ДПІ ГУ ДФС у Тернопільській
області.

●●Справи приватні

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

— знижки. Тел. (097)14-86723.
* цифрова відеозйомка
(весілля, хрестини, перший
дзвоник, випускний вечір,
ювілей), тел.: 095-64-03-

266, 096-36-17-373.
* фотозйомка урочистих
та
інших
подій
вашого
життя. Недорого, виїзд у села,
запис на DVD, монтаж фотокліпів. Тел. (0352) 54-11-93.

Купон безкоштовного
оголошення
Текст оголошення

тел./код:
Щоб ваше оголошення було надруковане в черговому номері "Подільського слова",
треба заповнити купон і надіслати або принести в редакцію в СЕРЕДУ до 12 год.
Наша адреса: 46 000, м. Тернопіль, вул. Бродівська, 17.
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П’ятниця, 27 листопада 2015 року
●●Ювілеї

Суспільство

●●Світ захоплень

Фантастичний
світ Сергія Кузнєцова
на руїнах сьогодення
Ірина Юрко.
Фото автора.

Професор Олег Іванович Шаблій (крайній справа) з членами редколегії Національного
атласу України (зліва направо) професором І. Я. Жупанським (Чернівці), академіком
А. Г. Руденком (Київ), професором І. Ю. Левицьким (Харків). Київ, 2002 рік.

Тернистими шляхами
до вершин науки
Зіновій МАТВІЇВ,
член Національної спілки
журналістів України.
Виповнилося 80 років нашому знаному краянину, доктору географічних наук, завідувачу кафедри економічної і
соціальної географії Львівського національного університету ім. І. Франка, дійсному члену Наукового товариства імені Тараса Шевченка
та Академії наук вищої школи України, почесному члену
Українського географічного
товариства Олегу Івановичу
Шаблію.
Його життєві стежки-дороги
пролягали селами Тернопільського району. Так, весною-влітку
1944 року в евакуації в Ігровиці
перебувала їхня родина, а в 19501954 рр. майбутній професор навчався у семирічці Великого Глибочка, що був тоді районним центром.
Народився майбутній професор 14 листопада 1935 року в
Курівцях. Тут закінчив початкову
школу, а в сусідньому Великому
Глибочку — семирічку. У 1954 році Олег Шаблій із відзнакою закінчив Бережанське педагогічне
училище і вступив на географічний факультет Львівського університету. З того часу його життєві стежки так і не виходили за
межі рідної альма-матер — студент, старший лаборант, викладач, доцент, професор, завідувач
кафедри.
Спеціально свого родоводу він
не досліджував. Але з розповідей
і деяких метрик відомо, що його
далекі предки тут не жили. Рід
Шабліїв найвірогідніше козацький, запорізький. Якийсь козак
осів у районі Зборова (1649 р.,
коли тут відбулася знаменита
українсько-польська битва і укладалась угода Б. Хмельницького з
поляками) або біля Залізців у
1704 р., коли тут із своїм військом
побував Іван Мазепа. Цю гіпотезу
підтверджують два аргументи: на
проміжку Зборів-Залізці скупчено
найбільше прізвищ Шаблій на заході України; а на сході це зосередження спостерігається по лінії
Дніпропетровськ — Кривий Ріг,
тобто у центрі Запорізької Січі.
Мамина лінія — це рід Головатих. Ще на початку XIX ст. у Курівцях і навколишніх селах прізвище
Головатих не траплялося. Але були Головаті у Зарваниці, відомій
своїм Марійським духовним центром. Саме десь у двадцятих роках XIX ст. у Курівці переселились
Головаті із Зарваниці і нову (східну) частину села назвали Зарваницею.
Село заклало основи духовного становлення Олега Шаблія.
Саме тут він усвідомив себе як
член великого національного організму. Сформувала його таким і
початкова школа, до якої почав
ходити з вересня 1942 р. під час
війни. Це була школа в особі на-

родної учительки Софії Наукової,
а навчалися вони за власними
підручниками, виданими „Українським видавництвом” під керівництвом професора Володимира
Кубійовича. Радянська влада вже
не могла зробити з нього манкурта ні у Курівцях — з осені 1944 р.,
ні у сусідньому Великому Глибочку, куди ходив до школи з 1947
до 1950 рр.
У Великому Глибочку, який був
тоді районним центром, школа
межувала з НКВД. Тут остаточно
сформувався йог світогляд: більшовицький режим є окупаційним,
антиукраїнським. На подвір’я
НКВД постійно привозили замордованих українських повстанців.
Для залякування. А добивалися
протилежного — ненависті і зневаги до окупанта, якого називали
голотою й босяками.
Саме тоді, у 1950 р., воєнний
трибунал Прикарпатського військового округу спровадив його
батька за 54-ою статтею УК УССР
на 25 років “освоювати” Казахстан і Сибір. За що? За участь на
початку війни у сільському самоврядуванні. Хоч через чотири роки він повернувся із зняттям судимості, але здоров’я „доблесні
органи” і сибірські „курорти” забрали. Помер у 1957 р. Залишився Олег без батька з матір’юколгоспницею.
Отже, довелося самому ставати на ноги. Бо що могла заробити
проста колгоспниця для дальшого навчання свого сина? Дивідендів за забрану до колгоспу землю
(близько п’яти гектарів) не давали. А на порожній трудодень виписували грами зерна!..
Тому у 1950 перейшов на власні харчі: вступив у Бережанське
педагогічне училище. Це був його
вибір. З одного боку, за чотири
роки здобув фах учителя (зокрема, математики, бо на четвертому курсі ввели таку спеціалізацію). З іншого — мав стипендію.
Педучилище попри всю совєтську шкільну аракчеївщину, давало добру освіту з математики,
мови (особливо української, бо
навчали недавні повоєнні випускники Львівського університету
Шершун та Неділько), історії
(Вергілес), музики (Андрій Баворівський, Едвін Стахів).
Вчився на „відмінно”. Тому
проблем не було. А вільний час
присвячував музиці під керівництвом
колишнього
січового
стрільця Андрія Баворівського
(про свою біографію вчитель мовчав, і Олег теж не розповідав, де
його батько). Тут він освоїв курс
музичної школи чи навіть музичного училища: основи музичної
теорії, гармонію, сольфеджіо, історію музики; учився грати на
фортепіано, баяні, акордеоні,
щипкових інструментах.
Хоча знав пісні Січового стрілецтва ще з родини та із свого
села, але вчитель Андрій Баворівський розповів про їх походження, історію. „З автором пісень ,,Як
з Бережан до кадри” і „Човен по

воді” Романом Купчинським ми
ходили до однієї дівчини”, — жартував Андрій Баворівський. А сокільський марш „Соколи, соколи,
чоло догори!” Я. Ярославенка
(Вінцковського) обидва грали на
сцені педучилища, хоч за це можна було „загриміти” з посади і зі
студентства.
Педучилище Олег Шаблій закінчив із червоним дипломом, що
відкривало йому двері багатьох
вузів України. Та це на папері.
Яке було розчарування і смуток,
коли йому відмовили у прийомі на
фізичний факультет. Із трьох запропонованих факультетів — юридичного,
філологічного
(слов’янська філологія) та географічного він вибрав останній. Так
став географом. Не шкодує, хоч
був би і непоганим філологом —
польську і чеську мови вивчив ще
у студентські роки.
Географія перед тим ніколи не
цікавила його. Просто вчив її, на
відміну від інших предметів, без
особливого захоплення. Та університет є університет. Тут і наука — теорія і методика досліджень, тут і практика. І багато цікавих супровідних дисциплін —
геодезія, картографія, метеорологія, гідрологія, ґрунтознавство,
геологія та ін. І все це нове, свіже, захоплююче. І практика в терені. Земля, її поверхня — як
об’єкт терені. Земля, поверхня —
як об’єкт і предмет вивчення —
оживає і є не лише об’єктом споглядання.
Любов до науки, дослідництва
прийшла якраз у Львівському університеті, який у період уже незалежної України став національним.
В університеті, який він закінчив у 1959 році, спеціалізувався
на кафедрі економічної географії.
Нею вже багато років керував тоді доцент, а з 1970 р. — професор
Опанас Ващенко — людина з великим досвідом викладацької і
наукової праці. Але дуже обережний старий партієць, який пройшов добру радянську школу
управління, побачив своїми очима Голодомор (саме тоді вчився у
Харкові, коли до 1934 р. місто було столицею УССР), розстріляне
відродження, колективізацію та
індустріалізацію.
Незважаючи на„ націоналістичний хвіст”, що тягнувся за Олегом
Шаблієм, доцент Опанас Ващенко у час хрущовської відлиги взяв
його на кафедру, ще коли той був
на п’ятому курсі (1958 р.). З того
часу Олег Шаблій не зрадив рідній кафедрі, хоч запрошували до
Києва, Ленінграда і Тернополя.
Тут він вже 57 років (плюс 4 роки
навчання), — разом 61 рік свідомого життя і праці! З них 25 років
працює завідувачем цієї кафедри,
яка була частково перейменована
на кафедру економічної і соціальної географії.
Продовження — в наступному номері газети “Подільське
слово”.

Переробка мотлоху — це не
тільки “вітаміни” для екології, але й поява
нового життя у
старих речах.
Таке собі “чистилище” безнадійні предмети людського побуту проходять у майстерні художника
Сергія
Кузнєцова у селі Гаї Шевченківські Тернопільського району.
Звідти
готові експонати “розквартир о в у є ”
бізнесменпрофесіонал,
власник мережі
“Самогонна
ресторація”,
щирий
друг
Сергія Кузнєцова — Михайло
Гросуляк.

Художник Сергій Кузнєцов.

Мистецтво
відновлення
Мені цей художник взагалі нагадує людину-магніт. Коли ми
йшли до його майстерні в Гаях
Шевченківських, раптом видивився на стежці маленький металевий
предмет, який виявився австрійською монетою давнього періоду.
Хоч зір, зізнається, має поганий
через шестирічний стаж роботи
ювеліром. Ремесло Сергія Кузнєцова — це певна алхімія, що перетворює звичайний метал на цінні
художні експонати. Його творчість
можна віднести до таких видів
мистецтва як кіберпанк (Cyberpunk),
дизельпанк (Diesel Punk), стимпанк
(Steam Punk), техно-арт (Techno
Art) механік-арт (Mechanic Art), індастріал (Industrial), джанк-арт
(Junk Art), постапокаліптичне мистецтво (Postapocalyptic Art), трешарт (Trash Art), цей ряд можна продовжувати скільки заманеться.
Втім, митець до жодного з них себе не закріплює. Ми ж назвемо це
“мистецтвом відновлення”.

“Дітища”, які не
пройшли
експлуатаційного
випробування дітьми
Якщо придивитися і розібрати,
приміром, робота на деталі, то
можна зустріти друшляки, деталі
велосипеда,
годинника,
комп’ютера, друкарської машинки,
іграшки, ложки, вилки, чайники,
манекени, праски, а точніше — все,
що завгодно. Сергій Кузнєцов буквально переосмислює брухт, пропонує його нову форму, створюючи таким чином унікальні експонати… з майбутнього. Фантасти брати Стругацькі, якими захоплюється
головний герой нашого матеріалу,
позаздрили б вигадливості художника з Тернопільщини. До того ж,
на відміну від письменників, сміливі задуми Кузнєцова “виходять” у
реальний світ, їх можна торкнутися, навіть обійняти, посидіти в середині фантастичних машин. Особливо вправно цим користуються
дітлахи. “В дитинстві після відвідин
музеїв мені часто снилося, наче
грабую ці музеї, бо в реальному
часі так хотілося торкнутися старовинної зброї, військових обладунків, — каже Сергій Кузнєцов. —
Вважаю, факт утримування чогось
за вітринами, парканами, у стінах
знецінює витвір мистецтва для
глядача”.
Тому він не нервує, коли доводиться ремонтувати свої “дітища”,
які не пройшли експлуатаційного
випробування дітьми. Часом любить замовити собі каву в закладах
мережі “Самогонна ресторація”,
біля яких розміщено більшість його

творів, і спостерігати за реакцією
тернополян та гостей міста. Рідко
кого це залишає байдужим, а порядного “інстаграмера” і поготів.

Конвертуючи
непобачені сни в
унікальні персонажі
А ще складається враження, наче Сергій Кузнєцов відчинив у Тернополі двері в майбутнє. Він дивиться на металобрухт, а бачить
“пазли”, з яких потім “оживають”
фантастичні герої, їхній транспорт і
предмети побуту. Часом цей пазл
потрібно опрацьовувати цілком реальними інструментами, щось відрізати, допаювати, перефарбовувати. Це може тривати з вечора до
сходу сонця, так художник конвертує непобачені сни в унікальні персонажі. Коли довго придивлятися
до силуетів металевих роботів чи
диво-машин, на мить може здатися, що ось-ось вони оживуть і
“підуть-поїдуть” по своїх кіберсправах. Втім, поки що роботи тернопільського митця статичні. Аби
додати їм дії, бракує значно менш
доступного, але більш банального
ресурсу — грошей.
Щоб додати витворам фантастичності, автор рідко називає їх,
що також дозволяє глядачам створювати власні ідеї у заданій темі.
Митець пропонує кожному здогадатися, з яких речей скомпонований його експонат. Він нічого не
пояснює і не переконує, лише запрошує думати самостійно.
Певний відбиток на роботи
Сергія Кузнєцова залишають сновидіння, прочитані книги (переважно фантастика — там, каже,
найбільше правди), фільми, музика, природа. Сторонніми речовинами фантазію не стимулює. Для
самореалізації в мистецтві йому
достатньо вільного простору, часу, інструментів і брухту. Його
майстерня “триває” по всьому
подвір’ї, в підвалі і навіть у кімнатах будинку. На перший погляд,
“безнадійні” деталі лежать хаотично, насправді — це суцільний “пенал”, де кожен елемент розкладений так, щоб його можна було
легко знайти.
У всіх “майстернях” Кузнєцова
є безліч незавершених експонатів. Готових мало, бо їх миттю
розбирають друзі, родичі, шанувальники його творчості, головний з яких — власник мережі
“Самогонна ресторація” Михайло
Гросуляк. Сергій Кузнєцов зізнався нам, що мріє створити
автобус-кафе, який курсуватиме
Тернополем, щоб містяни могли
на мить забути про клопоти, ставши пасажиром казкового транспорту. Щодо ближчого в часі, то
у “зимове плавання” митець подасться, працюючи над незавершеним масивним кораблем, який
зараз стоїть у вітальні.
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Суботній вечір
●●Гороскоп

Астрологічний прогноз

— У мене й справді є якісь почуття до
тебе.
— Правда?
— Так, я відчуваю, що ти дієш мені на
нерви...

від Івана Круп'яка з 30 листопада по 6 грудня
ОВЕН (БАРАН)
(21.03 — 20.04)
У вас усе вийде, якщо плани матимуть чіткий характер. Пасивність може завадити здійсненню ваших мрій, тому будьте активні. Відстоюйте власні права, захищайте свою позицію, знаходьте вагомі аргументи під час суперечок. Вихідні — час для роздумів та активного відпочинку.
ТЕЛЕЦЬ (ТУР)
(21.04 — 20.05)
Цей тиждень — час, коли варто вирішити,
з ким мати справу. Можете ризикувати. Ви
перебуваєте на видноті, ваші дії видно до
дрібниць. Якщо вам пропонуватимуть грандіозні проекти, добре подумайте і оцініть свої
можливості. Знайдіть час для відпочинку.
БЛИЗНЮКИ (ДВІЙНЯТА)
(21.05 — 21.06)
Не плануйте вирішення важливих питань
на першу половину тижня. Більше працюйте
над собою. Можуть виникнути серйозні проблеми в сім’ї, які вдасться вирішити, проявивши терпіння і витримку. Перш ніж щось зробити чи сказати, добре подумайте.
РАК (ЧИСТОВОД)
(22.06 — 22.07)
Продовжуйте діяти в позитивному дусі.
Вас будуть супроводжувати хороший настрій
і творче натхнення. З’являться випробування,
в яких можете розраховувати на друзів і однодумців. Декому доведеться вести відверті і
повчальні розмови. Дехто буде переосмислювати свої старі звички, які довгий час вас
не влаштовували. Колишні знайомі можуть
стати друзями.
ЛЕВ (ЗВІРОЦАР)
(23.07 — 23.08)
Перш ніж приймати рішення або робити

висновки, добре подумайте і все зважте.
Особливо, якщо це стосується певного
ризику. Ваше майбутнє залежатиме від
вашої інтуїції. Не довіряйте випадковим
знайомим. На роботі не перенапружуйтесь, робіть те, що вам під силу.
ПАННА (ХЛІБОНОША)
(24.08 — 23.09)
Вирішувати нагальні питання зараз не
на часі. Займайтесь сімейними та побутовими справами. Намагайтеся не відмовлятися від пропозицій, які з’являться найближчим часом, від цього ви лише виграєте. Вдалий період для додаткового заробітку. У вихідні влаштуйте пікнік.
ТЕРЕЗИ (КАНТАР)
(24.09 — 23.10)
Справи, які раніше запланували,
зобов’язуватимуть до рішучих дій і негайного прийняття рішень. Хто переживав
тривоги, може очікувати стабільності, а ті,
хто перебував у спокої, — змін. Будьте
відкритими, проявіть дружелюбність, під
час розмов поводьтеся коректно. Відділіть головне від другорядного, проявляйте оптимізм.
СКОРПІОН (ЗЕМЛЕДУХ)
(24.10 — 22.11)
Цей тиждень — вдалий період для важливих починань, далеких поїздок і відпочинку. Творчі особистості відчують приплив енергії. З’явиться бажання зайнятися
чимось додатковим, особливо пізнавального плану. Розслабтеся на роботі, займіться вирішенням фінансових питань.
СТРІЛЕЦЬ (ЖОВНІР)
(23.11 — 21.12)
Час навчитися чогось нового. Прислухайтеся до порад, дізнавайтеся те, чого не

Усміхніться

У селі після випускного батьки вдруге
знайшли сина в капусті!

знаєте. Пересиліть себе в ситуаціях, де
були перешкоди, які вам заважали. У всіх
справах дотримуйтесь субординації. На
вихідних відвідайте друзів, яких давно не
бачили.
КОЗЕРІГ (ЦАПОК)
(22.12 — 20.01)
У вас буде продовжуватись складна і не
зрозуміла ситуація. Це гальмуватиме вирішення важливих питань. Не час ділитися
з близькими задумами і планами. Роботи
буде багато, намагайтеся не напружуватись, знайдіть час для відпочинку і другорядних справ.
ВОДОЛІЙ (ВОДОНОС)
(21.01 — 19.02)
Ситуація складатиметься на вашу користь, зумійте скористатися цим. Розпочинайте нові справи розраховуйте на
успіх. Сприятливий тиждень для флірту,
знайомств. Очікуйте приємних сюрпризів
від коханої особи. Вихідні проведіть з
друзями.
РИБИ
(20.02 — 20.03)
Не розчаровуйтесь, якщо у вас не все
буде виходити з першого разу. Хтось захоче зіпсувати вам настрій словом або негідним вчинком. Знаходьте розраду там,
де вам добре, із тими, хто вас розуміє і
чекає.

— Не уявляю, що робити: з кожним днем
все стає дорожче і дорожче! Може, ви
щось підкажете?
— Цінуйте життя!
— Що було раніше: яйце чи курка?
— Раніше було все!
— Дівчино, у вас є хлопець?
— Ні.
— Як, у такої милої, красивої, чарівної
дівчини немає хлопця?
— Помер від щастя…
Вчені відкрили еліксир молодості: тепер
людина може зберігати працездатність до
85 років. Спонсор досліджень — Пенсійний
фонд.
Пояснювальна в протоколі інспектора
ДАІ: «Я, світловолоса лахудра, на своєму
BMW повернула туди, куди захотіла, чим і
спровокувала ДТП. Зі слів інспектора ДАІ
записано вірно».
У найкращих друзів немає спільних хороших фотографій. Тільки компромати.
Один грам алкоголю додає 9 кілокалорій. Виявляється, горілкою можна пообідати. І, до речі, тепер зрозуміло, чому після
великої кількості горілки часто нудить. Це
від переїдання, напевно.
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16 сторінка
Завітала осінь чарівна

П’ятниця, 27 листопада 2015 року

●●Світ дитинства

Чудова осінь, осяяна яскравими барвами, завітала до садочка
“Дзвіночок” с. Шляхтинці. Святковий зал спалахнув золотом, багряним листям і осінніми квітами.
Під веселу музику в урочисто
прибраний зал зайшли діти разом зі своїми вихователями:
середньо-старшої групи Надією
Ярославівною Федорчук, ясельномолодшої групи Людмилою Володимирівною Гищук і Тетяною Ростиславівною Караванською. Свято розпочала ведуча Надія Ярославівна Федорчук.
Усі вихованці прибули на свято
в образах овочів та фруктів: були
тут і веселі Огірочки, господар Гарбуз, господиня Диня, червоний
Бурячок, білозубий Часничок, гордовитий помідор, зелена Капустина та поживна Картоплина, соковита Морквина, маленькі Горошина й Квасолина, стиглі Слива й
Виноград, смачні Яблука та Груші.
Роль Осені зіграла вихователь Тетяна Ростиславівна Караванська.
Дівчатка середньо-старшої групи
виконали танець з парасольками
“Веселий дощик”.
Ще одним гостем стала Казка,
роль якої зіграла вихователь Людмила Володимирівна Гищук. Разом
із дітьми продемонструвала казку

З повагою — Буцнівський
сільський голова Марія Мац,
колектив Буцнівської сільської
ради.
Щиро вітаємо з днем народження Ігоря Мирославовича
ХАМУЛЯКА з с. Баворів Тернопільського району.
Бажаємо щастя і достатку,
Ясного неба і тепла,
В житті — лиш згоди й порядку,
Щоб доля світлою була.
В роботі — успіхів, везіння,
У справах — вічного горіння.

Вихованці ДНЗ “Дзвіночок” с. Шляхтинці, вихователі
Надія Ярославівна Федорчук і Тетяна Ростиславівна Караванська.
“Як рід овочевий рвав Ріпку гурконкурси “Збери картоплю ложКажуть що осінь – сумна пора,
том”. Глядачі з цікавістю спостері- кою” та “Збери яблука”, де ді- йдуть дощі, похмуро. Не вірте, другали, як діти-овочі по черзі тягнули
ти показали усю свою сприт- зі! Осінь по-своєму прекрасна і
Ріпку, але, лише згуртувавшись,
ність, майстерність та вміння.
чарівна. Вона дарує душі щедрість,
вони змогли її витягнути. Казка заОсінь почастувала усіх дітей та вносить в наші серця неповторну
вершилась веселим танком.
присутніх стиглими яблуками красу.
Цікавинкою були захоплюючі та солодощами.
Наш кор.

З “Марічкою” прийшла
любов на все життя
Нещодавно приїхав у рідний
Буцнів – столицю босоногого
дитинства, куди в останні роки, на превеликий жаль, навідуюсь не часто. Тож коли
випала нагода побувати на
концерті сільських аматорів,
не вагаючись пішов до місцевого будинку культури. Тим
паче, що в юності туди тягнуло, немов магнітом, і я біг з
такими ж пустотливими хлопцями й красунями-дівчатами,
ніби на дужих крилах…
У стінах затишного закладу усе
видалось таким же рідним: ті ж великі вікна, дві просторі зали і загадково врочиста сцена, на якій і я
у шкільні літа з неабияким трепетом виконував скромні ролі зі статечними аматорами сцени. От тільки глядачі уже далеко не ті. Та ні,
вони такі ж життєрадісні і жартівливі, тільки мої літа пливуть, наче
бистра вода швидкоплинної річки...
За цими не вельми веселими
спогадами незчувся, як у глядацькій залі поволі згасло світло і почався концерт. У чудових співаках і
танцюристах, яким так личать різноколірні вишиванки, ледь упізнаю
колись маленьких, а нині уже дорослих односельців і сусідів. І раптом під справжній шквал присутніх
на сцену виходять знані чи не на
весь Тернопільський район самодіяльні артисти – учасники вокального ансамблю “Два кольори” Михайло Юречко і Богдан Назвальський. Скільки-то чудових пісень
виконали ці безмежно закохані у
пісню мої земляки. Вкотре зачудовано слухаю їх, разом із численними краянами щиро аплодую, а сам
мимоволі повертаюсь у далеку
юність і навіть дитинство, адже разом із одним з цих співучих земляків – Михайлом Юречком — колись
навчався в одному класі і водив
щиру юнацьку дружбу.
Давно це було, наче в казковому сні. Ще у шкільні роки Михайло
до безтями закохався у чарівну мелодію гармошки, на якій тоді на
сільському вигоні віртуозно вигравав добродушний весельчак Ярослав Бубен. У малого Михайло тоді
мороз по шкірі розливався. Він і
досі пам’ятає навіть цей неповторний запах інструменту, п’янку мелодію і своє невимовне бажання
навчитися грати на, тоді здавалося, найкращому у світі музичному
інструменті.

Щиро вітаємо
з днем народження
завідуючу
бібліотекоюфілією с. Буцнів
Оксану Романівну БАНДАК.
Щастя, радості, добра,
Здоров’я, успіхів, тепла,
Благополуччя та достатку,
Щоб справи всі були в порядку.
Хай усміхається життя
Та кращим буде майбуття.

●●Талановиті земляки

Тарас БОГДАНЮК.

●●Вітаємо!

У свої тринадцять літ Михайлик потрапив на лікування
у Заліщицький
госпіталь, але й
там ця неймовірна гармошка
переслідувала
хлопчину. Ровесники з міста
над Дністром
травневими вечорами
так
славно вигравали популярну
“Черемшину”,
що маленький
буцнівчанин віддавав їм останні
цукерки (у середині шістдесятих років це
були неймовірні
ласощі!),
аби
вони навчили
його бодай кількох мелодійних
акордів.
Минали романтичні дні і
безсонні ночі, а
в Михайлика на
думці було не
здоров’я, а як
опанувати хиМихайло Юречко — директор
тромудрі клавібудинку культури села Буцнів.
ші, аби вони
Михайлу Юречку, на той час випусвідгукнулися чарівною мелодією кникові Буцнівської десятирічки.
під його пальцями. І його наполеНаприкінці сімдесятих до місцеглива праця таки увінчалась успі- вої школи прибув надзвичайно обхом. Заповзято чаклуючи на позидарований творчий художній керівчених інструментах, хлопець таки ник Іван Плішко. Його шкільні тавикарбував перші простенькі, але ланти гучно дзвеніли не тільки в
такі бажані мелодії, що зачіпали районі, а й на всеукраїнських сцеструни самого серця.
нах. Коли Іван Андрійович створив
Відчувши у сина справжню люансамбль учителів, то підсилити
бов до прекрасного, турботливий
його запропонував і директору БК.
батько, зібравши трохи грошей зі А відчувши мелодійну палітру голоскромної зарплати, купив Михайсу Михайла Юречка, художній келові новеньку “Марічку”. І з неї,
рівник благословив народження
власне, й почалася Михайлова
співочого дуету у складі Михайла
професійна любов на все життя…
Юречка та Богдана Назвальського.
Уже в старших класах симпа- Здається, це було вчора, а натичному юнакові не вельми хоті- справді “Два кольори” пісенного
лось мати справу з математични- натхнення радують сільчан уже соми формулами, хімічними дослідарок років. Де тільки не виступали
ми чи хрестоматійними текстами.
Михайло Адамович і Богдан ГригоЙого лірична душа все більше тя- рович – у “Березілі”, в обласній
жіла до організації шкільних вечо- філармонії, драмтеатрі. І сьогодні
рів, танців у клубі, участі в художній
без їх пісенної мозаїки не обхосамодіяльності. На той час він уже
диться жоден сільський концерт.
добре оволодів баяном, тож був
Та попри все головною для папершим хлопцем у селі. А коли
на Михайла залишається посада
1973 року в місцевому будинку
директора будинку культури, в якокультури з’явилася вакансія дирек- му він намагається тримати руку на
тора закладу, то сільські активісти,
пульсі життя і щоразу вдосконалюне роздумуючи, запропонували її
вати форми дозвілля із суттєвою

поправкою на еру інтернету. Не забуває директор і про людей, яким
уже за… Саме він запровадив популярні мистецько-розважальні вечори “Для тих, кому за сорок”.
Ідея, над якою разом з Михайлом
Адамовичем працювала ветеран
культосвітньої ниви, рідна сестра
світлої пам’яті поета Василя Ярмуша Ярослава Підгрушна, сільський
бібліотекар Оксана Бандак, сподобалася багатьом. Підключився до
неї і місцевий підприємець Роман
Шершун, який виділяє спонсорські
кошти на чашку кави і канапки. А
на ці своєрідні свята-спогади і зустрічі з юністю приходять навіть
статечні ветерани. Приміром, незмінним учасником таких вечорів є
невтомний громадський активіст
Збігнєв Ясінський, який днями зустрів своє вісімдесятиліття. Такі
зворушливі
вечори
залюбки
відвідують шановані в селі ветерани праці — активна учасниця художньої самодіяльності Ірина Мокрій, колишні працівниці тваринницької галузі Розалія Дацко й
Ірина Дмитрів, а також Ольга Гайдукевич, яка при православному
храмі організувала фольклорний
ансамбль.
Сьогодні буцнівські ентузіасти
під орудою Михайла Юречка після
вдалої вистави “Мати-наймичка”
за мотивами творів Тараса Шевченка, сповнені нових творчих задумів і мають намір відкрити черговий театральний сезон. До показу
вони готують комедію “Фараони”,
яку грали у Буцневі ще у вісімдесяті роки, а тепер гумористичний
колорит сільського побуту на сцені
демонструватимуть освітяни, робітники та хлібороби Марія Дмитришин, Ірина Кирилейза, Ірена
Назвальська, Роман Працін, Роман
Коляса, Наталія Галайко, Ірина
Щурко, Назар Тальчак, Марія Товарницька, Андрій Криса.
До виховання молоді й активізації культурного життя древнього
Буцнева долучається і священик
греко-католицької церкви о. Євген
Кобильник. Життя у будинку культури, незважаючи на тимчасові
труднощі, сьогодні пульсує. Його
ініціатором, творчим двигуном, як
завше, є всюдисущий Михайло
Юречко, який, до слова, цими днями святкував шістдесятилітній ювілей. А все, нагадаю, почалося з
“Марічки”, з якою до Михайла Адамовича прийшла мистецька любов
на все життя.
Редакція газети “Подільське
слово” приєднується до щирих вітань ювілярові. З роси й води!

З повагою і любов’ю —
дружина Ірина, син Ігор, дочки
Вікторія і Віталія, мама Галина,
тато Мирослав, свекор
Михайло, сім’ї Польних і
Мартинюк.
Педагогічний колектив Мишковицької ЗОШ І-ІІІ ст. вітає з днем
народження вчителя фізики та інформатики Любомира Тарасовича ТРИГУБИШИНА, вчителя початкових класів Мар’яну Петрівну
МІЛЬ.
День народження раз у рік
Переступить Ваш поріг.
З ним до Вас хай завітає
Все, що серце забажає.
Нехай Вам віднині й далі
Щасливо живеться,
Хай лише добро й достаток
У домі ведеться!

Колектив Ігровицької АЗПСМ вітає з днем народження фельдшера Оксану Петрівну ДЕЙНЕКУ.
Бажаємо щастя і достатку,
Ясного неба і тепла,
В душі — лиш злагоди й порядку,
Щоб доля світлою була.
В роботі — успіхів, терпіння,
У справах — вічного горіння,
У серці — ніжності весни,
В сім’ї — любові й теплоти.

Вітаємо з днем народження медичну сестру ТРТМО Маріанну
Тарасівну СТЕПАНЮК, молодшу
медсестру Любов Василівну
КОПКО, лаборанта Надію Іванівну БІЛІНСЬКУ, головного бухгалтера ТРТМО Галину Вікторівну
ОБЛЕЩУК, бухгалтера ТРТМО
Юлію Богданівну БІЛОУС, працівника кухні ТРТМО Ірину Володимирівну МАТИЧАК.
Життя Вам щедрого,
як колос в переджнив’я,
Яскравого, як квітка навесні,
Щоб довгі роки доля Вам щаслива
Співала щирі, радісні пісні.
Хай Ваші задуми не відають порогів,
А мрії, наче ластівка, летять.
Бажаємо багато світлих років
На рахівницях Вашого життя.

З повагою — колектив
Тернопільського районного
територіального медичного
об’єднання.
Колектив CПП «Мричко» щиро
вітає з днем народження сторожів
Андрія
Францовича
КАРБОВСЬКОГО та Михайла
Павловича ГУДЯ.
Бажаємо здоров’я міцного,
Щастя без краю,
Всього найкращого щиро бажаєм.
Щоб серце ваше зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро,
Краси і наснаги, здоров’я без ліку,
І довгого-довгого щедрого віку.

Колектив Довжанківської ЗОШ
І-ІІІ ст. вітає з днем народження
технічного працівника Світлану
Михайлівну КАТРЕНИЧ, сторожа
Андрія Михайловича ГРИНЧІЯ.
Хай життя квітує, як калина в лузі,
Нехай будуть поруч щирі, вірні друзі,
Хай обминають болі і тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога.
Здоров’я міцного і щастя без краю,
Усього найкращого щиро бажаєм!

