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Звернення військового комісара Тернопільського
об’єднаного міського військового комісаріату,
підполковника Сергія Гаврилюка до жителів
Тернопільського району і м. Тернополя

У Товстолузі
колядують
до Стрітення.

3 стор.

Шановні тернополяни та жителі
Тернопільського району!
20 січня в Україні розпочалася
четверта хвиля мобілізації. Її мета
—
забезпечити
ротацію
військовозобов’язаних, які з весни
і літа минулого року обороняють
східні рубежі нашої Батьківщини,
виконують завдання в рамках антитерористичної операції, мужньо

вглиб України, захистити мирних
мешканців Сходу України, вигнати
терористичні і бандитські формування з території нашої держави.
Не секрет, що ворог хоче знищити
нашу незалежність, поставити
Україну на коліна. Це йому не вдається і ніколи не вдасться, тому що
наші хлопці, наші мужні бійці у
складі військових підрозділів, до-

●●Місцеве самоврядування

Дитячі садки і заклади культури тепер
фінансуватимуться із районного бюджету
Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.
Фото автора.

Сільські і селищні
голови — про
насущні питання
територіальних
громад.

протистоять агресору, який посягнув на нашу землю. У зоні бойових
дій на території Луганської і Донецької областей зараз перебувають
у складі військових формувань десятки тисяч наших хлопців, яким
потрібен перепочинок від цієї важкої роботи, яка триває день і ніч
вже майже цілий рік, і полягає в
тому, щоб не пропустити ворога

бровольчих формувань демонструють справжній героїзм та відвагу.
Шановні краяни, дорогі співвітчизники! Звертаюся до всіх, кому
небайдужа доля України. Наша незалежність, наша держава потребують сьогодні захисту, триває
четверта хвиля часткової мобілізації. Сьогодні обов’язок кожного
свідомого громадянина — прийти у
військовий комісаріат і влитися у
ряди захисників Вітчизни. Після
проходження медичного огляду
військовослужбовці направляються
до військових підрозділів, де проходять тривале — до 50 днів — навчання і бойове злагодження. Усім
мобілізованим надається відповідне екіпірування, засоби захисту. Я
запевняю
всіх,
що
жоден
військовозобов’язаний не буде відправлений в зону бойових дій непідготовленим. Наш спільний
обов’язок сьогодні — виконати мобілізаційне завдання, тому висловлюю подяку захисникам Батьківщини, які з початку оголошення
четвертої хвилі мобілізації прибувають у Тернопільський об’єднаний
міський військовий комісаріат для
відправлення на навчання у військові підрозділи, а також добровольцям, які висловлюють бажання
стати на захист України.
Глибоко співчуваю сім’ям загиблих військовослужбовців. Відповідно до чинного законодавства,
родинам бійців, які загинули, виконуючи військове завдання, надаються державні соціальні допомоги. Полеглим за Україну — слава і
честь, адже вони загинули, захищаючи державу, майбутнє своїх
сімей і наше майбутнє. Слава Україні! Героям слава! Ми переможемо!
На фото: військовий комісар
Тернопільського об’єднаного міського військового комісаріату, підпідполковник Сергій Гаврилюк під
час виступу на сесії Тернопільської
районної ради 30 січня 2015 р.

4 лютого ц. р. в малому залі
Тернопільської районної ради, за участі 30 сільських і
селищних голів, відбулися
збори асоціації сільських і
селищних рад Тернопільського району.
Перше питання, запропоноване головою асоціації, Великобірківським селищним головою Романом Мацелюхом, на порядок

денний, – роз’яснення порядку
передачі дошкільних навчальних
закладів і закладів культури на
баланс, відповідно, відділу освіти
і відділу культури Тернопільської
райдержадміністрації.
Начальник відділу освіти Тернопільської РДА Василь Цаль повідомив, що сільським і селищним радам надіслано листи, де
вказано порядок передачі майна
дошкільних навчальних закладів
на баланс відділу освіти. За словами Василя Зеновійовича, сільські та селищні ради зобов’язані

www.lanclaas.com.ua

створити спільну інвентаризаційну комісію для передачі товарноматеріальних цінностей ДНЗ, передати відділу освіти акти прийому і передачі матеріальних цінностей та інвентаризаційні описи; надати копії карточок, книг із
нарахування заробітної плати
працівникам ДНЗ за 2014 рік;
укласти договори оренди приміщень ДНЗ; здійснити передачу
обліку лічильників відповідно до
акту прийому передачі станом на
1 січня 2015 року. Порядок передачі закладів культури на баланс

Наша
сторінка

відділу культури Тернопільської
РДА аналогічний.
Згідно з рішенням сесії Тернопільської районної ради від 30
січня ц. р., фінансування дошкільних навчальних закладів
Тернопільського району здійснюватиметься відділом освіти. Василь Цаль зазначив, що видатки
на функціонування ДНЗ на 2015
рік становлять 16 мільйонів гривень і надходитимуть із районного бюджету з 1 січня цього року.
Продовження на 3 стор.

www.facebook.com/
PodilskeSlovo
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Панорама подій
●●Сесія

Районний бюджет-2015: основне джерело
наповнення – податок з доходів фізичних осіб
Ірина ЮРКО.
Фото автора.

новить 780 тис. грн.; не враховаселищних бюджетів
но придбання необхідного медичбудуть фінансуватися
ного обладнання на 515 тис. грн.,
органи місцевого са30 січня на 23-ій сесії Терзавершення капітального ремонмоврядування, комунопільської районної ради VI
ту аварійного приміщення старональне господарство,
скликання, яку вів голова благоустрій. Серед інго корпусу ТРТМО на 500 тис.
Тернопільської районної рагрн., проведення медичних огляших новацій – бюджет
ди Василь Дідух, депутати розвитку місцевих рад
дів працівників бюджетної сфери
прийняли бюджет на 2015
– 260 тис. грн. Просимо врахувавідтепер може обслурік.
ти не забезпечену потребу в коговуватися не лише у
штах та виділити 3 млн. 500 тис.
Держказначействі, а й
Двадцять третя сесія Терно- у відділеннях націоз районного бюджету”.
пільської районної ради розпоча– Медична субвенція для Тернального банку Україлася хвилиною мовчання, якою
нопільського району з державнони. Органи Держказприсутні вшанували загиблих бій- начейства зобов’язані
го бюджету одна з найбільших у
ців у боротьбі з російськими теТернопільській області, – прокопроводити фінансові
рористами на сході України і операції виключно в
ментувала начальник фінансового
пам’ять героїв Крут. Відтак, депу- межах 5 робочих днів.
управління Тернопільської РДА
тати розглянули 15 питань порядСвітлана Марчук. – Лише в двох
У цілому районний
ку денного, основне з яких – про бюджет за доходами і
районах Тернопільщини вони перайонний бюджет на 2015 рік. видатками у 2015 році
ревищують розмір показника
Виступаючи перед депутатами, становить 222 млн.
Тернопільського району. А питанначальник фінансового управня щодо індексації заробітної
542 тис. 700 грн. (на
ління Тернопільської районної 6% більше минулорічплати буде вирішуватися на державному рівні у другому півріччі
ного
по2015 року.
казника).
На сесії прийнято районну проБазова доГолова Тернопільської районної ради Василь Дідух (у центрі),
граму “Призовник” на 2015-2019
тація
з
заступник голови Тернопільської районної ради
роки. За інформацією військоводержавноРоман Наконечний (справа), перший заступник голови Тернопільської
го комісара Тернопільського
го бюджеРДА Богдан Лихий під час сесії районної ради 30 січня 2015 р.
об’єднаного міського військкоту
для
мату, підполковТерноального центру соціального обника Сергія Гавпільського району одслуговування заплановано видатрилюка, потреба у
на з найменших в об- ки на суму 3 млн. грн.;
коштах на здійласті – 8 150,3 тис.
Тернопільському
районному
снення програми
грн (менша лише для центру соціальних служб для сім’ї
“Призовник” на 5
Підгаєцького району).
дітей та молоді – 410 тис. грн.;
років становить 50
Про видатки: на фізкультура і спорт – 771 тис. 300
тис. грн. Військоустанови освіти з бю- грн., резервний фонд — 500 тис.
вий комісар ознаджету заплановано
грн. На створення матеріального
йомив
учасників
спрямувати 78 млн.
резерву для запобігання надзвисесії з законодав192 тис. 100 грн., з чайних ситуацій у районному бюством України щоних освітня субвенція джеті передбачено 97 тис. грн.
до четвертої хвилі
з державного бюджеНа сесії голова постійної комобілізації.
ту на утримання за- місії з питань охорони здоров’я,
Депутати
підгальноосвітніх шкіл
сім’ї, материнства і дитинства
тримали районну
становить 54 млн. 235 Тернопільської районної ради,
програму “Вететис. 900 грн. (на зазаступник головного лікаря
ран” на 2015-2019
робітну
роки,
районну
п л а т у
Голова постійної комісії з питань
програму підтримосвітяохорони здоров’я, сім’ї, материнства
ки малого і середнам пеі дитинства Тернопільської районної
нього підприємниради, заступник головного лікаря ТРТМО редбачецтва в Тернопільні видатІгор Войтович висловив зауваження
ському районі на
ки у сумі
і пропозиції щодо районного бюджету
2015-2016
рр.,
на 2015 рік у частині фінансування галузі 49 млн.
програму організа1 4 4 , 4
охорони здоров’я.
Начальник фінансового управління
ції рятування людей
тис. грн.,
Тернопільської районної державної
державної адміністрації Світна водних об’єктах
більше на 1,8 млн.
адміністрації Світлана Марчук: “Вперше за
лана Марчук наголосила, що грн., ніж торік); на
Тернопільського
останні роки в бюджеті Тернопільського району
проект районного бюджету на утримання установ
району на 2015заплановані кошти на заробітну плату на
2015 рік сформовано на основі
2019 рр. На сесії
культури запланова12 календарних місяців”.
змін до Податкового та Бюджет- но спрямувати 11
затверджено
ТРТМО Ігор Войтович висловив
ного кодексів, реформи міжбю- млн. 898 тис. 100
нормативнозауваження до районного бюджеджетних відносин, побудованих
грошову оцінку земельних ділягрн.; Тернопільське
ту на 2015 рік. “Видатки на охорона принципах децентралізації фінок, що надаються в оренду ФОП
районне територіну здоров’я у Тернопільському Михайлу Степановичу Івашківу
нансів та зміцнення фінансової альне
медичне
районі заплановані тільки в межах
основи місцевого самоврядуван(0,5841 га) за межами населенооб’єднання за рахумедичної субвенції з державного
ня.
го пункту на території Великонок медичної суббюджету, – сказав Ігор Войтович. луцької сільської ради у розмірі
– Верховна Рада прийняла за- венції з державного
– У той час, як у 2015 році в ракон про визнання такими, що бюджету отримає 38
159 тис. 831,75 грн., в розрахунйонному бюджеті для закладів
втратили чинність ряд постанов
ку 27,36 грн./кв.м, та нормативномлн. 785 тис. 700
Заступник
начальника
управління
охорони здоров’я потреба в коКабінету Міністрів, зокрема, більгрошову оцінку земельної ділянгрн. (збільшення висоціального
захисту
населення
штах на заробітну плату не забезше не діє постанова розподілу датків порівняно з
ки площею 4,8460 га, що надапечена, оскільки немає коштів на
міжбюджетних трансфертів між
ється в оренду ТОВ “Панминулим роком, – на Тернопільської РДА Олена Фука: “Станом
індексацію заробітної плати, зарайонним і сільськими, селищни- 3 123 300 грн.); на на 1 січня 2015 р. на обліку в Тернопільському
Меркурій” за межами населеного
районі
є
42
ветерани
ОУН-УПА”.
боргованість по енергоносіях стами бюджетами, – зазначила
пункту на території Плотицької
утримання територіСвітлана Марчук. – Відтак, скасосільської ради у розмірі 1 млн.
вано славнозвісну формулу, на
636 тис. 71 грн. 47 коп., в розяку часто нарікали сільські і серахунку 33,76 грн./кв.м. Депуталищні голови. Вона встановлювати затвердили структуру і чила розмір доходів і видатків, досельність виконавчого апарату
тацій та вилучення. Відтепер ані
районної ради, апарату Фонду
вилучення, ні дотації вирівнюванкомунального майна у Тернопільня немає. Вперше за останні роки
ському районі, кошторис видатв бюджеті Тернопільського райоків на утримання районної ради
ну заплановані кошти на заробітта Фонду комунального майна у
ну плату на 12 календарних місяТернопільському районі на 2015
ців, а не на 8 чи 10, як було ранірік. Встановлено умови оплати
ше. Небезпідставно сподіваюся,
праці голови Тернопільської ращо бюджет Тернопільського районної ради та заступника голойону у частині доходів у 2015 році
ви районної ради на 2015 рік.
буде перевиконано.
Депутати затвердили розпоряЗа інформацією Світлани Мардження голови районної ради та
чук, основним джерелом надхоголови Тернопільської районної
джень до районного бюджету
державної адміністрації. Районна
цьогоріч буде податок на доходи
рада також вирішила з метою вифізичних осіб, який становить
вчення і доповнення перенести
99,8% усіх надходжень. Також
на наступне засідання сесії пивнесено зміни у ст. 88 Бюджетнотання про зміну меж населеного
го кодексу України, в якій зазнапункту с. Великі Гаї на території
чено, що із районного бюджету
Великогаївської сільської ради. В
будуть фінансуватися дошкільні
рамках останнього питання понавчальні заклади, будинки кульрядку денного 23 сесії районної
тури, клуби, бібліотеки. Для цього
ради створено тимчасову депув районному бюджеті залишаєтьтатську комісію щодо вивчення
ся 60% замість 50% податку з дозвернення багатодітної сім’ї КушДепутати
та
учасники
сесії
у
залі
засідань
Тернопільської
районної
ради.
ходів фізичних осіб. З сільських,
нір з с. Довжанка.
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Тема дня

П’ятниця, 6 лютого 2015 року
●●Місцеве самоврядування

●●Вітаємо!

Колектив територіального центру соціального
обслуговування
(надання соціальних
послуг)
Тернопільського
району щиро вітає з
днем
народження
соціальних робітників с.
Стегниківці Марію Омелянівну
МИХАЙЛИШИН, с. Козівка Ганну
Михайлівну БОНДАРЧУК.
Бажаємо щастя i достатку,
Ясного неба i тепла,
В житті — лиш злагоди й порядку,
Щоб доля світлою була.
В роботі — успіху, терпіння,
У справах — вічного горіння.

Колектив
територіального
центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Тернопільського району
щиро вітає з днем народження
соціальних робітників с. Прошова Галину Романівну ГЕМСЬКУ,
с.
Мар’янівка
Вікторію
Володимирівну СЛЮСАР.
Хай радість Вам життя дарує,
Щоб посміхалися Ви весь час,
Любов і злагода панують,
Достаток повниться щораз.
Щоб Ви добра мали багато,
А доля квітла, наче сад,
І щоб на Вас із неба падав
Лише щасливий зорепад.

●●Резонанс

Сільські голови Тернопільського району під час зборів
асоціації сільських і селищних рад Тернопільського району, 4 лютого 2015 р.

Дитячі садки і заклади
культури тепер фінансуватимуться
з районного бюджету
Продовження.
Початок на 1 стор.

Під час розподілу
бюджетних коштів
фінансування заробітних плат залишено на минулорічному рівні зі
збереженням 20відсоткової надбавки всім педагогічним працівникам. Сума харчування в дитячих
садочках становитиме включно з
платою батьків 8
гривень на дитину.
Розглядаючи питання про встановлення
відсоткових
ставок
орендної плати від норГолова асоціації сільських і селищних рад Тернопільського району,
мативної грошової оцінВеликобірківський селищний голова Роман Мацелюх (справа)
ки земельних ділянок з
та секретар асоціації, Чистилівський сільський голова Ігор Полотнянко.
однаковим
цільовим
Тернопільського
логістичного
чих матеріалів в інтернет-виданнях
призначенням, голова асоціації
центру допомоги бійцям АТО Люна сільських і селищних голів Терсільських і селищних рад Тернопільбов Вовк закликала сільських і
нопільського району. 2 лютого ц.
ського району Роман Мацелюх заселищних голів посприяти залур. в інтернет-виданні “Тернопільзначив, що відповідно до вимог
ченню громад Тернопільського
ські новини “Дзвін” було опублікоАнтимонопольного комітету Україрайону до збору допомоги українвано неправдиву інформацію щони, орендна плата за земельні діським військовим, які перебувадо членства 37 сільських і селищлянки з одним цільовим призначенють на передовій, повідомивши,
них голів Тернопільського району
ням на території сільської ради має
що наразі є відчутна потреба нау Партії регіонів. На зборах асобути однаковою для всіх суб’єктів
самперед у берцях і військовій
ціації сільських і селищних голів
підприємницької діяльності. Відпоформі, палатках, спальниках, маТернопільського району опривідно до чинного законодавства,
трацах, ковдрах, теплих речах,
люднено колективну заяву на ім’я
орендну плату за землю встановбушлатах, спідній білизні, гумових
начальника управління СБУ в
люють органи місцевого самоврячоботях, засобах зв’язку, медикаТернопільській області та начальдування в межах від 3% до 12%.
ментах, марлі, цигарках, вологих
ника Тернопільського РВ УМВС
На порядок денний винесли
серветках, домашніх м’ясних конУкраїни в Тернопільській області
питання координації зусиль щодо
сервах. Телефонний номер гаряпро захист честі, гідності і ділової
надання допомоги військовослужчої лінії Тернопільського логістичрепутації з проханням розслідубовцям, які перебувають у зоні
ного центру допомоги бійцям
вати цей інцидент. Відповідну
АТО, зокрема бійцям ТернопільАТО: (097) 205-50-55.
заяву підписали 30 сільських і
ського батальйону територіальної
Резонансним виявилося питанселищних голів Тернопільського
оборони “Збруч”. Представник
ня про публікацію компрометуюрайону.

●●Оголошення

Рішення 29 сесії Петриківської
сільської ради шостого скликання
від 12 грудня 2014 року № 1395

Про розроблення детального плану території
житлової забудови в районі вулиці Миру с. Петриків
Розглянувши звернення мешканців села Петриків з питань надання земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, керуючись ст. ст. 8,19 п. 3,
ст. 10 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”,
cт. 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” ,постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2011 року № 555 “Про
затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під
час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому
рівні”,
сесія
сільської
ради
вирішила:
1. Дозволити р о з р о б л е н н я
детального плану території житлової забудови в районі вулиці Миру
села Петриків відповідно до дер-

жавних будівельних та інших норм
стандартів і правил з врахуванням
положень Генерального плану села Петриків на земельній ділянці
орієнтовною площею 8,0 га (схема
розміщення території додається).
2. Виділити кошти на фінансування цього проекту згідно з кошторисом.
3. Визначити замовника
та
відповідального за розроблення
детального плану — виконавчий
комітет Петриківської сільської ради.
4. Виконавчому комітету Петриківської сільської ради:
4.1. Визначити проектну організацію розробника детального плану території з укладанням відповідної угоди.
4.2. Скласти з розробником детального плану території завдання

на його розроблення.
4.3. Забезпечити розроблення містобудівної документації.
5. Після
розроблення
детального плану провести громадські слухання.
6. Виконавчому комітету забезпечити оприлюднення про прийняте рішення з розроблення детального плану території району забудови.
7. Подати виконавчому комітету
на погодження детальний план території забудови з урахуванням
здійснених погоджень за результатом громадського обговорення.
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського
голову.
Петриківський сільський
голова Руслан ЛАЗОРКО.

Заява про захист
честі, гідності
і ділової репутації
На зборах асоціації сільських та
селищних рад Тернопільського району 4 лютого ц. р. оприлюднено
колективну заяву на ім’я начальника управління СБУ в Тернопільській
області та начальника Тернопільського РВ УМВС України в Тернопільській області про захист честі,
гідності і ділової репутації, яку підписали 30 сільських і селищних
голів Тернопільського району. У
колективній заяві йдеться про те,
що в інтернет-виданні “Тернопільські новини “Дзвін” 2.02.2015 року
(http://dzvin.te.ua/?p=389) опубліковано списки сільських голів Тернопільського району, які нібито були членами Партії регіонів. Ця інформація, зазначено у зверненні,
не відповідає дійсності. Оскільки
право на захист честі, гідності і ділової репутації закріплене Конституцією України (ч. 4, ст. 32), Цивільним кодексом України (ст. 277),
а ст. 28 Конституції України, ст.
297 та ст. 299 Цивільного кодексу
України надають право і гарантують повагу до гідності і честі, недоторканості ділової репутації, які ч. 1
ст. 20 Цивільного кодексу України
відносяться до особистих немайнових благ людини, а згідно зі ст.

55 Конституції України, права і свободи громадянина захищаються
судом, сільські і селищні голови
Тернопільського району просять
встановити “осіб, які розповсюджують неправдиву інформацію в
засобах масової інформації щодо
посадових осіб органів місцевого
самоврядування та притягнути їх
до відповідальності згідно з чинним законодавством”. До тексту
колективної заяви додається фотокопія інтернет-сторінки вищезазначеного видання.
Колективну заяву підписали:
Руслан Лазорко, Олег Кохман,
Анатолій Кулик, Оксана Кравець,
Галина Голик, Надія Мотика,
Михайло Дручок, Михайло Гук,
Борис Фарина, Василь Гордій,
Ярослав Карашівський, Петро
Бондзюх, Анатолій Борух, Олег
Ткач, Володимир Криницький,
Ігор Кафтаник, Володимир Гуль,
Орест Лучків, Петро Гринишин,
Богдан Закітнюк, Галина Петріченко, Марія Калинка, Олег Олійник, Дмитро Федорчук, Ігор
Полотнянко, Богдан Піщатін,
Сергій Чапрак, Роман Мацелюх,
Марія Мац, Михайло Недошитко.

●●Нове в законодавстві

Верховна Рада
дозволила добровільне
об’єднання
територіальних громад
Ірина ЮРКО.
5 лютого Верховна Рада
ухвалила Закон України “Про
добровільне об’єднання територіальних громад”. За це
рішення проголосували 265
народних депутатів із 332
зареєстрованих у сесійній
залі. Цей закон регулює відносини у процесі добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ,
міст.
Закон України “Про добровільне об’єднання територіальних громад” передбачає, що держава
здійснюватиме фінансову підтримку об’єднаних громад шляхом надання їм коштів на формування інфраструктури відповідно
до плану соціально-економічного
розвитку такої територіальної гро-

мади. Загальний обсяг фінансової
підтримки, згідно з законом, розподілятиметься між бюджетами
об’єднаних територіальних громад пропорційно до їхньої площі
та кількості населення. Об’єднані
громади матимуть повноваження,
рівнозначні з повноваженнями
міст обласного значення. У випадку добровільного об’єднання в
бюджетах таких громад залишатиметься 60% податку на доходи
фізичних осіб. Згідно з цим законом, рішення про об’єднання з
іншою громадою приймається
місцевою радою за поданням голови села, селища або міста.
Останній перед тим протягом 30
днів розглядає ініціативу про
об’єднання. Водночас, у законі
йдеться про обов’язковість громадського обговорення ініціативи
про об’єднання, порядок якого визначає місцева рада.

До уваги представників
громадянського суспільства!
Тернопільське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України повідомляє про оновлення складу територіального осередку Громадської ради при Антимонопольному комітеті України у Тернопільській області.
У зв’язку з цим пропонуємо громадським організаціям, професійним спілкам та їх об’єднанням, асоціаціям, організаціям роботодавців та іншим інститутам громадянського суспільства, легалізованим відповідно до законодавства України, до 9 лютого 2015 року
надати до відділення заяву до Громадської ради Антимонопольного
комітету України про набуття членства у територіальному осередку
Громадської ради Антимонопольного комітету України у Тернопільській області.
Заяви приймаються за адресою: вул. Лисенка, 20а, м. Тернопіль.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: 52-14-37
або електронною поштою: te@amcu.gov.ua.
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●●Шкільний меридіан

●●Війна і ми

Не всіх тернополян,
котрим прийшла
повістка, відправлятимуть
до війська
Василь ЛАБАЙ,
Західний регіональний
медіа-центр Міністерства
оборони України.
Фото автора.
На Тернопільщині триває активна фаза четвертої черги часткової
мобілізації, повідомив
т. в. о. військового комісара Тернопільського обласного військового комісаріату, полковник
Володимир
Катинський.

Ігровицькі школярі підготували подарунки бійцям, які перебувають у зоні АТО
та дітям зі східних областей України, які постраждали внаслідок бойових дій.

Благодійні акції
на Cвятого Миколая
Стефанія РОМАНИШИН,
педагог-організатор
Ігровицької ЗОШ І-ІІ ст.
В Ігровицькій школі І-ІІ ступенів до дня Святого Миколая пройшло дві благодійні акції: “Подарунок дитині зі Сходу” і “Від кожної дитини — кожному солдату”.
Учні школи з розумінням поставилися до потреб своїх одноліт-

ків, які проживають в зоні АТО,
потреб наших захисників. Кожна
дитина принесла пакунок і для
солдата, і для дитини. Всі подарунки спакували у великі коробки, щоб передати у волонтерський центр. До цих коробок додали пакет із оберегами, сувенірами, листами і малюнками для
бійців, які перебувають у зоні
АТО.

Діти вірять, що їхній невеликий подарунок звеселить комусь
душу у передріздвяний час. Усі
учні і вчителі нашої школи з нетерпінням чекають завершення
цієї безглуздої війни і бажають
нашим воїнам повернутися живими і здоровими. А всім жителям нашої країни — миру, спокою і злагоди в сім’ях та родинах
і в рідній Україні.

●●Консультації

Гарантується збереження місця
роботи і середнього заробітку
Сергій МАНДЗЮК,
начальник управління
соціального захисту
населення Тернопільської
райдержадміністрації.
Відповідно до статті 119 “Гарантії для працівників на час
виконання державних або
громадських обов’язків” Кодексу законів про працю
України, на час виконання
державних або громадських
обов’язків, якщо за чинним
законодавством України ці
обов’язки можуть здійснюватись у робочий час, працівникам гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку.
Працівникам, які залучаються
до виконання обов’язків, передбачених законами України “Про

військовий обов’язок і військову
службу” і “Про альтернативну
(невійськову) службу”, “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, надаються гарантії та
пільги відповідно до цих законів.
За працівниками, призваними
на військову службу за призовом
під час мобілізації, на особливий
період, але не більше одного року, зберігаються місце роботи і
посада, компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в
яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності. Виплата таких компенсацій із бюджету в межах середнього заробітку проводиться за рахунок коштів державного бюджету в порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України.
За правилом коментованої

статті, якщо законодавством передбачена можливість виконання
працівниками державних або громадських обов’язків у робочий
час за основною роботою, вони
мають право на збереження місця основної роботи та середнього заробітку. Збереження місця
роботи (посади) означає, що працівник продовжує перебувати у
трудових відносинах з роботодавцем як за основним місцем
роботи, так і за сумісництвом, і
може, згідно з чинним законодавством, виконувати державні або
громадські обов’язки в межах робочого часу, встановленого правилами внутрішнього трудового
розпорядку на підприємстві, в
установі, організації, звільняючись від виконання роботи за трудовим договором. Час здійснення
цих обов’язків включається до загального трудового стажу.

●●Ринок праці
Ірина ОПАЛКО,
начальник відділу статистики,
організаційної та
інформаційної роботи
Тернопільського
міськрайонного центру
зайнятості.
Тернопільський міськрайонний центр зайнятості відзначив 24-ту річницю з дня
створення державної служби зайнятості. Соціальна робота — це мистецтво налагоджувати зв’язки між людьми, виявляти милосердя,
створювати добро не тільки
зі службового обов’язку, а й
за велінням совісті та покликом душі.
В умовах переходу до ринкових відносин Рада Міністрів УРСР
прийняла постанову від 21 грудня
1990 року №381 “Про створення
державної служби зайнятості в
Українській РСР”. З 2001 року в
Україні запроваджено захист від
безробіття на страхових засадах.
Створено
Фонд
загальнообов’язкового державного соціального страхування

— Ми повинні дати можливість відпочити тим, хто
зараз знаходиться на передовій. Я думаю, після відновлення сил вони повер- Т. в. о. військового комісара Тернопільнуться назад. Звертаюся ського обласного військового комісаріату,
до всіх краян: не бійтеся.
полковник Володимир Катинський.
На даний момент маємо
огляду неможливо визначити діапотужне військове забезгноз військовозобов’язаного, його
печення формою, харчуванням та
направляють на додаткове медичне
засобами індивідуального захисту,
обстеження у лікувальні заклади об— зазначив полковник Володимир
ласті. Лише тоді вирішується приКатинський.
датний він до військової служби чи
Офіцер повідомив, що не всі
непридатний. Непридатних за ставійськовозобов’язані, які отриманом здоров’я військовозобов’язаних
ли повістки, будуть мобілізовані
у війська відправляти не будуть, —
до лав Збройних сил чи інших війнаголосив полковник Володимир
ськових формувань України. При
Катинський.
кожному районному військовому
Після медичного обстеження букомісаріаті працює військоводе проведений призов на військову
лікарська комісія, яка здійснює
службу. Мобілізованих направлять у
ретельний медичний огляд кожнавчальні військові частини та наного потенційного захисника
вчальні центри, де вони проходитиВітчизни.
муть підготовку.
— Якщо під час проходження

●●Акції

“Діти, спішіть
творити добро!”
Тетяна ЛЮБАЧІВСЬКА,
педагог-організатор
Острівської ЗОШ І-ІІІ ст.
Зимові свята наповнюють
серце теплом, яким хочеться
поділитися з друзями, рідними, зігріти ним душі близьких
людей. У ці святкові дні всі
чекають дива, але більше за
інших — діти.
Особливе значення подарунки
та спілкування мають для дітей, які
живуть в інтернатах і дитячих будинках. Напередодні новорічних
свят учні Острівської ЗОШ І-ІІІ ступенів разом із вчителем англійської мови, української мови і літератури Мартою Юріївною Кашлюк
та автором цих рядків у рамках
благодійної новорічної акції “Діти,
спішіть творити добро!” відвідали
дітей із Тернопільського обласного

Державна служба
зайнятості — для людей

України на випадок безробіття.
Однією з головних засад роботи з клієнтами для служби зайнятості є адресний підхід у наданні
соціальних послуг, виходячи з індивідуальних потреб, вимог та
можливостей шукачів роботи і роботодавців.
Чисельність незайнятого населення м. Тернополя, зареєстрованого протягом січня-листопада
2014 року у міськрайонному центрі зайнятості, з урахуванням зареєстрованих на початок року,
склала 10966 осіб.
До Тернопільського міськрайонного центру зайнятості у пошуках
роботи звернулись 135 осіб, які
перемістилися з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції:
22 особи, які прибули для тимчасового проживання з числа мешканців АР Крим та м. Севастополя,
80 мешканців Донецької та 33 —

Луганської областей, з них 47 осіб
працевлаштовані за сприяння
служби зайнятості.
Станом на 1 грудня 2014 року
на обліку у центрі зайнятості перебувало 39 переселенців із окупованих територій та жителів
східних областей України. Проводиться відповідна робота щодо
сприяння їм у підборі підходящої
роботи.
Станом на 1 грудня 2014 року
на обліку в центрі зайнятості перебувало 2995 незайнятих громадян з числа осіб, що проживають
у м. Тернополі, з них мали статус
безробітного 2728 осіб, в тому
числі 249 осіб, які зареєстровані
не за місцем реєстрації проживання.
З початку року спеціалістами
центру зайнятості працевлаштовані 4314 незайнятих громадян, з
них 1098 проходили професійне
навчання та підвищення кваліфі-

кації, у громадських роботах та
роботах тимчасового характеру
взяли участь 1007 осіб. Задля популяризації одноразової виплати
допомоги з безробіття для організації підприємницької діяльності
з початку року проводиться
інформаційно-роз’яснювальна
робота серед населення щодо
можливості започаткування власної справи за сприяння служби
зайнятості, 73 особи отримали
одноразову допомогу з безробіття для організації підприємницької діяльності. Середній розмір
виплаченої допомоги для організації підприємницької діяльності
склав 18487,7 грн.
Закон України “Про зайнятість
населення” передбачає стимулювання роботодавців до створення
нових робочих місць та працевлаштування на них за направленням
центру зайнятості безробітних,
які не спроможні на рівних конку-

спеціалізованого будинку дитини.
Окрім солодощів та іграшок, школярі подарували вихованцям позитивні емоції і гарний настрій. Діти
разом співали святкових пісень,
читали вірші, малеча раділа не лише сюрпризам, але й увазі.
Діти відчули тепло, щирість
усмішок, піклування старших друзів. Ми подарували діткам маленьке свято і пообіцяли допомагати їм
й надалі. Наші школярі-волонтери
не залишили без уваги й одиноких
людей похилого віку, мешканців
с. Острів. Діти завітали із новорічними вітаннями та подарунками у
домівки цих людей, щоб вони не
відчували себе самотніми у святкові дні. Побажали їм міцного
здоров’я, благополуччя, миру і довгих років життя. Радість була
справді безмежною, бо у них немає рідних людей, які б дарували
їм свою увагу та любов.
рувати на ринку праці та потребують додаткових гарантій у сприянні працевлаштуванню шляхом
виплати компенсації роботодавцю у розмірі єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне
соціальне страхування за відповідну особу. У січні-листопаді
2014 року щодо 83 підприємств,
які юридично зареєстровані у місті Тернополі та прийняли на роботу 122 безробітних Тернополя та
Тернопільського району, прийнято рішення про компенсацію роботодавцю витрат у розмірі єдиного внеску.
Державна служба зайнятості
— єдина в українському суспільстві державна установа, яка на
засадах соціального страхування
безкоштовно надає широкий
спектр послуг громадянам щодо
забезпечення їх роботою та роботодавцям — у забезпеченні робочою силою.
Сьогодні потрібно розуміти
проблему, бачити її правильно,
знати досконало законодавство
та утвердитися в тому, що це наша спільна справа. Служба зайнятості тому й називається служба, адже служить людям.
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Героям слава!
●●Війна і ми

Відлітають не тільки птахи...
Ярослав БАЧИНСЬКИЙ.
Фото автора.
На Тернопільщині 2-5 лютого було оголошено траур за
шістьма загиблими бійцями
Тернопільського батальйону
територіальної
оборони
“Збруч” та воїном, уродженцем села Забойки Тернопільського району Дмитром
Заплітним.
Тисячі людей ставали навколішки, коли 3 грудня зранку через

спільно з представниками військкомату було вирішено самостійно привезти тіло хлопця, не очікуючи, коли буде сформовано
вантаж-200 на Західну Україну.
Транспортом, за словами сільського голови Марії Палиги, допоміг тернопільський перевізник
Віктор Лопатинський, необхідними коштами – односельчани.
— Тридцятиоднорічний Дмитро
Заплітний був призваний за мобілізацією в серпні минулого року
у військовий навчальний підрозділ поблизу Києва. Пройшовши

хоча мріяв про це. Проживав у
Тернополі, навчався у Тернопільській ЗОШ №26. Робітничий фах
набув у ВПТУ-4, за спеціальністю “столяр по виготовленню художніх виробів із дерева”. Пішов
стежками свого діда Дмитра Коруца, знаного не лише в Забойках і Почапинцях, Домаморичі та
Довжанці, як добрий майстер.
Для місцевої Української автокефальної православної церкви
Дмитро Миколайович виконав
усі надзвичайно складні столярні церковні вироби. Тепер поруч

Труну з тілом Дмитра Заплітного
несуть друзі та однокласники.
їхні села проїжджав сумний кортеж із загиблим героєм АТО. Люди із запаленими свічками, квітами та словами щирої молитви
проводжали в останню путь молодшого сержанта, заступника
командира
взводу
ракетноартилерійського підрозділу 128-ої
окремої гірсько-піхотної бригади
Дмитра Заплітного. Він загинув
28 січня, потрапивши під артобстріл із системи “Град” на блокпосту поблизу Дебальцевого
Шахтарського району Донецької
області.
— Це було пряме попадання
снарядів на блокпост. Дмитро
отримав поранення в черевну порожнину і голову, – розповів брат
загиблого Павло Заплітний. Він
та двоюрідний брат Павло Черніцький із Почапинським сільським головою Марією Палигою
везли тіло із моргу Дніпропетровської центральної обласної лікарні. Коли сумна звістка стала відома родині Заплітних із Забойок,

з дідовою могилою
забойківчани поховали його внука —
Героя.
Майстер виробничого
навчання
ВПТУ-4 Володимир
Гешта, не стримуючи скупих чоловічих
сліз, каже, що Дмитро був талановитим
й майстровим хлопцем, усе засвоював
швидко і міг виконати будь-який столярний виріб, вчився легко, мав багато
друзів, допомагав
їм. Щира усмішка
ніколи не сходила з
обличчя юнака. Провести в останню
путь захисника України, вірного патріота, доброго і щирого юнака в Забойки
у середу, 4 лютого,
приїхало
багато
Дмитро Заплітний загинув
шкільних ровесників
під Дебальцевим 28 січня 2015 р.
з квітами і вінками,
— Друзі згадують його як дуже
хлопців, з якими начуйну і добру людину, яка сприйвчався
в
Тернопільському
мала світ позитивно, намагалась
ВПТУ-4, друзів.
заспокоїти та підтримати інших,
— Ми з ним виросли на вулиці
– каже Христина Філь. – Дмитро
Майдан. Дмитро – прекрасна люне був одружений, але коли ми з
дина, майстер на всі руки, – каже
ним обмінювалися дзвінками, він
оператор ТТБ Василь Панчук. –
казав, що задумується про ствоДіма – будівельник, якого ще варрення сім’ї. Він взагалі почав пото пошукати, в його руках оживав
камінь, він працював на будовах у іншому дивитися на життя, коли
побачив, що відбувається на схоКиєві, Тернополі, знав добре стоді країни.
лярну справу. Молоток, кельма,
— Такого похорону в Забойках
різець, рубанок – цими інструще не було. Траурна процесія
ментами володів філігранно. Де б
розтягнулася більш ніж на кілоне працював на об’єктах чи на
метр. Провести в останню дорогу
будовах, люди дякували йому за
українського військового, захисстаранну працю.
ника Вітчизни, прийшли не лише
— Пічник був висококласний.
місцеві жителі від малого до стаКаміни, кафельні печі, грубки так,

підготовку, молодший сержант
Дмитро Заплітний був направлений в одне із військових формувань міста Кам’янка-Буська на
Львівщині. У зв’язку із загостренням бойових подій на Сході, посиленням російської агресії, відправлений в зону АТО під Дебальцевим.
— Мамі, Стефанії Дмитрівні, яка
часто хворіє, брат до останніх днів
телефонував, що служить під Львовом, — каже брат загиблого Павло.
— Не хотів її зайвий раз хвилювати.
Він батьків і нас дуже любив. Коли
приїхав на ротацію, то намагався
більше часу проводити з батьками,
братами та сестрами.
— Дмитро був найстаршим у
багатодітній сім’ї. Дуже багато
вільного часу проводив з молодшим братом Павлом, двоюрідними братами Тарасом, Павлом,
Василем, які були для нього немов рідні. Всім, чим міг, допомагав молодшій сестрі Оксані. Власну
сім’ю хлопець не створив,
Похорон відправили 28 священиків Української автокефальної
православної церкви та Української греко-католицької церкви.

Молодь Забойок і навколишніх сіл несла червоно-чорні і синьо-жовті стяги.

як їх зробив Дмитро, ніхто не вмів
із моїх земляків, – каже механізатор тернопільської філії ПрАТ
“Райз-Максимко” Ярослав Палига.
Він часто бував у нас в оселі, дружив з нашими дітьми, які його дуже любили і поважали. Нині важко
матері і батькові ховати сина, важко і нам, його землякам.
Тернополянин Василь Кадобний розповідає:
— З Дмитром ми працювали на
одній з тернопільських фірм. Пригадую, у Волочиську ми проводили сигналізацію, там залишалося
багато цінних речей: комп’ютери,
малогабаритна сільськогосподарська техніка. Замовник був дуже
задоволений нашою оперативною і якісною роботою, дозволив
нам взяти собі хто що забажає.
Дмитро побачив нове полотнище
українського прапора і взяв його
з собою. З ним поїхав на передову, написавши на стягу лише одне слово: “Забойки”. Він був патріотом, любив життя і любив
Україну.

рого. Мешканці сусідніх сіл —
Почапинців, Драганівки, Підгороднього, Домаморича, Довжанки,
міста Тернополя, сільські голови,
керівники району, представники
правоохоронних органів та органів місцевого самоврядування,
учнівська й студентська молодь,
військові. Відправили поминальну
службу 28 священиків УАПЦ та
УГКЦ. Місцевий священик о. Володимир Простак висловив слова
подяки усім парафіянам, закликав
до миру та спокою в Українській
державі – саме за це поклав молоде життя Дмитро Заплітний.
Під звуки Державного гімну
України у виконанні народного
аматорського духового оркестру
“Доля” Тернопільського районного будинку культури та під автоматні залпи труну з тілом Героя
опускають в сиру могилу. На свіжонасипаний земельний горбик
лягають десятки вінків, живі квіти.
…Відлітають не тільки птахи.
У засвіти вічності відходять молоді й хоробрі захисники Вітчизни.
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П’ятниця, 6 лютого 2015 року

9 лютого
Понеділок
УТ 1

14.00, 17.55, 23.25 Погода.
14.15 Казки Лiрника Сашка.
14.25 М/ф.
14.35 Вiкно до Америки.
15.10 Утеодин
з Майклом Щуром.
15.45 Euronews.
15.55 Чоловiчий клуб. Бокс.
16.55 Чоловiчий клуб.
17.30 Книга.ua.
18.05 Час-Ч.
18.15 Новини. Свiт.
18.30, 21.00 Новини.
18.55 З перших вуст.
19.00 Перша шпальта.
19.30 Дорогi депутати.
20.00 Про головне.
21.30, 23.15 Спорт.
21.50 Д/ф “Квант Iндiї”.
22.55 Трiйка, Кено,
Секунда удачi.
23.00 Пiдсумки.
23.30 На слуху.
00.30 Вiд першої особи.

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”.
09.40 “Чотири весiлля”.
11.05 Т/с “Сила. Повернення додому”.
12.20, 12.55 Т/с “Ворожка”.
13.25 Т/с “Слiпа”.
13.55, 14.50, 15.50 “Сiмейнi
мелодрами-4”.
17.10 Т/с “Сила кохання Ферiхи”.
20.30 “Чистоnews”.
21.00 Т/с “Сiмейний бiзнес”.
22.00 “Грошi”.
23.35 Т/с “Касл”. (2).
00.25 Т/с “Терпкий
смак кохання”.

Інтер

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
12.00, 14.00, 16.00, 17.45 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок
з “Iнтером”.
09.20, 11.05, 12.25 Х/ф “Зовсiм
iнше життя”.
11.00 Новини. Дайджест.
14.20 “Сiмейний суд”.
15.10, 16.15 “Чекай на мене”.
18.05, 19.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.45 Т/с “Гречанка”.
22.35 Т/с “Шулер”. (2).
00.40 Х/ф “Старим тут не мiсце”. (2).

TV-4

06.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий
фітнес.
07.00 Провінційні вісті. Тиждень.
07.35 «Слідства. Інфо».
08.10 Вікно в Америку.
08.30 Переможний голос
віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Справжня ціна».
09.45 «Про нас».
10.00 Т/с «Моє серце
наполягає». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 Унікальна Україна.
12.40 «Етнографія і фольклор».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Орел і решка». (1).
16.00 Провінційні вісті.
17.00 «Дивовижне
і небезпечне».
17.30 «Гал-кліп».
18.00 Т/с «Моє серце
наполягає». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Погляд зблизька».
20.40 Дім книги.
21.00 Наші вітання.
21.30 Єдина країна.
22.35 Х/ф «Кров
і зухвальство». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV

06.10, 19.15 Надзвичайнi новини.
06.55 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
10.05 Х/ф “Останнiй герой”.
11.50, 13.15 Т/с “Прокурорська
перевiрка”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.30, 16.15 Х/ф “Людина нiзвiдки”.
16.45 Х/ф “Бригада.
Спадкоємець”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Дiстало!
21.20 Свобода слова.
00.05 Х/ф “Бетмен”.

СТБ

06.00 “У пошуках iстини.
Надiя Крупська”.
06.55, 16.00 “Все буде добре!”
08.55 Х/ф “За сiмейними
обставинами”.
11.40 Х/ф “Операцiя “И”
та iншi пригоди Шурика”.
13.30, 20.00 “Слiдство ведуть
екстрасенси”.
14.35 “Битва екстрасенсiв”.
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
18.40 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
19.05 “Зiркове життя”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї-6”
з Павлом Костiциним”.
22.35 “Детектор брехнi-7”.
23.45 “Один за всiх”.

Новий канал

05.30 Телемагазин.
06.35, 7.50 Kids’ Time.
06.36 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
06.55 М/с “Кунг-фу Панда:
Легенди крутизни”.
07.55 Х/ф “Матриця”.
10.30 Х/ф “Матриця-2”.
13.15 Х/ф “Примарний гонщик”.
16.00 Х/ф “Примарний гонщик-2”.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Т/с “Воронiни”.
20.00 Т/с “СашаТаня”.
21.00 Х/ф “Красуня”. (2).
22.50 Х/ф “Матриця-3”. (2).

Канал “Україна”

05.50 Подiї тижня.
06.50, 7.10, 8.10 Ранок з Україною.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
09.15 Реальна мiстика.
10.00 Х/ф “Любов з пробiрки”.
12.00, 19.45 “Говорить Україна”.
13.10, 15.25, 17.10 Т/с “Слiд”.
18.00 Т/с “Безсмертник”.
21.00 Т/с “Рiк у Тосканi”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Х/ф “Перевiзник-3”. (2).

ТЕТ

06.00, 7.20 М/с “Лалалупси”.
06.20, 10.20 М/с “Фiксики”.
06.50, 9.30 М/с “Клуб Вiнкс:
школа чарiвниць”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.30 М/с “Пiдлiтки мутанти
черепашки нiндзя”.
08.55 М/с “Смурфики”.
10.55 “Єралаш”.
11.15 Х/ф “Книга майстрiв”.
13.15 Т/с “Ксена —
принцеса-воїн”.
15.00 УТЕТа тато!
16.00 Вiталька.
17.00, 21.00 Країна У.
18.00 Панянка-селянка.
19.00 Т/с “Кухня”.
20.00 Т/с “Корабель”. (2).
22.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
00.00 ТЕТ-Iнтернет.

ТТБ

08.00—10.00 «Ранок з ТТБ».
19.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Будьте здорові».
20.00 «Час змін».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Тема дня».
21.15 «В об’єктиві ТТБ».
21.30 «Урок… для батьків».
22.00 «Вісті ТТБ».
22.15 «Дорога на Схід».
22.30 «Чаc країни».
23.00 Мовлення
у цифровому форматі.

ТВi

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

10 лютого
Вівторок
УТ 1

06.00 Вiд першої особи.
06.30, 7.00, 8.00, 13.00,
18.30, 21.00 Новини.
06.40, 7.10, 8.10, 21.35,
23.15 Спорт.
06.45, 7.15, 8.15, 17.55,
23.25 Погода.
07.20 Ера будiвництва.
07.30, 23.30 На слуху.
08.20 7 чудес України.
08.40 Паспортний сервiс.
08.45 Телемагазин.
09.05, 20.00 Про головне.
09.55 Х/ф “Хлопчик на водi”.
12.00 Уряд на зв`язку
з громадянами.
12.30 Дорогi депутати.
13.20, 18.05 Час-Ч.
13.45 Казки Лiрника Сашка.
13.55 Хочу бути.
14.15 Хто
в домi хазяїн?
14.40 Фольк-music.
15.55 Euronews.
16.15 Х/ф “Березняк”.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 Т/с “Мiс Марпл”.
22.00 Вiйна i мир.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.

Канал «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30, 23.05 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10 Снiданок
з “1+1”.
07.35 “Маша i ведмiдь”.
09.40 “Чотири весiлля-3”.
11.05 Т/с “Сила. Повернення
додому”.
12.20, 12.55 Т/с “Ворожка”.
13.25 Т/с “Слiпа”.
13.55, 14.50, 15.50 “Сiмейнi
мелодрами-4”.
17.10 Т/с “Сила
кохання Ферiхи”.
20.30 “Чистоnews”.
21.00 Т/с “Сiмейний бiзнес”.
22.00 “Принци бажають
познайомитися=2”.
23.25 Т/с “Касл”. (2).
00.15 Т/с “Терпкий
смак кохання”.

Інтер

05.50 “Подробицi” - “Час”.
06.35 М/ф.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
12.00, 14.00, 16.00, 17.45 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок
з “Iнтером”.
09.20, 20.45 Т/с “Гречанка”.
11.00 Новини. Дайджест.
11.05 Д/с “Слiдство вели...”
з Л. Каневським”.
12.25, 14.20 Т/с “Людмила”.
14.40 “Судовi справи”.
15.40, 16.15 “Сiмейний суд”.
18.05, 19.05 “Стосується
кожного”.
20.00 “Подробицi”.
22.35 Т/с “Шулер”. (2).
00.40 Х/ф “Пряма
i явна загроза”. (2).

TV-4

06.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Погляд зблизька».
08.05 «Духовні роздуми».
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Дивовижне і небезпечне».
10.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 «Музичні делікатеси».
12.40 Унікальна Україна.
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Суперполіцейський». (1).
17.00 «Дивовижне і небезпечне».
17.30 Культура і мистецтво.
18.00 Т/с «Моє серце наполягає». (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 «Щоденник для батьків».
22.35 Х/ф «Інтенсивна терапія». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV

05.35, 20.20 Цивільна оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.15 Надзвичайнi новини.
09.45 Т/с “У полi зору”.
11.25, 13.15, 16.55 Т/с “Бомбила”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.40 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.40, 16.15 Т/с “Лiтєйний”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
21.20 Т/с “Лiсник”.
23.10 Х/ф “Мистецтво
вiйни-2. Зрада”. (2).

СТБ

05.40 “У пошуках iстини”.
06.25, 18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
07.00, 16.00 “Все буде добре!”
08.55 “Зiркове життя”.
10.50 Х/ф “Довгождана любов”.
12.40, 20.05 “Слiдство ведуть
екстрасенси”.
13.35 “МастерШеф”.
18.40 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
19.05 “Зiркове життя”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї-6”
з Павлом Костiциним”.
22.35 “Кохана,
ми вбиваємо дiтей”.
00.25 “Один за всiх”.

Новий канал

05.30 Телемагазин.
06.35, 7.55 Kids’ Time.
06.36 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
06.55 М/с “Кунг-фу Панда:
Легенди крутизни”.
08.00, 18.00 Репортер.
08.05 Т/с “Метод Лаврової”.
10.10 Серця трьох.
12.50 Т/с “Щасливi разом”.
15.55, 19.00 Т/с “Воронiни”.
18.20 Абзац!
20.00 Т/с “СашаТаня”.
21.00 Х/ф “Турецька для початкiвцiв”.
23.05 Х/ф “П’ять наречених”. (2).

Канал “Україна”

06.15, 12.50, 15.25, 17.10 Т/с “Слiд”.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10, 8.10 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
10.00 Т/с “Любка”.
11.40, 19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Безсмертник”.
21.00 Т/с “Рiк у Тосканi”
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Операцiя
“Ляльковод”. (2).

ТЕТ

06.00, 7.20 М/с “Лалалупси”.
06.20, 10.20 М/с “Фiксики”.
06.50, 9.30 М/с “Клуб Вiнкс:
школа чарiвниць”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.30 М/с “Пiдлiтки мутанти
черепашки нiндзя”.
08.55 М/с “Смурфики”.
10.55 “Єралаш”.
11.15 Х/ф “Великий”.
13.15 Т/с “Ксена — принцеса-воїн”.
15.00 УТЕТа тато!
16.00 Вiталька.
17.00, 21.00 Країна У.
18.00 Панянка-селянка.
19.00 Т/с “Кухня”.
20.00 Т/с “Корабель”. (2).
22.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
00.00 ТЕТ-Iнтернет.

ТТБ

08.00—10.00 «Ранок з ТТБ».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Зона ризику».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Тема дня».
21.15 «Своє, українське».
21.30 «На часі».
22.20 «Моя улюблена робота».
22.30 «Час країни».
23.00 Мовлення
у цифровому форматі.

ТВi

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

Програма телепередач
11 лютого
середа
УТ 1

06.00 Вiд першої особи.
06.30, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30,
21.00 Новини.
06.40, 7.10, 8.10, 21.35, 23.15 Спорт.
06.45, 7.15, 8.15, 9.00, 23.25 Погода.
07.20, 23.30 На слуху.
08.20 7 чудес України.
08.40 Паспортний сервiс.
08.45 Телемагазин.
09.15, 20.00 Про головне.
10.05 Д/ф “Квант Iндiї”.
11.00, 18.55 Т/с “Мiс Марпл”.
12.35 Зроблено в Європi.
13.20, 18.05 Час-Ч.
13.30 Вiйна i мир.
14.25 Казки Лiрника Сашка.
14.40 Школа Мерi Поппiнс.
14.55 Як ваше здоров’я?
15.45 Euronews.
15.55 Iнша музика
з Олексiєм Коганом.
16.20 Т/с “Сержант Рокка”.
18.15 Новини. Свiт.
22.00 Слiдство. Iнфо.
22.40 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 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”.
09.40 “Чотири весiлля-3”.
11.05 Т/с “Сила.
Повернення додому”.
12.20, 12.55 Т/с “Ворожка”.
13.30 Т/с “Слiпа”.
14.00, 14.55, 15.50 “Сiмейнi
мелодрами-4”.
17.10 Т/с “Сила кохання Ферiхи”.
20.30 “Чистоnews”.
21.00 Т/с “Сiмейний бiзнес”.
22.00 “Повернiть менi красу”.
23.35 Т/с “Касл”. (2).
00.25 Т/с “Терпкий смак кохання”.

Інтер

05.50 “Подробицi” - “Час”.
06.35 М/ф.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
12.00, 14.00, 16.00, 17.45 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок
з “Iнтером”.
09.20, 20.45 Т/с “Гречанка”.
11.00 Новини. Дайджест.
11.05 Д/с “Слiдство вели...”
з Л. Каневським”.
12.25, 14.20 Т/с “Людмила”.
14.40 “Судовi справи”.
15.35, 16.15 “Сiмейний суд”.
18.05, 19.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
22.35 Т/с “Шулер”. (2).
00.40 Х/ф “Цивiльний позов”. (2).

TV-4

06.00 Т/с «Моє серце наполягає». (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 «Дивовижне і небезпечне».
10.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 «Гал-кліп».
12.40 «Щоденник для батьків».
13.10 Віктор Павлік
«Приречений на любов».
14.00 Х/ф «Блакитний метелик». (1).
16.40 «Чарівний ключик».
17.00 «Дивовижне і небезпечне».
17.30 Про кіно.
17.45 «Духовні роздуми».
18.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Соло».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Музичні делікатеси».
22.35 Х/ф «Давай зробимо
це швиденько». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV

05.50 Цивiльна оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.15 Надзвичайнi новини.
10.05 Т/с “У полi зору”.
11.50, 13.15 Т/с “Бомбила”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.00, 16.15 Т/с “Прокурорська
перевiрка”.
16.45 Т/с “Лiтєйний”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Спецназ. Повернутися живими.
21.20 Т/с “Лiсник”.
23.10 Х/ф “Мистецтво вiйни-3.
Вiдплата”. (2).

СТБ

05.10 “У пошуках iстини. Йосип Сталiн”.
05.55, 18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
06.30, 16.00 “Все буде добре!”
08.20 “Зiркове життя”.
10.10 “Моя правда. Урi Геллер”.
11.00 “Моя правда. Стас Шурiнс”.
11.55, 20.05 “Слiдство ведуть
екстрасенси”.
12.50 “МастерШеф”.
18.40 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
19.05 “Зiркове життя”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї-6”
з Павлом Костiциним”.
22.35 “Давай поговоримо про секс-2”.
00.25 “Один за всiх”.

Новий канал

05.30 Телемагазин.
06.35, 7.55 Kids’ Time.
06.36 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
06.55 М/с “Кунг-фу Панда:
Легенди крутизни”.
08.00, 18.00 Репортер.
08.05 Т/с “Метод Лаврової”.
10.10 Серця трьох.
12.50, 19.00 Т/с “Воронiни”.
18.20 Абзац!
20.00 Т/с “СашаТаня”.
21.00 Х/ф “Нестерпнi боси”. (2).
22.55 Х/ф “Стрiтрейсери”. (2).

Канал “Україна”

06.15, 12.50, 15.25,
17.10 Т/с “Слiд”.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10, 8.10 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
10.00 Т/с “Любка”.
11.40, 19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Безсмертник”.
21.00 Т/с “Рiк у Тосканi”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Операцiя
“Ляльковод”. (2).

ТЕТ

06.00, 7.20 М/с “Лалалупси”.
06.20, 10.20 М/с “Фiксики”.
06.50, 9.30 М/с “Клуб Вiнкс:
школа чарiвниць”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.30 М/с “Пiдлiтки мутанти
черепашки нiндзя”.
08.55 М/с “Смурфики”.
10.55 “Єралаш”.
12.05 Х/ф “Панi Метелиця”.
13.15 Т/с “Ксена —
принцеса-воїн”.
15.00 УТЕТа тато!
16.00 Вiталька.
17.00, 21.00 Країна У.
18.00 Панянка-селянка.
19.00 Т/с “Кухня”.
20.00 Т/с “Корабель”. (2).
22.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
00.00 ТЕТ-Iнтернет.

ТТБ

08.00—10.00 «Ранок з ТТБ».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Словами малечі
про цікаві речі».
19.45 «Олена Пчілка: «Я не
йду в слід чийсь…»
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Тема дня».
21.15 «Надія є».
21.30 «Європа очима українця».
22.15 «Крізь призму часу».
22.30 «Час країни».
23.00 Мовлення у
цифровому форматі.

ТВi

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

12 лютого
Четвер
УТ 1

06.00 Вiд першої особи.
06.30, 7.00, 8.00, 13.05, 18.30,
21.00 Новини.
06.40, 7.10, 8.10, 21.35, 23.15 Спорт.
06.45, 7.15, 8.15, 9.00, 22.35,
23.25 Погода.
07.20 Ера будiвництва.
07.30, 23.30 На слуху.
08.20 7 чудес України.
08.40 Паспортний сервiс.
08.45 Телемагазин.
09.15, 20.00 Про головне.
10.05 Д/ф “Неочiкуване
побачення”.
10.30 Слiдство. Iнфо.
11.25 Бiатлон. Кубок свiту.
Iндивiдуальнi перегони (жiнки).
13.25, 18.05 Час-Ч.
13.50 Казки Лiрника Сашка.
14.05 Надвечiр’я.
14.55 Euronews.
15.10 Бiатлон. Кубок свiту.
Iндивiдуальнi перегони (чол).
17.00 Д/ф “Шпигун у Пекiнi”.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 Т/с “Мiс Марпл”.
22.00 “Схеми” з Н. Седлецькою.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.

Канал «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10
Снiданок з “1+1”.
07.35 “Маша i ведмiдь”.
09.40 “Чотири весiлля-3”.
11.05 Т/с “Сила.
Повернення додому”.
12.20, 12.55 Т/с “Ворожка”.
13.25 Т/с “Слiпа”.
13.55, 14.50, 15.50 “Сiмейнi
мелодрами-4”.
17.10 Т/с “Сила кохання Ферiхи”.
20.30 “Чистоnews”.
21.00 Т/с “Сiмейний бiзнес”.
22.00 “Казкова Русь”.
22.30 “Право на владу-2”.
00.35 Т/с “Терпкий смак кохання”.

Інтер

05.50 “Подробицi” - “Час”.
06.35 М/ф.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
12.00, 14.00, 16.00, 17.45 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок
з “Iнтером”.
09.20, 20.45 Т/с “Гречанка”.
11.00 Новини. Дайджест.
11.05 Д/с “Слiдство вели...”
з Л. Каневським”.
12.25, 14.20 Т/с “Людмила”.
14.40 “Судовi справи”.
15.40, 16.15 “Сiмейний суд”.
18.05, 19.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
22.35 Т/с “Шулер”. (2).
00.40 Х/ф “Випадковий запис”. (2).

TV-4

06.00 Т/с «Моє серце наполягає». (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 «Дивовижне і небезпечне».
10.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 «Формула здоров’я».
13.10 Віктор Павлік
«Приречений на любов».
14.00 Х/ф «Армійський пиріг».
17.00 «Дивовижне і небезпечне».
17.30 «Музичні делікатеси».
18.00 Т/с «Моє серце
наполягає». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Межа правди.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Меланж».
22.35 Х/ф «Гарячий кий». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV

05.40 Цивiльна оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.15 Надзвичайнi новини.
10.05 Т/с “У полi зору”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.15, 16.15 Т/с “Прокурорська
перевiрка”.
16.55 Т/с “Лiтєйний”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Iнсайдер.
21.20 Т/с “Лiсник”.
23.10 Х/ф “Мета номер один”.

СТБ

05.45 “У пошуках iстини”.
06.25, 18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
07.00, 16.00 “Все буде добре!”
09.00 “Зiркове життя”.
10.50 “Моя правда.
Вiталiй Лузкарь”.
11.45 “Моя правда.
Юрiй Батурiн”.
12.40, 19.55 “Слiдство
ведуть екстрасенси”.
13.35 “МастерШеф”.
18.40 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
19.05 “Зiркове життя.
Мiй син особливий”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї-6”
з Павлом Костiциним”.
22.35 “Я соромлюся свого тiла-2”.
00.25 “Один за всiх”.

Новий канал

05.30 Телемагазин.
06.35, 7.55 Kids’ Time.
06.36 М/с “Пригоди
Джекi Чана”.
06.55 М/с “Кунг-фу Панда:
Легенди крутизни”.
08.00, 18.00 Репортер.
08.05 Т/с “Метод Лаврової”.
10.10 Серця трьох.
12.50 Т/с “Щасливi разом”.
15.55, 19.00 Т/с “Воронiни”.
18.20 Абзац!
20.00 Т/с “СашаТаня”.
21.00 Х/ф “Серцеїдки”.
23.25 Х/ф “Любов пiд прикриттям”. (2).

Канал “Україна”

06.15, 13.00, 15.25, 17.10 Т/с “Слiд”.
07.00, 8.00, 9.00,
15.00, 19.00 Подiї.
07.10, 8.10 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
10.00 Т/с “Квиток на двох”.
11.50, 19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Безсмертник”.
21.00 Т/с “Рiк у Тосканi”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Операцiя
“Ляльковод”. (2).

ТЕТ

06.00, 7.20 М/с “Лалалупси”.
06.20, 10.20 М/с “Фiксики”.
06.50, 9.30 М/с “Клуб Вiнкс:
школа чарiвниць”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.30 М/с “Пiдлiтки мутанти
черепашки нiндзя”.
08.55 М/с “Смурфики”.
10.55 “Єралаш”.
12.05 Х/ф “Бременськi
музиканти”.
13.15 Т/с “Ксена —
принцеса-воїн”.
15.00 УТЕТа тато!
16.00 Вiталька.
17.00, 21.00 Країна У.
18.00 Панянка-селянка.
19.00 Т/с “Кухня”.
20.00 Т/с “Корабель”. (2).
22.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
00.00 ТЕТ-Iнтернет.

ТТБ

08.00—10.00 «Ранок з ТТБ».
19.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Що робити?»
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Тема дня».
21.15 «Армія нескорених».
21.30 «Розмова
без нотацій».
22.15 «Думки вголос».
22.30 «Час країни».
23.00 Мовлення
у цифровому форматі.

ТВi

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

13 лютого
п’ятниця
УТ 1

06.00 Вiд першої особи.
06.30, 7.00, 8.00, 13.00,
18.30, 21.00 Новини.
06.40, 7.10, 8.10, 21.35 Спорт.
06.45, 7.15, 8.15, 9.00, 18.05,
23.20 Погода.
07.20, 23.30 На слуху.
08.20 7 чудес України.
08.40 Паспортний сервiс.
08.45 Телемагазин.
09.15, 20.00 Про головне.
10.05 Д/ф “Шпигун у Пекiнi”.
11.00, 18.55 Т/с “Мiс Марпл”.
12.20 “Схеми” з Н. Седлецькою.
13.20 Час-Ч.
13.45 Казки Лiрника Сашка.
13.55 Як це?
14.20 Вiра. Надiя. Любов.
15.10 Театральнi сезони.
15.45 Euronews.
16.00 Свiтло.
16.30 Д/ф “Палiтра. Портрет
з Фаюма”.
17.05 Європейський стадiон культури.
18.15 Новини. Свiт.
22.00 Перша студiя.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
23.00 Пiдсумки.

Канал «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
16.45, 19.30 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10
Снiданок з “1+1”.
07.35 “Маша i ведмiдь”.
09.40 “Чотири весiлля-3”.
11.05 Т/с “Сила. Повернення додому”.
12.20, 12.55 Т/с “Ворожка”.
13.25 Т/с “Слiпа”.
13.55, 14.50, 15.50 “Сiмейнi
мелодрами-4”.
17.10 Т/с “Сила кохання Ферiхи”.
20.20 “Казкова Русь 2015”.
21.00 “Вечiрнiй Київ”.
22.50 “Свiтське життя”.
23.50 Драма “Фiломена”. (2).

Інтер

05.50 “Подробицi” - “Час”.
06.35 М/ф.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
12.00, 14.00, 16.00, 17.45 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок
з “Iнтером”.
09.20 Т/с “Гречанка”.
11.00 Новини. Дайджест.
11.05 Д/с “Слiдство вели...”
з Л. Каневським”.
12.25, 14.20 Т/с “Людмила”.
14.40 “Судовi справи”.
15.35, 16.15 “Сiмейний суд”.
18.05, 19.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.45 “Чорне дзеркало”.
23.30 Т/с “Шулер”. (2).

TV-4

06.00 Т/с «Моє серце
наполягає». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00 Провінційні вісті.
07.35 Межа правди.
08.30 Переможний
голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Дивовижне
і небезпечне».
10.00 Т/с «Моє серце
наполягає». (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 «Залізна сотня». (1).
17.00 «Дивовижне
і небезпечне».
17.30 «Меланж».
18.00 Т/с «Моє серце
наполягає». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.10 «Погляд зблизька».
20.40 «Слід».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Духовні роздуми».
22.35 Х/ф «Смішні люди». (1).
00.15 Час-Tайм.

ICTV

05.40, 20.20 Цивiльна оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.15 Надзвичайнi
новини.
10.05 Зiрка YouTube.
10.30, 13.10 Т/с “Зниклi”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.50, 16.15 Т/с “Операцiя
“Горгона”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
21.20 Т/с “Лiсник”.
23.10 Х/ф “Убивця”. (2).

СТБ

05.15 “У пошуках iстини.
Володимир Великий”.
05.55 Х/ф “Аелiто, не
чiпляйся до чоловiкiв”.
07.20 Х/ф “На вас чекає
громадянка Никанорова”.
09.00 “Зiркове життя”.
09.55 Х/ф “Iнше обличчя”.
11.45 Х/ф “Мама-детектив”.
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
18.40 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
19.10 “Зiркове життя”.
20.05 Х/ф “Це мiй собака”.
22.35 Х/ф “Мiльйонер”.
00.50 Х/ф “Осiннiй марафон”.

Новий канал

05.30 Телемагазин.
05.35 Служба розшуку дiтей.
06.35, 7.55 Kids’ Time.
06.36 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
06.55 М/с “Кунг-фу Панда:
Легенди крутизни”.
08.00, 18.00 Репортер.
08.05 Т/с “Метод Лаврової”.
10.10 Серця трьох.
14.20, 19.00 Т/с “Воронiни”.
18.20 Абзац!
20.00 Т/с “СашаТаня”.
21.00 Х/ф “Свекруха-монстр”. (2).
23.00 Х/ф “Весiльний
переполох”.

Канал “Україна”

06.15, 13.00, 15.25,
17.10, 21.00 Т/с “Слiд”.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10, 8.10 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
10.00 Т/с “Квиток на двох”.
11.50, 19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Безсмертник”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Операцiя
“Ляльковод”. (2).

ТЕТ

06.00, 7.20 М/с “Лалалупси”.
06.20, 10.20 М/с “Фiксики”.
06.50, 9.30 М/с “Клуб Вiнкс:
школа чарiвниць”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.30 М/с “Пiдлiтки мутанти
черепашки нiндзя”.
08.55 М/с “Смурфики”.
10.55 “Єралаш”.
12.05 Х/ф “Стоптанi туфельки”.
13.15 Т/с “Ксена —
принцеса-воїн”.
15.00 УТЕТа тато!
16.00 Вiталька.
17.00 Країна У.
18.00 Х/ф “Роман iз каменем”.
20.00 Х/ф “Перлина Нiлу”.
22.15 Х/ф “Звичка
розлучатися”. (2).
23.50 ТЕТ-Iнтернет.

ТТБ

08.00-10.00 «Ранок з ТТБ».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Шкільний щоденник».
19.45 «Західний експрес».
20.00 «Удосвіта».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Захисник Вітчизни —
рятувальник».
21.30 «На часі».
22.15 «Актуально».
22.30 «Час країни».
23.00 Мовлення
у цифровому форматі.

ТВi

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

15 лютого
неділя

14 лютого
Субота
УТ 1

06.00 Пiдсумки.
06.15, 7.30, 8.55, 9.00, 22.30 Погода.
06.20 Вiд першої особи. Пiдсумки.
07.35 На слуху. Пiдсумки.
08.30 “Золотий гусак”.
09.15 Перша студiя.
10.10 Зроблено в Європi.
10.30 Подорожуй першим.
11.00 Книга.ua.
11.45 Д/с “Мiй новий дiм Корея”.
12.10 Бiатлон. Кубок свiту. Спринт (жiнки).
13.40 Свiтло.
14.10 В гостях у Д. Гордона.
15.10 Бiатлон. Кубок свiту. Спринт (чоловiки).
16.45 Чоловiчий клуб. Бокс.
17.45 Чоловiчий клуб.
18.20 Д/ф “Палiтра. Дама з єдинорогом”.
18.55 Х/ф “По цигарки”.
21.00 Новини.
21.40 Утеодин з Майклом Щуром.
22.10 Iнша музика з Олексiєм Коганом.
22.40 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 День янгола.
00.00 Концерт В. Павлiка.

Канал «1+1»

06.00 “Шiсть кадрiв”.
07.10, 19.30 “ТСН”.
08.00, 8.35 М/с “Качинi iсторiї”.
09.00 М/ф “Маша i ведмiдь”.
09.25 “Свiтське життя”.
10.25 Комедiя “Красунчик”.
14.25 “Вечiрнiй Київ”.
16.15, 21.15 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка”.
20.15 “Українськi сенсацiї”.
23.15 “Концерт гурту ТIК “Люби ти Україну”.
00.25 Мелодрама “Лукас”.

Інтер

05.45 “Орел i решка. Ювiлейний сезон”.
06.30 М/ф.
06.55 “Подробицi” - “Час”.
07.40 Д/ф “Ельдар Рязанов. Жiночi iсторiї”.
08.45 “Школа доктора Комаровського”.
09.30 Новини.
10.00 Х/ф “Приморський бульвар”.
12.30 Т/с “Сiльський романс”.
16.10 Х/ф “Дiм для двох”.
18.05 Т/с “Я все подолаю”. (2).
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Я все подолаю”. (2).
22.25 Т/с “Друге дихання”.
01.30 Х/ф “Дiвчата мрiї”.

TV-4

06.00 «Унікальна Україна».
06.30 Програма «Про нас».
06.45, 9.15, 11.00 Ранковий фітнес.
07.00 Провінційні вісті.
07.35 Х/ф «Поклик предків». (1).
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Дивовижне і небезпечне».
10.00 Вікно в Європу. Сильні разом.
10.30 Блага звістка з Р. Реннером.
11.15 «Про нас».
11.30 Зміни свій світ.
12.00 Європа у фокусі.
12.30 Х/ф «Кришталевий камінь». (1).
14.30 «Щоденник для батьків».
15.00 Х/ф «Пригоди маленького Мука». (1).
16.30 Дім книги.
17.00 Хіт-парад.
18.00 Наші вітання.
19.00 Єдина країна.
19.30 «Музичні делікатеси».
20.10 «Соло».
21.00 «Меланж».
21.30 Тернопільській філармонії — 75.
22.30 Х/ф «Чорна таверна». (1).
23.30 Єдина країна.
00.10 Час-Тайм.
00.30 Х/ф «Читай по губам». (2).

ICTV

06.05 М/с “Том i Джерi”.
06.50 Х/ф “Бетмен повертається”.
09.00 Спецназ. Повернутися живими.
10.00 Дiстало!
10.55 Цивiльна оборона.
11.55 Iнсайдер.
12.45 Факти. День.
13.05 Т/с “Без права на помилку”.
17.05, 20.05 Т/с “Туман-2”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
21.45 Х/ф “Ханна”. (2).
23.45 Х/ф “Убивця”. (2).

СТБ

06.25 Х/ф “Американська дочка”.
08.05 “Караоке на майданi”.
09.00 “Все буде смачно!”
10.55 Х/ф “За двома зайцями”.
12.15 Х/ф “Мiльйонер”.
14.20 Х/ф “Це мiй собака”.
16.10 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
18.00 Х/ф “Бабине царство”.
21.40 Х/ф “Iнше обличчя”.
23.35 “Давай поговоримо про секс-2”.

Новий канал

05.30 Телемагазин.
06.30 ЛОЛ.
08.05 М/с “Монстри проти прибульцiв”.
09.55 М/с “Iсторiї Тома i Джерi”.
12.50 Т/с “СашаТаня”.
16.35 Х/ф “Турецька для початкiвцiв”.
18.45 Х/ф “Красуня”. (2).
20.40 Х/ф “Нереальна любов”.
22.30 Х/ф “Чоловiк з гарантiєю”. (2).
00.05 Х/ф “Любов пiд прикриттям”. (2).

Канал “Україна”

07.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10 Т/с “Безцiнна любов”.
10.00 Зоряний шлях.
11.00 Т/с “Княжна з хрущовки”.
15.20 Х/ф “Серце без замка”.
17.25 Т/с “Життя розсудить”.
22.00 Т/с “Синя борода”.

ТЕТ

УТ 1

06.00, 7.20, 8.55, 17.10, 22.35 Погода.
06.05 Свiт православ’я.
06.40 Крок до зiрок.
07.30 Шеф-кухар країни.
08.30, 23.00 “Золотий гусак”.
09.05 Як це?
09.40 Хто в домi хазяїн?
10.00 Школа Мерi Поппiнс.
10.20 Хочу бути.
11.00 Подорожуй першим.
11.35 Фольк-music.
12.40 Православний вiсник.
13.10 Бiатлон. Кубок свiту. Естафета (жiнки).
14.50 Д/с “Мiй новий дiм Корея”.
15.25 Бiатлон. Кубок свiту. Естафета (чоловiки).
17.15 Театральнi сезони.
17.45 Гандбол. Лiга чемпiонiв. “Ольборг”
(Ольборг, Данiя) “Мотор” (Запорiжжя, Україна).
19.45 Європейський стадiон культури.
21.00 Новини.
21.40 Перша шпальта.
22.10 Д/ф “6 ярдiв грацiї”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.30 Концерт В. Павлiка.

Канал «1+1»

06.00 Комедiя “У пошуках нянi”.
07.35 М/ф.
08.00, 8.35 М/с “Качинi iсторiї”.
09.00 “Лото-Забава”.
10.05 “ТСН”.
10.50 “Свiт навиворiт: Камбоджа”.
11.50 М/ф “Ескiмоска-2: Пригоди в Арктицi”.
11.55 “Маша i ведмiдь”.
12.20 “Повернiть менi красу”.
13.45 “Мультибарбара”.
14.55 Т/с “Сiмейний бiзнес”.
18.30 “Українськi сенсацiї”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
21.00 “Голос. Дiти-2”.
23.30 Трилер “Сурогати”. (2).
06.25
08.40
09.30
10.00
11.00
12.55
20.00
22.00
01.05

Інтер

Х/ф “Приморський бульвар”.
“Готуємо разом”.
Недiльнi новини.
“Орел i решка. Ювiлейний сезон”.
Х/ф “Дiм для двох”.
Т/с “Любов в спадок”.
“Подробицi тижня”.
Т/с “Друге дихання”.
Т/с “Я все подолаю”. (2).

TV-4

06.00 Х/ф «Поклик предків». (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 маленького Мука».
13.30 «Чарівний ключик».
14.00 «Сільський календар».
14.30 Межа правди.
15.30 «Про нас».
16.00 «Щоденник для батьків».
16.30 «Слідства. Інфо».
17.00 Вікно в Америку.
17.20 «Слід».
17.40 «Про кіно».
18.00 Наші вітання.
19.00 Провінційні вісті. Тиждень.
19.40 Хіт-парад.
20.45 «Про нас».
21.00 «Гал-кліп».
21.30 Єдина країна.
22.10 Х/ф «Кришталевий камінь».
23.45 Час-тайм.
00.00 Провінційні вісті. Тиждень.

ICTV

05.50 Х/ф “Бетмен назавжди”.
07.50 Зiрка YouTube.
09.15 Дивитися всiм!
11.15, 13.00 Т/с “Лiсник”.
12.45 Факти. День.
18.45 Факти тижня.
20.20 Х/ф “Робокоп”. (2).
22.10 Х/ф “Робокоп-2”. (2).
00.25 Х/ф “Робокоп-3”. (2).
05.50
07.10
09.00
11.00
11.55
15.20

СТБ

Х/ф “Щиро Ваш...”
Х/ф “Дiти понедiлка”.
“Все буде смачно!”
“Караоке на майданi”.
Х/ф “Бабине царство”.
“Мiстичнi iсторiї-6”
з Павлом Костiциним”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
20.30 “Один за всiх”.
21.40 “Детектор брехнi-7”.
22.40 “Я соромлюся свого тiла-2”.
00.30 Х/ф “Ще раз про любов”.

Новий канал

05.30 Телемагазин.
06.30 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”.
08.00 М/с “Кунг-фу Панда:
Легенди крутизни”.
09.50 Х/ф “Нестерпнi боси”.
11.55 Х/ф “Нереальна любов”.
13.45 Х/ф “Серцеїдки”.
16.30 Х/ф “Весiльний переполох”.
18.40 Х/ф “Свекруха-монстр”. (2).
20.40 Х/ф “Оце любов”. (2).
22.45 Х/ф “Мрiяти не шкiдливо”. (2).
00.30 Х/ф “Стрiтрейсери”.
07.00
07.40
11.20
19.00
20.00
23.50

Канал “Україна”

Подiї.
Т/с “Життя розсудить”.
Т/с “Рiк у Тосканi”.
Подiї тижня.
Т/с “Княжна з хрущовки”.
Х/ф “Серце без замка”.

ТЕТ

06.00, 8.00 М/с “Лалалупси”.
06.20, 12.25 М/ф “Вiннi Пух: Веснювання з Ру”.
07.30 Байдикiвка.
08.30 М/с “Смiшарики”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
10.35 М/с “Ескiмоска”.
10.50 М/с “Фiксики”.
11.15 М/ф “Якось у лiсi”.
13.35 М/ф “Без Валентинiв день”.
14.15 Х/ф “Доктор Дулiттл-5”.
15.55, 22.40 Х/ф “Оскар”.
18.00 Х/ф “Божевiльне побачення”.
20.00 Вiталька.
21.00 Х/ф “Звичка розлучатися”. (2).
00.35 Х/ф “Об’єкт мого бажання”.

06.00, 8.00 М/с “Лалалупси”.
06.20, 10.50 М/ф “Школа монстрiв:
чому монстри закохуються?”
07.10 “Школа монстрiв”.
07.30 Байдикiвка.
08.30 М/с “Смiшарики”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
10.35 М/с “Ескiмоска”.
12.00 М/ф “Без Валентинiв день”.
12.25 М/ф “Усi собаки потрапляють
до раю-2”.
13.55 Х/ф “Божевiльне побачення”.
15.50 Х/ф “Роман iз каменем”.
17.55 Х/ф “Перлина Нiлу”.
20.00 Вiталька.
21.40 Країна У.
23.00 Х/ф “Об’єкт мого бажання”.

08.00—10.00 «Ранок з ТТБ».
19.00 «Панорама подій».
19.30 «Скарби роду».
20.00 «Спортивні меридіани».
20.15 «Назбиране».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Поклик таланту».
22.20 «В об’єктиві ТТБ».
22.25 «Моя улюблена робота».
22.30 «Абетка здоров’я».
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

08.00—10.00 «Ранок з ТТБ».
19.00 «Студмістечко».
19.15 «Загублені у часі».
19.30 «Мамина школа».
20.00 «Музичний калейдоскоп».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Відверті діалоги».
22.00 «Театральні зустрічі».
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

ТТБ

ТВi

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

ТТБ

ТВi

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

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

7

П’ятниця, 6 лютого 2015 року

Соціум

●●Спортивні новини

●●Пенсійна реформа

Легалізація трудових
відносин сьогодні —
гідна пенсія завтра
Ольга ГІРСЬКА,
перший заступник
начальника управління
Пенсійного фонду України
в Тернопільському районі.
В Україні гостро постала проблема легалізації виплати заробітної плати та зайнятості
населення. Сьогодні чимало
громадян живуть днем нинішнім, надаючи перевагу тимчасовим вигодам, чим сприяють розвитку такого негативного явища, як “тіньова зайнятість” (використання найманої праці без офіційного
працевлаштування).

Команда вчителів-предметників Тернопільського району із завідувачем
сектору молоді та спорту Тернопільської РДА Василем Заторським і головою Тернопільської
районної організації профспілки працівників освіти Ігорем Ракочим.

У здоровому тілі —
здоровий дух
Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.
Фото автора.
27 січня ц. р. у приміщенні
навчально-виховного комплексу “Дичківська загальноосвітня
школа
І-ІІ
ступенів-дошкільний навчальний заклад” відбулися 19-ті Спортивні ігри працівників освіти Тернопільського району, які щорічно
проводить відділ освіти і
сектор молоді та спорту
Тернопільської райдержадміністрації. Цього дня сюди з’їхалися вчителі з 28
загальноосвітніх шкіл Тернопільського району. Загалом у змаганнях взяли
участь 40 освітян.
Фізичної витривалості і найвищих спортивних висот учасникам ігор побажали голова
Тернопільської районної організації профспілки працівників
освіти, яка є основним спонсором змагань, Ігор Ракочий, завідувач сектору молоді та спорту Тернопільської РДА Василь
Заторський, методист Тернопільського районного методичного кабінету Анатолій Івасюк,
директор Дичківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Андрій Романюк і дичківський сільський голова Петро Гринишин.
З умовами проведення спартакіади ознайомив головний суддя змагань, директор Тернопільської районної ДЮСШ Олек-

сандр Шум. Хвилиною мовчання
вшанували пам’ять бійців, які
загинули в зоні проведення
АТО.
Педагоги змогли позмагатися в таких видах спорту, як баскетбол, волейбол, міні-футбол і
настільний теніс. Учителів фізичної культури було поділено
за географічним принципом на
три команди — “Північну” (капітан — вчитель фізичної культури
НВК
“Лозівська
ЗОШ
І-ІІІ
ступенів-ДНЗ” Микола Кітчак)
та “Південну” (капітан — вчитель фізичної культури Баворівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Дмитро
Мричко) зони, до складу третьої
команди
увійшли
вчителіпредметники Тернопільського
району (капітан — вчитель фізики НВК “Лозівська ЗОШ І-ІІІ
ступенів-ДНЗ” Михайло Шемеля). Переможцями у змаганнях
із волейболу, баскетболу і настільного тенісу стала команда
“Півночі”, “срібло” — у “Півдня”.
В міні-футболі першими виявилися освітяни “Південної” зони.
Команда вчителів-предметників
посіла у всіх видах спорту третю сходинку. В результаті комплексного заліку перше місце
виборола команда “Північної”
зони, друге — “Південної”, третіми стали вчителі-предметники.
Кожну із команд нагороджено
грамотами.
“Родзинкою” змагань стала
команда вчителів-предметників,
які виконали на музичних інструментах — барабані, сопілці,

акордеоні — Державний гімн
України, колядки та українські
патріотичні пісні.
— Вперше взяли участь у
Спортивних іграх працівників
освіти Тернопільського району
п’ять років тому, — розповідає
капітан команди, методист Тернопільського районного методичного кабінету, вчитель фізики НВК “Лозівська ЗОШ І-ІІІ
ступенів — ДНЗ” Михайло Шемеля. — Наш творчий колектив
удосконалюється не лише у
предметі, який ми викладаємо,
а й на культурному та спортивному рівнях. Найстарший учасник нашого колективу — 74річний вчитель фізики Домаморицької школи Микола Миколайович Табачук, окрім того, що
ще й досі активно займається
спортом, пише вірші. Врахуємо
сьогоднішні помилки і вже наступного року на спортивних
іграх працівників освіти Тернопільського району дамо бій
вчителям-фізкультурникам.
— Спортивні ігри працівників
освіти Тернопільського району
дають педагогам чудову нагоду
зустрітися, провести гарно час,
обмінятися професійним досвідом, — каже завідувач сектору
молоді та спорту Тернопільської
РДА Василь Заторський. — Освітяни вдосконалюють фізичну
майстерність, форми та методи
проведення спортивних заходів,
залучають до активних занять
спортом і здорового способу
життя молодь.

Переможці 19-их Спортивних ігор працівників освіти Тернопільського району із завідувачем
сектору молоді і спорту Тернопільської РДА Василем Заторським, методистом Тернопільського
районного методичного кабінету Анатолієм Івасюком, директором НВК “Дичківська ЗОШ І-ІІ
ступенів — ДНЗ” Андрієм Романюком і Дичківським сільським головою Петром Гринишиним.

Заробітна плата “без конвертів”
є важливою складовою у динаміці
розвитку економіки Тернопільського району, збільшення надходжень
до бюджету, реальними кроками в
напрямку соціального захисту громадян. Працівники, які отримують
гроші “в конвертах”, є заручниками
самих себе. Отримуючи нелегальну винагороду в результаті домовленості з роботодавцем, вони позбавляють себе соціальних виплат
та гарантій.
Якщо з якихось причин роботодавець не сплачує внески на
загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування за своїх найманих працівників, то періоди, за
які не сплачені внески, “випадають“ із страхового стажу найманого працівника та не включаються в
заробіток для розрахунку розміру
пенсій.
Своєчасна та повна сплата платежів, а також забезпечення заробітною платою працівників не менше мінімальних соціальних стандартів — це обов’язок кожного роботодавця щодо соціального захисту своїх працівників.
Від байдужості і мовчазної згоди кожен “трудовий нелегал” втрачає при досягненні пенсійного віку
— трудову пенсію, а при роботі без
договору — весь трудовий стаж;
відпускні за час щорічної відпустки
і, відповідно, саму відпустку, що
визначено законодавством України; грошову компенсацію за невикористану відпустку, суму індексації заробітної плати у зв’язку із
зростанням цін; доплату за роботу
в нічний час, за наднормативні ро-

боти і роботу у святкові дні; допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю у випадку хвороби,
а жінки ще й допомогу у зв’язку з
вагітністю та пологами, оплату і
саму відпустку з догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку; щомісячну компенсацію збитків у випадку трудового каліцтва
або професійного захворювання, а
також одноразову допомогу (у тому числі родині у випадку смерті
працівника); вихідну допомогу (середньомісячну зарплату) при звільненні через скорочення штатів;
допомогу з безробіття, розмір якої
залежить від офіційного заробітку.
З 1 січня 2015 року вступив у
дію Закон України №77-8 “Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового
державного соціального страхування та легалізації фонду оплати
праці”, яким внесено доповнення
до Закону України №2464 “Про
збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне
соціальне страхування”, збільшено розміри штрафів, які накладаються на посадових осіб підприємств, установ та суб’єктів підприємницької діяльності за порушення термінів виплати пенсій,
стипендій, заробітної плати. Первинне порушення законодавства
тягнуть за собою накладення
штрафу від тридцяти до ста неоподаткованих мінімумів доходів
громадян. При повторному вчиненні порушення протягом року
накладається штраф у розмірі від
ста до трьохсот неоподаткованих
мінімумів.
Фактичний допуск працівника
до роботи без оформлення трудового договору тягне за собою накладення штрафу на посадових
осіб підприємств, установ, фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю, від п’ятсот
до однієї тисячі неоподаткованих
мінімумів доходів громадян. Повторне протягом року вчинення
порушення тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до
двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Не позбавляйте себе майбутнього — наполягайте на легалізації
виплати заробітної плати і трудових відносин із роботодавцями.

●●Служба 101

Будьте обережні
на льоду
Всі повинні розуміти, яку небезпеку криє у собі лід. Особливо сьогодні, коли з потеплінням він тоншає. Пропонуємо поради, що допоможуть кожній людині, яка може опинитися в екстремальній ситуації.
Якщо ви провалилися під кригу
річки або озера, широко розкиньте руки по крайках льодового
пролому та утримуйтеся від занурення з головою. Дійте рішуче і
не панікуйте! Намагайтеся не обламувати крайку льоду, без різких
рухів вибирайтеся на лід, наповзаючи грудьми і по черзі витягаючи на поверхню ноги. Головне
— пристосовувати своє тіло для
того, щоб воно займало найбільшу площу опори. Вибравшись із
льодового пролому, відкотіться, а
потім повзіть у той бік, звідки ви
прийшли і де міцність льоду вже
перевірена. Незважаючи на те,
що вогкість і холод штовхають
вас побігти і зігрітися, будьте
обережні до самого берега, а там
не зупиняйтеся, поки не опинитеся в теплі.
Якщо на ваших очах на льоду
провалилася людина, негайно
сповістіть, що йдете на допомогу.
Підкладіть під себе лижі, дошку,
фанеру (це збільшить площу опори) і повзіть на них. Наближайтеся

до ополонки тільки повзком, широко розкидаючи при цьому руки.
До самого краю ополонки не підповзайте, інакше у воді опиняться
вже двоє. Ремені, шарфи, дошка,
жердина, санки або лижі допоможуть врятувати людину. Кидати
зв’язані ремені, шарфи або дошки
треба за 3-4 метри. Якщо ви не
один, тоді, взявши один одного за
ноги, лягайте на лід ланцюжком і
рухайтеся до пролому. Дійте рішуче і швидко — постраждалий
швидко мерзне в крижаній воді,
мокрий одяг тягне його донизу.
Подавши потерпілому підручний
засіб порятунку, витягайте його на
лід і відповзайте з небезпечної зони. Потім укрийте його від вітру і
якнайшвидше доставте в тепле
місце, розітріть, переодягніть у сухий одяг і напоїть чаєм.
Найголовніше правило, яке вас
убезпечить від лиха, — не виходьте на лід. Рятувальники закликають жителів Тернопільського району бути обережними на льоду.
Батьки, пильнуйте за дітьми, не
дозволяйте їм гратися на льоду,
проводьте з ними профілактичні
бесіди. Пам’ятайте: ваша безпека
у ваших руках!
За матеріалами
Тернопільського РВ УДСНС
України у Тернопільській
області.
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Традиції

●●Вітаємо!

●●Від Миколая до Стрітення

Як Чернелевом-Руським
коляда ходила
Соломія БОЙКО,
студентка ІІ курсу відділення
журналістики філологічного
факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Колектив Почапинської
ЗОШ
І-ІІІ ступенів вітає
з днем народження директора
школи,
професіонала
своєї
справи,
мудрого порадника
Галину
Зіновіївну ЩЕПНУ.
Хай світять Вам життєві зорі,
Хай обминає Вас журба,
Бажаємо від всього серця
Любові, щастя і добра.

Активна і небайдужа до прекрасного
молодь
села
Чернелів-Руський традиційно
ділиться святковим настроєм і
колядою з друзями та знайомими.

Вітаємо з Днем ангела найкращу в світі маму та дружину
Оксану
Мирославівну
ОМЕЛЬНИЦЬКУ із села Смиківці
Тернопільського району.

Нещодавно
на
базі
БК
с. Чернелів-Руський створено вокальний колектив “Веселкові кольори”, який дебютував перед односельчанами з вертепом. Якщо звичайна веселка має сім кольорів, то
в Чернелеві-Руському веселка особлива, бо має одинадцять кольорівучасників — це Софія Старко, Христина і Діана Шмигельські, Мар’яна
Курило, Соломія Чубко, Юра Курик,
Віктор Стрельбіцький, Ярослав
Ковалковський, Олена Гранат,
Соломія Бас і Олександр Шевчук.
Молоде покоління має до чого прагнути і на кого рівнятися, бо незмінними асами в культурно-фольклорній діяльності села залишаються
“Чернелівські забави”.
Вже
кілька
років
поспіль

Нехай в цей день все буде так,
Як серце забажає,
Наповнить ангел світлом
Думки і почуття.
Добра й любові,
Ласки Божої без краю,
Хай щастя барвами
Наповниться життя!

З повагою і любов’ю — син
Андрій, дочка Ольга,
чоловік Юрій.

Вокальний колектив БК с. Чернелів-Руський
“Веселкові кольори” дебютував перед односельчанами з вертепом.
фольклорно-обрядовий гурт “Чернелівські забави” БК с. ЧернелівРуський разом з художнім керівником Тарасом Сотулою, директором
будинку
культури
Людмилою
Митою, музичними інструментами
та добрим настроєм відроджують
давні різдвяні традиції, зокрема
вертеп. За чотири роки існування
учасники навчилися дуже вправно
забавляти слухачів виконанням пісень і театралізованими дійствами.
Винагородою за сумлінні репетиції,
веселі виступи та втомлюючі гастролі стало присвоєння гурту “Чернелівські забави” почесного звання
дитячий зразковий.
Масштабне театралізоване дійство веселить і дарує неабияке естетичне задоволення. Тут тобі і майстерно виконані колядки, і до дрібниць продумане вбрання, і акторські
здібності. Жид торгує крамом, Циганка ворожить, Ангели прославляють новонародженого Ісуса — і все
це під натхненний акомпанемент
Тараса Сотули та інших учасників
колективу на музичних інструментів.
Просто спостерігати за постановкою — неможливо, бо хочеться радіти разом з Пастушками, прославЗразковий дитячий фольклорно-обрядовий гурт “Чернелівські забави”
ляти Різдво і всім разом співати таБК с. Чернелів-Руський з художнім керівником Тарасом Сотулою, директором будинку
ке довгождане та щире: “Нова радість стала!”.
культури Людмилою Митою на Театральному майдані в Тернополі, січень 2015 р.

“Різдвяна казка” у Мишковичах

Колектив НВК “Дичківська
ЗОШ І-ІІ ст. — ДНЗ” щиросердечно вітає з днем народження вчителя фізики і математики Ольгу
Іванівну МАХІНКУ.
Прийде лелека по росі
До Вашої криниці,
Постелить лагідно до ніг
І сонце, і травицю.
І того неба, що в воді,
І того — над водою,
Аби були ясними дні,
А доля — молодою!

Щиро вітаємо з днем народження депутата Великоглибочецької сільської ради Володимира Васильовича КІНАХА, члена виконавчого комітету Лілію
Євгенівну КОЛОПЕНЮК.
Здоров’я, щастя зичим не на рік,
На все життя бажаємо Вам щиро,
Щоб радісним і довгим був Ваш вік
З добром, любов’ю, спокоєм і миром.

З повагою — колектив
Великоглибочецької сільської
ради, члени виконкому,
депутатський корпус.
Колектив Великолуцької ЗОШ
І ступеня вітає з ювілеєм вчителя
початкових
класів
Лесю
Михайлівну ГАЛЯНТ.
Нехай квітує білий цвіт,
Життям стають найкращі мрії,
І доля посила багато літ,
Здоров’я, щастя, радості, надії.

Щиро вітаємо з днем народження дорогу дружину, маму,
невістку,
братову
Наталію
Ігорівну БАРАН із села Смиківці
Тернопільського району.
Летять роки, мов чайки над водою,
І разом з ними доля непроста,
А ти завжди лишайся молодою,
Живи у щасті й радості до ста.

З любов’ю – чоловік Віталій,
син Артур, свекор Мирослав,
свекруха Ольга, братова
Оксана з сім’єю.
Щиро вітаємо з днем народження вчителя української мови
НВК “Домаморицька ЗОШ І-ІІ
ступенів — ДНЗ” Іринея Миколайовича ВАСИЛЬКІВА.

11 січня ц. р. учасники художньої самодіяльності
будинку культури с. Мишковичі подарували своїм
односельчанам “Різдвяну казку”.
Галина ДУДАС,
завідуюча бібліотекою-філією
с. Мишковичі.
11 січня будинок культури
с. Мишковичі подарував своїм односельчанам “Різдвяну казку”. З
давніх-давен у Святе надвечір’я
Христового Різдва приходить до
нашої господи коляда, віщими
дзвіночками воскрешає диводивину: у біднім вертепі, в яслах на
сіні лежить мале дитятко. Старень-

кий Йосиф схилився над ним, а
Марія в любові пригортає до свого
серця малого Ісуса... Возрадуйся,
земле, Син Божий народився!
У різдвяній гармонії мелодії і
слова української коляди учасники
дійства відобразили віковічні традиції нашого народу. На свято завітав Дід Мороз. Різдвяну казку біля
ялинки танцювали сніжинки та герої літературних казок.
Оплесками зустрічали танцювальний колектив “Веселі нотки”,

ансамбль дівчат, солістів — Маринку Брикайло та Надійку Соколовську, гурт
“Легка доріжка”,
учасники якого відобразили, як
святкують “Маланку”. Своїм виступом глядачів вразив Вертеп (керівник Андрій Жук). У колядках і
щедрівках була оспівана радість
великої події — народження Божого Дитяти Ісуса Христа, висловлена віра, що Христос-Месія вбереже Україну від зла і даруватиме їй
щасливу долю.

Ведучі свята — Євген Галковський, Марія Познанська, Неля
Гвоздик. Сценарій свята склали
художні
керівники
Соломія
Сцібайло-Яра, Тетяна Гонтарук,
директор будинку культури Зеновій Лось. У сільській бібліотеці була оформлена книжкова виставка
“Радуйся, земле”, яка висвітила
значення та історію святкування
Різдва Христового.
Христос рождається! Славімо
його!

Хай Матір Божа Вас оберігає,
Міцне здоров’я посилає,
Хай майбуття буде гарним і світлим,
Хай Вас люблять і шанують всі на світі.

З повагою — педагогічний
колектив
НВК “Домаморицька ЗОШ І-ІІ
ступенів — ДНЗ”.
Педагогічний
колектив
Дубівецької ЗОШ I-II ст. щиро вітає з днем народження вчителя
початкових
класів
Зоряну
Володимирівну БАРАН.
Бажаємо кохання та гарних подій,
Здійснення задумів, планів та мрій,
Щастя квітучого, злетів найвищих,
Шляхів до мети легких та найближчих.
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●●Позиція

Не АТО, а ВІЙНА…

Хто ще сумнівається, що москаль —
України ворог, хай читає-перечитує
Шевченка…

Хто каже, що нині радикалізм не на часі,
хай загляне в очі батькам та матерям полеглих синів, дітям-сиротам, які кличуть тата,
котрий вже ніколи не пригорне…
Багатостраждальна землиця ненькиУкраїни забирає в обійми Небесну Армію —
тих, хто гине в АТО…
І ось тут робимо паузу. І думаймо… про
могили…, про тих, кого нема як покласти в
домовину, бо згоріли живцем, чи тіла яких
поглинуті підірваним терміналом в Донецькому аеропорту. Переглядаймо в Інтернеті відео знущань бойовиків. Думаймо про
сусіда-москалика, який вірить інфорбрехням
про “Київську хунту” і допомагає… зброєю
(?!) мирним жителям Донбасу. Театр абсурду? Та ні… Це спрямована далекоглядна політика московского агресора, спрямована на
поширення його впливу у світі; гра, в якій

Україні відвели роль розмінної монети… Лише не врахували сили української душі, величі геройського духу нашого народу.
Нині на часі радикалізм дальшої боротьби. Україна у війні. Російський бездушний
імперіалізм отримає те, що заслужив. Україна має новітніх героїв. Взірцем героїчної
звитяги є воїн, який не здає позицій на передовій, незламний кіборг у полоні, Надя
Савченко в московському казематі.
Ми не будемо домовлятися з агресором. Путін розуміє лише мову сили. Він її і
почує.
Читаймо Шевченка та провідників революційної ідеї ОУН. Це дасть змогу не тільки
бачити, що коїться у світі, але й врятувати
Україну, змусити кожного українця та українку діяти з позиції борця, націоналіста, господаря нашої землі! Боротися, а не зневірюватися. Дороги назад нема. Здобудемо Українську Державу, або згинемо в боротьбі за
Неї. Ми виживемо. Вірю у невмирущість нації борців.

Активно втручатися, впливати й переламувати хід подій на користь держави —
обов’язок кожного свідомого, а не право.
Скільки ще тисяч українців поляже, поки нація дійсно повстане. Винен той, хто при владі. Але кожен починай із себе! Не влаштовує
керівництво — сам вставай до керма. Піднімай тих, для кого слово твоє авторитетне і
борись. Лише не відсиджуйся, не переховуйся, не слабни від помилок інших.
Непомічена чи бездумно і злочинно ігнорована нашими можновладцями Шевченкова “сокира” таки мусить бути взята до рук,
щоб помститися за нинішній глум над
Україною-Катериною, щоб збудити в кожному затурканому Яремі відчайдушного Галайду, щоб зробити з приспаної нації
націю-борця і господаря своєї долі на своїй
землі…
Слава Україні! Ми переможемо!
Любов ДУЛІБ’ЯНИК.

●●Розбудова нації

Від Небесної Сотні
до Небесних Тисяч.
Настала пора зупинити ворога.

Світлій пам’яті загиблих за Україну присвячується
Любов ДУЛІБ’ЯНИК.
Відчуваю глибоку відповідальність за
усе, що робиться в моїй країні. Я –
націоналіст, людина, у серці якої співає Україна, молиться Україна, а нині
– особливо болить Україна.
Сьогодні матері масово отримують синів у трунах. Соціально незахищені українці
вже давно перейшли межу зубожіння – усе
дорожчає в рази, купівельна спроможність
людей мізерна.
Мільйони, зібрані народом для армії,
перехоплюють лихварі з провладних кабінетів, наживаючись на людському горі. На
словах виголошують складність ситуації в
державі, на ділі ж продають Україну, торгуються з її віковічним ворогом.
Тягнемо руку, прохаючи допомоги у світу, виголошуємо проведення реформ на
догоду європейським та американським
інституціям… Невже не збагнемо, що окрім
нас самих Україну ніхто не врятує. Світ не
налаштований починати повномасштабну
війну з Росією, але Україна воює… Тисячі
загиблих, поранених, сотні полонених вояків оплакують в українських родинах. Міжнародна практика впливу світової спільноти на країну-агресора приносить мінімальні результати. З агресором не домовитись.
Проголошуємо люстрацію влади і, водночас, відкриваємо нові кримінальні справи на активістів-борців за справедливість.
А тим часом досі не покарані ті, хто винен
у побитті студентів на Майдані, у загибелі
Небесної Сотні.
Хто понесе покарання за знищення
української армії, за антидержавну діяльність керівників воєнних відомств, за корупцію посадовців, пов’язаних із забезпеченням українського війська?! Хто відповість за тисячі смертей солдатів на усіх
ділянках фронту через невідповідність, чи
взагалі відсутність бойових наказів військових керівників різних рангів, а особливо за те, що стосувалося Іловайського
котла та Донецького аеропорту?!
Жалюгідний стан української армії, відсутність бойового спорядження можна було б зрозуміти за часів режиму Януковича,
але аж ніяк не сьогодні, після Революції
Гідності.
Забезпечення армії лягло на плечі свідомих волонтерів та родичів мобілізованих. А де держава? Коли, нарешті, належним чином буде налагоджена оборона
країни?

Зараз Україна
перебуває у стані
війни з третьою
військовою потугою у світі, а
очільники держави і далі говорять
про проведення
військових дій у
зоні АТО. Хочеться запитати про
те, чому ж тоді на
фронті не воюють
відповідні структури
правоохоронних органів.
Вони знаходяться
найчастіше в тилу, а не на передовій,
роблять
своєрідні зачистки ситуацій, проводять інструктажі. Не мобілізують
і пенсіонерів правоохоронних органів. Їх тримають у резерві. Для чого?
Адже в країні АТО. Натомість воюють переважно добровольці-патріоти та прості українські чоловіки, які не переховувалися від
повісток, не купували фіктивних медичних
довідок, а пішли захищати Батьківщину.
Що і як робити, аби змінити усе в країні
для збереження і розбудови моєї нації?
Історія вимагає від нас розірвати
зв’язки з Путіним і Московією у всіх просторах та очистити українські провладні
кабінети від тих, хто сплямив власну честь
співпрацею з попередніми режимами. До
влади часто приходили “брати-балакуни,”
які вправно оперували національнопатріотичними гаслами, серце ж їхнє було
далеке від українського люду, його потреб
та сподівань. Такі можновладці відбували
не одну каденцію, збагачуючи власні гаманці і ставали причиною людських розчарувань, розпачу та зневіри. Рішення,
прийняті ними, політика, яку вони проводили як на найвищому, так і на місцевих
рівнях, у кращому випадку спливли популізмом (що теж є втратою можливостей і
часу), у гіршому ж — ставали додатком до
відверто антинародної, веденої комуністами, соціалістами та регіоналами політики
винищення Духу Нації, руїни усіх сфер
суспільного життя України на догоду московському імперіалізмові. Верховна Рада
часто слугувала піар-залою для майбутніх
виборчих кампаній.

●●День за днем

Годинник
історії

Червоно-чорний календар
пам’ятних дат для кожного
українця.Радимо зберігати
в серці та у домі на видноті
впродовж усього життя.

СІЧЕНЬ
1 січня
Народився Степан
Бандера (1909 рік),
ідеолог та теоретик
українського націоналістичного руху ХХ століття, голова Проводу
ОУН-Б. Герой України.
6 січня
Народився
Василь Стус (1938 рік)
український поет,
дисидент,
політв’язень. Герой
України.
19 січня
Народився
Ярослав Стецько
(1912 рік), президент Антибільшовицького Блоку
Народів, голова
Проводу ОУН-Б.
22 січня
День Соборності України.
Проголошення УНР (1918 рік).
Акт Злуки УНР та ЗУНР (1919 рік).
Смерть
Перших
Героїв
України
Небесної Сотні (2014 рік). Вічна пам’ять:
Сергій Нігоян, Михайло Жизневський, Юрій
Вербицький.
29 січня
День пам’яті Героїв Крут.
Звитяжний бій під Крутами (1918 рік).

ЛЮТИЙ
3 лютого
Створено
ОУН
(1929 рік). Перший
голова
—
Євген
Коновалець.

Націоналісти ж були на передньому
краю боротьби, завжди тверезо усвідомлювали ситуацію і відповідали на виклики
свого часу. Вони знали, що саме Москва є
головним віковічним ворогом України і завжди закликали очільників держави позбавлятися ілюзій щодо Кремля. Сліпота
політиків-лібералів завжди дуже дорого
коштувала українській нації. Зараз знову
платимо дорогу ціну і гартуємося у битвах
з Москвою. Єдиним шляхом визволення
з-під гніту Росії є збройна національновизвольна війна.
На превеликий жаль, за 23 з половиною
роки незалежності України жодна з влад не
проявила інтересу до розвитку країни –
Українського, як у Шевченка: “в своїй хаті
своя правда і своя воля”… Навпаки, вони
сприяли денаціоналізації українців, які, як
маятник, коливалися між західним світом
та Росією. Навіть Революція Гідності докорінно не змінила ситуації. Тому нам потрібна національна революція, а не лише антирежимні акти бунту. Україні необхідна національно свідома влада українського походження.
Революцію Гідності витягли націоналістичні організації (“Правий сектор”, “Свобода”, ОУН) та зорганізовані загони самооборони Майдану, а здобутками скористалися представники лібералів. Народе, не
зроби більше такої помилки!
Продовження на 10 стор.

12 лютого
Замучена поляками
Ольга Басараб, член
УВО (1924 рік).

12 лютого
Загинув командир
УПА-Північ Дмитро
Клячківський
(Клим-Савур) (1945 рік).

16 лютого
Проголошено самостійність
Кубанської Народної Республіки (1918 р.)
20 лютого
Народився Улас
Самчук (1905 рік),
український письменник,
журналіст, член ОУН.

21 лютого
День рідної мови.
Загинула Олена
Теліга (1942 рік),
українська поетеса,
член ОУН.
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●●Незабутні

Від Небесної Сотні
до Небесних Тисяч.
Настала пора зупинити ворога.

Світлій пам’яті загиблих за Україну присвячується
Продовження.
Початок на 9 стор.
Ліберальній ідеології ми пропонуємо
модель Української націоналістичної держави.
Як ніколи, нині актуальна потреба
провідників-націоналістів, здатних на державному рівні провадити ідеологію націоналізму. Без провідників ідеї у життя вона,
ідея, здатна бурунити розум і серце, але
має зв’язані руки. Нарешті національній
ідеї в Україні сам Бог розв’язав руки. Революція Гідності засвідчила високий рівень
свідомості та зорганізованості громадянського суспільства, хочу мовити — нації.
Але є непочатий край роботи. “На голос
бойових сурм зриваються та ідуть в ополчення тільки люди з лицарською психологією, раби цього голосу не чують”, — писав
Василь Галаса. Нині постає той боєздат-

ний тип української людини, яка стримує
імперські апетити Росії, заходить у владні
коридори державного та місцевих рівнів,
аби чинити благо для кожного українця.
Не маємо права зупинитися на рівні Революції Гідності, а мусимо перейти до
утвердження слів Ярослава Стецька: “Націю не можна вважати сповна суверенною,
якщо вона ще перебуває в путах олігархів,
беззаконня, лихварства. Якщо соціальну
несправедливість здійснюють чужинці,
якщо сам українець соціально експлуатує
свого ж брата по крові, то це руйнує націю,
обертає живе національне братство на
формальність та брехню, створює умови,
за яких українець у своїй суверенній спільності не може реалізувати себе”.
Є надія, що перемога націоналістичних
сил в Україні призведе до докорінних змін
суспільного життя. Для тих, хто розуміє,
хто такий націоналіст, не виникає сумніву у

перемозі добра над злом, правди над
брехнею, у перемозі чину та справедливості.
Міхновський писав: “Нас мало, але голос наш лунатиме скрізь по Україні, і кожен, у кого ще не спідлене серце, озветься
до нас, а в кого спідлене, до того ми самі
озвемося”.
Додам лишень... Сьогодні нас не так
уже й мало. До Вас, земляки, ми йдемо зі
словом національної ідеї: “Бог та Україна!”.
Гуртуймося, культивуючи історичну
пам’ять, шануючи наших героїв ділом, виховуючи молоде покоління прикладом.
Борімося до перемоги за Правду та Волю! Розпочата на Майдані Революція Гідності має бути завершена становленням
Національної Держави.
Поможи нам, Боже.
Слава Україні!

●●Героям слава!

“Мамо, не плач, а гордися…”
Галина ЮРСА – ТРР “Джерело”.
День 1 лютого цього року видався
напрочуд гарним та теплим. Звичні у
ці дні морози відступили. Пташки заспівали, нагадуючи людям про близьку весну. Сумно було на душі у всіх,
хто зібрався у с. Курівці Зборівського
району, щоб провести в останню
путь
двадцятивосьмирічного
Юрія Флисту, який
загинув 15 жовтня
2014 року у бойовому зіткненні з
противником на
блокпосту
№32
поблизу с. Сміле
Луганської області на Лисичанській
трасі. Багато тут
було вчителів з
Великого Глибочка Тернопільського району, адже
Юра у 2003 році
закінчував
цю
школу.
Два ряди свічок,
люди на колінах, багато квітів… Усе свідчило про те, що усі прощаються з героєм, з
тим, хто душу свою
поклав за друзів своїх,
за Батьківщину, а тому
небо та Бог приймають його в свої обійми.
Юрій Флиста народився 14 квітня 1986
року у Курівцях Зборівського району у па-

тріотичній родині. Ріс гарною та допитливою дитиною. Одночасно мав твердий характер і волю, як характеризують його
вчителі. Завжди дотримував слова. “Хоч
був спокійний на вдачу, проте, коли чув
розповіді про козаків чи українських повстанців, в його очах загоралася іскра, —
згадує вчитель історії з Курівців Зеновій

Прощання з Юрієм Флистою
у місцевому храмі.

В останню путь Героя проводжала
громада села Курівці Зборівського району.

Юрію Флисті було 28 років.
Матвіїв. — Великий вплив на хлопця мав
дідусь Василь, який був патріотом, гарним
українським господарем. Юра добре вчився. Мав багато друзів та товаришів. Та і
весь клас, де навчався хлопець, був дружнім, згуртованим...”
З перших днів Революції Гідності Юрій
Флиста майже щодня поспішав з Великого
Глибочка, де працював, до Тернополя на
Майдан підтримувати українців щодо європейського вибору України, а потім за покликом серця пішов добровольцем у зону
проведення антитерористичної операції,
де гідно виконував усі покладені на нього
обов’язки.
У Курівцях розповідають, що
14 жовтня Юра вітав дядька Василя Чорного з днем народження. А в останній день свого короткого земного життя 15 жовтня десь біля 11 год. зателефонував до мами та брата. Сказав,
що все добре і що дуже поспішає. Більше дзвінків від Юри не
було…
Указом Президента України
№838-2014 від 31.10.2014 року
“за особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної
цілісності
України,
вірність військовій присязі Юрія
Флисту нагороджено орденом
“За мужність ІІІ ст.”.
“Матусю, не плач, а гордися,
— сказав Архиєпископ і Митрополит
ТернопільськоЗборівський УГКЦ Василь Семенюк, — твій син віддав найдорожче — життя за Україну. Хай
будуть благословенні батьки, які
народили та виховали такого
гідного сина – патріота. Пишайся, рідна земле, що маєш таких
гідних захисників!”.

“Змініть себе
та Україну
на краще – цим
ви справді
вшануєте
пам’ять Андрія
Кузьменка”
“Не твоя вина – шо ти батька свого
син, а твоя біда – не вміти бути ним”.
Із пісні групи “Скрябін”
“Сам собі країна”.
Ірина ЮРКО.
2 лютого в дорожньо-транспортній
пригоді на Дніпропетровщині загинув відомий український співак,
лідер групи “Скрябін” 46-річний
Андрій Кузьменко, відомий під
псевдонімом Кузьма Скрябін.
Про те, що українська музика в Україні не формат, Кузьма стверджував від
початку своєї творчості – останні 25 років. Називав парадоксом те, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення не надавала ефірні частоти
для україномовного радіо. Врешті музикант створив власне інтернет-радіо,
щоб пропагувати українську музику і
спілкуватись з людьми. Найбільше любив розмовляти з простими громадянами, вмів бути ними почутим завдяки
словам своїх пісень, книжок. Кузьма
Скрябін був активним волонтером, відколи почались бойові дії на Донбасі,
робив це без показовості, але постійно
наголошував, що не розуміє цієї війни.
Він їздив до бійців, купив машину для
АТО, виступав перед пораненими.
Тисячі знайомих і фанатів Кузьми 4
лютого прийшли провести в останню
путь одного з кращих українців у Преображенській церкві в Львові. Майже у
кожному українському місті відбулися
прощальні вечори, під час яких присутні
співали пісні Андрія Кузьменка, згадували свої історії, пов’язані з ним, молилися, запалювали свічки. Відомі вітчизняні
виконавці зробили кавер-версії пісень
Скрябіна, зокрема Святослав Вакарчук
впродовж ночі 3 лютого записав пісню
“Мовчати”, слова до якої написав
Андрій Кузьменко. Співачка Руслана Лижичко створила зі своїм чоловіком
пісню-присвяту “Ти ще відкриєш очі” –
“це реквієм-балада присвячена другові
і братові по сцені Андрію Кузьменку”.
“Ох як же ж боляче. За все. І за те, що
справжня любов у нас часто проявляється, коли людини вже нема… Встигайте цю любов проявити за життя!”, –
написала на своїй сторінці у Facebook
колега Кузьменка Марічка Бурмака. “Не
забувайте слухати пісні Андрія і передати їх своїм дітям, коли прийде час. Змініть себе та Україну на краще – цим ви
справді вшануєте його пам’ять, рецепти
змін шукайте в його піснях та численних
інтерв’ю. І заплануйте собі похід на концерти всіх українських артистів, які для
вас хоч щось значать. Поки ще не пізно”, – слова одного з найкращих друзів
Скрябіна – Олександра Положинського.
Поховали Андрія 5 лютого на батьківщині – в селищі Брюховичах на Львівщині, у сімейному склепі Кузьменків.
В Андрія залишилася вдова Світлана і
донька Марія-Барбара 1997 року народження.
Почапинська сільська рада, територіальні громади сіл Забойки та Почапинці висловлюють глибокий жаль,
скорботу і співчуття рідним у зв’язку із
загибеллю учасника антитерористичної операції 31-річного Заплітного
Дмитра Івановича, жителя с. Забойки, який від серпня 2014 року стояв на
захисті східних рубежів України. Вічна
пам’ять герою!
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Джордж Вашингтон —“батько нації”

Не довіряйте
телефонним
шахраям

В американській армії є
найвище військове звання
— генерал армії, у флоті —
адмірал флоту. Це звання
приблизно відповідає маршалові в інших країнах.
Проте у США існує ще особливе найвище звання “генерал армій Сполучених
Штатів”, що відповідає генералісимусу. 1976 року
президент США Джеральд
Форд надав це звання першому президентові Джорджу Вашингтону, у списках
армії його ім’я зазначатиметься назавжди як вищого воєначальника.
Прижиттєва слава першого з
“батьків-фундаторів” США була
безмежною. Коли він помер
1799 року, у віці 67 років, у своєму маєтку Маунт-Вернон, оточений загальним поклонінням,
30-літній генерал Наполеон Бонапарт, новий правитель Франції, слава якого ще тільки зароджувалася, видав траурний наказ, написаний енергійною і
сильною мовою: “Ця велика людина билася проти тиранії, він
утверджував незалежність своєї
вітчизни. Пам’ять про нього завжди буде дорогою для французького народу, як і для всіх
вільних людей обох частин світу”. Незважаючи на піднесений
стиль, ніхто ні тоді, ні тепер не
угледів тут перебільшення. Художник Джон Стюарт за три роки до смерті Вашингтона написав його портрет, 1932 року канонізований і схвалений офіційно вищими інстанціями США.
Але мало кому відомо, що коли
Джон Стюарт завершував своє
полотно, він так відгукнувся про
цю людину: “Чотири обличчя Вашингтона викривають найбільш
сильні й некеровані пристрасті.
Якби він народився в лісах, то
був би найлютішим із дикунів”.
Така думка багатьох дуже здивує: ми бачимо величне і холодне обличчя літнього джентльмена. Сам Стюарт поспішив уточнити: “Але, звичайно, президент
добре контролює себе”. І всетаки: чи слушна думка художника? Наскільки відповідав оригінал, тобто характер Вашингтоналюдини, портрету?
Предки Вашингтона переселилися на американський континент із Англії в середині XVII століття. Його батько, Августин Вашингтон, людина із здоровою
фізичною силою, рідкісної доброти, володів блискучою діловою хваткою — налагодив виплавку чавуна, що дозволило
йому стати процвітаючим плантатором. Старший син від другого шлюбу Джордж успадкував
від батька високий зріст (191
см), силу, спокійний і врівноважений характер і, як побачимо
далі, ділові якості. Біографія першого президента США — класичний приклад людини, “що зробила самого себе”, як кажуть американці. В 11 років Джордж втратив батька, у 16 — почав самостійне життя, коли поїхав від
матері, деспотичної жінки зі
складним характером. Дитинство і юність Вашингтона при-

себе:
чи
не
склалося б життя Вашингтона й
історія
США
інакше, коли б
він досяг свого?
Навряд! Історія
йшла своїм невблаганним поступом. Чарівний
маєток
Маунт-Вернон
за 7 років до
відставки Джорджа позбавився
свого господаря
— Лоуренса Вашингтона
(туберкульоз).
Спадкоємцем
став його улюблений
брат
Джордж.
Вашингтон ще не
був одружений,
але був закоханий, тихо і безнадійно, вже 10
років. Вона —
Саллі Ферфакс,
високоосвічена
аристократка. І
Перший президент США
головне — дру(1789-1797) Джордж Вашингтон.
жина його кращого товариша
йшлися на роки “нестійкого миДжорджа Ферфакса. Він схилявру” з індіанськими племенами
(30-40 рр. XVIIІ ст.), хлопчик ці- ся перед її розумом, добротою...
лими днями блукав серед живо- Але, пам’ятаючи про засвоєні
писних пагорбів та лісів Вірджи- правила стоїків, вважав за неможливе зрадити друга. Дружба
нії, рано навчився сидіти в сідлі і
так і не переросла в любов, що
стріляти з мушкета. Великий
стало трагедією для обох. Вавплив на нього мав зведений
шингтон, що ненавидів надмірну
брат Лоуренс, освічена і благородна людина з м’яким почуттям душевну відвертість (кодекс
джентльмена!), писав їй стримагумору. Саме до Лоуренса, що
ні і витончені листи. Їхня переуспадкував після смерті Августиписка тривала 40 років, до самої
на Вашингтона велику частину
“батька-фундатора”
його майна, переїхав жити 16- смерті
річний Джордж. Лоуренс увів йо- США...
Одружився ж Джордж Ваго в коло своїх родичів і друзів,
шингтон з 26-річною багатою
блискучих аристократів Ферфаквдовою з двома дітьми Мартою
сів, які, оцінивши обдарованість
Кастінс. Вона стала йому вірною
юнака, взяли Джорджа під свою
дружиною і другом до кінця житопіку.
Вони
вчили
майбутнього тя. Прийомних дітей Джордж ду“батька нації” передусім “науці же любив (своїх у нього не було), виховував як рідних і сприйжити” древніх римлян, особливо
няв смерть 17-річної дочки Марстоїків (шанованим був Сенека).
На все життя Джордж запам’ятав ти як найглибше особисте горе.
17 років життя у власному маєткілька простих і суворих правил:
ку (1758-1775) — це благополуч1) треба не втікати від життя, а
зустрічати його без остраху, не ні роки багатого плантатора,
уникати відповідальності, а бра- власника обширних земель і сотень рабів. До рабства наш гети її на себе; 2) хороша людина
рой ставився, як до схваленої
не може бути нещасною, а повсіма системи господарювання,
гана — щасливою; 3) найвища
доблесть — нехтування смертю. стежив, щоб раби були здорові.
Так гартувався характер держав- Був дбайливим господарем (він
перший у Вірджинії посіяв пшеного мужа.
У 20 із лишком років, коли по- ницю замість тютюну), аристократом, який любив полювання
чалася війна англійських колоній
на лисиць, справжнім американв Америці з французами та їхніцем, що викарбував класичну
ми союзниками — індіанцями,
фразу: “Парламент у Лондоні
молодому офіцерові доводилося
має не більше права запускати
пробиватися з фортець, що були
руку в мою кишеню, ніж я в йов облозі, міняти кількох убитих
коней у розпалі лютої битви, го!”.
Як з 43-літнього джентльмена
провалюватися під лід у 30градусний мороз... “Бог беріг вийшов військовий (а потім і політичний) лідер американської
мене”, — говорив Джордж (на
революції? Вашингтон був градумку деяких істориків, він більше вірив у долю). 26-річний пол- нично обурений ставленням коковник Вірджинського колоніаль- роля Георга III до американських
підданих: побори, заборона вільного ополчення Джордж Вашингної торгівлі, диктат у всьому. Він
тон виходить у відставку, так і не
не був радикалом і не терпів
ставши офіцером англійської коанархії будь-де (у майбутній Конролівської армії, хоч і прагнув
тинентальній армії США було
цього. Деякі історики запитували

введено найжорсткішу дисципліну). Та він твердо знав: колонії
загалом, і кожен громадянин
особисто (раби і жінки — особлива тема) мають право “на
життя, свободу і щастя”, а якщо
будь-який уряд чи навіть (як би
ми сказали) “легітимно” коронований англійський король посягають на ці права — народ має
повне право повстати. До повстання Вашингтон приєднався
аж ніяк не серед перших.
Ще за півроку до початку війни за незалежність, восени
1774 р., він писав другові: “Щодо незалежності, то її не бажає
жодна розсудлива людина у всій
Америці”. Але жорстка воля історії підпорядкувала собі і його,
найдосвідченішого офіцера серед повсталих лідерів (одна з
причин, чому саме він став командуючим). Роздуми Вашингтона напередодні війни добре передають його слова: “Я абсолютно впевнений, що ніхто не
повинен ані хвилини сумніватися, чи вдатися до зброї для захисту священного дару свободи,
від якого залежить усе добро і
зло в житті, однак зброя, наважуся додати, — останній засіб”.
Але тут немає ні грама розгубленості — є почуття щонайбільшої
відповідальності за країну та людей. Саме це і зробило Вашингтона бездоганним державним лідером.
Останні 24 роки життя Джорджа Вашингтона овіяні славою.
Вони загальновідомі: перемога
на чолі Континентальної армії
США у Війні за незалежність
(1775-1783 рр.), провідна роль у
прийнятті першої (і до сьогодні
єдиної!) Конституції США 1787
року, перебування на посту першого президента США (17891797 рр.). Деякі “гарячі голови” в
армії пропонували Вашингтону
стати диктатором, навіть монархом, але він категорично відмовився, бо пам’ятав: шанований
ним Рим вступив на шлях загибелі, коли з республіки перетворився на імперію. 1791 року відомий письменник Ф. де Шатобріан відвідав Вашингтона у тогочасній столиці Філадельфії.
Його вразило те, що будиночок
президента не відрізнявся від
інших, жодної охорони, одна
служниця. Поводився президент
дуже просто і скромно. “Ось істинна ознака величі!” — згадував
потім Шатобріан.
Ім’я Джорджа Вашингтона багато про що говорить і нам,
українцям. Досить пригадати,
що писав найвеличніший українець Тарас Шевченко про найвеличнішого американця в знаменитій поемі “Юродивий”: “Коли ми діждемося Вашингтона з
новим праведним законом? А
діждемось-таки колись!?” Нам
усім, громадянам України, дуже
треба, щоб це трапилося не колись, а тепер. І залежить це тільки від нас.
Підготувала
Соломія ТКАЧУК,
студентка ІV курсу
відділення журналістики
ТНПУ ім. В. Гнатюка.

●●Спорт для всіх

На Тернопільщині розпочався обласний конкурс
малюнка на спортивну тематику серед дітей — вихованців
дитячих спеціалізованих навчальних закладів
Олена ГИКАВА.
На Тернопільщині розпочався обласний конкурс малюнка на спортивну тематику серед дітей — вихованців
дитячих спеціалізованих навчальних закладів.
Метою проведення конкурсу є
популяризація фізичної культури
і спорту, активного способу життя, як одного із чинників гармонійного розвитку людини.

Участь у конкурсі малюнка
можуть брати усі бажаючі віком
9-12 років, 13-15 років, 16-18
років. Перед учасниками постає
завдання за допомогою олівця,
фарб розповісти про своє бачення здорового способу життя,
улюблений вид спорту та спортивні уподобання. Учасниками
конкурсу є особи, які до 27 лютого 2015 року надішлють на
адресу конкурсного журі малюнки на задану тему. Кількість
малюнків від одного учасника

не обмежується. Стиль і техніка
виконання робіт – довільні. Малюнок подається на аркуші паперу без рамок. Конкурсні малюнки авторам не повертаються
і рецензії їм не видаються. На
зворотному боці кожної конкурсної роботи необхідно зазначити назву роботи, техніку
виконання, прізвище, ім’я, побатькові, місце навчання.
Конкурс відбудеться в Бережанській обласній комунальній
ЗОШ — інтернаті І-ІІІ ступенів з

поглибленим вивченням трудового навчання, Теребовлянському навчально-виховному комплексі Тернопільської обласної
ради, Чортківській ЗОШ — інтернаті І-ІІІ ст., Новосільському обласному спеціальному навчальновиховному комплексі.
Переможці та призери отримають нагородну атрибутику від
організатора – Тернопільського
Обласного центру фізичного
здоров’я населення “Спорт для
всіх”.

Триста тисяч гривень, понад
чотирнадцять тисяч американських доларів, півтори тисячі євро та півтора кілограма золотих виробів – така ціна довіри тернополян телефонним шахраям. Якщо конвертувати валюту та ціну
ювелірних прикрас, загалом
виходить сума у майже півтора мільйона гривень. А ще
більше вражає, з якою легкістю люди віддавали ці гроші.
Достатньо було їм у телефонному режимі розповісти вигадану історію про міліцію,
бійку чи аварію, в якій фігурував хтось із їхніх рідних чи
родичів, і тернополяни виносили з помешкання останнє.

Такий вид шахрайства набув на
Тернопільщині загрозливого характеру. Траплялося, за добу міліціонери реєстрували по два-три
таких факти. Аби не перейти “епідемічний поріг”, правоохоронці активніше взялися до профілактичної
роботи: застереження у друкованих засобах масової інформації,
роз’яснення по радіо, телебаченню, розклеєна у людних місцях інформація про схеми шахрайства
та поради, як вберегтися від нього.
Кропітка робота принесла результат. Обізнаність щодо такого виду
шахрайства допомогла подружжю
пенсіонерів з обласного центру не
потрапити у пастку зловмисників.
Як пригадує 68-річна тернополянка, до неї близько четвертої години ранку на стаціонарний телефон
зателефонував невідомий. У слухавці лунало: “Я розбив машину,
збив на переході чоловіка, мене
забрала міліція”. Далі почулися
крики та плачі. Жінку охопила паніка, спросоння вона не могла зрозуміти, що відбувається. На запитання “хто телефонує”, жінка не
отримала чіткої відповіді. Тоді, назвавши ім’я свого зятя, запитала,
чи це він, чим сама себе видала.
За збігом обставин родич був за
межами міста, тож пенсіонерка подумала, що з ним трапилася біда.
На щастя, в цей час вдома був чоловік пенсіонерки. Саме він “розкусив” шахрая. Зателефонувавши
на лінію 102, тернополянин
з’ясував, що зять в аварію не потрапляв.
Тимчасово
виконуючий
обов’язки начальника обласної міліції Олександр Богомол звертається до краян проявляти пильність і не довіряти телефонним
аферистам. Перевіряти інформацію, отриману від телефонних незнайомців – такими повинні бути
першочергові дії усіх, кому повідомляють про нещастя з рідними. Не
бігати по будинку і збирати гроші,
а зателефонувати на лінію 102 і
розповісти ту ж історію, яку ви почули у телефонній слухавці. І вже
від справжнього міліціонера довідатися правда це чи ні.
Ще один важливий крок – поговорити з родичем, з яким начебто трапилася біда. Навіть, якщо
вам здалося, що у слухавці ви почули його голос, перевірте це. Телефонуйте тільки на його номер
телефону.
І наостанок: за будь-яких обставин зберігайте здоровий
глузд, не панікуйте, контролюйте
себе. У випадку з шахраями така
ваша поведінка останніх залишить “з носом” і збереже ваші
заощадження.
За матеріалами
Тернопільського РВ УМВС
України в Тернопільській
області.
Управління Пенсійного
фонду України
в Тернопільському районі
просить отримувачів пенсій
своєчасно повідомляти органи, що призначають та виплачують пенсію, про прийняття
на роботу, звільнення з роботи, зміни в складі сім’ї, зміни
місця проживання та інші обставини, що можуть вплинути
на пенсійне забезпечення.
Тел. для довідок: 53-50-72,
53-51-54.

Час місцевий

П’ятниця, 6 лютого 2015 року

●●Країна знань

●●Податкові новини

Соцпільга
у розмірі 100% —
з наступного року

Першокласники Довжанківської ЗОШ І-ІІІ ст.
та класовод 1 класу Галина Федорівна Калуш під час свята “100 днів у школі”.

Сто днів у школі

Ірина ВАСИЛИК,
педагог-організатор
Довжанківської ЗОШ І-ІІІ ст.

Для першокласників Довжанківської ЗОШ І-ІІІ ст. вистачило сто
днів, щоб навчитись рахувати в
межах першого десятка, вивчити
23 літери і навчитись писати найпростіші слова та речення. Цікаве
свято “100 днів у школі” для учнів,
вчителів і батьків організувала і

провела класовод 1 класу Галина
Федорівна Калуш. Наймолодші
школярі демонстрували свої вміння
відгадувати
загадки,
розв’язувати веселі задачі, розповідати про засвоєні правила для
учнів, розпорядок дня, виявили
бажання і надалі пізнавати щось
нове.
Завітали до першокласників у
гості і казкові герої, які теж підготували для них цікаві завдання.

Не обійшлось свято без віршів,
пісень і конкурсів. Східний танець
подарувала глядачам учениця 1
класу Софійка Ухналь. Присутні
мали можливість оглянути виставку творчих робіт наших першокласників. Вся шкільна родина
побажала “винуватцям свята”,
щоб іскорки пізнання ніколи не
згасали в їхніх очах, щоб вони надалі були такими ж згуртованими,
здібними і допитливими.

●●Коментар фахівця

Обстеження сімей,
де є новонароджений
Народження дитини – відповідальна і важлива подія
у житті кожної сім’ї. При народженні дитини призначаються виплати державної допомоги.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України з січня 2015
року контроль за цільовим використанням допомоги і створенням
належних умов для повноцінного
утримання та виховання дітей здійснюється Тернопільським районним центром соціальних служб для

сім’ї, дітей та молоді шляхом проведення вибіркового обстеження
окремих сімей.
У разі встановлення факту нецільового використання коштів виплата допомоги припиняється на
підставі пропозицій Тернопільського районного центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді.
Виплата припиняється з місяця,
що настає за місяцем, в якому виникли зазначені обставини, за рішенням органу, який призначив
допомогу.
Виплата допомоги поновлюєть-

ся у випадках, коли особа, що фактично здійснює догляд за дитиною
звернулася протягом шести місяців після припинення виплати допомоги до органу, що призначив
допомогу, з письмовою заявою.
Людмила ПАСТЕРНАК,
провідний спеціаліст,
юрисконсульт відділу
соціальної роботи
Тернопільського районного
центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді.

Застосування податкової соціальної пільги в розмірі, що
дорівнює 100% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, передбачено
ввести в дію з 1.01.2016 р.
Державна фіскальна служба
України у листі від 21.01.2015
р. № 1665/7/99-99-17-02-01-17
зазначила, що п.п. 169.1.1 Податкового кодексу України передбачено, що платник податку
має право на зменшення суми
загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у
вигляді зарплати, на суму податкової соціальної пільги у
розмірі, що дорівнює 100%
розміру прожиткового мінімуму
для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, для будьякого платника податку.
Вищезазначена норма набирає чинності з 1 січня 2016 року. До 31 грудня 2015 року податкова соціальна пільга надається в розмірі, що дорівнює
50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи
(у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня
звітного податкового року, для
будь-якого платника податку.
Прожитковий мінімум для
працездатних осіб з 1 січня
2015 року встановлено у розмірі 1218 гривень. Таким чином, 100-відсоткова податкова
соціальна пільга у 2015 році
становить 609 гривень.

Особливості
справляння
екологічного
податку
у 2015 році
У 2015 році об’єкти, база
оподаткування, ставки, базовий податковий (звітний) період, порядок обчислення, подання податкової звітності та
сплати податку залишилися незмінними, порівняно з попереднім роком. При цьому, платник податку зобов’язаний визначити суму податку окремо
за кожним видом забруднення
та/або за кожним видом забруднюючої речовини.
До затвердження Міністерством фінансів України нової
форми податкової декларації
застосовується форма подат-

кової декларації з цього податку, затверджена наказом ДПА
України від 24.12.2010 р.
№1010, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції
України
12.12.2011 р. за №26/18764.
Платник податку, який з початку звітного року не планує
здійснення викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів протягом
звітного року, зобов’язаний повідомити про це відповідний
контролюючий орган за місцем
розташування джерел забруднення та скласти заяву про відсутність у звітному році об’єкта
обчислення податку. В іншому
випадку, платник зобов’язаний
подавати податкові декларації.
Детальнішу інформацію можна отримати за тел.: 43-46-46,
43-46-47.

Відкрито ПДВрахунки щодо
сплати в
держбюджет
Сплата податку на додану
вартість до бюджету за ІV квартал 2014 року та січень 2015
року здійснюється з поточних
рахунків платників податку безпосередньо на бюджетні рахунки. Починаючи з І кварталу
2015 року та лютого 2015 року
перерахування сум податку до
бюджету здійснюється у порядку, визначеному п. 200.2 ст.
200 ПКУ, а саме з рахунків у
системі електронного адміністрування ПДВ. Рахунки платників податку в системі електронного адміністрування ПДВ
відкриваються у Державній казначейській службі України,
МФО 899998.
Державна фіскальна служба
України формує та направляє
платнику податку електронне
повідомлення про відкриття та
реквізити ПДВ-рахунків за формою J (F) 1490801. Сформоване повідомлення направляється
на електронну адресу платника
податку.
У разі, якщо платник податку
не отримав з певних причин
електронне повідомлення про
відкриття та реквізитів ПДВрахунку, він має можливість
звернутись за інформацією до
Центру обслуговування платників за основним місцем обліку.
За матеріалами відділу
комунікацій Тернопільської
об’єднаної ДПІ ГУ ДФС
у Тернопільській області.

●●Справи приватні
ПРОДАМ

КУПЛЮ

* собаку породи карликовий
пікенес. Самець попелястого
окрасу. Тел.: (098) 705-79-00.
* камери до задніх коліс
МТЗ, ЮМЗ, б/к. Тел.: (097)
317-15-23.
* пшеницю. Тел. (097) 43762-86.
* пшеницю, горох жовтий,
картоплю велику, моркву, буряк столовий. Тел.: (097) 31715-23, (097) 317-10-81.
* Москвич 412, 1991 р. в.,
об’єм двигуна 1,38, автопробіг
120 тис. у доброму стані, 600 у.
о. Можливий торг. Тел. (098)
592-71-01, 24-82-34.
* причіп до ЗІЛа ГКГБ, культиватор до МТЗ-82 (недорого).
Тел. 098-083-55-76.
* УАЗ 1959 р.в. двигун ГАЗ-24
6 місць, двох дверний, кузов з
металевою обивкою. Ціна договірна. Тел 49-32-81, 067-38-14441.
* 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) 59894-84, (0352) 49-30-00, (098)
259-19-58.
* металочерепиця, профнастил, комплектуючі, системи водозабору. Консультації з установки, заміри, доставка. Тел.
(097) 473-51-37.

* мобільний телефон у робочому стані, простий. Тел. (063)
683-36-01.
* дійну корову. Тел. (098)
79 76 823.

РОБОТА
* Прийму на роботу автоелектрика, слюсаря з ремонту легкових автомобілів і бусів. Тел.
(067) 700-55-02, 51-00-97.

ПОСЛУГИ

* Автосервіс «Спектр» (вул. 15
квітня, 44а): ремонт двигунів,
коробок передач, ходової частини, охолоджувальної і паливної
систем та інші роботи по автомобілях і бусах. Тел.: (067) 70055-02, 51-00-97.
* Здам в оренду приміщення
під рихтовку і покраску л/а. Тел.:
(067) 700-55-02, 51-00-97.
*
фуршетні
столи
до
урочистих подій (серця, лебеді тощо). Тел. 098 592-71-01.
* репетиторство з англійської
та польської мов. Тел. (097) 49158-41.
* Автосервіс «Спектр» (вул. 15
квітня, 44а) пропонує антикорозійну обробку автомобілів, зварювальні роботи: днища, порогів, лонжеронів і т. п. Тел.: (067)
700-55-02, 51-00-97.
* виконуємо сантехнічні і
газозварювальні роботи різної
складності. Послуги: встановлення водонагрівачів, пральних
машин,
кондиціонерів,

лічильників;
заміна
стояків,
водопроводу,
каналізації,
опалення. Пенсіонерам та учасникам Великої Вітчизняної війни
— знижки. Тел. (097)14-86-723.
* штукатурка зовнішня — 3035 грн./м 2 , внутрішня — 25-30
грн./м2; стяжка — 30 грн./м2;
утеплення: пінопласт, вата —
35-40 грн./м 2; підвісні стелі —
50-70 грн./м 2; шпаклівка — 2025 грн./м 2, “короїд”, “баранек”
— 25-30 грн./м2; набриск, драп
в кольорі — 20-25 грн./м 2. Власне риштування, підсобники, без
обідів. Тел.: 25-25-86, 098-53195-46.
* євроремонт “під ключ”.
Плитка, шпаклювання, побілка,
арки, кольорова штукатурка,
стяжка, гіпсокартон. Тел. (0352)

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

тел./код:

43-65-63.
* штукатурка, стяжка, шпаклювання та фарбування, супутні ремонтні роботи. Ремонт
квартир та офісів. Тел. (097) 9089-170.
* цифрова відеозйомка (весілля, хрестини, перший дзвоник, випускний вечір, ювілей),
тел.: 095-64-03-266, 096-3617-373.
* Автосервіс «Спектр» (вул. 15
квітня, 44а): комп’ютерна діагностика, чистка форсунок, інжекторів, ремонт електрообладнання, стартерів, генераторів.
Тел.: (067) 700-55-02, 51-00-97.
* фотозйомка урочистих
та інших подій вашого життя.
Недорого, виїзд у села,
запис
на
DVD,
монтаж

фотокліпів.
Тел.
(0352)
54-11-93.
* весільна фотозйомка, тел.
(068) 515-86-17, 54-39-49. Ірина.
* весільна фотозйомка. Тел.:
(097)
611-18-79,
49-26-73
(Іван).
* послуги тамади, народні
весільні обряди. Тел. 098 59271-01.
* весільний, святковий, вечірній макіяж, розпис обличчя, нарощення вій, стрази, боді-арт.
Тел. (067) 313-58-58.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
* Втрачений державний акт
на право приватної власності на
землю, серія ТР №09063, вважати недійсним.

Купон безкоштовного
оголошення
Текст оголошення

Щоб ваше оголошення було надруковане в черговому номері "Подільського слова", треба
заповнити купон і надіслати або принести в редакцію в СЕРЕДУ до 12 год.
Наша адреса: 46 000, м. Тернопіль, вул. Бродівська, 17.
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Порадниця

●●Контрольна для дорослих

Хороша і виправдана справа,
яку ми робимо спільно
Світлана ЯХВАН,
головний спеціаліст
сектору молоді та спорту
Тернопільської РДА.

Свято Миколая завітало до
дітей з багатодітної сім’ї
Дручок, які проживають у
селищі Великі Бірки Тернопільського району. Багатодітна мати Ірина Дручок
проживає в орендованому
житлі та виховує чотирьох
діток, двоє з яких вже навчаються у школі.
Перед врученням подарунків
діти показували свої щоденники
і розповідали про те, як вони
навчаються у школі, чим займаються у вільний від навчання час
та про те, як допомагають мамі.
Подарунки дітям вручав начальник відділу митного оформлення № 1 Тернопільської митниці ДФС Іван Шлюсар у присутності Великобірківського селищного голови Романа Мацелюха та автора цих рядків.
З цієї нагоди Великобірківський селищний голова Роман
Мацелюх подякував усім, хто
своєю діяльністю підтримує
сім’ї, які опинились в складних
життєвих обставинах та побажав усім терпіння, взаєморозуміння та взаємопідтримки. Адже
хороша та виправдана та справа, яку ми робимо разом.

Чай-улун

Чорний чай
Якісний чорний чай займає
почесне місце серед зігріваючих напоїв. Його насичений
смак може занурити людину в
затишне тепло. Хорошим зігріваючим ефектом володіють індійські чаї з регіону Ассама, а
також високоякісний цейлонський чай. Часто під марками
Цейлону і Ассама поставляються купажовані чаї (суміш з різних плантацій), які не становлять усієї гами смаку, притаманної цільнолистковому некупажованому чаю.
Великобірківський селищний голова Роман Мацелюх, начальник
відділу митного оформлення № 1 Тернопільської митниці ДФС
Іван Шлюсар, головний спеціаліст сектору молоді та спорту
Тернопільської районної державної адміністрації Світлана Яхван
вручили подарунки дітям сім’ї Дручок з нагоди Дня св. Миколая.

Корисні властивості
вершкового масла

Вершкове масло насправді є
особливим продуктом. Для отримання 1 кілограма вершкового
масла потрібно до 25 літрів молока. Багато дієтологів і лікарів, вважають, що в раціоні кожної людини обов’язково має бути вершкове масло, тільки в розумних кількостях, адже небезпека полягає
у порушеннях рівноваги в організмі людини від його надмірного вживання.
Добова потреба здорової
людини у вершковому маслі —
мінімум 10 грамів, але не більше
30. До складу вершкового масла входять жирні кислоти, вуглеводи, вітаміни групи В, А, Е, D,
РР, білки, кальцій, залізо, фосфор, калій, мідь, цинк, марганець, магній, натрій. Вітамін А
необхідний для зору, крім цього
він відповідає за здоров’я слизових оболонок і шкіри. Вершкове масло містить вітаміну А в
такій кількості, якої немає в жодній рослинній олії. Вітамін Е сприяє красі і здоров’ю шкіри, нігтів,
волосся. Вітамін D необхідний для
здоров’я зубів і кісток. Всі наведені вітаміни вважаються жиророзчинними, і організм засвоює їх
найкраще.
Деякі дієтологи продовжують
наполягати, що вершкове масло
містить холестерин, який на стінках судин утворює бляшки, і тому
радять вживати замінники масла.
Замінників у магазинах багато —
полегшені, легкі, м’які, загалом,
називаються вони по-різному, однак це навіть не маргарин.
У виробництві таких масел використовуються тваринні і рослинні жири, додають і жири морських
ссавців,
наповнювачі,
емульгатори, ароматизатори, підсилювачі смаку — звичайний набір, який застосовується у харчовій промисловості. Але варто враховувати, що для дітей шкідливі
замінники масла, тоді як молоч-

Більшість любителів чаю, обираючи
між зеленим і чорним, віддають перевагу зеленому.
Але він має охолоджуючий ефект і
не зігріває. Який
же чай добре зігріє
у зимну пору року
та надасть бадьорості?
Улун — це особливий різновид китайського чаю,
який іноді називають синьозеленим чаєм. Родом він з області Гуаньдун і півночі області
Фуцзянь. Чай має насичений
терпкий смак і вишуканий яскравий аромат. Улун може примирити прихильників як чорного, так і
зеленого чаю.

●●Будьте здорові!

Побутує думка, що вершкове масло є причиною накопичення холестерину в крові, який, у свою чергу, призводить до атеросклерозу і
серцево-судинних захворювань. Однак ми хочемо розповісти про корисні властивості вершкового масла.

●●А ви знаєте?

ний жир дитячим організмом засвоюється легко, до того ж він
необхідний для розвитку і зростання.
Жиророзчинні вітаміни, в основному, містяться у вершковому
маслі і в інших продуктах тваринного походження. Якщо жіночий
організм не отримує достатньої
кількості жирів, то відбуваються
збої в менструальному циклі, це
іноді позначається й на можливості завагітніти.
Звичайно, якщо вживати вершкове масло тричі на день, та, до
того ж, у чималих кількостях, чи то
крем, чи то бутерброди або випічка, то воно може спровокувати

підвищення холестерину в крові.
Але масло в цьому не винне.
Вершкове масло містить багато калорій, і для того, щоб ці калорії давали організму енергію і
силу, а не завдавали шкоди, його
потрібно вживати в розумних кількостях.
Без жирів клітини не будуть
своєчасно оновлюватися, особливо клітини нервової тканини і головного мозку. Якщо в дитячому
організмі нестача жирів, то це загрожує затримкою розумового
розвитку, знижуються інтелектуальні здібності. У школяра буде
спостерігатися зниження успішності.
Замінники масла завдадуть
шкоди і людям зі шлунковокишковими хворобами, адже в замінниках містяться трансжири, які
можуть збільшити рівень інсуліну,
вони також гальмують обмін речовин.
Часто виникає запитання: який
продукт можна сміливо назвати

вершковим маслом? По-перше,
той, що був отриманий виключно
з натуральних вершків, жирність
яких повинна бути не менше
82,5%. Якщо у продукті жирність
менша або в ньому велика кількість харчових добавок, то це не
вершкове масло, а маргарин,
спред або інший замінник.
Вершкове масло треба купувати у фользі, оскільки в ній краще
зберігаються корисні властивості.
У пергаментному папері втрачається багато вітамінів, до того ж
через потрапляння світла масло
окислюється. Якщо ви купили
масло і бачите, що верхній шар
якийсь тьмяний і пожовтів, тоді
зніміть верхній шар і викиньте.
Масло необхідно зберігати в темному місці або
холодильнику, температура
має бути не вище 12°C. При
кімнатній температурі масло можна зберігати недовго, і щоб на нього не потрапляло світло. Не використовуйте скляні маслянки,
адже в них за добу втрачаються всі корисні властивості. Краще використовуйте маслянки, зроблені з непрозорого матеріалу, наприклад, пластмасові, керамічні, фарфорові.
Не тримайте вершкове масло з
надто пахучими продуктами, бо
масло має здатність вбирати різноманітні запахи.
Вершкове масло треба вживати тільки в свіжому, натуральному
вигляді, не варто його пересмажувати — втрачається користь.
Додавати його слід у вже готову
страву. З іншого боку, якщо продукти смажити на вершковому
маслі, то виділяється менше канцерогенів, ніж виділяють інші жири. Але смажити краще на топленому вершковому маслі, яке в
холодильнику може зберігатися
близько року. Можна самостійно
зробити топлене вершкове масло: обережно нагріваємо вершкове масло, поки воно не стане
рідким, витримуємо його в такому
вигляді близько 30 хвилин, це
необхідно, щоб випарувалася вода, а молочні білки піднялися наверх. Далі шумівкою знімаємо білки, а масло проціджуємо.

Червоний
китайський чай
Червоний китайський чай поділяється на дві групи, що відрізняються одна від одної як за ароматом, так і смаковими якостями.
Найчастіше в магазинах представлений сорт Ісин Хюн Ча, на смак
схожий з якісним індійським ассамским напоєм. Якщо ви любитель більш тонкого смакового букета, варто звернути увагу на сорти типу Дянь Хюн. Чаїнки цих сортів рясно наділені чайним ворсом і
відливають червонуватим відтінком.

Ароматизований чай
Широке поширення отримали
сорти з додаванням ароматизованих спецій. Кардамон, кориця,
гвоздика, цедра цитрусових добре
поєднується з класичним смаком,
надає чаю особливо яскравого
аромату. Такий чай має досить
сильний зігріваючий ефект.

●●Ради-поради

* Іржа з плити зникне, якщо
протерти її поверхню гарячою
олією.
* Тертку, на якій ви збираєтеся натерти сир, змастіть олією.
Сир не буде склеюватися, а тертку легше буде вимити.
* Тертка знову стане гострою,
якщо протерти її наждачним папером.
* Якщо на кухні неприємно
пахне, налийте в сковороду трохи столового оцту і потримайте
сковороду на малому вогні, поки
оцет не випарується.
* Жирні плями на кухонній
плиті можна вичистити, якщо посипати гарячу плиту сіллю і про-

терти папером.
* Від засохлих плям використовують питну соду, потім протирають водою з нашатирним
спиртом (кілька крапель на
склянку).
* Протріть нову столову клейонку сумішшю оцту і молока
(навпіл), це вбереже її від тріщин.
* Якщо ви розрізали клейонкову скатертину, то покрийте
місце порізу з обох боків безбарвним лаком для нігтів. Порізу
не буде видно.
* Трохи солі в хлібниці, яка
щільно закривається, захистить
хліб від цвілі.

●●Перевірені рецепти

Качка з хрусткою
золотистою скоринкою
Запечена в духовці
качка з хрусткою
скоринкою — хіба
можна уявити собі
щось більш вдале
до святкового столу? Розповімо, як
приготувати смачну
качку в духовці,
щоб ви змогли вразити домашніх і
гостей вишуканою
та неймовірно смачною стравою.
Приготуванням качки
краще зайнятися заздалегідь, щоб м’ясо встигло промаринуватися не
менше трьох годин. Саме завдяки
маринуванню матимете ніжний
смак м’яса. Маринувати качку можна з оцтом, лавровим листям, перцем — викладіть качку у велику
ємність, залийте водою, додайте ці
інґредієнти і залишіть качку мінімум на 3 год. Маринад повинен
мати ледь кислий смак.
Найчастіше качку запікають у
духовці з яблуками. Яблука потрібно не дуже грубо нарізати часточками, поперчити, посолити і присипати корицею. Мариновану качку потрібно натерти сіллю всередині, покласти яблука, одну скибочку лимона, знову яблука, скибочку лимона і так до закінчення
інґредієнтів для фарширування.
Далі качку потрібно зашити, змастити соусом (наприклад, майонез
або сметана + сік лимона і чорний
перець) і поставити в розігріту до
180-190°С духовку (деко змастити
олією). Зазвичай для приготування
качки за цим рецептом достатньо
запікати близько півгодини. Для
фарширування качки яблука можна

доповнити курагою, чорносливом,
апельсином і горіхами.
Також качку в духовці можна
приготувати і з овочами, наприклад, з грибами і картоплею. Для
цього гриби обсмажити на топленому маслі, нарізати ріпчасту цибулину, додати до грибів, посмажити
до готовності. Картоплю дрібно нарізати, трішки зварити в підсоленій
воді. Качку змастити топленим
маслом, натерти сіллю і перцем,
нафарширувати картоплею з грибами (скільки поміститься в качку,
заздалегідь начинку перемішати),
зашити, змастити качку медом, викласти на змащене олією деко, обкласти рештою картоплі, запекти в
розігрітій до 180°С духовці 1,5-2
год., періодично поливаючи соком,
що виділяється. Така качка вийде
ніжною, з хрусткою золотистою
скоринкою.
Варіантів запікання качки в духовці дуже багато, головне, в будьякому випадку маринувати її перед
приготуванням. Ще один секрет
вдалої фаршированої качки — відразу утрамбовувати начинку.
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Суботній вечір
●●Гороскоп

Астрологічний прогноз

Косметика – це така річ, яка допомагає
жінці не лякати оточуючих своєю природною
красою.

від Івана Круп'яка з 9 по 15 лютого
ОВЕН (БАРАН)
(21.03 — 20.04)
Тиждень буде вдалим для тих, хто народився у першу і третю декаду. Треба буде
зробити якийсь дуже серйозний вчинок, щоб
уберегти себе від неприємностей. Відважтеся і не пошкодуєте. До вас залицятимуться.
Ваші справи у багатьох випадках залежатимуть від вас. Побуваєте в компанії, в якій належно оцінять вашу дотепність і розум.
ТЕЛЕЦЬ (ТУР)
(21.04 — 20.05)
Вівторок та субота можуть виявитися
складними днями для ділових людей. Плани і
поїздки додому доведеться відкласти. Але ви
можете уникнути перешкод, якщо швидко перебудуєтеся і зміните свої наміри. В цілому
для великих справ у вас достатньо наполегливості, сил і коштів. Дехто може здійснити
вчинок абсолютно нехарактерний для себе,
але це додасть оптимізму і впевненості. Уникайте гучних компаній, обережно зі спиртним.
БЛИЗНЮКИ (ДВІЙНЯТА)
(21.05 — 21.06)
Якщо вам потрібно вирушити в дорогу або
кудись податися, то виберіть для цього середу. Час, коли ви сповнені рішучості довести
до кінця якусь важливу справу. Вас чекає несподівана, але приємна зустріч. Очікуйте гостей у вихідні, а також запрошення на якісь
розважальні заходи.
РАК (ЧИСТОВОД)
(22.06 — 22.07)
Ви трохи заспокоїлися. Але пам’ятайте:
часто перешкодою у справах буде поспішність. Багато пропозицій виявляться непрактичними і непродуктивними, а тому не кваптесь оформляти документи. Поїздки вимагатимуть обережності. Також важко буде спілкуватися з коханою людиною. Дбайте про
своє здоров’я.
ЛЕВ (ЗВІРОЦАР)
(23.07 — 23.08)
Ніхто і ніщо не заважатиме вам успішно і

рішуче йти до здійснення своєї мети. Однак
не захоплюйтесь фантастичними проектами.
У цей період чимало уваги потребуватимуть
питання вашої кар’єри і становища в суспільстві. Водночас виникнуть несподівані складнощі в родинних стосунках, члени вашої сім’ї
не захочуть грати роль слухняних придворних. Задоволення матимете від амурних зустрічей.
ПАННА (ХЛІБОНОША)
(24.08 — 23.09)
Час перепочити, подумати про дальші
плани, про те, що деякі друзі потрохи стають вашими недругами. Можлива романтична пригода, яка змінить, але ненадовго,
ваші плани. Тиждень сприятливий для поїздок, залагодження справ в установах, особливо у другій половині семиденки. Будьте
активні в комерції, але гроші вкладайте дуже обережно.
ТЕРЕЗИ (КАНТАР)
(24.09 — 23.10)
Будете багато розповідати, в тому числі і
про себе, виказувати те, що думаєте. У цьому
плані ви будете цікавими і привабливими для
інших. Тиждень дуже важливий, бо треба
якось переконати, довести щось і знайти прихильників своєї ідеї. Ваші думки і розмови
часто обертатимуться навколо тем, пов’язаних
з родичами і знайомими. Будете сперечатися, відстоювати власну думку.
СКОРПІОН (ЗЕМЛЕДУХ)
(24.10 — 22.11)
На початку тижня захочете влаштувати собі свято для душі і тіла. Бажання загалом непогане, але не забувайте, що ваші рідні також
потребують свята. Переживатимете емоції,
які приховуватимете від усіх, хто вас оточує.
Але ваша таємниця може розкритися. Не засмучуйтесь, а зважтесь на сміливий крок.
СТРІЛЕЦЬ (ЖОВНІР)
(23.11 — 21.12)
Ви стоїте перед великими дверима, які
відчиняться тільки у другій половині тижня за
умов, якщо у вас вистарчить терпцю. Уникай-

Усміхніться
– От дивлюся я на тебе й думаю: “Ще
випити чи ти мені вже подобаєшся?”.

те розбрату в першій половині тижня. Те, що
ще недавно не клеїлося, тепер можете залагодити, скріпити, зав’язати міцні зв’язки. Якщо ви з близькою особою перебуваєте по
різні боки барикад — час миритися.
КОЗЕРІГ (ЦАПОК)
(22.12 — 20.01)
Ви знову втомилися, а тому потребуватимете перепочинку для відновлення сил. Незважаючи на вашу могутню внутрішню владу
над іншими, навести лад і мир у сім’ї не завжди вдаватиметься. Давні образи не дадуть
заспокоїтися вашому серцю. Домашнє оточення якось не так поводитиметься, як би ви
цього хотіли. У другій половині тижня час вирішувати комерційні справи.
ВОДОЛІЙ (ВОДОНОС)
(21.01 — 19.02)
Водоліям-підприємцям на початку тижня
потрібно бути уважнішими під час укладання
договорів. І взагалі такі справи вирішуйте після 11 лютого. В цілому тиждень сприятливий.
Дехто вирушить у дорогу і не пошкодує.
Пам’ятайте, що вам рекомендовано більше
рухатися. Цікавтеся тим, що відбувається навколо і діліться інформацією з оточуючими.
Можливо, пощастить тим, хто мріє про власний бізнес.
РИБИ
(20.02 — 20.03)
Зі значними труднощами налагоджуватимете родинні стосунки. Вже наприкінці тижня
можна зайнятися наведенням порядку в домі
чи влаштувати пишне застілля для близьких
друзів і родичів. Не переобтяжуйте себе занадто складними справами — може підвести
серце. Час вельми небезпечний для фінансових операцій.

– Лесю, де ти вчора вночі була?
– Кварталом гуляла.
– Він же неблагополучний.
– Ще й який благополучний! Дивися –
два айфони і золотий ланцюжок.
– Ось ми одружимось, я готуватиму і прибиратиму. А ти що робитимеш?
– Їстиму м’ясо.
– А з корисного?
– Овочі.
– Дорогенька, що в нас сьогодні на
обід?
– Нічого.
– Але вчора теж було нічого!
– Я приготувала на два дні.
Вона – йому: “Приходь завтра, вдома нікого не буде”. Він прийшов, а вдома нікого
нема.
– Що ви приймали сьогодні?
– Бажане за дійсне.
У зими є один великий мінус. Мінус тридцять.
Жив із дружиною, думав, куди вона гроші
подіває. Розійшовся. Місяць прожив сам.
Тепер думаю, звідки вона їх брала.

Виходить
з березня 1967 року.
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●●Від Миколая до Стрітення

●●Вітаємо!

Щиро вітаємо
з днем народження головного лікаря Тернопільського
районного територіального медичного об’єднання,
депутата Тернопільської обласної ради Ігоря Степановича
ВАРДИНЦЯ.
Всіх благ земних ми Вам бажаєм
За вдачу людяну й просту,
Всі квіти світу Вам даруєм
За щире серце й теплоту.
Життя хай радість лиш приносить,
А дім — достаток і тепло.
Хай доля високо підносить
Надії світлої крило.

З повагою — колектив
Тернопільського районного
територіального медичного
об’єднання.

Учасники різдвяного дійства “Україна колядує” в клубі с. Товстолуг.

Україна колядує
Ярослав БАЧИНСЬКИЙ.
Фото автора.
Того недільного січневого
вечора мешканці Товстолуга
поспішали до сільського
клубу. Учасники художньої
самодіяльності школи запросили жителів села на
різдвяний обрядовий вечір
“Україна колядує”.
Дійство відбулося з благословення пароха церкви святого
Юрія Побідоносця Василя Собчука. Отець Василь запропонував
хвилиною мовчання вшанувати
пам’ять героїв Небесної Сотні,
загиблих українських воїнів на
Сході України.
— Можливо, на чийсь розсуд,
нам тепер не до веселощів, адже
за вікном маячить чорне крило
біди, скаженіє російський агресор, і ми щодня віддаємо святій
землі ще теплі, обагрені кров’ю
серця своїх синів. Та поруч з невимовним сумом окреслюється
світлий образ оптимізму, який
додає сил, вселяє віру в майбутнє. І воїни на передовій хочуть
покуштувати різдвяної куті, почути коляду, щедрівку та душевну
українську пісню. Знаю, що напередодні Нового року аграрії Тернопільщини відправили в східні
області понад 300 тонн продуктів
харчування. Хлібороби ПП “Агрон” та ФГ “Березовського” передали українським воїнам 22
тонни борошна, кутю, мед, мак,
горіхи та обереги, виготовлені

Колективи редакції газети
“Подільське слово” та ТРР “Джерело” щиросердечно вітають з днем
народження головного лікаря
Тернопільського районного територіального медичного об’єднання,
депутата Тернопільської обласної
ради
Ігоря
Степановича
ВАРДИНЦЯ.
Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм теплом Вас завжди сонце гріє,
Слова подяки линуть звідусіль.
В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя:
Любов, здоров’я, щастя, дружба
Та вічно юна, нестаріюча душа.

Вітаємо з днем народження
лікаря-офтальмолога Людмилу
Іванівну ТЕРЕЩЕНКО, лікаря загальної практики-сімейної медицини Ірину Ігорівну МУХУ, зубного
техніка Павла Ігоровича САЧКА,
рентген-лаборанта Любов Іванівну МОРОЗ, медичну сестру Лесю
Зіновіївну МОРОЗ.

Завідуюча клубом с. Товстолуг Галина
Іванівна Депутат та завідуюча бібліотекою-філією
с. Товстолуг Ольга Кирилівна Сопільник.
учнями Товстолузької ЗОШ І-ІІІ
Вірш “Мамо, не плач, я поверступенів, — сказав отець Василь.
нусь весною” прочитала Наталя
Сільська сцена, обрамлена виГоцко, пісню “Повертайтесь жишитими рушниками, на столі — 12
вими” виконала Оксана Кашуба,
традиційних страв Святвечора,
щедрівки, колядки та пісні майгорить свічка, лунає молитва до
стерно виконали Романа Валяс,
Всевишнього. Молода вчительНаталія Васусь, сімейне подружська сім’я Ярослава та Марії Яре- жя Ярослава і Марії Яреми.
ми разом з маленькими діточка- Віншували Юрій Собчук та Юрій
ми Вікторією та Олесею запрошуФеренц. Вертепне дійство в обють увійти колядників і вертеп. разах відтворили старшокласниЗгодом усі разом йдуть на Свят- ки місцевої школи Василь Трофівечір до дідуся та бабусі. Ведуча
менко, Віталій Васусь, Василь
вечора — завідуюча бібліотекоюЩавурський, Мар’ян Матушевфілією с. Товстолуг Ольга Сопільський, Тарас Трофіменко.
ник з сумом декламує:
Учасники вечора і глядачі заІ сьогодні, у Святвечір,
співали гімн “Боже великий, єдиМама заридає,
ний”. Віриться, що час з милістю
Тяжко-важко на серденьку,
Божою зміниться на краще і для
Бо сина немає.
нас, і неньки України.

Хай доля подарує зорепад
Здоров’я, щастя, успіхів, надії,
Життя хай квітне, як вишневий сад,
Здійсняться задуми і заповітні мрії!

З повагою — колектив
Тернопільського районного
територіального медичного
об’єднання.
Вітаємо з днем народження
молодших медичних сестер
ТРТМО
Любов
Дмитрівну
МАРЦЮК, Галину Петрівну
ЯРОШЕВСЬКУ, Оксану Іванівну
КОНЕНКО, Оксану Ігорівну
СЛІВІНСЬКУ, Ірину Йосипівну
ПАТРОН, Ольгу Анатоліївну
КІРІЄНКО, офіціантку Ольгу
Володимирівну АМРОЖУ.
Сонця променистого — на Вашому
обрії,
Долі Вам бажаємо щедрої та доброї,
Хай всі мрії Ваші збуваються,
Бажаємо того, що щастям називається!

З повагою — колектив
Тернопільського районного
територіального медичного
об’єднання.
Вітаємо з днем народження
лікаря-стоматолога Великоглибочецької АЗПСМ Володимира
Васильовича МАЛЯРСЬКОГО,
медичну сестру Настасівської
АЗПСМ
Ольгу
Дмитрівну
БАКАЛЕЦЬ,
акушерку
ФАПу
с.
Товстолуг
Олександру
Миколаївну ЛОЗІНСЬКУ, водія
Настасівської АЗПСМ Зеновія
Михайловича ЛИТВИНА.
Нехай квітує білий цвіт,
Життям стають найкращі мрії,
І доля посила багато літ
Здоров’я, щастя, радості, надії.

З повагою — колектив
Тернопільського районного
територіального медичного
об’єднання.
Трудовий та педагогічний колективи Мишковицької ЗОШ І-ІІІ
ст. щиро вітають з ювілеєм
завідуючого
господарством
школи
Івана
Ярославовича
МИТУЛИНСЬКОГО.

Учасників новорічно-різдвяних святкувань у с. Товстолуг вітав вертеп.

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.

Педагогічний колектив Мишковицької ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з
днем
народження
вчителя
фізичного
виховання
Ольгу
Євгенівну СУРОВУ.
Хай доля Ваша піснею зліта,
Розквітне цвіт калиною у лузі,
Хай будуть щедрими літа
На щастя, на здоров’я і на друзів.

Щиросердечно вітаємо з днем
народження слюсаря ПП “Агрон”
Василя Антоновича ДРОТЯКА,
тракториста ПП “Агрон” Василя
Петровича НАЗАРКА, обліковця
Теодозія
Володимировича
КОВАЛЬСЬКОГО.
Бажаємо Вам сонця на життєвій ниві
І вірних друзів завжди на путі,
Хай усе, що потрібно людині,
Супутником буде у Вашому житті.

З повагою – колектив
ПП “Агрон”.
Щиросердечно вітаємо з днем
народження помічника вихователя
дитячого
садка
“Метелик”
с. Байківці Галину Ярославівну
БОРСУК.
Нехай щастя буде у Вашому домі
І радість хай з Вами буде завжди,
Здоров’я міцного, щасливої долі
Нехай Господь Бог дасть на довгі роки.

З повагою – колектив дитячого
садка “Метелик” с. Байківці.
Колектив будинку культури
с. Байківці надсилає щирі вітання
з днем народження солістці жіночого
вокального
ансамблю
“Байківчанка” БК с. Байківці
Олександрі ГАНУЛЯК.
Бажаємо добра і довголіття,
У кожній справі хай щастить,
Вік щедрий, як калинове суцвіття,
У злагоді і радості прожить.

З найкращими побажаннями з
нагоди дня народження звертаємося до солістки жіночого вокального ансамблю “Байківчанка” БК
с. Байківці Віри НИКОЛЮК.
В цей дорогий для серця день
Бажаєм квітів і пісень,
Від друзів — щирих привітань,
Від зірок — здійснення бажань,
Від сонця — світла і тепла,
Щоб доля щедрою була.

З повагою — колектив будинку
культури с. Байківці.
Від щирого серця вітаємо з
днем народження члена виконавчого
комітету
Байковецької
сільської
ради
Володимира
Івановича КАДИЛЯКА.
Хай б’ється джерелом життя бурхливо,
Красивим буде весь життєвий шлях,
Прекрасним, щедрим, наче хлібна нива,
Чарівним, як мелодія в піснях.

З повагою — колектив
Байковецької сільської ради.
Щиро і сердечно вітаємо з днем
народження компетентного юриста, щирого друга, гарну людину
Ігоря ПРОЦЬКА з Тернополя.
Хай кожен рік, що прийде у житті,
Принесе доробки золоті,
І щоб добра й душевного тепла
Жодна буря з серця не змела.
Здоров’я, щастя зичим не на рік,
На все життя бажаєм щиро,
Щоб радісним і довгим був Твій вік
З добром, любов’ю, спокоєм і миром.

З повагою — друзі.
Сердечно вітаємо з ювілеєм
вчителя початкових класів Великолуцької
ЗОШ
І
ст.
Лесю
Михайлівну ГАЛЯНТ. Щиро зичимо своїй першій вчительці наснаги
на самовіддану працю, щедрої і
прихильної долі, многії літа у
здоров’ї та здійснення мрій.
Хай Вам щасливо стеляться дороги,
Життя, неначе щедрий сад, цвіте,
Хай обминають прикрощі й тривоги,
А в долю світить сонце золоте.
Нехай здоров’я завжди добрим буде,
Хай у роботі ладиться усе,
За справи добрі хай шанують люди,
В сім’ю хай доля затишок несе.

З повагою — учні 6 класу
Мишковицької ЗОШ І-ІІІ ст.
та їх батьки.

