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З Новим роком  
і Різдвом Христовим!

    15 стор.

Шановні краяни, мешканці Тернопільського району,
 трудові колективи підприємств, установ 

та організацій, закладів соціальної сфери!
Відходить в історію 2015-ий рік. У багатьох починан-

нях — успішний, у багатьох — складний, але це ще один 
рік нашого життя, нашої спільної праці в ім’я утверджен-
ня добра. Для територіальної громади Тернопільського 
району він був роком наполегливої праці, роком при-
йняття зважених, хоча далеко не завжди простих рішень, 
роком знакових подій в державі і особистому житті кож-
ного громадянина. І на 2016 рік плекаємо надії на кра-
ще.

З настроєм, спрямованим на порозуміння, зустрічає-
мо Різдво Христове — величне свято торжества люд-
ського духу, світлих сподівань і пошанування вікових на-
родних традицій. Впевнені, що світло Різдвяної зірки 
подарує Вам і Вашим родинам нову віру у власні сили і 
нову надію на Господню допомогу, нову впевненість і 
новий оптимізм, без чого неможливий поступ уперед.  

Щасливого Нового року! З Різдвом Христовим!

Андрій ГАлАйко,  
голова Тернопільської 

районної ради.

олександр ПоХИлИй, 
голова Тернопільської 
райдержадміністрації.

Дорогі краяни!
Наближається Новий 2016 рік, Різдво Хрис-

тове. Найбільша цінність людська та Божа — 
життя людини, яка творить матеріальні і духо-
вні блага своєї сім’ї, держави та на славу 
Господа. Головне в нашому житті — наша пра-
ця, яка примножує основу добробуту, та наша 
віра, яка тримає нас на цьому світі, зміцнює, 
дає впевненість у завтрашньому дні. Багато 
залежить від  влади, яку ми обираємо на міс-
цевому і державному рівні. Моя вдячність Вам, 
шановні краяни, за те, що сьогодні я є депута-
том Тернопільської обласної ради. І справа не 
у статусі, а в тому, що зараз я можу більше 
вплинути на прийняття рішень щодо охорони 
здоров’я кожного з Вас.

Ми відчуваємо і знаємо, що часи зараз непрості. Те, що закладено в 
Конституції України про безоплатну медицину, — не є реальністю. Ми 
живемо в епоху реформ, в т.ч. у медицині, реформ, які далеко не завжди 
в інтересах рядового громадянина. Я — звичайний громадянин України, 
як і Ви. В системі реформ у медицині, які декларує вища державна влада 
України, і в умовах, в яких нам жити у 2016 році, даю слово, що всіма 
своїми силами — професійними, людськими, духовними — буду відстою-
вати право мешканців Тернопільського району на гідне обслуговування в 
медичних закладах Тернопільського району.

Моя вдячність Вам, дорогі краяни, за довір’я та глибока віра в те, що 
2016 рік не погіршить нашого становища, а додасть нових надій, нових 
здобутків, здоров’я і впевненості у власних силах. 

З Новим роком! Христос рождається!
З повагою — Володимир лІСоВСЬкИй,  

завідуючий хірургічним відділенням Тернопільського районного 
територіального медичного об’єднання, депутат 

Тернопільської обласної ради.

Наступний номер газети  
“Подільське слово” вийде  
у середу, 6 січня 2016 р.

Голова СПП 
“Мричко” Надія 
Ярослав івна 
Мричко та го-
лова СФГ 
“Аванто” Іван 
В а с и л ь о в и ч 
Мричко щиро 
вітають своїх 
працівників та 

пайовиків сіл Баворів, Застав’я 
Тернопільського району та Маг-
далівка Підволочиського району 
з Новим роком та Різдвом Хрис-
товим!

Нехай ці свята – вісники онов-
лення, мрій і сподівань – прине-
суть Вам і Вашим родинам до-
бро, мир і достаток, спокій і зла-
году, впевненість у майбутньому. 
Зичимо Вам міцного здоров’я, 
успіхів, родинного щастя, достат-
ку і благополуччя ! Бажаємо гар-
ного настрою і любові, нехай у 
Вашому житті панують гармонія 
та удача! Бажаємо, щоб у Ново-
му році Ви зробили все те, про 
що так давно мріяли. 

Нехай Ваші серця будуть зі-
гріті любов’ю і теплом, домівки 
повняться добром, радістю та 
Божим благословінням, а очі сві-
тяться щастям. Нехай з останні-
ми хвилинами старого року Вас 
покинуть турботи та негаразди, а 
2016 рік буде щедрим на цікаві 
плани, нові досягнення та про-
фесійні перемоги.

Шановні краяни!
Прожита ще одна велична сторінка в історії незалежної україн-

ської держави. Цей рік яскраво засвідчив, що українство, попри всі 
кризові явища і цинічну агресію Москви та її поплічників-
сепаратистів, спроможне гідно захищати власну державу і впевне-
но тримати курс у європейську сім’ю народів. 

Для кожного українця нинішній рік складався по-різному. Осо-
бливим він був і для хліборобів нашого краю. Незважаючи на 
складні погодно-кліматичні умови та кризові явища в економіці 
держави, вони виростили вагомий урожай зернових і технічних 
культур, зробили свій гідний внесок у продовольчу безпеку держа-
ви, матеріальну та фінансову підтримку українського війська і на-
ших земляків – бійців АТО. За що їм скла-
даємо щиру подяку.

Нехай щедро засівається достатком 
нива нашого українського життя, а дитя-
чий сміх у кожній оселі радує щасливих 
батьків. Сердечно вітаємо Вас, дорогі 
краяни, з Різдвом Христовим та Новим 
роком. Нехай Мати Божа з маленьким 
Ісусиком на руках оберігає Україну та 
кожну українську родину. 

Христос рождається! Славімо Його! 
Іван ЧАйкІВСЬкИй,  

за дорученням президії ради 
об’єднання сільськогосподарських 

підприємств Тернопільщини.

Шановні платники податків!
Прийміть сердечні вітання з Новим роком та Різдвом Христо-

вим! Напередодні цих прекрасних зимових свят я зичу Вам гарно-
го настрою і здоров’я, нових надій та звер-
шень. Нехай Ваш життєвий путівець буде 
благополучним та довгим, а поруч завжди 
ідуть Добро, Любов та Боже благословення!

Щиро надіюсь, що Різдвяна зоря принесе 
на нашу таку багату та благодатну землю 
мир та спокій, злагоду та розуміння. Адже 
сьогодні ми — один народ, одна родина, од-
на держава — Україна!

Христос рождається! Славімо Його!
З повагою — начальник Тернопільської 

оДПІ Петро ЯкИМЧУк.

У новорічної  
казки завжди 

щасливий кінець.

З Різдвяних свят, із світлої надії кожної  
людини на щасливе прийдешнє починається  
Новий рік нашого життя, наші майбутні звершен-
ня у нових справах. Переконані, що 2016 рік бу-
де щедрим на врожай, багатим на добро, мир, 
взаєморозуміння, спокій, любов і достаток у 
кожній селянській родині, в кожній оселі.

Висловлюємо щиру вдячність трудівникам гос-
подарства, нашим партнерам, усім  пайовикам, 
ветеранам хлібної ниви за сумлінну і самовіддану 
працю. Прийміть найщиріші слова вітань і поба-
жань гарного настрою, любові, здоров’я та удачі. 

З Новим роком і Різдвом Христовим!
З  повагою – директор ПП “Агрон” Наталія БереЗоВСЬкА, 

виконавчий директор ПП “Агрон”, заслужений працівник 
сільського господарства України, депутат Тернопільської 

обласної ради Юрій БереЗоВСЬкИй.
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Шановні освітяни! Напередодні Ново-
річних та Різдвяних свят прийміть сердеч-
ні вітання та найкращі побажання. Нехай 
Різдво Христове принесе Вам і Вашим 
родинам добро, мир і достаток. 

2015 рік був насичений цікавими і 
пам’ятними подіями. Він подарував нам 
радість зустрічей і відкриттів, перемог і 
досягнень, новий професійний і життєвий 
досвід. Щастя Вам, міцного здоров’я, 
здійснення найзаповітніших бажань!

З Новим роком та 
Різдвом Христовим!

З повагою — 
Василь ЦАЛЬ,  

начальник відділу 
освіти  

Тернопільської 
РДА.

З Новим роком і Різдвом Христовим!

Від усього серця вітаю із улюбленими з 
дитинства, світлими і радісними святами 
— Новим роком та Різдвом Христовим —  
жителів сіл Скоморохи, Прошова, Мишко-
вичі, Смолянка і Теофілівка! 

Від усієї душі бажаю Вам великого люд-
ського щастя, міцного здоров’я, добра, 
вірних друзів та близьких людей поруч. 
Нехай Новий рік виправдає Ваші добрі на-
дії, принесе достаток і добробут Вашим 
сім’ям, буде щедрим на цікаві плани, при-
несе смак нових перемог, впевненість у 
правильності обраної мети та енергію для 
її досягнення. З Новим роком і Різдвом!

З повагою — Володимир 
КРУПНІЦЬКИЙ,  

директор  
ПП “Агрофірма 

“Медобори”, 
депутат 

Тернопільської 
районної ради, 

заслужений 
працівник 
сільського 

господарства 
України.

З Новим роком та Різдвом 
Христовим щиро вітаю 

працівників та пайовиків 
ТОВ “Стегниківське”!

Дорогі земля-
ки! Нехай 2016 
рік буде щедрим 
для кожної роди-
ни, принесе нові 
досягнення та 
професійні пере-
моги. Нехай 
Різдво та Новий 
рік принесуть 
благополуччя , 
родинне тепло 

та злагоду, щирих друзів, любов рідних 
та близьких людей. Щасливого Нового 
року та веселого Різдва!

 
З повагою — Мирон КУБАНТ, 

 директор ТОВ “Стегниківське”, 
заслужений працівник сільського 

господарства України. 

Шановні односельчани, 
працівники ТОВ “Дружба”, 

жителі сіл  
Лозова і Курники!

Прийміть найщиріші вітання з Різд-
вом Христовим і Новим роком. Із на-
ближенням улюблених Різдвяних свят 
серце наповнюється теплом, яким хо-
четься поділитися з рідними, друзями 
та колегами, зігріти ним тих, хто по-
требує розуміння і підтримки. Напере-
додні Нового року та Різдва Христово-
го щиро бажаю, аби прекрасні зимові 
свята принесли мир, злагоду, впевне-

ність у майбутньо-
му України.

З Новим роком! 
З Різдвом Христо-
вим!

 
З повагою — 

Наталя 
ЯНКЕВИЧ,  

директор СТОВ 
“Дружба”.

Шановні керівники бю-
джетних установ та орга-
нізацій, органів місцевого 
самоврядування та очо-
лювані Вами колективи!

Сердечно вітаю Вас з 
нагоди світлих днів — Но-
вого року та Різдва Хрис-
тового. Щиро зичу міцно-
го здоров’я, щастя, до-
бра, мирного неба над 
Україною. Нехай 2016 рік 

виправдає наші надії і сподівання, прине-
се спокій і достаток. Від душі зичу кожній 
родині благополуччя, хай Божа благодать 
завжди буде з Вами та Вашими рідними.

З повагою — начальник фінансового 
управління Тернопільської 

райдержадміністрації  
Світлана МАРЧУК.

Шановні працівники та пайовики 
ТОВ “Вікторія”! Щиро вітаю Вас з Но-
вим 2016 роком та Різдвяними святами! 
Бажаю кожній родині достатку і злагоди. 
Хай здоров’я буде міцним, нехай опти-
мізм, віра, надія ніколи не залишають 

Вас, а любов 
близьких зігріває 
та окрилює. Щастя 
Вам у Новому році, 
веселих свят!

З повагою –  
Степан 

МАЦІБОРКА, 
генеральний 

директор ТОВ 
“Вікторія”.

Шановні друзі! Зустрічаючи Новий 2016 рік, аналізуємо пройдене, складаємо 
плани на майбутнє, мріємо про їх здійснення. Віримо, що Новий рік буде кращим і 
принесе всім нам нове натхнення і новий оптимізм. Усім працівникам культури Тер-

нопільського району та громаді села Острів, відомого в нашому 
краї знаменитим святим джерелом, традиціями і талановитими 
людьми, щиро зичу благополуччя. Нехай Різдвяні дзвони від-
гукнуться у кожному серці любов’ю, теплом та радістю. 

 
З повагою — Степан БОРОДАЙ,  

директор Острівської музичної школи, голова постійної 
комісії з питань української національної освіти, культури, 

духовності і засобів масової інформації Тернопільської 
районної ради, заслужений працівник культури України.

З Новим роком  
та Різдвом Христовим, 
дорогі співвітчизники! 
Здоров’я, добра, надії.  

З повагою — Ігор ВАРДИНЕЦЬ,  
головний лікар Тернопільського районного 

територіального медичного об’єднання, заслужений 
лікар України.

Шановні працівники ПАТ “Тернопільміськгаз” та споживачі природного 
газу! Щиро вітаю Вас з Новим 2016 роком та Різдвом Христовим!

Ми зустрічаємо Новий 2016 рік, покладаючи на нього світлі 
сподівання та віру в те, що він буде сповнений миром, добром 
і процвітанням. 

З нагоди Різдва та Нового 2016 року бажаю Вам, щоб збу-
лося все задумане, щоб прийдешній рік став часом добрих 
змін, міцного здоров’я, благополуччя і достатку. Веселих 
свят!

З повагою — Володимир БОБРІВЕЦЬ,                           
голова правління ПАТ “Тернопільміськгаз”,                            

заслужений працівник  
сфери послуг України.

Щиро вітаю Вас із прийдешнім Новим роком та Різдвом Хрис-
товим! Бажаю Вашим родинам сімейного добробуту, радісних 
усмішок, здоров’я, любові, миру i процвітання. Нехай Новий рік 
увійде до Вашої оселі добрим і радісним, принесе злагоду i до-
статок, натхнення та нові вагомі здобутки. Хай доля щедро обда-
ровує земними благами, а друзі та ділові партнери ніколи не роз-
чаровують. Успіхів, нових звершень та здійснення найзаповітні-
ших мрій!

З повагою — Смиковецький сільський голова  
Володимир СИДЯГА.

Від щирого серця вітаю мешканців сіл Чернелів-Руський і 
Жовтневе з Новим 2016 роком та Різдвяними святами. З нагоди 
величних свят бажаю кожній родині, щоб 2016 рік був багатим, 
щедрим та успішним. Хай Cвятвечірня зірка осяє Ваші оселі щас-
тям, радістю та любов’ю. Бажаю добра та здійснення найзапові-
тніших мрій.

З повагою — Михайло ДРУЧОК,  
сільський голова Чернелева-Руського  

і Жовтневого.

Ірина ЮРКО.

17 грудня голова Тернопільської ра-
йонної ради Андрій Галайко провів тре-
тє пленарне засідання першої сесії 
Тернопільської районної ради сьомого 
скликання. Учать у сесії взяли голова 
Тернопільської райдержадміністрації 
Олександр Похилий, депутат Терно-
пільської обласної ради Володимир 
Лісовський.

Згідно з позитивним висновком бюджетної 
комісії та президії Тернопільської районної 
ради, на сесії затверджено районну програму 
“Підвищення  якості інформаційно-
аналітичного та ресурсного забезпечення ді-
яльності РДА на 2015-2016 рр.”, районну про-
граму “Підвищення якості організації бюджет-
ного процесу фінансовим управлінням Терно-
пільської РДА на 2015-2016 рр.”, районну 
програму “Підвищення якості організації за-
безпечення організації державної соціальної 
політики управлінням соціального захисту на-
селення Тернопільської РДА на 2015-
2016рр.”.

Звітуючи про виконання районного бюдже-
ту за 9 місяців 2015 року, начальник фінансо-
вого управління Тернопільської РДА Світ-
лана Марчук зазначила, що бюджет виконано  
на 105,4%. Субвенції і дотації з державного 
бюджету надійшли у розмірі 144 млн. 669 тис. 
700 грн. Загальний обсяг бюджету становить 

179 млн. 843 тис. 800 грн., з яких трансферти 
становлять 80,4%, 19,6% – власні надходжен-
ня. “Відповідно до статті 77 Бюджетного ко-
дексу України, місцеві бюджети на 2016 рік 
повинні бути затверджені до 25 грудня 2015 
року, незалежно від термінів затвердження 
Державного бюджету України на наступний 
рік”, — наголосила Світлана Марчук. 

Тернопільська районна рада дала згоду на 
передачу коштів зі Смиковецької сільської ра-
ди, Великогаївської сільської ради, Велико-
бірківської селищної ради, Острівської сіль-
ської ради до районного бюджету у вигляді 
міжбюджетного трансферту для оплати енер-
гоносіїв, на індексацію заробітної плати, по-
точні видатки освітнім закладам у цих населе-
них пунктах. 

Внесено зміни до районного бюджету на 
2015 рік. “Цього разу зміни відбуваються за 
рахунок субвенцій з державного бюджету, 
— зазначила начальник фінансового управ-
ління Тернопільської РДА Світлана Марчук. 
— Також за рахунок субвенцій, які сільські 
ради передають із своїх бюджетів до ра-
йонного, та за рахунок зекономлених ко-
штів. Обсяг доходів загального фонду ра-
йонного бюджету на 2015 рік збільшується 
на 9 млн. 693 тис. 36 грн. Обсяг видатків 
збільшено на 7 млн. 21 тис. 536 грн. 80% від 
загальної суми перевиконання бюджету 
спрямовано на галузь освіти Тернопільсько-
го району на оплату праці та розрахунки за 
енергоносії. У 2016-ий рік вперше за остан-

ні кілька років перейдемо без боргів”. 
На сесії оприлюднено заяву від уповнова-

женого представника партії “Громадянська 
позиція” Ігоря Мигдаля про створення депу-
татської групи “Громадянська позиція” у Тер-
нопільській районній раді, та заяву від фракції 
політичної партії “Об’єднання “Самопоміч”  
про створення фракції “Об’єднання “Самопо-
міч” у Тернопільській районній раді у кількості 
шести депутатів (уповноважений представник 
– Богдан Ящик). 

Депутати затвердили нормативно-грошову 
оцінку земельних ділянок, розпорядження го-
лови районної ради та голови райдержадміні-
страції.  

Під час розгляду різного на сесії виступив 
депутат Тернопільської обласної ради, 
завідуючий хірургічним відділенням Тер-
нопільського районного територіального 
медичного об’єднання Володимир Лісо-
вський, який висловив стурбованість щодо 
нововведень уряду про передачу закладів 
вторинної ланки медицини на баланс облас-
ного бюджету. “Як лікар із 25-річним досвідом 
у Тернопільському районі, категорично не по-
годжуюся зі спробою внести кардинальні змі-
ни в структуру діяльності Тернопільського 
районного територіального медичного 
об’єднання, — зазначив Володимир Лісо-
вський. — Внаслідок цього можемо втратити 
робочі місця, а жителі Тернопільського райо-
ну втратять якісну медичну допомогу”. Голова 
Тернопільської районної ради Андрій Галай-
ко, голова Тернопільської райдержадміні-
страції Олександр Похилий, депутати Терно-
пільської районної ради висловили підтримку 
позиції Володимира Лісовського та гаранту-
вали зберегти майно ТРТМО у комунальній 
власності Тернопільського району.

Сесія ●

Місцеві бюджети потрібно  
затвердити до 25 грудня

Керівникам управлінь, відділів
райдержадміністрації, директорам
підприємств, організацій, установ,

фермерам, підприємцям, релігійним
та громадським організаціям, 

сільським та селищним головам

Звернення
Шановні добродії!

Наближається святкування  Нового ро-
ку та  Різдва Христового. Просимо Вас 
внести свій вклад у благодійну справу, на-
дати допомогу одиноким хворим людям, 
інвалідам, які потребують уваги. 

Не обминути жодної оселі найменш за-
хищених, зігріти їхні душі добротою, при-
нести надію і радість, дати відчути, що 
вони не забуті суспільством – наша спіль-
на справа. 

Закликаємо всіх жителів Тернопіль-
ського району напередодні Різдва Хрис-
тового проявити доброту і любов до своїх 
односельців, вірність християнським за-
повідям, благодійність і пам’ятати про те, 
що ми приходимо у цей світ обов’язково 
для добра. 

Для надходження благодійних внесків 
відкрито спеціальний рахунок в УДКCУ у 
Тернопільському районі: р/р 
35429301052079, МФО 838012, код 
25345349,  отримувач — територіальний 
центр соціального обслуговування (надан-
ня соціальних послуг) Тернопільського ра-
йону, благодійні пожертвування. 

Голова Тернопільської 
райдержадміністрації О. І. ПОХИЛИЙ. 
Голова Тернопільської районної ради 

А. В. ГАЛАЙКО.
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Місцеве самоврядування  ●

Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

22 грудня 2015 – історична 
дата для об’єднаної грома-
ди із центром у селі Бай-
ківці, адже цього дня від-
булося перше пленарне за-
сідання першої сесії Бай-
ковецької сільської ради 
об’єднаної територіальної 
громади VII скликання, яку 
відкрила голова Байко-
вецької сільської виборчої 
комісії Галина Ленько. 

Вибори-2015: 
підсумки

Галина Ленько оголосила під-
сумки виборів депутатів та сіль-
ського голови Байковецької 
сільської ради об’єднаних тери-
торіальних громад, які відбулися 
25 жовтня 2015 року: «На підста-
ві протоколів дільничних вибор-
чих комісій про результати голо-
сування на виборчих дільницях 
сільська виборча комісія зареє-
струвала і визнала повноважен-
ня Байковецького сільського го-
лови об’єднаної територіальної 
громади Анатолія Кулика, за 
якого проголосували 2477 ви-
борців. Представляти інтереси 
мешканців в Байковецькій сіль-
ській раді об’єднаної територі-
альної громади будуть 22 депу-
тати». Галина Ленько привітала 
депутатів і сільського голову з 
нагоди обрання та висловила 
впевненість, що Байковецька 
об’єднана громада докладе всіх 
зусиль, аби бути економічно са-
модостатньою, та стане зразком 
позитивних змін у процесі ре-
формування місцевого самовря-
дування. 

Далі ведення сесії передано 
Байковецькому сільському го-
лові об’єднаних територіальних 
громад Анатолію Кулику. 

— Байковецька сільська рада 
об’єднаних територіальних гро-
мад одна з перших в Україні 
ступила на стежину змін щодо 
децентралізації влади, — зазна-
чив, звертаючись до депутатів, 
Анатолій Кулик. — Наше завдан-
ня: зробити так, аби всі інші 
громади, які підуть шляхом ре-
форм місцевого самоврядуван-
ня, керувалися нашим успішним 
досвідом. Нам треба вивести 
свою громаду на якісно інший 
рівень життя, щоб наші виборці 
відчули наші переживання за 
долю кожного з них. Бажаю вам 
плідної праці на благо станов-
лення громади, яка вже має по-
тужний потенціал для розвитку. 

З непересічною подією сесію 
привітали школярі Байковецької 
ЗОШ І-ІІ ст., які вручили Анато-
лію Кулику коровай на вишито-
му рушникові і звернулися до 
присутніх з мистецьким дарун-
ком.

Один депутат склав 
повноваження

На сесії депутати прийняли 
до відома заяву Дмитра Федор-
чука про складання повнова-
жень депутата Байковецької 
сільської ради об’єднаної тери-

торіальної громади, оскільки 
Дмитро Михайлович має на меті 
виконувати обов’язки старости 
у селах Шляхтинці та Гаї Гре-
чинські, де впродовж 32 років 
був сільським головою. Таким 
чином у Байковецькій сільській 
раді нині є 21 депутат. 

Нові призначення
На сесії утворено лічильну 

комісію у складі трьох депутатів 
– Ігор Терновий (голова комісії), 
Катерина Левчук, Лариса Луч-
кевич. Затверджено тимчасовий 
регламент для проведення пле-
нарних засідань сесії ради. Та-
ємним голосуванням секрета-
рем ради депутати одноголосно 
обрали Юлію Турчманович. 

Утворено п’ять постійних комі-
сій: комісія з питань освіти, охо-
рони здоров’я, культури, спорту 
та соціального захисту населен-

ня (голова – Мар’ян Гарбуз); ко-
місія з питань прав людини, за-
конності депутатської діяльності 
(голова – Іван Чотловш); комісія 
з питань житлово-комунального 
господарства, комунальної влас-
ності, промисловості, підприєм-
ництва та сфери послуг (голова 
– Ігор Лагіш); комісія з питань 
планування фінансів, бюджету та 
соціально-економічного розвитку 
(голова – Василь Саланський); 
комісія з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин 
та охорони навколишнього при-
родного середовища (голова – 
Юрій Кіц).  

Затверджено персональний 
склад комісій, положення про по-
стійні комісії, обрано голову кож-
ної з них. Затверджено тимчасо-
ву структуру виконавчих органів 
ради. 

Керуючою справами виконав-

чого комітету сільської ради за-
тверджено Галину Гелей. На по-
саду першого заступника сіль-
ського голови призначено Мико-
лу Думу (в минулому – Дубівець-
кий сільський голова), на посаду 
заступника – Віктора Пульку (на-
чальник відділу державного реє-
стру виборців Тернопільської 
міської ради, депутат Тернопіль-
ської районної ради). Утворено 
виконавчий комітет ради у скла-
ді 11 осіб. Утворено відділи та 
інші органи ради, які розпочнуть 
роботу з 1 січня 2016 року. 

Прийнято рішення про покла-
дання обов’язків старости на 
осіб, які були сільськими голо-
вами, до моменту проведення 
перших виборів старост на те-
риторії відповідних населених 
пунктів. Відтак у Дубівецькій, 
Стегниківській, Лозівській, 
Шляхтинецькій сільських радах 
припинено повноваження сіль-

ських голів, а також депутатів та 
секретарів.  

Тимчасово покладено 
обов’язки на вчинення дій щодо 
реєстрації актів цивільного стану 
та нотаріальних дій на секретаря 
ради Юлію Турчманович і керую-
чу справами виконавчого коміте-
ту Галину Гелей. Депутати ство-
рили робочу групу, яка працюва-
тиме над проектом бюджету на 
2016-ий рік. Створено інвентари-
заційні комісії у кожній сільській 
раді, яка об’єдналася. 

Знаково, що за всі питання 
на першій сесії депутати голо-
сували одноголосно. Друге 
пленарне засідання першої се-
сії Байковецької сільської ради 
об’єднаної територіальної гро-
мади заплановано на 14.00 год. 
25 грудня ц. р. Основним пи-
танням порядку денного буде 
затвердження бюджету на 
2016-ий рік.

Перша сесія об’єднаної громади

Депутатський корпус Байковецької сільської ради об’єднаної територіальної громади та Байковецький сільський голова  
Анатолій Кулик (у центрі) під час першої сесії Байковецької сільської ради об’єднаної територіальної громади, 22 грудня ц. р. 

Учениця 4 класу Байковецької ЗОШ І-ІІ ст. Софія Башняк 
та п’ятикласник Володимир Гуменний привітали

учасників першої сесії Байковецької сільської ради об’єднаної 
територіальної громади короваєм, який вручили 

Байковецькому сільському голові Анатолію Кулику.

Голова Байковецької сільської 
виборчої комісії Галина Ленько.

Байківці
і байківчани

Видання Байковецької сільської ради №12 (47)
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Наша 
сторінка

https://www.facebook.com/
pages/Байківці-і-байківчани

Шкільний меридіан ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

21 грудня ц. р. голова Тер-
нопільської обласної дер-
жавної адміністрації Степан 
Барна, голова Тернопіль-
ської обласної ради Віктор 
Овчарук, голова Тернопіль-
ської районної державної 
адміністрації Олександр По-
хилий побували з робочою 
поїздкою у селі Байківці.

Керівники області та Терно-
пільського району спільно з Бай-
ковецьким сільським головою 
об’єднаної територіальної грома-
ди Анатолієм Куликом ознайоми-
лися з роботою представника 
провідного виробника стрічкових 
пилок та пилорам “Wood-Mizer” 
— підприємством ТзОВ “МOST-
Україна”, керівником якого є 
Олександр Твердохліб, оглянули 
нещодавно встановлені лінії 
електропередач. 

— Успішно реалізували проек-
ти будівництва трьох ліній елек-
тропередач на масивах “При-
міський”, “Сонячний” та 
“Сонячний-А”, — зазначив Анато-
лій Кулик. — Роботи розпочали 

цьогоріч наприкінці серпня. На 
електрифікацію витратили близь-
ко 2 мільйонів гривень, з яких 
959 тисяч — із Державного фон-
ду регіонального розвитку, 
838 тисяч — із Байковецького 
сільського бюджету, 124 тисячі 
гривень — з інших джерел фінан-
сування. Газифікацію житлового 
масиву “Приміський” провели за 
кошти сільського бюджету. До 
Нового року плануємо заверши-
ти тут встановлення вуличного 
освітлення. Тернопільська облас-
на рада затвердила перспектив-
ний план формування територій 
громад області, що дає можли-
вість з початку наступного року 
перейти на прямі міжбюджетні 
відносини з державою. Розвива-
тимемо Байковецьку об’єднану 
територіальну громаду за раху-
нок різних джерел фінансування 
— залучатимемо кошти Держав-
ного фонду регіонального 
розвитку, подаватимемо проекти 
для отримання міжнародних 
грантів. На 2016 рік розробили 
два проекти з ремонту доріг у 
Шляхтинцях, встановлення об-
ладнання для вуличного освіт-
лення в Курниках, Лозові і Стег-
никівцях, із ремонту даху в Лозів-

ському будинку культури, пере-
обладнання котельні, яка опалює 
приміщення Байковецької сіль-
ської ради і будинку культури, 
капітального ремонту Байковець-
кої школи, будівництва тротуарів. 
Завершили встановлення облад-
нання для вуличного освітлення в 
Дубівцях. За попередніми підра-
хунками, найближчим часом наш 
бюджет поповниться щонаймен-
ше 20 мільйонами гривень по-
датків, які надійдуть від ТзОВ 
“СЕ Борднетце-Україна”. Ці 
кошти спрямуємо на розвиток 
інфраструктури кожного села 
Байковецької об’єднаної терито-
ріальної громади. 

Голова Тернопільської РДА 
Олександр Похилий зазначив, 
що цьогоріч із Державного фон-
ду регіонального розвитку виді-
лено 5 мільйонів 324 тисячі гри-
вень на розвиток шести об’єктів 
Тернопільського району. Крім бу-
дівництва ліній електропередач у 
Байківцях, встановлено твердо-
паливний котел у Великих Бірках, 
проведено реконструкцію покрів-
лі з надбудовою горищного даху 
корпусів Петриківського облас-
ного комунального геріатричного 
будинку-інтернату, реконструйо-
вано приміщення дитячого садка 

в Ігровиці. За інформацією Олек-
сандра Похилого, завершується 
створення проектно-кошторисної 
документації 28 об’єктів Терно-
пільського району для виконання 
у 2016 році, яка найближчим ча-
сом пройде експертизу конкурс-
ної комісії.      

Очільники Тернопільської  
області обговорили з місцевими 
жителями план розвитку громади 
— зокрема, створення центру на-
дання адміністративних послуг, 
підрозділу поліції, пожежної час-
тини. Голова Тернопільської ОДА 
Степан Барна повідомив, що в 
проекті державного бюджету на 
наступний рік із 5,5 мільярда 
гривень Державного фонду регі-
онального розвитку мільярд гри-
вень буде спрямовано цільовою 
субвенцією на реалізацію соці-
альних програм об’єднаних те-
риторіальних громад. Степан 
Барна закликав формувати робо-
чі групи з написання проектів, 
оперативно працювати над ви-
готовленням проектно-
кошторисної документації. З по-
забюджетних ресурсів новоство-
рені громади отримають 90 міль-
йонів євро від Євросоюзу та 40 
мільйонів доларів допомоги від 
США. 

Візити ●

Проект на 2 мільйони

Голова Тернопільської РДА Олександр Похилий, Байковецький сільський голова Анатолій Кулик, 
голова Тернопільської ОДА Степан Барна, голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук 

зустрілися з представниками Байковецької об’єднаної територіальної громади.

Під час робочої поїздки в Байківці голова Тернопільської ОДА Степан Барна 
і голова Тернопільської РДА Олександр Похилий разом із Байковецьким 

сільським головою об’єднаної територіальної громади відвідали ТзОВ “MOST-Україна”.
 Другий зліва — очільник підприємства Олександр Твердохліб.

Дорогі жителі сіл Байковецької об’єднаної  
територіальної громади! Шановні краяни! 
Прийміть найщиріші вітання з Новим 2016 

роком та світлим святом Різдва Христового!
Бажаю кожному з нас дочекатися у 2016 році мир-
них буднів. Бажаю зберегти успішні надбання ро-

ку, що минає, і примножити їх у прийдешньому. 
Нехай буде ефективним життя територіальних 
громад Тернопільського району, розуміння 

спільних проблем і їх вирішення. Лише через 
сильну економіку повернемо Крим і не віддамо 
схід України. 

Цих святкових зимових днів завжди з нетерпін-
ням чекають і дорослі, і діти, тож нехай Новий рік 

принесе кожному з Вас добрі новини, зміни на краще, здійснення 
мрій і бажань. У кожній оселі нехай панує теплий затишок, радісна 
атмосфера, святкові клопоти та щире спілкування з рідними і 
близькими. Бажаю усім міцного здоров’я, творчих успіхів та на-
тхнення, нових звершень і вдалих починань. Нехай доля буде при-
хильною до кожного з Вас, а Господнє благословення стане вірним 
супутником на весь рік!

З повагою – голова Тернопільського обласного відділення 
Всеукраїнської асоціації сільських і селищних рад, 

Байковецький сільський голова об’єднаної територіальної 
громади Анатолій Кулик.

Ольга ПЕРКАТА,  
педагог-організатор 

Байковецької ЗОШ І-ІІ ст. 
Фото автора.

19 грудня діти з нетерпін-
ням зазирають під свої по-
душки в надії побачити по-
дарунок — солодощі та 
іграшки. Адже це — особли-
вий день, День Миколая Чу-
дотворця, який творить ди-
ва, допомагає та опікується 
малечею.  Диво цього свята 
не оминуло і Байковецьку 
школу. 

Тетралізоване дійство гляда-
чам представили учні першого 
класу (класний керівник – Галина 
Романівна Похилюк): Іванна Бер-
беничук, Марко Гімла, Софія 
Гринчак, Діана Коваль, Діана Ку-
ліш, Денис Сич та п’ятикласники 
(класний керівник – Наталя Ми-
колаївна Пахолік): Максим Пахо-
лік, Володимир Гуменний, Анас-
тасія Андрусишин, Назар Шуб’як, 
Ірина Кравчук. У ролі Святого 
Миколая був учень 9 класу Віта-
лій Башняк.

В рамках дійства школярі спі-
вали, розказували вірші, а в на-
прикінці кожен учень отримав 
солодкі подарунки від Святого 

Миколая, “помічниками” якого 
цьогоріч стали Байковецький 
сільський голова Анатолій Кулик, 
генеральний директор ТОВ “Ві-

кторія” Степан Маціборка та ге-
неральний директор корпорації 
“Агропродсервіс” Іван Чайків-
ський. 

Щедрий Миколай  
обдарував школярів

Учасники урочистостей з нагоди Дня святого Миколая  
у Байковецькій ЗОШ І-ІІ ст., 18 грудня 2015 року.
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Духовність ●

Земельна реформа ●

Галина ЮРСА — ТРР 
“Джерело”. 

Фото автора.

Побувавши в переддень 
свята Миколая-Чудотворця 
у Великих Гаях в новозбудо-
ваному  храмі Різдва Пре-
святої Богородиці, поспіл-
кувавшись з настоятелем 
парафії о. Романом Гриджу-
ком, катехитом Вітою Се-
манчик та невгамовною ді-
творою, почула дивну для 
себе фразу: “Якби не ми-
трополит Андрей Шептиць-
кий, ми б сьогодні не мали 
такого гарного дитячого 
майданчика”. А потім діточ-
ки розповіли, як вони з ка-
техитом вивчали про життя 
Андрея Шептицького, дові-
дались, як він любив укра-
їнських дітей, турбувався 
про них, особливо тих, хто 
не мав батьків, як сироти 
називали митрополита лас-
каво “наш любий таточко”.  

2015 рік, знають діти, прого-
лошено роком митрополита Ан-
дрея Шептицького. Минуло 150 
літ з дня його народження, але 
про добрі справи провідника 

української греко-католицької 
церкви пам’ятають до цього часу 
і пам’ятатимуть завжди, адже та-
ка непересічна постать дається 
народові раз на століття. Окрім 
цього, при храмі діють багато 
гуртків за інтересами. Діти за-
любки туди ходять. Отець Роман 
Гриджук називає дітей майбутнім 
церкви. I він вірить, що воно світ-
ле. Тому дитячий майданчик біля 
церкви вирішили назвати іменем 
митрополита Андрея Шептицько-
го — того, хто після Творця дітей 
любив найбільше і вважав справ-
жнім земним скарбом.

18 грудня, коли на землю 
спускались перші сутінки, у Ве-
ликих Гаях біля церкви Різдва 
Пресвятої Богородиці посвячува-
ли дитячий майданчик на честь 
опіки митрополита Андрея Шеп-
тицького. У посвяті взяли участь 
отець-митрат Роман Гриджук, 
настоятель храму Ісусового Сер-
ця у Великих Гаях о. Володимир 
Хома, настоятель храму Різдва 
Пресвятої Богородиці о. Роман 
Гриджук. На посвяту прийшло 
дуже багато великогаївчан. Їх очі 
світилися від щастя. Адже їх ді-
тям дуже добре тут. Голова 
об’єднаної Великогаївської гро-
мади Олег Кохман щиро привітав 

дітей та їхніх батьків, священика, 
катехита із знаковою подією у 
їхньому житті та побажав, щоб 
праця кожного з них давала ще-
дрі плоди. Голова Тернопільської 
райдержадміністрації Олександр 
Похилий щиро привітав усіх зі 
святом Миколая-Чудотворця, по-
бажав, щоб виправдалися добрі 
сподівання усіх, хто вірить в каз-
ку і добро. Народний депутат від 
партії  “Блок Петра Порошенка 
“Солідарність”  Тарас Юрик ви-
словив надію, що подібні май-
данчики відкриються всюди, де є 
діти. До речі, Святому Миколаєві 
у цій добрій справі посприяли 
голова Тернопільської РДА Олек-
сандр Похилий, голова Велико-
гаївської об’єднаної громади 
Олег Кохман, підприємці-
меценати з Великих Гаїв.

А в церкві у цей чудесний ве-
чір не стихали дитячі пісні, ко-
лядки, віншування, вертепні дій-
ства. Діти показали все, чого їх 
навчила катехит Віта Семанчик, 
добрий пастир о. Роман. Від 
різнобарв’я вишиваних костюмів 
стало добре на душі. Так дітвора 
вшановувала Бога, митрополита 
Андрея Шептицького, святого 
Миколая, чия доброта не має 
меж та існує поза часом.

Гойдалки від святого Миколая

З дітьми с. Великі Гаї у церкві Різдва Пресвятої Богородиці (зліва направо): депутат Тернопільської 
районної ради, директор НВК “Грабовецька ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ” Ярослав Решетуха, голова  

Тернопільської райдержадміністрації Олександр Похилий, народний депутат України від партії   
“Блок Петра Порошенка “Солідарність” Тарас Юрик, отець-митрат Роман Гриджук, настоятель храму 

Різдва Пресвятої Богородиці о. Роман Гриджук, Великогаївський сільський голова об’єднаної  
громади Олег Кохман, настоятель храму Ісусового Серця с. Великі Гаї о. Володимир Хома.

Великогаївська дітвора на дитячому майданчику,  
відкритого на честь опіки праведного митрополита Андрея Шептицького.

На офіційному веб-сайті Державної служби України з питань 
геодезії, картографії га кадастру (у розділі “Публічна кадастрова 
карта”) працює електронний сервіс “Замовлення витягу з Держав-
ного земельного кадастру про земельну ділянку” та “Замовлення 
витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку”. 

Сервіс дозволяє здійснити оплату послуги за допомогою елек-
тронного платіжного засобу та замовити отримання витягу у будь-
якому зручному для вас центрі надання адміністративних послуг.

Вдячність ●

Дирекція Жовтневої ЗОШ І-ІІ 
ступенів імені Володимира Гар-
матія, педагогічний та учнівський 
колективи, батьківський комітет 
висловлюють найщиріші слова 
подяки давнім друзям та постій-
ним спонсорам нашої школи — 
дирекції ПП “Форум”, підприєм-

цям Володимиру Кітику, Володи-
миру Солтисяку, Василю Алексе-
вичу, Юрію Черетянку, Андрію 
Костюку за взаєморозуміння та 
допомогу. Виносимо подяку за 
солодкі подарунки до Дня Свято-
го Миколая генеральному дирек-
тору ТОВ “Вікторія” Степану 

Маціборці,  керівництву агрохол-
дингу “Мрія”, ТОВ “Стандарт-
парк”. Дякуємо за доброту Ва-
ших сердець, милосердя та лю-
бов до ближніх. Нехай Господь 
благословляє Вас, Ваші сім’ї, ро-
дини та колективи добром, щас-
тям, любов’ю і миром.

Дякуємо меценатам і спонсорам

Індекси споживчих цін у листопаді 2015 року
За даними Державної служби статистики України, величина індек-

су споживчих цін у Тернопільській області в листопаді 2015 року до 
жовтня 2015 року становила 101,3%, з початку року — 144,6%, в 
Україні — 102,0% та 142,3% відповідно. Дані — без урахування тим-
часово окупованої території Автономної Республіки Крим,     м. Се-
вастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.           

Головне управління статистики                                                                 
у Тернопільській області.

За адмінпослуги, 
надані 

землевпорядниками 
Тернопільщини, 

бюджети отримали 
майже 1,8 мільйона 

гривень
Землевпорядники Тернопіль-

ської області з початку року надали 
97,9 тис. адміністративних послуг. 
Бюджети різних рівнів сумарно 
отримали 1,77 млн грн. за надання 
31,7 тис. платних адмінпослуг. 

Майже 99% адмінпослуг, що 
потребують оплати, стосувались 
відомостей з Державного земель-
ного кадастру. Фахівці земельної 
служби надали близько 30 тис. ви-
тягів з кадастру про земельну ді-
лянку та здійснили 408 державних 
експертиз землевпорядної доку-
ментації.

Інші 66,2 тис. адмінпослуг (60 % 
загальної кількості) надані на без-
оплатній основі. Землевпорядники 
отримали найбільше запитів (24,6 
тис.) щодо проведення державної 
реєстрації земельних ділянок. Інші 
22,2 тис. послуг стосувались ви-
дачі витягу з технічної документації 
про нормативну грошову оцінку 
земельної ділянки. Ще 13,9 тис. 
громадян звертались за наданням 
довідки з державної статистичної 
звітності про наявність земель та 
розподіл їх за власниками, земле-
користувачами, угіддями.

Землевпорядна служба посту-
пово запроваджує принцип ексте-
риторіальності у процесі надання 
адмінпослуг. Вже зараз в режимі 
он-лайн через Публічну кадастрову 
карту можна замовити витяг з Дер-
жавного земельного кадастру та 
витяг про нормативну грошову 
оцінку земельної ділянки. Також 
відкритий доступ до інформації 
про власників та користувачів зе-
мель по всій території України.

Довідково:
Відповідно до Закону України 

“Про адміністративні послуги”, з 1 
січня 2015 року на всій території 
України органи земельних ресурсів 
надають послуги через Центри на-
дання адміністративних послуг 
(ЦНАП), які утворені при місцевих 
державних адміністраціях та орга-
нах місцевого самоврядування. 
Громадяни можуть ознайомитись з 
адресами ЦНАПів на офіційному 
сайті Держгеокадастру.

Держгеокадастр 
запроваджує 

практику 
оприлюднення 100% 

рішень щодо 
розпорядження 

землями
Усі рішення щодо розпоряджен-

ня землями сільськогосподарсько-
го призначення державної влас-
ності будуть доступні для контролю 

громадськості та оприлюднені про-
тягом доби з моменту їх прийнят-
тя. Державна служба України з 
питань геодезії, картографії та ка-
дастру (Держгеокадастр) започат-
ковує практику оприлюднення 
100% рішень, що приймаються її 
територіальними органами щодо 
передачі у власність чи користу-
вання земельних ділянок. Раніше 
відповідні накази фіксувалися ви-
ключно в рамках внутрішнього до-
кументообігу відомства. 

Пілотний проект з оприлюднен-
ня даних щодо розпорядження 
землями реалізується з 15 грудня 
на території Миколаївської та Чер-
нігівської областей. Інформація бу-
де розміщуватися в новому шарі 
на публічній кадастровій карті — 
шарі намірів, у якому будуть відо-
бражатися дозволи на розроблен-
ня документації із землеустрою. На 
кадастровому шарі будуть відобра-
жатися ділянки, стосовно яких при-
йнято рішення про передачу у 
власність. Спеціалістами відомства 
розроблена технічна інфраструкту-
ра та було доопрацьоване про-
грамне забезпечення Державного 
земельного кадастру, що надало 
можливість синхронізації публічної 
кадастрової карти з електронними 
документами Держгеокадастру по 
всій країні.

У відкритому доступі буде нада-
ватися інформація про географічне 
розташування ділянки (план вико-
піювання) та вихідні дані територі-
ального органу Держгеокадастру, 
що приймав рішення щодо її пере-
дачі у власність чи користування. 
Оновлення інформації відбуваєть-
ся раз на добу, синхронно з онов-
ленням інших масивів даних пу-
блічної кадастрової карти. 

На виконання вимог Закону 
України “Про захист персональних 
даних” прізвища громадян — отри-
мувачів земельних ділянок опри-
люднюватися не будуть.

“Ми очікуємо потужного анти-
корупційного ефекту від цієї ре-
форми, оскільки кожен чиновник 
тепер розумітиме, що будь-яке йо-
го рішення стосовно державних 
земель буде оприлюднене прак-
тично в режимі реального часу, — 
відзначив голова Держгеокадастру 
Максим Мартинюк. — У майбут-
ньому Держгеокадастр планує до-
повнити функціонал Державного 
земельного кадастру можливістю 
подання клопотання про отриман-
ня земельної ділянки в електро-
нному вигляді і таким чином зро-
бити прозорими та публічними всі 
етапи розпорядження землями”. 

Розроблення нового функціона-
лу відбувалося без залучення до-
даткових фінансових ресурсів з 
державного бюджету і здійснюва-
лося в рамках кошторису адміні-
стрування Державного земельного 
кадастру, який становить 38,1 млн. 
гривень на поточний рік. 
Прес-служба Держгеокадастру. 

e-mail: press@land.gov.ua

Великобірківська селищна рада оголошує конкурс з надання в 
оренду майна комунальної власності територіальної громади смт. Ве-
ликі Бірки — приміщення ІТМ (бомбосховище), площею 150.8 кв. м., 
що знаходиться за адресою: смт. Великі Бірки, вул. Дичківська, 1 “І”.

Бажаючі взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії се-
лищної ради такі документи:

— копію документа, що посвідчує особу, або належним чином 
оформлену довіреність;

— заяву;
— копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарю-

вання.
Документи приймаються до 20 січня 2016 року. За додатковою ін-

формацією звертатися по телефону 49-23-60, 49-22- 62.
Великобірківський селищний голова Р. Є. МАЦЕЛЮХ.



Програма телепередачП’ятниця, 25 грудня 2015 року

28 грудня
Понеділок 

29 грудня
ВіВторок

30 грудня
середа

31 грудня
ЧетВер

1 сіЧня
П’ятниця

2 сіЧня
субота

3 сіЧня
неділя

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 
         21.00 Новини.
06.10, 7.10 АгроЕра.
06.20, 0.25 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
06.50, 7.20, 8.20, 9.05, 22.50, 
         23.20 Свiт on line.
07.30, 23.25 На слуху.
07.50, 8.50 Смакота.
08.30 Вперед на Олiмп!
09.00 Вiчне.
09.25 Уряд на зв’язку з громадянами.
09.55 Д/с “Мiй новий дiм Корея”.
10.25 Чоловiчий клуб. 
        Всеукраїнськi iгри єдиноборств.
12.05 “План на завтра” з Анастасiєю Рiнгiс.
12.30, 20.30 Зроблено в Європi.
13.15 Вiкно в Америку.
13.50 Казки Лiрника Сашка.
14.00 Хто в домi хазяїн?
14.25 Мультфiльми.
15.05 Д/ф “Серпнева вiйна”.
17.35 Книга ua.
18.05 Час-Ч.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 Про головне.
19.30 Абiлiтацiя.
19.50 Перша шпальта.
21.50 Подорожнi.
23.00, 0.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10 
        “Снiданок з 1+1”.
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30 ТСН.
07.35 “Маша i ведмiдь”.
09.30, 10.50 “Мiняю жiнку-9”.
12.20 Т/с “Громови-2”.
17.15 Х/ф “Бiле сонце пустелi”.
20.15 Комедiя “Дiамантова рука”.
22.15 Комедiя “Дванадцять мiсяцiв”.
00.15 Драма “Лiкар мафiї”.

інтер
06.10, 12.35 Д/с “Слiдство вели... 
         з Леонiдом Каневським”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
        12.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з IНТЕРом”.
09.20, 12.25 Х/ф “Старий Новий Рiк”. (1).
13.30, 14.20 “Судовi справи”.
15.00, 16.15 “Жди меня”.
18.05, 19.05 Ток-шоу “Стосується кожного”.
20.00, 5.10 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Заради кохання
           я все зможу”. (1).
22.55 Х/ф “Iнтуїцiя”. (1).
00.40 Х/ф “Кейт i Лео”. (1).

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Перша ледi”.
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фiтнес.
07.00 Провiнцiйнi вiстi. Тиждень.
07.30, 15.50, 18.50, 21.25, 
         22.30 Оголошення. Бюро знахiдок.
07.35, 18.45 Мiська рада iнформує.
07.40 “Євромакс”.
08.10 Вiкно в Америку.
08.30 Переможний голос вiруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 “Справжня цiна”.
09.45 “Про нас”.
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 Європа у фокусi.
12.40 “Слiдства.iнфо”.
13.10 Хiт-парад.
14.00 Х/ф “Весiлля на Рiздво”.
16.00, 19.00, 22.00 Провiнцiйнi вiстi.
17.00 “Унiкальна Україна”.
17.30 “Гал-клiп”.
19.30, 21.00 Нашi вiтання.
20.00 Єдина країна.
20.30 ТНЕУ — калейдоскоп подiй.
20.40 Дiм книги.
21.30 “Погляд зблизька”.
22.35 Х/ф “Вбити президента” (2).

ICTV
05.35, 19.20 Надзвичайнi новини 
        з К. Стогнiєм.
06.35 Факти тижня з О. Соколовою.
08.35 10 хвилин
        з Прем’єр-мiнiстром України.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.05 Дивитися усiм!
10.55, 13.20 Х/ф “Ейр Америка”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.45, 16.20 Х/ф “Беовульф”.
16.30 Х/ф “Джек — пiдкорювач велетнiв”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Дiстало!
21.25 Свобода слова з А. Куликовим.
00.25 Х/ф “Я — легенда”. (2).

стб
05.40, 16.00 “Все буде добре!”
07.25 “Все буде смачно!”
08.20 “Зiркове життя. Обережно - ревнощi!”
09.15 “Зiркове життя. Бiс в ребро”.
10.15 “Битва екстрасенсiв-15”.
12.25 “Нацiональне талант-шоу
        “Танцюють всi!-7”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
18.30 Т/с “Коли ми вдома”. (1).
20.10 “Хата на тата”.
22.35 “Детектор брехнi-7. 
         Життя пiсля сповiдi”.
00.10 “Один за всiх”.

новий канал
03.35 Зона ночі
05.55, 07.10 Kids Time
05.57 М/с “Губка Боб - Прямокутні Штани”
07.12 Т/с “Друзі”
12.00 Х/ф “Тупий і ще тупіше”
14.00 Х/ф “Тупий і ще тупіше 2”
16.10 Т/с “Не родись вродлива”
18.00,02.45 Абзац!
19.00 Ревізор
22.00 Страсті за ревізором 
00.50 Х/ф “Удар по невинності”
02.40 Служба розшуку дітей

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

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Зелений БУМ».
10.20 «Мальовниче Тернопілля».
10.35 «У пошуках легенд».
10.50 «Пісні нашого краю».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Мамина школа».
12.30 «Скарби роду».
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
13.15 «Загублені у часі».
13.30 «Музичний калейдоскоп».
14.00 «Відверті діалоги».
14.55 «Мальовниче Тернопілля».
15.00 «Гра долі».
15.15 «Кулінарія від Андрія».
15.30 «Назбиране».
16.15 «Мандри кота Фініка».
16.30 «Звірі у квартирі».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Своїми очима».
17.15 «100 шедеврів».
17.30 «Легенди Запоріжжя».
18.00 «Земляки».
18.30 «Місто-музей магнатів Потоцьких».
18.50 «Тернопіль сьогодні».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «На часі».
20.00 «Урок… для батьків».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Тема дня».
21.15 «В об’єктиві ТТБ».
21.30 «Невигадані історії».
22.30 «Чаc країни».
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

нтн
06.10 Х/ф “Друг”.
07.45 “Народний кухар”.
08.30 “Правда життя”.
09.50 Х/ф “Тисяча слiв”.
11.25, 21.30 Т/с “Удар у вiдповiдь”.
13.05, 14.15 Т/с “Грабуй награбоване”.
14.00, 19.00, 23.15 “Свiдок”.
15.10 Т/с “Лiнiя захисту”.
19.30 Т/с “Агентство НЛС”.
23.45 Т/с “Менталiст-5”. (2).

канал “україна”
05.50 10 хвилин iз премєр-мiнiстром.
06.00 Подiї тижня з Олегом Панютою.
06.50, 7.15, 8.15 Ранок з Україною.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
09.15, 3.20 Зоряний шлях.
11.00, 19.45 Ток-шоу “Говорить Україна”.
12.15 Реальна мiстика.
13.15, 15.30 Т/с “Поверни мене”. (2).
18.00 Т/с “Клан ювелiрiв. Вiдплата”.
21.00 Х/ф “Хуртовина”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Х/ф “Вiдпустка за обмiном”. (2). 

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 
         21.00 Новини.
06.10, 7.10 АгроЕра.
06.20 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
06.50, 7.20, 8.20, 9.05, 11.35, 
      22.50, 23.20 Свiт on line.
07.25, 23.25 На слуху.
07.50, 8.50 Смакота.
08.30 Вперед на Олiмп!
09.00 Вiчне.
09.20, 18.55 Про головне.
09.55 Д/с “Мiй новий дiм 
        Корея”.
10.25 Український корт.
11.45 Перша студiя.
12.30 Д/с “Калiфорнiя наша”.
13.15, 18.05 Час-Ч.
13.40 Казки Лiрника Сашка.
13.55 Хочу бути.
14.15 Мультфiльми.
15.05 Фольк-music.
16.20 Подорожнi.
17.10 Д/ф “Конфуцiй.
         Шлях видатного мислителя”.
17.35 Суспiльний унiверситет.
18.15 Новини. Свiт.
19.30 ДебатиPRO.
21.50 Вiйна i мир.
23.00, 0.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
        16.45, 19.30 ТСН.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 9.10 “Снiданок
         з 1+1”.
07.35 “Маша i ведмiдь”.
09.30, 10.50 “Мiняю жiнку-9”.
12.20 Т/с “Громови-2”.
17.15 Комедiя “Дiамантова рука”.
20.15 Комедiя “Джентельмени удачi”.
22.00, 2.55 Комедiя “Свято пiд замком”.
23.45 Драма “Лiкар мафiї”.

інтер
06.10, 11.15, 12.25 Д/с “Слiдство вели... 
        з Леонiдом Каневським”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
         12.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з IНТЕРом”.
09.20, 21.00 Т/с “Заради 
        кохання я все зможу”. (1).
13.40, 14.20 “Судовi справи”.
15.45, 16.15 “Сiмейний суд”.
18.05, 19.05 Ток-шоу 
        “Стосується кожного”.
20.00, 5.10 “Подробицi”.
22.55 Х/ф “Сiм’я напрокат”. (1).
00.45 Х/ф “Iнтуїцiя”. (1).

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Перша ледi”.
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фiтнес.
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провiнцiйнi вiстi.
07.30, 15.50, 18.50, 21.25, 
        22.30 Оголошення. Бюро знахiдок.
07.35 “Погляд зблизька”.
08.05 “Духовнi роздуми”.
08.20 ТНЕУ — калейдоскоп подiй.
08.30 Переможний голос вiруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30, 17.00 “Унiкальна Україна”.
11.00, 16.10 Дитяча година.
11.50 “Чарiвний ключик”.
12.10 “Музичнi делiкатеси”.
12.40 “Про кiно”.
13.10 Концерт “14 новел про осiнь”.
14.00 Х/ф “Лiфт”.
17.30 “Компромiс”.
19.30, 21.00 Нашi вiтання.
20.00 Межа правди.
21.30 “Щоденник для батькiв”.
22.35 Х/ф “Жахливий день 
        Iларiї Алпi” (2).

ICTV
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.00 Антизомбi.
11.00 Х/ф “Перший удар”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.10 Т/с “Без права на помилку”.
15.05, 16.20 Патруль. 
          Самооборона.
16.40 Т/с “Прокурори”.
17.40 Т/с “Путьова країна”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Громадянська оборона.
21.25 Т/с “Володимирська, 15”.
23.30 Х/ф “Полювання на дiаманти”. (2).

стб
05.50, 16.00 “Все буде добре!”
07.45 “Все буде смачно!”
08.40 Х/ф “Королева бензоколонки”. (1).
10.05 “Битва екстрасенсiв.
          Боротьба континентiв”.
12.15 “Нацiональне талант-шоу 
        “Танцюють всi!-7”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
18.30 Т/с “Коли ми вдома”. (1).
19.55, 22.45 “Кохана, 
          ми вбиваємо дiтей”.
00.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.

новий канал
03.40 Зона ночі 
06.05,07.25 Kids Time 
06.10 М/с “Губка Боб - 
         Прямокутні Штани”
07.27 Т/с “Друзі”
10.50 Т/с “Не родись вродлива”
18.00,02.30 Абзац!
19.00 Х/ф “Білі ципулі” 
21.00 Х/ф “Ну що, приїхали” 
23.00 Х/ф “Мри збуваються” 
00.45 Х/ф “Удар по невинності”

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.45 М/с “Пiдлiтки-мутанти 
        черепашки-нiндзя”.
07.35 М/с “Чагiнгтон”.
08.00 Мультик з Лунтиком.
10.05 М/с “Клуб Вiнкс: 
         Школа чарiвниць”.
11.00 Х/ф “Розумна селянська донька”.
12.10 Повне перевтiлення. 
         Дiм за тиждень.
13.50, 19.00 Панянка-селянка.
14.50 УТЕТа тато!
15.50, 21.00 Вiталька.
17.00, 22.00 Країна У.
18.00, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.30, 20.30 Т/с “Свiтлофор”. (2).
23.00 Дайош молодьож!
23.55 Анекдоти.

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Новини України».
10.35 «В об’єктиві ТТБ».
10.50 «Пісні нашого краю».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Місто-музей 
         магнатів Потоцьких».
12.30 «На часі».
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
13.15 «Тема дня».
13.30 «Земляки».
14.00 «Легенди Запоріжжя».
14.30 «Своїми очима».
14.45 «100 шедеврів».
15.00 «Енергоманія».
15.30 «Невигадані історії».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 Дует «Писанка».
18.00 «Замки Тернопілля».
18.15 «Живі сторінки».
18.30 «Крізь призму часу».
18.50 «Тернопіль сьогодні».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Будьте здорові».
20.00 «Стародавні 
         культури».
20.25 «Мальовниче
           Тернопілля».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Тема дня».
21.15 «Назбиране».
21.30 «Європа очима українця».
22.30 «Час країни».
23.00 Мовлення 
        у цифровому форматі.

нтн
05.10 “Правда життя”.
06.35 Х/ф “Республiка ШКIД”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
09.50 Х/ф “Еквiлiбрiум”.
11.50, 21.30 Т/с “Удар у вiдповiдь”.
13.40, 14.15 Т/с “Грабуй 
          награбоване”.
14.00, 19.00, 23.15 “Свiдок”.
15.30, 19.30 Т/с “Агентство НЛС”.
17.25 Т/с “Детективи”.
23.45 Т/с “Менталiст-5”. (2).

канал “україна”
06.00, 12.30 Реальна мiстика.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15, 8.15 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
11.15, 19.45 Ток-шоу 
          “Говорить Україна”.
14.30, 15.30 Т/с “I падає снiг...”
21.00 Х/ф “Подаруй 
        менi трохи тепла”. (2).
23.00 Подiї дня.
23.30 Х/ф “Мумiя”. (2).

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 13.00,
        18.30, 21.00 Новини.
06.10, 7.10 АгроЕра.
06.20 Вiд першої особи.
06.45, 7.15, 8.15 Спорт.
06.50, 7.20, 8.20, 9.05, 11.50, 
       17.25, 23.30 Свiт on line.
07.30, 23.45 На слуху.
07.50, 8.50 Смакота.
08.30 Вперед на Олiмп!
09.00 Вiчне.
09.20, 18.55 Про головне.
09.55 ДебатиPRO.
11.30 Абiлiтацiя.
12.00 Засiдання 
         Кабiнету мiнiстрiв України.
13.15, 18.05 Час-Ч.
13.40 Казки Лiрника Сашка.
13.55 Хто в домi хазяїн?
14.15 Мультфiльми.
15.05 На гостину до Iвана Поповича.
15.55 Гра долi.
16.35 Д/ф “Ексклюзив у Румунiї”.
17.35 Суспiльний унiверситет.
18.15 Новини. Свiт.
19.30 Т/с “Мафiоза”.
20.30 Вересень.
21.50 Слiдство. Iнфо.
22.30 “Хармс i Холмс”. 
        Фiльм Iгоря Померанцева.
22.40 Мегалот.
23.00, 0.20 Пiдсумки року.
23.35 Тепло.Ua.

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”.
09.30, 10.50 “Мiняю жiнку-9”.
12.20 Т/с “Громови-2”.
17.15 Комедiя “Джентельмени удачi”.
20.15 Комедiя “Операцiя “И” 
       та iншi пригоди Шурика”.
22.10 “Дискотека-80”.
00.30 Драма “Лiкар мафiї”.

інтер
06.10 “Слiдство вели... 
        з Леонiдом Каневським”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
       12.00, 14.00, 16.00, 17.40 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з IНТЕРом”.
09.20, 21.00 Т/с “Заради 
         кохання я все зможу”. (1).
11.15, 12.25 Д/с “Слiдство вели...
        з Леонiдом Каневським”.
13.40, 14.20 “Судовi справи”.
15.45, 16.15 “Сiмейний суд”.
18.05 Ток-шоу “Стосується кожного”.
20.00, 04.35 “Подробицi”.
22.20 “Концерт Свiтлани Лободи”.
00.15 Х/ф “Сiм’я напрокат”. (1).

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Перша ледi”.
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фiтнес.
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провiнцiйнi вiстi.
07.30, 15.50, 18.50, 21.25, 
        22.35 Оголошення. Бюро знахiдок.
07.35 Межа правди.
08.30 Переможний голос вiруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30, 17.00 “Унiкальна Україна”.
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 “Гал-клiп”.
12.40 “Щоденник для батькiв”.
13.10 Концерт “14 новел про осiнь”.
14.00 Х/ф “Ключ вiд дому”.
16.40 “Чарiвний ключик”.
17.30 “Про кiно”.
17.45 “Духовнi роздуми”.
18.45, 22.30 Мiська рада iнформує.
19.30, 21.00 Нашi вiтання.
20.00 “Соло”.
21.30 “Музичнi делiкатеси”.
22.40 Х/ф “Звичайний чоловiк” (2).

ICTV
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.10 Антизомбi.
11.10, 13.20 Х/ф “Мiстер Крутий”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.30 Т/с “Без права на помилку”.
15.25, 16.20 Патруль. Самооборона.
16.50 Т/с “Прокурори”.
17.45 Т/с “Путьова країна”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
21.25 Т/с “Володимирська, 15”.
23.25 Х/ф “Смертоносна зграя”. (2).

стб
06.05, 16.00 “Все буде добре!”
08.00 “Все буде смачно!”
09.00 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
12.05 “Нацiональне талант-шоу 
         “Танцюють всi!-7”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
18.30, 00.10 Т/с “Коли ми вдома”. (1).
20.15 “МастерШеф-5. Фiльм про фiльм”.
22.35 Х/ф “Моя мама - наречена”. (1).

новий канал
03.30 Зона ночі
06.00.07.15 KidsTime
06.02 М/с “Губка Боб - Прямокутні Штани”
07.17 Т/с “Друзі”
11.15 Т/С “Щасливі разом 
16.10 Т/с “Не родись вродлива”
18.00.02.35 Абзац!
19.00 Х/ф “Чорний лицар 
21.00 Х/ф “Чоловік за викликом”
22. 40 Х/ф “Батько-молодець 
00.45 Х/ф “Мрії збуваються”

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

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Новини України».
10.35 «Крізь призму часу».
10.50 «Пісні нашого краю».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Замки Тернопілля».
12.15 «Живі сторінки».
12.30 «Європа очима українця». 
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
13.15 «Тема дня».
13.30 «Будьте здорові».
14.00 Дует «Писанка».
14.55 «Мальовниче Тернопілля».
15.00 «Стародавні культури».
15.30 «Час змін».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Своє, українське».
17.15 «Просто неба».
17.30 «Кулінарія від Андрія».
17.45 «У пошуках легенд».
18.00 «Актуально».
18.15 «Дорога на Схід».
18.30 «Своїми очима».
18.50 «Тернопіль сьогодні».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Діловий ритм».
20.00 «Усе любов’ю
          зміряне до дна…»
20.20 «Музей іграшок».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Тема дня».
21.15 «Надія є».
21.30 «На часі».
22.30 «Час країни».
23.00 Мовлення 
        у цифровому форматі.

нтн
05.50 Х/ф “Артистка з Грибова”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 Х/ф “Агент Хамiльтон:
           Викрадена”.
11.50, 21.30 Т/с “Удар 
         у вiдповiдь”.
13.40, 14.15 Т/с “Грабуй 
        награбоване”.
14.00, 19.00, 23.15 “Свiдок”.
15.35, 19.30 Т/с “Агентство НЛС”.
17.25 Т/с “Детективи”.
23.45 Т/с “Менталiст-5”. (2).

канал “україна”
06.00, 12.30 Реальна мiстика.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15, 8.15 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
11.15, 19.45 Ток-шоу
          “Говорить Україна”.
14.30, 15.30 Т/с “I падає снiг...”
21.00 Х/ф “Новорiчна дружина”. (2).
23.00 Подiї дня.
23.30 Х/ф “Мумiя-2. Повернення”.

ут 1
06.00, 7.25, 8.00, 9.00, 22.50, 
        00.00 Свiт on line.
06.05 Свiт православ’я.
06.35 Крок до зiрок.
07.40 Золотий гусак.
08.15 Смакота.
08.40 Тепло.Ua.
09.15 Мультфiльми.
09.40 Казки Лiрника Сашка.
09.50 “Щасливi долонi”. 
       Концертна програма.
11.00 Спогади.
12.00 Х/ф “Виправити Пiта”.
14.00 Фольк-music.
15.30 Д/ф “Голiвуд над Днiпром”.
17.15 Театральнi сезони.
17.45 Х/ф “Його мама i я”.
19.35 Новорiчна концертна програма.
21.00 Новини.
21.30 Прем’єр-мiнiстр України 
        А. Яценюк про реформи.
21.40 Альтернативна музика.
22.15 Д/с “Ризикований бiзнес”.
23.00 День Янгола.
00.05 На слуху. Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00 “Шiсть кадрiв”.
08.00 “Що? Де? Коли?-2015.
09.00 Лотерея “Лото-забава”.
09.40 Марiччин кiнозал. Мультфiльм.
09.50 “Маша i ведмiдь”.
10.05, 19.30 ТСН.
11.00, 12.05, 13.00, 14.05, 
        15.05 “Свiт навиворiт-4: В’єтнам”.
16.10 “Розсмiши комiка”.
17.10 Х/ф “Один плюс один удома”.
20.15 Комедiя “Сам удома”.
22.15 Х/ф “Лiкар: учень Авiценни”.
01.10 Комедiя “Ти i я”.

інтер
05.25 Х/ф “Службовий роман”. (1).
08.20 “уДачний проект”.
09.00 “Готуємо разом”.
10.00 “Орел i Решка. Ювiлейний-2”.
11.00 Х/ф “Мiй ласкавий i нiжний звiр”. (1).
13.10 Х/ф “Джентльмени удачi”. (1).
14.50 Х/ф “Це я”. (1).
16.20 Т/с “Жереб долi”.
20.00 “Подробицi”.
20.25 Концерт “Нiч великих сподiвань”.
00.45 Х/ф “Ялинка, кролик i папуга”. (1).

TV-4
06.00 Х/ф “Живим”.
07.30, 15.30, 21.30 Європейський 
        гороскоп.
07.45, 09.50 Ранковий фiтнес.
08.00 Європа у фокусi.
08.30, 11.55, 15.50, 22.00 Оголошення.
         Бюро знахiдок.
08.35, 15.55, 22.05 Тернопiльська погода.
08.40 Час-Тайм.
09.00 Повнота радостi життя.
09.30 “Справжня цiна”.
10.15 Пряма трансляцiя святої лiтургiї 
     з архікатедрального Собору 
     УГКЦ м. Тернополя.
11.40 Дiм книги.
12.00 Х/ф “У тридев’ятому царствi”.
13.30 “Чарiвний ключик”.
14.00 “Сiльський календар”.
14.30 Межа правди.
16.00, 19.00 НОВОРIЧЧЯ!
18.00 Нашi вiтання.
21.00 “Гал-клiп”.
21.45 Музичний калейдоскоп.
22.10 Х/ф “Улюбленець жiнок” (2).
00.15 Час-тайм.

ICTV
06.10 Зiрка YouTube.
07.20 Дивитись усiм!
08.45 М/ф “Як упiймати перо жар-птицi”.
09.55 Х/ф “Робiн Гуд — принц злодiїв”.
12.40 Х/ф “Iсторiя лицаря”.
15.00 Х/ф “Три мушкетери”.
16.55 Х/ф “Люди у чорному”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Х/ф “Люди у чорному-2”.
20.50 Х/ф “Люди у чорному-3”.
22.45 Х/ф “Грошовий поїзд”. (2).
00.40 Х/ф “Шалене Рiздво Гарольда
         i Кумара”. (2).

стб
06.10 “ВусоЛапоХвiст”.
07.10 “Все буде добре!”
09.00 “Все буде смачно!”
10.30 “Караоке на Майданi”.
11.30 Х/ф “Новорiчний переполох”.
15.50 “Новорiчний МастерШеф”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
20.55 Х/ф “Дiамантова рука”. (1).
23.00 Х/ф “Чоловiк у моїй головi”. (1).

новий канал
05.05,0720 Kids Time 
05.07 М/с ‘‘Пригоди Джиммі Нейтрона”
07.25 Х/ф “Снігопад” 
09.10 Х/ф “Білі ципулі” 
11.15 Х/ф “Чорний лицар” 
13.00 Х/ф “Оптом дешевше” 
15.00 Х/ф “Оптом дешевше 2”
17.00 Х/ф “Річчі-багатій” 
18.50 Х/ф “Домашній арешт” 
21.00 Х/ф “Кучерява Сью” 
23.00 Х/ф “Чотири Різдва” 
00.40 Х/ф “Ну що, приїхали”

тет
06.00, 10.45 М/ф “Школа монстрiв. 
         13 бажань”.
07.30 Байдикiвка.
08.25 М/с “Смiшарики. Пiн-код”.
09.00 Мультик з Лунтиком.
09.40 М/с “Дора-дослiдниця”.
11.50 Х/ф “Розумна селянська донька”.
13.00 Х/ф “Стоптанi туфельки”.
14.00 Казки У.
15.50 М/ф “Святковi iсторiї вiд Шрека, 
       Панди та друзiв з Мадагаскару”.
22.00 Концерт “Незалежнiсть  це ти”.
23.45 Кращий концерт року.

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Подорожні замальовки».
10.35 «Словами малечі про цікаві речі».
10.50 «Пісні нашого краю».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Поклик таланту».
13.30 «Спортивні меридіани».
14.00 «Театральні зустрічі».
15.10 «Струни серця скрипаля».
16.00 «Учнівський щоденник».
16.15 «Думки вголос».
16.30 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 Концерт М. Мозгового. 
18.00 «Назбиране».
18.30 «Подорож гурмана».
19.00 «Музичний калейдоскоп».
19.30 «Мамина школа».
20.00 «Скарби роду».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Відверті діалоги».
21.55 «Духовні скарби України».
22.00 «Загублені у часі».
22.15 «Філіп Жмахер та гурт 
         Олега Кульчицького».
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

нтн
07.05 Х/ф “Невиправний брехун”.
08.20 Х/ф “Чорна стрiла”.
10.00 Х/ф “Балада про доблесного 
         лицаря Айвенго”.
11.35 “Правда життя”.
13.55 Х/ф “Хрещений пес”.
15.30 “Розсмiши комiка”.
17.20 “Легенди карного розшуку”.
19.00 Т/с “Фаворський”. (2).
23.10 Х/ф “Поки її не було”. (3).

канал “україна”
06.30, 19.00 Подiї.
07.00 Х/ф “Важка дитина”.
08.45 Х/ф “Важка дитина-2”.
10.35 Т/с “Усе буде добре”.
14.10 Т/с “Мiрт звичайний”. (2).
18.00, 19.30 Т/с “Буде свiтлим день”.
22.15 Х/ф “Олександра” (2)
00.20 Х/ф “Кохання для бiдних”. (2).

ут 1
06.00, 7.00, 8.00 Пiдсумки року.
06.30, 7.30 АгроЕра.
06.40, 7.35, 8.30, 9.05, 17.25 Свiт on line.
07.40 Тепло. Ua.
07.50, 8.50 Смакота.
08.40 Паспортний сервiс.
09.00 Вiчне.
09.20, 18.55 Про головне.
09.55 Вiкно в Америку.
10.25 Богатирськi iгри.
11.30 Вiйна i мир.
12.15 Слiдство. Iнфо.
13.00, 18.30, 21.00 Новини.
13.15, 18.05 Час-Ч.
13.40 Казки Лiрника Сашка.
13.55 Школа Мерi Поппiнс.
14.20 Спогади.
15.10 Надвечiр’я. Долi.
16.40 Свiтло.
17.35 Як це?
18.15 Новини. Свiт.
19.30 Т/с “Мафiоза”.
20.30 Д/с “Калiфорнiя наша”.
21.35 Новорiчна концертна програма.
23.00 Шлягер року. Новий рiк.
02.50 5baksiv.net.

канал «1+1»
06.35 Х/ф “Табiр iде в небо”.
08.30, 19.30 ТСН.
09.20 Мелодрама “Єсенiя”.
12.10 “Дискотека-80”.
14.30 Комедiя “Службовий роман”.
17.35 Комедiя “Операцiя “И”  
          та iншi пригоди Шурика”.
20.10, 0.05 “Новорiчний
         Вечiрнiй квартал-2015”.
23.50 “Новорiчне привiтання 
        Президента П. Порошенка”.
01.00 Х/ф “Один плюс один удома”.

інтер
05.35 Х/ф “Карнавальна нiч”. (1).
07.00 “Ранок з IНТЕРом”.
09.00 “Подорожi в часi”.
09.30, 21.00 Т/с “Заради кохання 
         я все зможу”. (1).
11.00 “Готуємо разом”.
12.00 “Орел i Решка. Ювiлейний-2”.
13.05 Х/ф “Чародiї”. (1).
16.10 Концерт “Ювiлейний 
       концерт Iгоря Крутого”.
20.00 “Подробицi”.
22.30, 0.00 Новорiчний 
       вогник “Повiр у мрiю!”
23.55 “Новорiчне привiтання 
        Президента України П. Порошенка”.
02.00 Новорiчний вогник 
       “Чекай на мене в Новий рік”.

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с “Перша ледi”.
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фiтнес.
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провiнцiйнi вiстi.
07.30, 15.50, 18.50, 21.25, 22.30 
       Оголошення. Бюро знахiдок.
07.35 “Соло”.
08.30 Переможний голос вiруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30, 17.00 “Унiкальна Україна”.
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 “Формула здоров’я”.
13.10 Хiт-парад.
14.00 Х/ф “Снiговики”.
17.30 “Музичнi делiкатеси”.
19.30, 21.00 Нашi вiтання.
20.00 “Слiдства. Iнфо”.
20.30 Європа у фокусi.
21.30 “Школа домашнього комфорту”.
22.35 Європейський гороскоп.
23.00 НОВОРIЧЧЯ!
00.00 З НОВИМ 2016 РОКОМ!

ICTV
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 М/ф “Баранчик Шон”.
10.50, 13.15 Х/ф “Трон. Спадок”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.35, 16.20 Х/ф “Повернення Супермена”.
16.55 М/ф “Як упiймати перо жар-птицi”.
18.05 М/ф “Три богатирi
         i шамаханська цариця”.
19.35 М/ф “Три богатирi
        на далеких берегах”.
20.50 М/ф “Iван Царевич i Сiрий вовк”.
22.35 М/ф “Iван Царевич i Сiрий вовк-2”.
23.55 Новорiчне привiтання Президента 
України Петра Порошенка.
00.00 Т/с “На трьох”.

стб
06.00, 16.00 “Все буде добре!”
07.55 “Все буде смачно!”
08.55 Х/ф “Зимовий роман”. (1).
10.35 Х/ф “Моя мама - наречена”. (1).
12.00 Х/ф “Кольє для Снiгової Баби”. (1).
13.50 Х/ф “Зимовий сон”. (1).
18.00 Т/с “Коли ми вдома”. (1).
21.40, 00.00 “Новорiчний МастерШеф”.
23.50 “Новорiчне привiтання 
      Президента України П. Порошенка”.

новий канал
03.30 Служба розшуку дітей 
03.35 Зона ночі
06.00,07.15 Kids Time
06.02 М/с “Губка Боб - Прямокутні Штани” 
07.17 Т/с “Друзі”
1225 Т/с “Не родись вродлива”
19.00, 21.00 Хто зверху?-4 
23.00 Х/ф “Ялинки - З” 
01.05 Х/ф “Гірко”.

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.45 М/с “Пiдлiтки-мутанти 
        черепашки-нiндзя”.
07.35 М/с “Чагiнгтон”.
08.00 Мультик з Лунтиком.
10.05 М/с “Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць”.
11.00 Х/ф “Рапунцель”.
12.10 Т/с “Пригоди Електронiка”.
16.05 Казки У.
21.00 Вiталька. Новий рiк.
00.00 Вiтання Президента України 
        П. Порошенка.
00.05 Вiталька Новий рiк.

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Новини України».
10.35 «Надія є».
10.50 «Пісні нашого краю».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Вражаючий світ тварин».
12.30 «На часі».
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
13.15 «Тема дня».
13.30 «Просто неба».
13.45 «Кулінарія від Андрія».
14.00 «Повтори мене в серці своїм».
14.25 «Своїми очима».
14.45 «Актуально».
15.00 «Фабрика ідей».
15.30 «Розмова без нотацій».
16.15 «Мандри кота Фініка».
16.30 «Іноземна для дітей».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «ПрофStyle».
17.15 «Храми Поділля».
17.30 «Зона ризику».
18.30 «Думки вголос».
18.50 «Тернопіль сьогодні».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Що робити?»
20.25 «Мальовниче Тернопілля».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Тема дня».
21.15 «Армія нескорених».
21.30 «Уряд на зв’язку з громадянами».
22.30 «Час країни».
23.00 «Стародавні культури».
23.30 «Вінтаж».
23.45 «З Новим Роком!».
00.00 «З миром і надією
        у Новий 2016 рік!»

нтн
06.35 Х/ф “Сказання 
          про двох братiв-близнюкiв”.
07.55 Х/ф “Повiтрянi пiрати”.
09.10 М/ф “Вiннi Пух”.
10.00 Х/ф “Сiм’я напрокат”.
11.50 Т/с “Удар у вiдповiдь”.
13.35 Т/с “Грабуй награбоване”.
15.15 Т/с “Агентство НЛС”.
17.15 Мюзикл “Сорочинський 
          ярмарок”.
19.00 “Свiдок”.
19.30 Мюзикл “Дуже новорiчне 
        кiно, або Нiч у музеї”.
21.00 Х/ф “Чародiї”.
23.55 Новорiчне привiтання
       Президента України 
         Петра Порошенка.
00.00 Х/ф “Ефект колiбрi”. (2).

канал “україна”
06.25 Х/ф “Вiдпустка за обмiном”. (2).
09.15 Зоряний шлях.
10.15 Х/ф “Снiгурка для
          дорослого сина”.
12.10 Реальна мiстика.
13.10 Т/с “Усе буде добре”.
17.00 Х/ф “Хуртовина”.
19.00 Подiї.
20.00 Говорить Україна. 
        Велике Новорiчне шоу.
23.55 Новорiчне поздоровлення 
      Президента України П. Порошенка.
00.00 Великий 
         Новорiчний концерт.

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 8.35, 9.00,
        17.00, 22.50 Свiт on line.
06.05, 7.05 АгроЕра.
06.10, 7.15, 7.50 Шлягер року. Новий рiк.
07.10 Ера будiвництва.
07.45, 8.50 Смакота.
09.15 Мультфiльми.
09.30 Хто в домi хазяїн?
09.50 “Щасливе дитинство”. 
         Концертна програма.
11.00 Д/ф “Зимовi чари у серцi Хорватiї”.
12.00 Х/ф “Рiздвяна пiсня”.
14.10 Фольк-music.
17.10 Х/ф “Секрет Санти”.
19.10 “Майбутнє нацiї”. 
        Друга церемонiя нагородження 
         талановитих дiтей України.
21.00 Новини.
21.35 ОNUKA.
23.00 Шлягер року. 20 рокiв разом!

канал «1+1»
06.20 “Концерт Тiни Кароль 
         “Я все ще люблю”.
08.10, 19.30 ТСН.
09.05 Х/ф “Монстр у Парижi”.
10.50 “Маша i ведмiдь”.
13.40 “Казкова Русь. 
         Президенти удачі”.
15.05 “Новорiчний Вечiрнiй 
       квартал-2015”.
20.00 “Вечiрнiй Київ-2015”.
21.45 “Новорiчний карнавал 
        Свiтського життя”.
00.25 “Свiтське життя. 10 рокiв”.

інтер
05.25 Мюзикл “За двома зайцями”.
07.30 Х/ф “Чародiї”. (1).
10.25 М/ф “Свято 
        новорiчної ялинки”. (1).
11.20 Т/с “Заради кохання 
          я все зможу”. (1).
13.00 Т/с “Доярка з Хацапетiвки”. (1).
16.30 Новорiчний вогник 
       “Повiр у мрiю!”
20.00 “Подробицi”.
20.25 Т/с “Жереб долi”.
00.05 Х/ф “Це я”. (1).

TV-4
06.00, 10.00 Т/с “Перша ледi”.
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фiтнес.
07.00 Провiнцiйнi вiстi.
07.30, 15.50, 19.20, 21.25 Оголошення. 
         Бюро знахiдок.
07.35 Х/ф “Снiговики”.
09.00, 02.00 Час-Tайм.
09.30 “Унiкальна Україна”.
11.00 Казка-мюзикл вiд 
        ТНЕУ “Незвичайна Рiздвяна мрiя”.
12.10 “Чарiвний ключик”.
12.30 “Гал-клiп”.
13.00 Хiт-парад.
14.00 Х/ф “Бруно”.
16.00 М/ф “Бiлоснiжка 
       та 7 гномiв”.
17.20 ТНЕУ вiтає
         з Новим роком та Рiздвом.
19.30, 20.40 Нашi вiтання.
20.10 “Погляд зблизька”.
21.30 НОВОРIЧЧЯ!

ICTV
06.10 М/ф “Том i Джерi. 
        Чарiвник iз країни Оз”.
07.05 М/ф “Том i Джерi. 
      Робiн гiд i Миша-смiхотунка”.
08.05 Х/ф “Стюарт Лiттл”.
09.40 Х/ф “Стюарт Лiттл-2”.
10.55 Х/ф “Повернення Супермена”.
13.45 Х/ф “Трон. Спадок”.
15.55 Х/ф “Робiн Гуд — принц злодiїв”.
18.40 Х/ф “Iсторiя лицаря”.
21.00 Х/ф “Три мушкетери”.
23.00 Х/ф “Шалене Рiздво 
        Гарольда i Кумара”. (2).
00.35 Х/ф “Хай там що,
        аби встигнути”. (2).

стб
03.20, 18.00 Т/с “Коли ми вдома”. (1).
06.55 Х/ф “Зимовий роман”. (1).
08.40 Х/ф “Кольє для Снiгової Баби”. (1).
10.30 Х/ф “Джентльмени удачi”. (1).
12.05 Х/ф “Операцiя “И” 
        та iншi пригоди Шурика”. (1).
14.05 Х/ф “Iван Васильович 
        змiнює професiю”. (1).
16.00 Х/ф “Дiамантова рука”. (1).

новий канал
03.10, 00.40 Х/ф “В джазі
         тільки дівчата”
05.35, 06.45 Kids Time 
05.37 М/с “Губка Боб-Прямокутні Штани”
06.47 Т/с “Смугасте щастя” 
19.00 Х/ф “Річчі-багатій” 
21.00 Х/ф “Оптом дешевше”
22.45 Х/ф “Оптом дешевше 2”

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.45 М/с “Пiдлiтки-мутанти
        черепашки-нiндзя”.
07.35 М/с “Чагiнгтон”.
08.00 Мультик з Лунтиком.
10.05 М/с “Клуб Вiнкс: 
        Школа чарiвниць”.
11.00 Х/ф “Хоробрий кравчик”.
12.10 Казки У.
17.10 Вiталька. Новий рiк.
23.10 Кращий концерт року.
00.00 Х/ф “Поганий Санта”. (3).

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Подорож гурмана».
10.35 «ПрофStyle».
10.50 «Пісні нашого краю».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Зона ризику».
13.00 «Зимові композиції».
13.15 «Думки вголос».
13.30 «Храми Поділля».
13.45 «Тема дня».
14.00 «Армія нескорених».
14.30 «Зелений БУМ».
15.00 «Новорічне диво для дітей».
16.00 «Веселе коло».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Новорічна фантазія».
17.30 «Сніданок туриста».
18.00 «Музеями 
         Тернопілля».
18.15  Новорічні вітання.
18.25 «Тернопіль сьогодні».
18.30 «З миром і надією 
        у Новий 2016 рік!».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 Концерт
         Ірини Федишин.
22.50 Новорічні вітання.
23.00 Мовлення 
         у цифровому форматі.

нтн
06.05 М/ф “Свято Новорiчної ялинки”.
07.20 М/ф “Дванадцять мiсяцiв”.
09.30 М/ф “Бабай”.
10.40 Х/ф “Шервудський лiс”.
12.25 Х/ф “Легенда про 
         Джабберуока”.
14.00 Х/ф “Чорна стрiла”.
15.35 Х/ф “Балада про
          доблесного лицаря Айвенго”.
17.15 “Бенефiс “Кроликiв”.
        30 рокiв гумору”.
19.00 “Свiдок”.
19.15 Т/с “Агентство НЛС”.
22.45 Х/ф “Невiрний”. (2).
00.40 Х/ф “Банда Келлi”. (2).

канал “україна”
06.00, 19.00 Подiї.
07.10 М/ф “Бридкий Я”.
09.00 Х/ф “Новорiчна дружина”. (2).
11.00 Говорить Україна. 
        Велике Новорiчне шоу.
15.00 Х/ф “Олександра”. (2).
17.00, 19.30 Т/с “Мiрт звичайний”. (2).
21.20 Х/ф “Кохання для бiдних”. (2).
23.20 Т/с “Ковзани 
          для чемпiонки”.

ут 1
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 17.00, 
        22.50 Свiт on line.
06.25, 8.20 Все буде Новий рiк.
07.05 Шеф-кухар країни.
08.05 АгроЕра. Пiдсумки.
09.15 Школа Мерi Поппiнс.
09.30 Хочу бути.
09.50 “Щасливе дитинство”.
       Концертна програма.
11.00, 21.30 Полiцiя.
12.00 Х/ф “Секрет Санти”.
14.10 Новорiчна концертна програма.
16.05 Д/ф “Iгор Бiлозiр. На зламi епох”.
17.10 Х/ф “Дари волхвiв”.
19.10 LADY OPERA. О. Чубарєва.
21.00 Новини.
22.10 Альтернативна музика.
22.40 Мегалот.
23.00 Шлягер року. 20 рокiв разом!

канал «1+1»
07.10 “Концерт Тiни Кароль 
       “Я все ще люблю”.
09.00, 19.30 ТСН.
09.30 “Свiтське життя”.
10.30 Мелодрама “Наречена”.
12.15 Мелодрама “Гувернантка”.
14.10 “Вечiрнiй Київ-2015”.
16.00 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка”.
20.15 “Лiга смiху”.
22.40 “Що? Де? Коли?-2015.
23.40 Комедiя “Ти i я”.

інтер
05.45 Т/с “Доярка з Хацапетiвки”.
07.25, 20.00 “Подробицi”.
07.50 Х/ф “Сiм няньок”. (1).
09.15 Х/ф “Пригоди Електронiка”. (1).
13.10 Х/ф “Службовий роман”. (1).
16.10 Т/с “Все, що нам потрiбно”. (1).
20.25 Новорiчний вогник
         “Чекай на мене в Новий рік”.
00.20 Х/ф “Тариф “Щаслива родина”. (1).

TV-4
06.00 Європа у фокусi.
06.30, 11.15 Європейський гороскоп.
06.45, 09.15, 11.00 Ранковий фiтнес.
07.00, 11.50, 14.20, 16.50, 
       20.00 Оголошення. Бюро знахiдок.
07.10, 00.30 Х/ф “Тiльки пiсля Вас”.
09.00 Час-Tайм.
09.30 “Євромакс”.
10.00 “Слiдства.Iнфо”.
10.30 Блага звiстка з Рiком Реннером.
11.30 Музичний калейдоскоп.
11.55, 14.25, 16.55, 20.05 Тернопiльська
         погода.
12.00 “Школа домашнього комфорту”.
12.25 Х/ф “Кевiн з пiвночi”.
14.30 “Щоденник для батькiв”.
15.00 Х/ф “У тридев’ятому царствi”.
16.30 Дiм книги.
17.00 Хiт-парад.
18.00 Нашi вiтання.
19.00 Єдина країна.
19.30 “Музичнi делiкатеси”.
20.10 “Соло”.
21.00 Iрина Сказiна “В очiкуваннi чуда”.
22.30 Х/ф “Сестри Марч на Рiздво” (2).
00.10 Час-Тайм.

ICTV
05.00 М/ф “Ку! Кiн-дза-дза”.
06.35 Т/с “Путьова країна”.
08.05 М/ф “Баранчик Шон”.
09.40 Секретний фронт.
10.30 Дiстало!
11.30 Громадянська оборона.
12.25 Т/с “Володимирська, 15”.
16.05 М/ф “Три богатирi 
       i шамаханська цариця”.
17.30 М/ф “Три богатирi 
       на далеких берегах”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 М/ф “Iван Царевич i Сiрий вовк”.
20.50 М/ф “Iван Царевич i Сiрий вовк-2”.
22.10 Х/ф “Наша Russia. Яйця долi”.
23.40 Х/ф “На море!”

стб
06.00 Х/ф “Зимовий сон”. (1).
08.05 “Караоке на Майданi.
09.00 “Все буде смачно!”
09.55 “Хата на тата”.
11.30 “МастерШеф-5. Фiльм про фiльм”.
12.55 “ВусоЛапоХвiст”.
13.45 Х/ф “Операцiя “И” 
         та iншi пригоди Шурика”. (1).
15.35 Х/ф “Джентльмени удачi”. (1).
17.10 Х/ф “Iван Васильович
         змiнює професiю”. (1).
19.00 Х/ф “Новорiчний переполох”.
23.15 Х/ф “Службовий роман”. (1).

новий канал
03.10,02.50 Зона ноні 
05.15,07.10 Kids Time 
05.17 М/с “Пригоди Джиммі Нейтрона”
07.12 Хто зверху? - 4
09.00 Ревізор
12.00 Страсті за ревізором 
15.00 Х/ф “Гірко”
17.00 Х/ф “Ялинки - З”
19.00 Х/ф “Хоттабич” 
21.00 Х/ф “Зубна фея”
23.00 Х/ф “Назад на землю” 
00.40 Х/ф “Батько-молодець’

тет
06.00 М/с “Пiдлiтки-мутанти 
       черепашки-нiндзя”.
07.30 Байдикiвка.
08.25 М/с “Смiшарики. Пiн-код”.
09.00 Мультик з Лунтиком.
09.40 М/с “Дора-дослiдниця”.
10.35 М/с “Стiч!”
10.55 М/ф “Роденсiя i зуб принцеси”.
12.15 Х/ф “Пастушка”.
13.30 Х/ф “Принц-жабеня”.
14.30 Казки У.
15.50 М/ф “Святковi iсторiї вiд Шрека,
        Панди та друзiв з Мадагаскару”.
22.00 Концерт “День Незалежностi 
        з Океаном Ельзи”.

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Подорож гурмана».
10.35 «7 природних чудес України».
10.50 «Пісні нашого краю».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Музеями Тернопілля».
12.15 «Актуально».
12.30 «Сніданок туриста».
13.00 «Театральні зустрічі».
14.10 Концерт Ірини Федишин.
16.00 «Словами малечі про цікаві речі».
16.15 «Новорічна фантазія».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Учнівський щоденник».
17.15 «Думки вголос».
18.00 «Струни серця скрипаля».
18.50 Новорічні вітання
19.00 «Своїми очима».
19.30 «Подорожні замальовки».
20.00 «Спортивні меридіани».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Наодинці з усіма».
21.30 «Поклик таланту».
23.00 Мовлення 
          у цифровому форматі.

нтн
05.55 “Правда життя”.
08.25 Х/ф “Старий Новий Рiк”.
10.55 Х/ф “Невиправний брехун”.
12.10 Х/ф “Суєта суєт”.
13.40 Т/с “Агентство НЛС”.
17.10 “Вечiрнiй Київ”.
19.00 “Свiдок”.
19.15 Х/ф “Вiй”.
21.40 Х/ф “Ефект колiбрi”. (2).
23.30 Х/ф “Мiй найстрашнiший жах”. (2).

канал “україна”
06.30, 19.00 Подiї.
07.00 Х/ф “Бетховен”.
08.45 Х/ф “Бетховен-2”.
10.30 Т/с “I падає снiг...”
17.20, 19.30 Т/с “Непутяща невiстка”.
22.00 Х/ф “Подаруй менi трохи тепла”. (2).
23.50 Х/ф “Снiгурка 
        для дорослого сина”.

6-11

Номери «швидкої» для мешканців 
Тернопільського району

диспетчер невідкладної медичної допомоги — 0673547369, 43-03-03 
баворівський пункт екстреної (швидкої) медичної допомоги — 0674130345, 29-42-33

Великоглибочецький пункт екстреної (швидкої) медичної 
допомоги — 0674130346, 29-51-03

Великобірківський пункт екстреної (швидкої) медичної допомоги — 
0674130347, 49-23-03

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

диспетчер екстреної (швидкої) медичної допомоги (м. Тернопіль, 
вул. Рєпіна,11) — 0674130321, 24-43-00

цілодобовий консультативний центр (м. Тернопіль, вул. Рєпіна,11) — 
0674130349, 51-48-51
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Загальні збори медичних пра-
цівників Тернопільського райо-
ну зранку 23 грудня ц. р. в ак-
товій залі на 5-му поверсі 
ТРТМО, хоч і тривали півгоди-
ни, стали виявом протесту про-
ти чергової спроби реформува-
ти головний заклад охорони 
здоров’я Тернопільського ра-
йону. Про гостроту, важливість 
і складність ситуації свідчить 
те, що разом з медиками в по-
шуках оптимального рішення 
були в цей час в. о. головного 
лікаря Тернопільського район-
ного територіального медично-
го об’єднання Ігор Войтович, 
голова Тернопільської район-
ної ради Андрій Галайко, пер-
ший заступник голови Терно-
пільської обласної ради Василь 
Деревляний, депутат Терно-
пільської обласної ради, 
завідуючий хірургічним відді-
ленням ТРТМО Володимир 
Лісовський.

Як стало відомо в ході зборів, го-
ловним поштовхом для протестних 
настроїв стало те, що напередодні в 
ТРТМО “з’явилась особа з невідоми-
ми повноваженнями, без медичної 
освіти, яка вимагала бухгалтерські 
документи і пробувала розпоряджа-
тися майном лікарні. Це відбувало-
ся під виглядом “реформ у медици-
ні”.

Першим “новину” оприлюднив 
on-line головний лікар ТРТМО Ігор 
Вардинець, який з квітня ц. р. пере-
буває на лікуванні з хворобою сер-
ця, має статус “підозрюваного”, але 
— хоче хтось цього чи ні — залиша-
ється головним лікарем Тернопіль-
ського району.

Про це сказав медикам на почат-
ку зборів депутат Тернопільської 
обласної ради, завідуючий хірургіч-
ним відділенням ТРТМО Володимир 
Лісовський. Усіх присутніх одразу 
вразила і насторожила фраза з 
інтернет-повідомлення про те, що 
“стороння особа без повноважень і 
медичної освіти, можливо, і не 
з’явилася б, якби чоловік претен-
дентки на посаду не працював на 
високій посаді в СБУ”.

Ігор Войтович, в. о. головного 
лікаря ТРТМО: — В країні, як відо-
мо, реформи, зокрема, і в медици-
ні. Ми поставлені перед фактом, 
що бюджетне фінансування в 2015 
році ділиться на два рівні: стаціо-
нар і поліклініка — ІІ рівень, ФАПи 
і амбулаторії — І рівень. Добре 
знаємо, як будувався наш заклад, 
як створювалася “солодка поліклініка” з 
внесків місцевих господарств, які зу-
силля докладав головний лікар Ігор 
Вардинець. Тому така тривога зараз. 
Наша позиція, щоб ТРТМО залишилося. 
Свою позицію делегуємо депутату об-
ласної ради Володимиру Лісовському, 
щоб відстоював її на всіх рівнях.

Володимир Лісовський, депутат 
Тернопільської обласної ради, 
завідуючий хірургічним відділенням 
ТРТМО: — Що передувало створенню 
ТРТМО? Пам’ятаємо, як працювали без 
зарплати, були великі проблеми в мате-
ріальній базі. Тому було прийняте рі-
шення про об’єднання. Позитивне, пра-
вильне рішення. І зараз ми повинні 
згуртуватися. Так, створюються первин-
на і вторинна ланки медицини, які мати-
муть фінансування з різних джерел. Ми 
тут не можемо вплинути. Але не рахува-
тися з нами в кадрових питаннях — не-
допустимо. Коли стороння особа, без 
медичної освіти, з невідомими повно-
важеннями приходить у нашу бухгалте-
рію, ділить майно, вказує, де що має 
бути… А, може, все це відбувається, бо 
хтось “нагорі” вважає, що в нас зараз 
нема головного лікаря? Є. Це Ігор Сте-
панович Вардинець.

Андрій Галайко, голова Тернопіль-
ської районної ради: — Первинна лан-
ка медицини буде фінансуватися в 2016 
році з районного бюджету, вторинна — 
з обласного. Ми разом повинні напра-
цьовувати рішення в інтересах як меди-
цини Тернопільського району, так і 
мешканців Тернопільського району. Змі-
ни в статут ТРТМО треба буде вносити. 
В Тернопільському районі створено дві 
об’єднані територіальні громади, части-
на закладів, мабуть, перейде у склад 
цих громад. Мусимо спільно шукати 
оптимальні рішення, довіряти один од-

ному. Наші дії мають бути цивілізовані, 
думка медиків мусить бути врахована. 
Ходять розмови про те, що хтось хоче 
розпоряджатися майном ТРТМО, про 
передачу майна. Цього не буде: майно 
ТРТМО — це комунальна власність гро-
мади Тернопільського району.

Марія Левицька, 
завідуюча рент-
генкабінетом, го-
лова профспілко-
вої організації 
Тернопільського 
районного тери-
торіального ме-
д и ч н о г о 
об’єднання: — Всі 
знають, що меди-
цина Тернопіль-
ського району має 
високий рівень, по-

тужну сучасну матеріальну базу. Відбу-
лося це завдяки об’єднанню. Колектив 
— високопрофесійний. Просимо владу 
зберегти ТРТМО. І не треба нам чужих 
керівників. Маємо свої високопрофесій-
ні кадри, здатні керувати будь-яким під-
розділом.

Георгій Сердюк, 
завідуючий відді-
ленням профілак-
тики ТРТМО: — 
Тернопільське ра-
йонне територіаль-
не медичне 
об’єднання і те, що 
тут напрацьовано, 
багатьом впадає в 
око, як “цукерка”. 
На готове завжди є 
багато претенден-
тів. Просимо районну раду, обласну ра-
д у  в і д с т о я ти  н аш і 
інтереси — інтереси ТРТМО і жителів 
Тернопільського району. Треба відсікти 

негативні впливи, які виникали вже не 
раз і виникають зараз. 

Галина Облещук, 
головний бухгал-
тер ТРТМО: — Щоб 
ТРТМО було — ми 
завжди боролися. 
На 2016 рік фінан-
сування передба-
чене з різних бю-
джетів — районного 
і обласного. Є лист 
Тернопільської об-
лдержадміністрації 
від 23.11.2015 р. 
“Про створення 
Центрів первинної медико-санітарної 
допомоги як юридичних осіб”. Отже, 
буде дві юридичні особи — центральна 
районна лікарня і ЦПМСД. Що буде з 
ТРТМО — залежить, як домовляться 
Тернопільська районна рада і Терно-
пільська обласна рада. Реформи в нас 
за традицією, особливо в медицині, 
мають руйнівний характер. У 2015 році 
через незрозумілі реформи не відбули-
ся тендери, в результаті яких мали бути 
придбані життєво важливі ліки. Тепер я 
не уявляю, як будуть справлятися з ме-
дичними питаннями окремі територіаль-
ні громади. Мусить бути галузеве підпо-
рядкування. Зараз важливо, щоб ми “не 
випали” з бюджету.

Олег Остап’юк, 
завідуючий відді-
ленням анестезіо-
логії та інтенсив-
ної терапії ТРТМО: 
— Є Тернопільський 
район, є громада — 
мусить бути і ра-
йонна лікарня. Ми 
самодостатні, кон-
курентоздатні, на-
даємо висококвалі-

фіковані послуги насамперед 
жителям Тернопільського райо-
ну. Зруйнують ТРТМО — зруйну-
ють медичну галузь Тернопіль-
ського району.

Олег Мороз, лікар-хірург хі-
рургічного відділення ТРТМО: 
— Тут, у стінах ТРТМО, ми вряту-
вали не одне життя. База, яка є, 
колектив — все це досягнуто 
стараннями головного лікаря 
Ігоря Вардинця. В чому сьогодні 
його звинувачують? В чому його 
вина? Що відбувається? Хіба пе-
рейменування міліції в поліцію 
— це реформи? Медична галузь 
Тернопільського району має ке-
рівника, який її створив і напо-
внив. Керівники, далекі від пи-
тань медичної галузі району, нам 
не потрібні. 

Г а л и н а 
Осінчук, за-
в і д у ю ч а 
л і кувально-
діагностичним 
об ’єднаним 
відділенням 
терапевтично-
го профілю 
ТРТМО: 

— Я пра-
цюю тут 27 
р о к і в . 
П а м ’ я т а ю 
умови старої поліклініки, коли 
зарплату отримували цукром. 
Зараз маємо прекрасну базу — 
цифровий флюорограф, УЗД, 
мамограф, ехо, чудову фізіоте-
рапію, біохімічну, серологічну 
лабораторії. ТРТМО — це ко-
лективне досягнення великої 
кількості людей, професіоналів. 
Ми довго йшли до цього. Це 
надбання, дане нам Богом. То-
му ми готові це відстоювати.

Мирослав 
С а р а п у к , 
л і к а р -
т е р а п е в т 
лікувально-
діагностич-
ного відді-
л е н н я 
ТРТМО: — 
Р і в е н ь 
матеріально-
т е хн і ч но го 
забезпечення в ТРТМО відпові-
дає рівню обласних закладів, або 
й кращий. Почнуть ділити — все 
розладнається. Поки все функці-

онує, доступне для людей — треба 
всіма силами це зберегти. Так 
краще для людей.

Л ю д м и л а  
Припхан, завідую-
ча жіночою кон-
с у л ь т а ц і є ю 
ТРТМО: — Тут усе 
збудовано, створе-
но нашими руками, 
в цьому заслуга го-
ловного лікаря Іго-
ря Вардинця. Ніхто 
нам не сказав: “Бе-
ріть, бо це вам по-
трібно”. Все збира-
ли, наповнювали, оновлювали по кру-
пинці. Акушерська допомога надається 
зараз у повному об’ємі, допомогу жін-
кам ми надаємо роками, нам довіряють, 
звертаються жінки з Тернополя та інших 
районів. Не можна одним розчерком пе-
ра все розпорошити і знівелювати. Який 
сенс у такій реформі?

Звертаючись до медиків ТРТМО, пер-
ший заступник голови Тернопільської 
обласної ради Василь Деревляний 
зазначив, що свого часу Тернопільщині 
пощастило — наша область не ввійшла 
до переліку регіонів, які влада Янукови-
ча зробила експериментальними в плані 
медичної реформи. У цих регіонах ме-
дицина зруйнована взагалі. “Добре, що 
в колективу ТРТМО є тверда позиція і 
готовність боротися, — сказав Василь 
Деревляний. — Часи репресій, коли без 
відома колективу приймали якісь рішен-
ня, — минули. Якщо приходила особа 
без повноважень — чому її впустили? 
Якщо в неї є хтось у СБУ — буде про-
блема, бо це корупція”.

Василь Тимофійович гарантував ко-
лективу ТРТМО сприяння та зазначив, 
що треба сміливіше звертатися в об-
ласну раду, обласну адміністрацію: здо-
рова думка, здорова пропозиція 
завжди має бути почута і врахована.

Чи вдасться зберегти ТРТМО?

Лікар-хірург хірургічного відділення ТРТМО Олег Мороз: 
“Тут, у цих стінах, ми врятували не одне життя”.

На зборах медиків Тернопільського району свою позицію 
висловили (зліва направо): в. о. головного лікаря ТРТМО Ігор Войтович, 

голова Тернопільської районної ради Андрій Галайко, перший заступник голови 
Тернопільської обласної ради Василь Деревляний, депутат Тернопільської обласної 

ради, завідуючий хірургічним відділенням ТРТМО Володимир Лісовський.
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Позиція ●

Оксана ВОЛОШИН, 
педагог-організатор Жовтневої 

ЗОШ І-ІІ ст. ім. В. Гарматія.

Добігає завершення рік 
2015-ий. Оглянувшись, 
осмислюємо, як багато ціка-
вого та корисного було зро-
блено. Головне, щоб кожен 
зумів сказати: “Я недаремно 
його прожив”. На превели-
кий жаль, для  українців 
2015-ий залишився тривож-
ним — ще один рік випробу-
вань. Багато хто погодиться, 
що кінець війні  настане тоді, 
коли кожен задумається над 
питанням: а для чого я живу? 
Що залишу після себе?

Школа — не місце для політики, 
але дітей сьогодні хвилюють наші 
“слуги народу”, за яких, на жаль, 
доводиться червоніти вчителям. 
Їхня грубість, брудна лайка, бійки, 
відверта зверхність і пихатість — 
якась клоунада. Як низько і ганеб-
но вони виглядають на фоні наших 
справжніх патріотів-захисників на-
роду — воїнів АТО. Згадується 
листопадова зустріч учнів школи з 

демобілізованими — розвідниками 
128-ої бригади: їх хочеться слуха-
ти, вловлювати кожен жест, рух, 
погляд, хочеться мовчки вислови-
ти подяку, бо слів замало. Їхні 
втомлені  очі, обвітрені руки гово-
рять самі за себе. Та й самі вояки 
небагатослівні. І медалей не спі-
шать собі чіпляти на груди, як де-
які чиновники, бо вважають, що 
роблять так, як велить серце і со-
вість. Такі уроки мужності не за-
буваються, на них виховуємо 
справжніх патріотів.

Свято бережемо в школі пам’ять  
про Володимира Гарматія, випус-
кника школи  2007 року. Відкрили 
меморіальну дошку, створили 
пам’ятний стенд, провели вело-
пробіг його пам’яті, оформили не-
величку кімнату, де розмістили  
речі Володі, якими поділилася йо-
го мама — пані Оксана. Взявши до 
рук його студентський зошит, ро-
зумієш, чому саме він пішов на 
війну — такого не зупинити! Зошит 
акуратний, з помітками про голо-
вне, кольоровими закладками…
Так писати може людина, яка вміє 
дотримати слова, пунктуальна, рі-
шуча, вольова, на яку можна по-

кластися в житті. Володя живе в 
пам’яті, серцях  рідних, односель-
ців, знайомих, він повертатиметь-
ся   до нас  кожної весни на вечір 
його пам’яті.

Людина залишається   люди-
ною доти, поки здатна відчувати 
біль іншої. 2015-ий рік  був також 
роком любові  та милосердя. Ми 
провели   ряд благодійних акцій та 
ярмарків, зібрали кришечки для 
протезів воїнам, на вилучені ко-
шти від солодких ярмарків допо-
могли бійцям АТО, привітали  з 
Днем захисника України, записа-
ли відеозвернення.

А днями з гордістю та списком 
добрих справ  учні Жовтневої 
школи  чекали Святого Миколая з 
вірою, що він подарує радість  
кожній сиротинці, солдату, а також 
розум, виваженість честь і гідність 
тим, в чиїх руках майбутнє Украї-
ни. 

З вірою в серці творімо добро: 
ми не можемо змінити весь світ, 
але ми можемо допомогти одній 
людині — і весь світ зміниться в її 
очах.

Миру, любові, достатку всім у 
році  прийдешньому!

Дивує поведінка “слуг народу”, 
або Роздуми про рік, що минає

Так зустрічали воїнів АТО у Жовтневій ЗОШ І-ІІ ст. ім. В. Гарматія, листопад 2015 р.

Профорієнтація ●

Любов СМИК, 
провідний фахівець з 

профорієнтації відділу активної 
підтримки безробітних ТМРЦЗ.

У гості до тернопільських ря-
тувальників завітали учні сьо-
мого класу загальноосвітньої 
школи №14 ім. Б. Лепкого м. 
Тернополя разом із фахівцями 
служби зайнятості.

Професіографічна екскурсія, ор-
ганізована фахівцями Тернопіль-
ського міськрайонного центру за-
йнятості почалось, із відвідин 
пожежно-технічної виставки управ-
ління Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у Тернопіль-
ській області, де учні ознайомились 
з технікою та оснащенням пожеж-
ників, історичними фактами про 
створення і становлення цієї служби 
у нашому краї, про роботу сучасних 
підрозділів ДСНС.

“На початку експозиції стоїть ко-
пія Микулинецької фігури Святого 
Флоріана. Цей святий вважається 
покровителем вогнеборців та за-
хисником від вогняної стихії”, — по-
чала свою розповідь Анастасія Бо-
бер, завідувач виставки відділу 
агітаційно-пропагандистської робо-
ти УДСНС України у Тернопільській 
області. Також вона продемонстру-
вала за допомогою експонатів на-
слідки необережного поводження з 
вогнем.

За допомогою різноманітних 
експонатів, макетів та діаграм діти 
мали змогу поринути в історію 
створення пожежної охорони та 
познайомитися з сучасною пожеж-
ною автоматикою, технікою та 
устаткуванням.

Фахівець центру зайнятості 
ознайомила школярів із професія-
ми, які є у пожежно-рятувальній 
службі. Так, учні дізнались про осо-
бливості професій пожежника-
рятувальника, верхолаза, диспет-
чера.

Продовжилась екскурсія демон-
страцією автомобілів, які викорис-
товують вогнеборці під час гасіння 
пожеж. “Драбина сучасної пожеж-
ної машини може досягнути підві-
коння 10-го поверху житлового бу-
динку”, — повідомила Анастасія 
Бобер. Діти не лише оглянули, але 
і тримали у руках деяке споря-
дження.

“Чи може дівчина бути пожеж-
ником?”, “Скільки років треба вчи-
тись, щоб стати рятувальником?”, 
“На який найвищий поверх дістава-
лись пожежники?”, “Що потрібно 
вміти і яку мати підготовку, щоб ря-
тувати людей з вогню?”, — такі та 
інші питання цікавили школярів. Ба-
гато хто з них вирішив стати пожеж-
ником. І не важливо, що не всі обе-
руть цю важку, але таку потрібну 
професію, проте враження та зна-
ння, отримані під час екскурсії, за-
лишаться у пам’яті учнів надовго.

Тернопільські школярі 
в гостях у вогнеборців

Учні 7 класу ЗОШ №14 ім. Б. Лепкого 
м. Тернополя разом із фахівцями служби 

зайнятості в гостях у рятувальників.

Людмила ІВАСЕЧКО, 
педагог-організатор НВК 

“Великобірківська ЗОШ І-ІІІст.- 
гімназія ім. С. Балея”.

Мудрець сказав: “Живи, до-
бро звершай, та нагород за це 
не вимагай. 

Уже кілька років у нашій школі 
— гімназії проводиться солодкий 
ярмарок, зібрані кошти від якої ми 
вкладаємо в добрі справи. Цей 
рік не став винятком. Протягом 
двох днів щкола гула, мов вулик. І 

діти, і батьки приносили смачні 
вироби, приготовлені власними 
руками і старалися продати їх. У 
кожної дитини, яка стояла біля 
свого стола, світилися очі радіс-
тю, добротою. Адже ми знали, що 
це нехай невеликий, але внесок у 
добру справу.

Ще задовго до проведення яр-
марку члени шкільного парламенту 
прийняли рішення, що зібрані ко-
шти будуть передані учасникам АТО 
з Великих Бірок, а частину ми ви-
користаємо для придбання солод-
ких подарунків дітям, які перебува-

ють у складних життєвих умовах.
Школярі зібрали 5969 гривень. 

Частину грошей передали для на-
ших захисників у зону АТО, а для 
дітей з центру соціально-
психологічної реабілітації Терно-
пільської обласної державної адмі-
ністрації придбали солодощі, засо-
би особистої гігієни, рушники, мию-
чі засоби.

Напередодні свята Миколая ми 
відвідали цих дітей, передали їм 
свої подарунки, поспілкувалися і 
пообіцяли обов’язково їх відвідати 
ще.

Добрі справи ●

Благочинний ярмарок: добро 
звершай і нагород не вимагай

Учасники благодійного ярмарку  
у НВК “Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ст.- гімназія ім. С. Балея”.

Найбільш очікуваними святами в 
році є Новий рік та Різдво Христове. 
І, як правило‚ вони не обходяться 
без піротехнічних виробів. Терно-
пільський районний відділ управлін-
ня ДСНС України у Тернопільській 
області закликає громадян відмови-
тися від “святкової піротехніки”. 

Святкувати без феєрверків вар-
то перш за все через загальну ситу-
ацію в Україні, коли на Сході триває 
антитерористична операція. Людям 
,які купують піротехнічні вироби, 
варто замислитись, а чи не краще 
кошти, які вони планують витрати, 
по суті, “на вітер”, задля розваг, 
спрямувати на користь Української 
армії чи пожертвувати офіційним 
волонтерським організаціям, які до-
помагають нашим солдатам. Адже, 
коли в нашій країні лунають залпи 
гармат і проливається людська 
кров, вибухи петард, салютів та 
святкових феєрверків є, як мінімум, 
недоречними та суперечать нормам 
суспільної моралі.

Окрім моральних аспектів, існу-
ють інші, не менш вагомі аргументи 
проти використання піротехніки. 
Адже часто хлопавки, петарди‚ са-
люти, ракети, феєрверки та іншиіпі-
ротехнічні засоби громадяни купу-
ють не у спеціалізованих магазинах, 
а, здебільшого, у непристосованих 
закладах торгівлі, на ринках — у міс-
цях, де продавці не несуть відпові-
дальності за якість товару. Тож при-
дбавши в них піротехніку, зазвичай 
несертифіковану, люди наражають 
на небезпеку життя та здоров’я 
своє й оточуючих!

Під час придбання у торговель-
ній мережі піротехнічної продукції 
необхідно:

• вимагати у продавця пред-
ставлення копії сертифіката якості 
товару;

•перевіряти наявність на піро-

технічному виробі інформації про 
термін придатності виробу або його 
гарантійний термін;

•до кожного піротехнічного ви-
робу в обов’язковому порядку має 
бути інструкція із застосування (екс-
плуатації), що містить інформацію 
про небезпеку піротехнічного виро-
бу та обмеження за віком щодо йо-
го застосування. 

Основними небезпечними фак-
торами при використанні піротех-
нічних засобів є:

• полум’я або високотемпера-
турний струмінь продуктів згоряння. 
Цей фактор характерний для феєр-
верків і небезпечний можливістю 
загоряння легкозаймистих речовин 
та предметів, які знаходяться поряд 
з працюючим виробом.

• палаючі елементи таких виро-
бів, як салюти, ефект яких досяга-
ється розкиданням на висоті пала-
ючих різнокольорових зірок. Час 
горіння зірок підбирається таким 
чином, щоб вони встигали згоріти 
раніше, ніж досягнуть поверхні зем-
лі. Тому при неправильному розта-
шуванні виробу ці палаючі зірки 
можуть упасти на землю. У неякіс-
них бенгальських вогнів іноді відпа-
дають палаючі частки, що є небез-
печним у домашніх умовах. 

• небезпечний склад продуктів 
горіння. При горінні піротехнічних 
продуктів у великій кількості утво-
рюються речовини, шкідливі для 
здоров’я людини. 

• звуковий вплив. Велика гуч-
ність при розриві піротехнічних ви-
робів може викликати у глядачів 
відчуття дискомфорту або травму-
вання органів слуху.

 
Тернопільський РВ УДСНС 

України у Тернопільській 
області.

Служба 101 ●

Новорічні та Різдвяні свята 
без петард та феєрверків
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Вітаємо з днем 
народження ко-
лишнього дирек-
тора Великобере-
зовицької ЗОШ І-ІІІ 
ст., учителя-
пенсіонера Ігоря 
Б о р и с л а в о в и ч а  
КОСТЕЦЬКОГО.

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! 

І не спинити часу лік, 

Нехай щастить весь довгий вік!

З повагою — колектив 
Великоберезовицької  

ЗОШ І-ІІІ ст.

Колектив Довжанківської ЗОШ 
І-ІІІ ст. вітає з днем народження 
вчителя української мови та літера-
тури, голову профспілкового комі-
тету школи Катерину Йосипівну 
БОНДАР.

Як пісня дзвінко ллється,

Хай гарно так живеться,

Хай доля посміхається,

Здоров’я додається,

Хай буде свято на душі,

А серце щастям багатіє,

Хай водограй вирує почуттів,

Збуваються всі мрії!

Щиро вітає-
мо з 30-річчям 
бібліотекаря 
центральної бі-
бліотеки Тетя-
ну Володими-
рівну КОЗАК. 

Нехай щастить 

Вам у житті,

І вдача буде 

наполеглива, завзята,

Хай в колі друзів та сім’ї

Яскравих днів буде багато.

З повагою — відділ культури 
Тернопільської РДА, 

Тернопільська районна 
організація профспілки 

працівників культури, 
колектив центральної 
районної бібліотеки.

Вітаємо з 55-річчям жительку  
Кутковець Ольгу Ярославівну 
КЛЕПАК.

Хай щастя вікує у Вашому домі

І радість хай з Вами буде завжди,

Здоров’я міцного, щасливої долі

Нехай Господь Бог дасть на довгі роки.

З любов’ю і повагою — чоловік 
Богдан, сини Віктор і 

Володимир, дочка Наталія, вся 
велика родина, друзі.

Колектив територіального цен-
тру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) Тер-
нопільського району щиро вітає з 
днем народження соціального 
робітника с. Плотича Оксану  
Андріївну ТАРАС.

Хай дороги стеляться крилато,

Будуть чисті, рівні, як струна,

Хай добро не оминає хату,

Як не оминає світ весна.

Парафіяни, церковний комітет, 
члени братства Матері Божої Неу-
станної помочі церкви Преобра-
ження Господнього села  
Дичків Тернопільського району ві-
тають настоятеля храму отця  
Олега ЛЕСЬКІВА та його сім’ю з 
Новим роком і Різдвом Христовим. 
Зичимо Вам, всечесний отче, 
здоров’я міцного, щастя земного, 
радості від праці в Божому вино-
граднику.

Хай Ісус Христос рожденний,

Що прийшов спасти весь світ,

Дасть Вам вік благословенний

І зішле всім многа літ.

21 грудня 55-річчя відзначила 
вчитель математики Товстолузької 
ЗОШ І-ІІІ ст. Ганна Орестівна 
БАНДАС, яка сьогодні на пенсії. 
Щиро вітаємо іменинницю!

Бажаємо миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі,

Творчого вогнику, віри й наснаги,

Щедрості серця, людської поваги.

На довгих стежках життєвої ниви 

Будьте завжди здорові й щасливі.

З повагою — колектив 
Товстолузької ЗОШ І-ІІІ ст.

Вітаємо! ●

Володимир Миколайович 
Дзудзило народився 
1 травня 1987 року в 
с. Прошова Тернопіль-
ського району у родині 
педагогів. Навчався у Пе-
триківській школі. Закін-
чив історичний факультет 
(спеціальність історія та 
право) Тернопільського 
національного педагогіч-
ного університету імені 
Володимира Гнатюка. 
Працював юристом у бу-
дівельній компанії. Гро-
мадську роботу розпочи-
нав як  активіст молодіж-
ного союзу “Наша Украї-
на”. Працював помічни-
ком народного депутата. 
Одружений. Разом з дру-
жиною виховують ма-
леньку донечку. 

— Пане Володимире, Ви з 
перших хвилин знайомства 
створюєте враження люди-
ни амбіційної, впевненої у 
своїх силах, вольової.  

— Дякую, але у своєму жит-
ті ніколи не мав амбіцій, якщо 
відчував, що це не моє. Надаю 
перевагу такій діяльності, де 
можу себе реалізувати, при-
носити  користь іншим. У та-
ких випадках я — борець. До-
воджу свою правоту, готовий 
ризикувати та брати особисту 
відповідальність. Будь-яку ситу-
ацію оцінюю і тільки тоді при-
ймаю рішення.

— Ви у своїх виступах часто 
вживаєте термін “перезаван-
таження влади”. Що це озна-
чає на практиці?

— “Перезавантаження влади” 
— термін, вжитий Президентом 
України Петром Порошенком. 
На практиці він означає те, що 
представництво у виборних ор-
ганах на різних рівнях повинно 
відображати реальні настрої лю-
дей. Піля втечі Януковича Поро-
шенко взяв на себе відповідаль-
ність за ситуацію в країні. Саме 
тоді і виник цей термін, адже 
зміна суспільної свідомості після 
Революції Гідності мала би за-
вершитися реальними змінами в 
політичному середовищі. Нато-
мість, Президент України зу-
стрівся з саботажем своїх ініціа-
тив як на законодавчому рівні, 
так і на місцевому. Тому і вини-
кла об’єктивна потреба у зміні 
владних еліт. Нині ми бачимо, 
що завдяки злагодженій команді 
Президента, Уряду, парламент-
ської більшості та оновлених 
місцевих рад в Україні розпоча-
лися реальні реформи. Візьмі-
мо, для прикладу, Тернопільщи-
ну. Обласна рада попереднього 
скликання ніяк не могла прийня-
ти перспективний план розвитку 
громад. Після місцевих виборів 

політичні акценти в обласній ра-
ді змістилися, люди обрали ін-
ших депутатів і вони, розуміючи 
потребу в реформах, перспек-
тивний план таки ухвалили, утво-
ривши 26 територіальних гро-
мад. Це найбільший показник в 
Україні. То чому цього не можна 
було прийняти раніше, давши 
можливість людям працювати? 
От вам і реальний приклад, що 
дає “перезавантаження влади”. І 
таких прикладів  багато — полі-
ція,  євроінтеграція,  кошти на 
об’єкти в області, які стояли 
довгобудами…

— А хто нині бере на себе 
відповідальність за те, що ре-
форми хоч і почалися, але 
проходять дуже болісно для 
простих людей та повільно? 

— Партія влади, якою на рівні 
держави формально вважається 
“Солідарність”, несе на собі від-
повідальність. Скажу вам, зовсім 
непросто працювати в умовах 
військового конфлікту на сході 
України, важкої економічної си-
туації, великої кількості “порад-
ників”, які все знають і вміють, 
але,працювати у владі не спі-
шать. Сильні сторони людей у 
нашій партії — це досвід та ве-
лике бажання прислужитися 
своєму народу. Саме це і спо-
нукало людей брати участь у ви-
борах та не боятися відповідаль-
ності. Ми пройшли місцеві ви-
бори, не критикуючи нікого, і 

все одно отрима-
ли найбільший 
результат під-
тримки людей. 
Це і є справжня 
оцінка роботи 
партії у владі. Ми 
лише почали пра-
цювати на різних 
рівнях. Дуже ско-
ро і наш Терно-
пільський район 
відчує позитивні 
зміни. Коли ми 
говоримо про ре-
форми, то пови-
нні розуміти, що 
будь-які якісні та 
кардинальні змі-
ни — це не спра-
ва одного дня. 
Неправда, що 
змін немає. Мож-
ливо, не всі нам 
п о д о б а ю т ь с я , 
можливо, не всі 
ми помічаємо, 
але країна змі-
нюється. Прига-
дую таку карика-
туру, яку часто 
бачу в стрічці но-
вин на “Фейсбу-
ці”: з трибуни 
питають, хто хо-
че змін? У залі 
— ліс рук. А тоді  
запитують, хто ж 

хоче змінитися сам? Люди у від-
повідь потупили свої погляди в 
підлогу. Оце і є головне розмін-
ня того, як мають проходити ре-
форми в державі — вони мають 
бути в свідомості кожного з 
нас.

— Ви — активний учасник 
Євромайдану, Революції  
Гідності. 

— Оцінка подій Революції Гід-
ності для мене важке питання. 
Це все пройшло через мене, і я 
хочу докластися до змін у цій 
країні, щоб жодна смерть не бу-
ла марною, щоб кожна людина 
відчула себе гідним громадяни-
ном європейської заможної 
держави. Напевно, це і стане 
безмежною вдячністю всім, хто 
загинув, бо помирали вони са-
ме за краще життя своїх рідних 
і близьких, за нас з вами. Коли 
ми одні з перших виходили на 
Тернопільський майдан у 2013 
році, то навіть уявити собі не 
могли, чим обернеться все це 
для кожного з нас, для мільйо-
нів простих українців, які не за-
хотіли більше дивитися, як зло-
чинний режим Януковича заби-
рає майбутнє у них самих та 
їхніх дітей. Ми перші, хто звер-
нувся з закликом до студентів 
вийти на Майдан та відстояти 
проєвропейський вибір. Ми 
спорядили не одну групу бажа-
ючих, що їхали і їхали до Києва, 

ми самі відчергували не одну 
добу, і тепер я гордий з того, 
що мої однодумці представля-
ють владу, яка почала реформи 
та наближення України до євро-
пейських структур та стандартів 
життя.

— Щоб ефективно проводи-
ти реформи, треба мати  
кошти. 

— Я вважаю всю Тернопіль-
щину інвестиційно привабливою. 
Один район має свої сильні сто-
рони, інший — свої. Знайти ці 
конкурентні переваги, зробити 
на них правильний акцент та за-
лучити інвестора — ось наші го-
ловні завдання. Ми ставимо собі 
за мету підвищити рівень серед-
ньої заробітної плати. Чому? То-
му, що в районному бюджеті 
найбільшу питому вагу складає 
якраз податок з доходів фізич-
них осіб. Для цього треба ство-
рювати робочі місця і збільшува-
ти розмір заробітної плати. Це 
дасть додатковий ефект — по-
вернення людей з-за кордону та 
підвищення купівельної спро-
можності громадян. А це, в свою 
чергу, дасть поштовх економіці, 
адже зароблені кошти люди бу-
дуть вкладати у сферу товарів та 
послуг. Для Тернопільського ра-
йону зараз важливо провести 
аудит можливостей та визначи-
ти пріоритети розвитку. Після 
цього, впевнений, можна буде 
знайти як внутрішнього, так і зо-
внішнього інвестора. 

— Ви, пане Володимире — 
людина ділова. Живете за на-
перед спланованим графі-
ком?

— Головні віхи у своєму житті 
я, звісно, планую. Але шлях до-
сягнення кожної цілі може міня-
тися. Так жити цікавіше і яскра-
віше. Я вважаю, що життя — це 
не те, що прожив, а те, що 
запам’ятав. Тому часто приймаю 
нестандартні рішення, і мене 
важко назвати тим, хто пливе за 
течією. Я звик боротися та до-
кладати максимум зусиль, коли 
йдеться про досягнення кон-
кретного результату. І команду 
підбираю таку ж.

— У Вашій родині поки що 
одна дитина. Ви, як правди-
вий українець, вважаєте, що 
наші сім’ї мають бути багато-
дітними?

— Ви знаєте, дитина в моєму 
розумінні — це Божий дар. Кому 
як Бог дає, так людина повинна 
це і сприймати. Складно говори-
ти про те, що всі родини повинні 
бути багатодітними, але дитина, 
народжена в любові, обов’язково 
потребуватиме ще братика чи 
сестрички (усміхається — ред.).

 
Розмовляла Галина ЮРСА — 

ТРР “Джерело”.

Володимир Дзудзило:  
“Ми пройшли місцеві вибори,  

не критикуючи нікого, і отримали 
найвищий результат підтримки людей”

Керівник секретаріату Тернопільської 
територіальної організації “Блок Петра Порошенка 
“Солідарність”, депутат Тернопільської районної 

ради Володимир Дзудзило.

Від Миколая до Різдва ●

Одним із найбільш шанова-
них святих у християн є Свя-
тий Миколай. Щороку 19 
грудня діти із захопленням 
чекають див та подарунків 
від Чудотворця. Неодноразо-
во “помічником” Святого Ми-
колая була компанія “МРІЯ”. 

Цей рік також не став для агро-
холдингу винятком. За доброю 
традицією, благодійний фонд 
“МРІЇ” підготував понад 55 тисяч 
солодких подарунків для діток, які 
мешкають у районах, де працює 
компанія. Напередодні свята па-
кунки з ласощами від “МРІЇ” отри-
мали маленькі жителі Тернопіль-
щини, Хмельниччини, Буковини, 

Львівщини, Івано-Франківщини та 
Рівненщини.

На благодійний проект до Дня 
Святого Миколая цьогоріч компа-
нія виділила з соціального бюдже-
ту понад 1,7 млн. грн. У п’яти се-
лах Тернопільського району, де 
працює агрохолдинг, солодощі з 
нагоди свята отримали 886 дітей. 
Загалом для маленьких жителів 
Тернопільщини “МРІЯ” придбала 
понад 15 480 подарунків. 

Проект “Миколай” є постійним 
— його агрохолдинг реалізує кож-
ного року. Дітей,  — вважають у 
компанії, — не можна розділяти на 
“своїх” та “чужих”, усі вони — наше 
майбутнє, про яке потрібно дбати 
в першу чергу.

Подарунки дітям від Святого 
Миколая передала “МРІЯ”

Менеджер з питань регіонального розвитку 
компанії “МРІЯ Агрохолдинг” Андрій Валігура 
з вихованцями дитячого садка с. Йосипівці 
Білогірського району Хмельницької області.
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ПРОДАМ
* цуценята Бішон Фрізе  

“самки”. Відмінний родовід, батьки 
чемпіони міжнародних виставок. 
Тел. (098) 425-55-61, (067) 722-26-
26.

* картоплю. Тел.  (096) 134-43-
68. 

* квашену капусту. Тел.: (068) 
246-76-14.

* ВАЗ 2107, 2005 року випус-
ку, газ-бензин. Тел.: (067) 924-
76-90, (067) 369-26-54.

* пшеницю. Тел. (097) 437-62-
86, (093) 283-86-37. 

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

КУПЛЮ 
* сіно. Тел.: (098) 945-21-30.

ПОСЛУГИ
* фуршетні столи до урочистих 

подій (серця, лебеді тощо), ведучі 
на весілля, тамада, народні обря-
ди. Тел. 098 592-71-01. 

* обміняю земельну ділянку у 
Хмельницькому на житло у Терно-
полі.. Тел. (067) 28-54-360.

* пасажирські перевезення в 
Україні, авто МБ Віто на 7 місць. 
Тел.: (067) 728-25-32.

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

* виконуємо сантехнічні і  
газозварювальні роботи різної 
складності. Послуги: встановлен-
ня водонагрівачів, пральних ма-
шин, кондиціонерів,  лічильників; 

заміна стояків, водопроводу, ка-
налізації, опалення. Пенсіонерам 
та учасникам Великої Вітчизняної 
війни — знижки. Тел. (097)14-86-
723. 

* цифрова відеозйомка  
(весілля, хрестини, перший 
дзвоник, випускний вечір, юві-
лей), тел.: 095-64-03-266, 096-
36-17-373.

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

Купон безкоштовного 
оголошення

тел./код:

Текст оголошення

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

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

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

Справи приватні ●

Знайомтесь:  
старший інспектор поліції Тернопільського 

районного відділення поліції  
САГАЙДАК БОГДАН РОМАНОВИЧ 

Капітан поліції, обслуговує адміністративну тери-
торію, в яку входить Велика Березовиця (на цей час 
тимчасово на період вакансії обслуговує с. Острів, 
с. Буцнів, с. Серединки с. Мишковичі, с. Велика  
Лука, с. Хатки). Контактні телефони: 43-61-17,  
(096) 953- 65-95.

Інспектор поліції Тернопільського 
районного відділення поліції  

КУЛИКОВСЬКИЙ АНДРІЙ 
ВОЛОДИМИРОВИЧ 

Капітан поліції, обслуговує адміністративну 
територію в яку входять    с. Петриків, с. Підго-
роднє. Контактний телефон: (096) 709-95-51.

Інспектор поліції 
Тернопільського  

районного відділення поліції 
БАЧИНСЬКИЙ ПАВЛО 

РОМАНОВИЧ
Старший лейтенант поліції, обслуговує ад-

міністративну територію, в яку входять с. По-
чапинці, с. Забойки, с. Драганівка, с. Довжан-
ка, с. Домаморич. Контактний телефон: 
(097) 853-12-17.

17 грудня ц. р. в Тернопіль-
ському академічному обласному 
театрі актора і ляльки відбулась 
благодійна святкова програма 
“Миколай дарує радість”. Голо-
вним спеціалістом сектору молоді 
та спорту Тернопільської райдер-
жадміністрації Світланою Яхван 
забезпечено участь 23 дітей ра-
йону (з багатодітних сімей та ді-
тей з сімей тимчасово переміще-
них осіб) у благодійній акції. Свя-
то Миколая принесло усім діткам 
не тільки радість, а й солодкі по-
дарунки.

Зимовий день Святого Миколая 
— одне із найбільш шанованих 
християнських свят на Русі. Це свя-
то святкується набагато масштаб-
ніше, ніж Новий рік. У багатьох єв-
ропейських країнах День Святого 
Ніколауса, в країнах СНД день Свя-
того Миколая — одне з найрадісні-
ших свят для дітей. Християни ві-
рять, що і до цього дня він робить 
безліч чудес для людей.

Про подарунки Святого Мико-
лая складено безліч легенд. Одна з 
них пояснює походження традицій-
ної торбини для подарунків. Святий 
Миколай вирішив допомогти трьом 
сестрам, яких через бідність ніхто 
не хотів брати в дружини. Вночі на-
передодні Різдва він кинув їм через 
кам’янну трубу три мішечки із зо-
лотими монетами. Сестри в той 
вечір розвісили сушитися біля ка-
міна свої випрані панчішки. У них і 
вгодили подарунки від Святого Ми-
колая. Після допомоги трьом се-
страм Миколай продовжував під-
тримувати бідних городян, залиша-
ючись непоміченим і дивуючи все 
місто. Він непомітно приносив у 
їхні будинки іграшки та теплі речі 
для дітей, ліки для хворих.

Традиції допомоги, започатко-
вані Святим Миколаєм, продовжу-
ються  нині, а це означає, що наше 
суспільство не безнадійно хворе. 
Його можна вилікувати лише до-
бром!

Від Миколая до Різдва ●

Миколай дарує радість

Головний спеціаліст сектору молоді та спорту 
Тернопільської райдержадміністрації Світлана Яхван 

з дітьми із багатодітних родин Тернопільського району.

Адмінреформа ●

Галина ЮРСА – ТРР “Джерело”. 
Фото автора.

22 грудня 2015 року стане 
знаковим в історії Тернопіль-
ського району і Великогаїв-
ської об’єднаної громади, зо-
крема. 

Адже віднині села Баворів, 
Застав’я, Дичків, Красівка, Прошо-
ва, Скоморохи, Грабовець, Біло-
скірка, Козівка, Теофілівка, Смолян-
ка, Товстолуг, Застінка, Великі Гаї 
існуватимуть як одна громада з 
єдиним бюджетом, структурою, 
суспільним устроєм з центром у Ве-
ликих Гаях, яке, згідно із законодав-
ством, матиме статус обласного. У 
клубі села Великі Гаї відбулася пер-
ша сесія Великогаївської об’єднаної 
громади. На початку голова сіль-
ської виборчої комісії Галина Ону-
ферко оголосила результати вибо-
рів до сільської ради Великогаїв-
ської об’єднаної громади, вручила 
мандати та привітала 26 депутатів 
та сільського голову Олега Кохма-
на, яким громадяни 14 вищеназва-
них сіл довірили представляти свої 
інтереси. 

Парох села Великі Гаї о. Володи-
мир Хома прочитав молитву на бла-
гословення провідників народу та 
наголосив, що депутати несуть від-
повідальність перш за все перед 
Богом. Парох Прошови та Смолян-
ки о. Ігор мовив, цитуючи Святе 
Письмо, що якби Господь Бог не 
дав їм влади, то не мали б. Отже, 
депутати мають дбати про добро 
земне, а перш за все, духовне. На-
стоятель новозбудованого храму 
Різдва Пресвятої Богородиці у Ве-
ликих Гаях о. Роман Гриджук нага-
дав про важливий ювілей, який чо-
мусь оминули, хоча він знаковий в 
історії України, — минуло 1000 років 
з часу смерті перших руських муче-
ників за віру Бориса та Гліба, які 
загинули від руки рідного брата. З 
того часу почався занепад Київської 
Русі, який має великі негативні на-
слідки до цього часу. “Хай Бог бе-
реже від продовження братовбив-
чої війни, яка триває  на сході Укра-
їни. Хай кожен пам’ятає сумні сто-

рінки історії та не повторює їх, — 
мовив молодий священик, звертаю-
чись до депутатів Великогаївської 
об’єднаної громади.

“У непростий час реформ, і, що 
найгірше, війни, живемо усі ми, — 
сказав, звертаючись до присутніх, 
голова Тернопільської райдержад-
міністрації Олександр Похилий, — 
тому з подвоєною відповідальністю 
кожен на своєму місці беремось до 
важкої праці. Об’єднана громада, 
яка буде отримувати фінансування 
напряму з державного бюджету, — 
перший шлях до децентралізації. 
Нам треба навчитись жити по-
новому. Це велика відповідальність. 
А без цього не може бути позитив-
них змін на краще. Але ми навчи-
мось. Вдосконалиться законодав-
ство щодо місцевого самовряду-
вання. Я вірю в позитивні зміни. Хоч 
Великогаївська об’єднана громада 
— самостійна структура зі своїми 
повноваженнями, проте це частина 
Тернопільського району, і двері мо-
го кабінету завжди відкриті для кон-
структивної бесіди, добрих почи-
нань для блага всіх мешканців 
краю”.

Голова Тернопільської районної 
ради Андрій Галайко щиро привітав 
новообраних депутатів Великогаїв-
ської об’єднаної громади та  її голо-
ву Олега Кохмана і побажав, незва-
жаючи на недосконале нині законо-
давство, плідної праці для позитив-
них змін.

Депутат Тернопільської обласної 
ради, директор ФГ “Березовського” 
Юрій Березовський привітав усіх з 
цією істинно історичною подією – 
утворенням Великогаївської 
об’єднаної громади. “Тернопільщина 
у плані децентралізації — область-
реформатор, — сказав, зокрема, 
Юрій Романович, — адже у нас нині 
26 об’єднаних громад. У новообраній  
обласній раді з перших днів працює-
мо над законопроектами для ново-
створених об’єднаних громад. Ми 
скоро відчуємо позитивні зміни. Ре-
зультат не забариться. Хай і песиміс-
ти, які не вірять у реформи, а отже, у 
добробут, включаються до роботи. А 
депутатам бажаю виправдати висо-
кий мандат довіри виборців”.

Голова новоствореної Великога-
ївської об’єднаної громади Олег 
Кохман, подякувавши за високе 
довір’я жителів 14 сіл, які увійшли 
до громади,  сказав, що працюва-
тиме так, щоб об’єднання було на 
користь кожного жителя. Великі Гаї 
могли б існувати і самі. Це громада 
села показала, збудувавши чудовий 
стадіон, дитячий садок, дороги, 
тротуари . Але життя потребує змін. 
Децентралізація нині на часі. “Щоб 
найменш болючіше це все прижи-
лось, реформуватимемо все посту-
пово, — сказав Олег Кохман. — Ме-
ні телефонують люди, хвилюючись, 
що у селах, які увійшли до об’єднаної 
громади, все будуть закривати. Ніх-
то цього робити не буде. Баворів-
ська  дільнична лікарня, зокрема, як 
діяла, так і діятиме. Навпаки, буде 
значна субвенція, щоб утримувати 
первинну ланку медицини. Зміни 
будуть в освіті, культурі, але хороші. 
Маємо депутатів з кожного села, а 
вони не дозволять, щоб ущемля-
лись права їх односельчан. Будуть 
значні капіталовкладення у будівни-
цтво доріг, які ми з успіхом освоїмо. 
Великою командою у складі 26 де-
путатів працюватимемо так, щоб ті, 
хто прийде після нас, сказали: “До-
бре ви це зробили”…

Слідуючи порядку денному пер-
шої сесії, було обрано секретаря. 
Ним стала Ірина Скочеляс. Утворе-
но виконавчий комітет у складі  15 
осіб. Затверджено структуру й чи-
сельність апарату та виконавчих 
органів.  Затверджено положення 
про старосту та покладено обов’язки 
старост на осіб, які здійснювали по-
вноваження голів сільських рад. 
Прийнято рішення про реорганіза-
цію органу місцевого самовряду-
вання як юридичної особи публічно-
го права шляхом перетворення у 
Великогаївську сільську раду 
об’єднаної територіальної громади 
з адміністративним центром у селі 
Великі Гаї, про порядок виконання 
бюджетів територіальних громад, 
що увійшли до складу об’єднаної 
територіальної громади, утворення 
комісій сільської ради та кадрового 
резерву, заслухано інші питання по-
точної роботи.

Великогаївська об’єднана 
громада: життя по-новому

Депутати сільської ради Великогаївської об’єднаної громади 
та Великогаївський сільський голова Олег Кохман, учасники сесії.



П’ятниця, 25 грудня 2015 року12 Порадниця
Жартома і всерйоз ● Спробуйте ●

Багато хто купує 
пресерви з осе-
ледця в малень-
ких пластикових 
баночках: оселе-
дець в майонезі, 
у гірчичному со-
усі, у винній за-
ливці... Але такі 
ж смачні мари-
нади для осе-
ледця можна 
зробити і вдома. 
Щоб приготува-
ти оселедець у 
маринаді, по-
трібно малосольний оселе-
дець розібрати на філе і 
нарізати на шматочки. Як-
що ви купили надто соло-
ний оселедець, достатньо 
покласти його в молоко на 
2-3 год., потім промити і 
протерти рушником.

Пряний
1 склянка води, 0,5 склянки 

олії, до смаку підсолити (небага-
то), додати зерна коріандру, лав-
рове листя і 3-5 горошин запаш-
ного перцю.

Кип’ятити 10-15 хв., зняти з 
вогню, влити 1/3 склянки оцту 
9%. Холодним маринадом зали-
ти оселедцеве філе і залишити 
на добу в холодильнику.

Яблучний
1 кисло-солодке яблуко на-

терти на грубій тертці, додати 
100 г майонезу, невеликий ко-
рінь хрону, натертий на дрібній 
тертці (або 100 г готового “Ма-
йонезу з хроном”). Скуштувати 
на смак, трішки підсолити, якщо 
оселедець малосольний.

Оселедець нарізати навскіс на 
невеликі шматочки і покласти в 
оселедочницю. Залити марина-
дом і поставити в холодильник 
на кілька годин, прикривши хар-
човою плівкою.

Цибульний
1 велику цибулину нарізати на 

тоненькі кільця. Скласти в друш-
ляк, облити окропом. Відтиснути, 
посипати 0,5 ч. ложки солі і цукру, 
скропити оцтом. Злегка пом’яти 
руками. Викласти на шматочки 
оселедця і полити олією. Можна 
цибулю змішати з олією. З майо-
незом теж дуже смачно, але тоді 
оселедець викладати на цибулю.

Гірчичний
2 свіжі (або трохи підсолені, 

ще з кров’ю) оселедці почистити, 
промити, обробити на філе, ре-
тельно вийнявши всі кісточки. На-
різати на невеликі шматочки. Тон-
кими півкільцями нарізати 3 вели-
кі цибулини.

Розтерти в ступці 1 ст. ложку 
зерен коріандру. У тарілці розтер-
ти 2 ст. ложки готової гірчиці, 2 ст. 
ложки цукру, 1 ч. ложку солі. По-
троху влити 0,5 склянки оливкової 
олії, постійно розтираючи, щоб ма-
са не розділилася. Як тільки вся 
олія втерта, потрохи вливати 0,5 
склянки оцту 9%. Маса білітиме і 
ставатиме пишною. Наприкінці 
всипати розтертий коріандр. У 
скляну банку викласти шарами: 
оселедець — цибуля — соус, і так 
до закінчення продуктів.

Закрити кришкою і поставити 
на 2 дні в холодильник. Періодич-
но струшувати банку.

Маринади  
для оселедця

Класичний грецький са-
лат, який у Греції ще на-
зивають сільським сала-
том, обов’язково містить 
крупно порізані овочі 
(помідори, огірки), олив-
ки та кислий сир фету. 
Цей салат дуже любить 
оливкову олію, а тому 
для заправки її не шко-
дують, дають доволі  
багато. 

Інгредієнти:
3 середні помідори;
2 середні огірки;
250 г сиру фета або бринза;
1 банка оливок без кісточок;
1 пучок зеленого салату;
Цибуля-шалот;
Оливкова олія, сіль, чорний 

перець;
Приготування:
Огірки очистіть від шкірки. По-

мідори і огірки нарізуємо крупни-
ми кубиками. Фету теж нарізує-
мо крупними кубиками, а цибулю 

— тонкими півкільцями, листки 
салату нарізати не дуже дрібни-
ми шматочками, додати оливки 
цілі. Кількість цибулі визначайте 
за своїми власними смаковими 
уподобаннями. Перемішуємо всі 
інгредієнти, крім сиру. Перед по-
дачею на стіл сир викладаємо 
зверху на салат.

Заправка до салату. Для 
цього змішуємо оливкову олію 
(5-8 ст.л.), сіль, мелений чорний 
перець. Цією сумішшю поливає-
мо наш грецький салат.

Смачного! ●

Класичний  
грецький салат

Східний календар переко-
нує нас у тому, що покро-
витель року впливає на до-
лю всіх людей, на майбутні 
події. Рік Мавпи 2016 обі-
цяє бути особливим. Це 
час енергійної, активної і 
доброї покровительки. А 
тому і рік належить нам 
стрімкий.

2016 — рік червоної вогняної 
Мавпи. Найважливішим знаком 
цього року є Лев. Стихія покро-
вительки — вогонь. Найважливі-
шим місяцем обіцяє бути ли-
пень. Від того, якого кольору 
Мавпа, залежить, яким буде рік. 
Червоний колір підсилює невга-
мовність і непередбачуваність.

Від майбутнього року не вар-
то чекати спокою. Для досяг-
нення успіху потрібна справжня 
боротьба. Не варто забувати, 
що символ року 2016, незважа-
ючи на добру вдачу, запальна, а 
тому афери можуть обернутися 
програшем. Це знак авторитар-
ності, однак, біди обов’язково 
обійдуть людей, готових розви-
ватися.

2016 рік стане часом важли-
вих змін, ключових знайомств. 
Це час нового, але консерва-
тивні люди не повинні реагува-
ти на нововведення агресивно. 
Варто бачити у всіх життєвих 
реаліях не тільки їх мінуси, адже 
оновлення дуже важливе у роз-
витку всіх сфер.

Що стосується людських від-
носин, в цьому році люди бук-
вально потягнутися один до од-
ного. Це період цікавих зна-
йомств, створення спільнот. 
Для працьовитих людей 2016 
рік обов’язково стане вдалим. 

Новорічний наряд відіграє 
важливу роль під час урочис-
тостей, тому що від правильно 
підібраного способу залежить 
успіх вечірки, настрій і навіть 
доля. Адже вбрання має сподо-
батися господині року, щоб та 
щедро обдарувала нас своєю 
прихильністю.

Актуальні кольори  
і відтінки сукні на 

Новий 2016 рік
Як тільки народ дізнався, що 

символом 2016 року буде вог-
няна Мавпа, всім стало зрозумі-
ло, що господиня року небайду-
жа до всіх “вогняних відтінків”. 
Якщо такі кольори вам до душі, 
підходять до вашого стилю, в 
загальному, якщо вони вам до 
лиця, сміливо купуйте “кричу-
щу” червону сукню. Романтич-
ний червоний або приємний ко-
раловий неодмінно помітить 
Мавпа і щедро нагородить вас 
за такі наряди. Але при цьому її 
переваги можуть виходити за 
межі червоних квітів, адже фан-
тазія покровительки року не 
знає кордонів, тому і від людей 
вона чекає проявів тієї ж якос-
ті.

Перш ніж підібрати собі на-
ряд на Новий рік, зверніть увагу 
на полум’я, стежте за його 
яскравими язичками. Якого во-
ни кольору? Що саме ви бачите 
в цьому вогні? Червоний, жов-
тий, оранжевий, синій, зелений 
— всі ці відтінки “живуть” у 
полум’ї. Мавпа й сама як 
полум’я: натура непостійна,  
пристрасна.

Придивляться Мавпі також 
кольори, які проявляються в 
полум’ї загасаючих свічок або 
каміна. Всі відтінки попелясто-
го, коричневого в поєднанні з 
червоним або золотим, бежево-
го — ось ідеальні кольори для 
вашого новорічного наряду. Але 
не думайте, що вам потрібно 
перетворюватися на новорічній 
вечірці в смолоскип. Доречною 
буде сукня, по якій, наче 
полум’я, “стрибають” яскраві 
язички, — це стане ідеальним 
нарядом. Також полум’я можна 
приховати в очах або прикра-

сах. Саме це господині 2016 
необхідно у вас побачити. 
Запам’ятайте, вогонь — це ва-
ша перепустка у щасливе життя 
в Новому році. Підійдуть будь-
які яскраві насичені фарби тро-
пічних птахів, джунглів і квітів. 
Жовтий, зелений, блакитний, 
рожевий — всі ці кольори пови-
нні зливатися в вашому ново-
річному наряді в одне ціле. Але 
про червону нотку все ж не за-
будьте.

Для зустрічі Нового 2016 ро-
ку чудово підійдуть люрекс, па-
єтки, блискучі тканини, загалом, 
все яскраве, оригінальне і стро-
кате. Таке плаття обов’язково 
зробить вас фавориткою вогня-
ної Мавпи.

Меню  
новорічного столу
Одним з головних правил 

складання новорічного меню на 
рік Мавпи є те, що стіл повинен 
бути багатим і різноманітним. 
Краще зробіть страв менше за 
обсягом, але більше за кількіс-
тю. Основний акцент — на хо-
лодні закуски, адже  десерти, 
солодощі та фрукти мавпи лю-
блять найбільше. Всі страви по-
винні бути красиво оформлені і 
подаватися в найкращих салат-
никах і вазах. Зробіть компози-
ції з кульками і мішурою — Мав-
пі сподобається їх блиск.

Салати і закуски 
Ось список обов’язкових са-

латів на Новий рік, які переві-
рені часом і стали традиційними 
для зустрічі цього свята. Паро-
чку з них можна приготувати, 
щоб не відходити від правил, в 
іншому ж потрібно придумати 
щось новеньке і незвичайне. 
Мавпи великі експериментато-
ри, тому господиню Нового ро-
ку потрібно порадувати чим-
небудь не випробуваним раніше 
у вашій родині, щоб вийти на 
новий рівень і привернути до-
статок у 2016 році.

Які інгредієнти салатів пора-
дують Мавпочку? Сир. Існує 
думка, що сир ці тварини лю-
блять навіть більше, ніж банани. 
Твердий або бринза — значення 
не має. Яйця. Ними мавпи ласу-
ють з великим задоволенням.

Червоні і помаранчеві овочі 
для підтримки стихії Вогню — 
морква, помідори, перець. Про-
ста логіка підказує, що ідеаль-
ним варіантом салату для ново-
річного столу буде “Грецький 
салат”. Він готується з бринзи, 
помідорів, листя салату, свіжих 
огірків та оливок, поливається 
оливковою олією. До речі, ці 
три кольори — червоний, білий і 
зелений — класичні кольори 
будь-якого Нового року. Ще од-
на перевага: салатик цей дуже 
легкий, а Мавпи дуже активні, 
люблять пострибати навіть піс-
ля їжі.

Не забудьте і про новорічні 
страви, що відносяться до фур-
шетного столу. Це бутерброди-
ки, канапе, тарталетки з ікрою 
та іншими смаколиками. Їх має 
бути багато видів, щоб Мавпі 

було з чого вибрати.
Подавайте всі закуски на са-

латних листках, їх мавпи на сво-
їй тропічній батьківщині їдять у 
великих кількостях. Абсолютно 
будь-який салат можна прикра-
сити “пальмочками” з маслин, 
петрушки або зеленої цибулі на 
шпажках.

На друге 
Мавпи, крім шимпанзе, не 

їдять м’яса, за винятком комах і 
ящірок. Іноді, втім, не гребують 
і пташенятами, тому курочка на 
Новий рік чи курка, фарширова-
на грибами, має бути. Мавпа у 
нас вогняна, а значить, м’ясні 
страви повинні бути смажені 
або приготовлені в духовці, 
обов’язково мати рум’яну ско-
риночку. Тому на цей вечір за-
будьте про все тушковане, па-
рене і приготоване в мульти-
варці. Відмінним варіантом дру-
гої страви на Новий 2016 рік 
буде м’ясо по-французьки. У 
ньому є і улюблений мавпами 
сир, і червоні помідори. Не про-
ти буде східна гостя спробувати 
що-небудь незвичне для свого 
раціону — рибу і морепродукти. 

Що приготувати на новорічний 
стіл з гарнірів? Можна подати 
овочі на грилі — солодкий пе-
рець, цукіні, цибулю, баклажани, 
помідори. Мавпа не відмовиться 
від картоплі, але вважатиме за 
краще посмакувати нею у вигляді 
фрі, а не пюре.

Солодощі  
для Мавпи

Без солодкого ніяк не можна 
обійтися, адже Мавпи серед зна-
ків Східного гороскопу — най-
більші ласуни. Багато різних ма-
леньких тістечок буде краще, ніж 
великий жирний новорічний торт. 
Сподобаються Мавпі пісочні ко-
шики з фруктами і легким кре-
мом, десерти з листкового тіста, 
такі, як канапе з фруктового же-
ле зі шматочками бісквіту та ви-
ноградинами зверху. У фаворі 
будуть такі солодкі страви, як 
фруктові салати із заправкою зі 
збитих вершків. Їх можна при-
красити різнобарвним цукром, 
посипати тертим шоколадом або 
кокосовою стружкою. А найголо-
внішим десертом повинна стати 
велика тарілка з фруктами, в 
центрі якої поставте цілий свіжий 
ананас. Прикрасьте це новорічне 
блюдо мішурою і поставте його 
на стіл на самому початку свят-
кової вечері. А для маленьких  
учасників зустрічі Нового року 
зробіть пальмочки з фруктів. Та-
кож мають бути на столі і цукерки 
в яскравих блискучих обгортках, 
не менше 5-6 видів. За новорічні 
свята ви їх швидко з’їсте. З на-
поїв стихії Вогню будуть відпові-
дати зелений чай, кава зі свіжо-
мелених зерен, червоне вино 
мадера, портвейн, гарячий пунш 
або глінтвейн, коньяк. 

Новорічний стіл на рік Мавпи, 
приготований за всіма правила-
ми східного гороскопу, привер-
не у ваш будинок впевненість у 
завтрашньому дні, успіх і щастя. 
Смачного вам Нового року!

Як привабити  
вогняну Мавпу

* Під час запікання баклажанів у 
духовці потрібно проткнути їх ви-
делкою, щоб вони не “вибухнули”.

* Під час випікання відкритих 
пирогів з сирною начинкою (чіз-
кейки, запіканки, ватрушки) необ-
хідно на нижню полицю духовки 
поставити місткість із гарячою во-
дою. Так можна уникнути тріщин у 
сирі.

* Під час приготування печін-
ки головне не пересушити її і 
водночас досмажити. 
Пам’ятайте, що знята з вогню 
печінка ще декілька хвилин про-
довжує “готувати” сама себе, 
тому знімайте сковороду з пли-
ти, коли печінка ще не цілком 
готова (якщо ви обережно тор-
катимете таку печінку пальцем, 
її поверхня ще буде податли-
вою). Дайте печінці трохи посто-

яти в сковороді — тоді ступінь її 
смаження буде ідеальним.

* Для приготування заправок 
заведіть спеціальний шейкер. 
Щільно закрийте його і енергійно 
струсіть кілька разів — заправка 
готова.

* Вода для варіння макаронів 
має кипіти, використовувати для 
варіння макаронів треба велику ка-
струлю. Не можна варити мака-
ронні вироби в каструлі, де вода 
доходить до самого краю.

* Збиваючи яєчні білки, потріб-
но намагатися не зачіпати віночком 
краї посуду. Не слід збивати білки 
в алюмінієвому посуді — алюміній 
надає білкам сірого кольору.

* Сушені гриби добре потри-
мати декілька годин в підсолено-
му молоці, тоді вони стануть як 
свіжі.

Ради-поради ●
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Вітаємо! ●Конкурси  ●

Ольга ПЕРКАТА,  
педагог-організатор 

Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.

У грудні в Байковецькій за-
гальноосвітній школі відбу-
лася виставка-конкурс 
учнівських робіт “Замість 
ялинки – зимовий букет”.

Кожен клас школи запропону-
вав свою версію новорічного бу-
кета, композиції чи настінної де-
корації, які б могли стати альтер-
нативою живій ялинці. В резуль-
таті на виставці можна було по-
бачити різдвяний вертеп, декоро-
вані ялини, туї-підсвічники, чис-
ленні композиції з природних та 
синтетичних матеріалів. Згідно з 
правилами конкурсу, для виго-
товлення композиції слід було ви-
користати не менше 70% природ-
них матеріалів.

Журі визначило переможців у 
таких номінаціях: “Різдвяна каз-
ка” – учень 2 класу Віктор Делла-
Валле; “Супер креатив” – чет-
вертокласник Володимир Чика-
ло; “Умілі руки” – учениця 3 класу 
Аліна Касарда; “Вміємо все” – 
п’ятикласники; “Свято наближа-
ється” – учень 6 класу Павло 
Павлюк; “Разом і до кінця” – учні 
7 класу; “Дружний клас” – учні 8 
класу; “Помічники Діда Мороза” 
– учні 9 класу; “Натхнення і та-
лант” – учні 2 класу; “Талант і 
майстерність” – учні 3 класу; 
“Відкриття року” – учні 4 класу.

Переможцям конкурсу вруче-
но грамоти. 

На фото: учасники виставки-
конкурсу учнівських робіт “За-
мість ялинки – зимовий букет” у 
Байковецькій ЗОШ І-ІІ ст. семи-
класники Роман Савка, Марія 
Гуменна, Мар’ян Конотопський.

Школярі знайшли  
альтернативу живій ялинці

Щиро і сердеч-
но вітаємо з днем 
народження вчи-
теля початкових 
класів Байковець-
кої ЗОШ І-ІІ ст. 
Марію Миронівну 
МАРИНЮК.  

За українським звичаєм

Щастя й долі Вам бажаєм,

Щоб були Ви такі багаті,

Як прадавня земля-мати,

Щоб були Ви такі здорові,

Як зелений дуб в діброві,

Щоб щастя квітло Вам розмаєм,

Щоб були Ви завжди з короваєм.

З повагою – колектив  
Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.

Вдячність  ●

Байковецька сільська рада 
проводить громадське обгово-
рення Містобудівної докумен-
тації детального плану терито-
рії с. Байківці (масив Гаї Чума-
кові).

Громадське слухання відбу-
деться 26 січня 2016 р. о 15.00 
годині в приміщенні Байко-
вецької сільської ради за адре-
сою: вул. С. Стрільців 43,  
с. Байківці, Тернопільський р-н, 
Тернопільська обл.

Байковецький сільський 
голова А. Р. КУЛИК. 

2 січня 2016-го року настоя-
тель храму Преображення 
Господнього на масиві Гаї Чу-
макові в Байківцях Ігор Шко-
дзінський знову на два місяці 
вирушає у зону проведення 
антитерористичної операції в 
Луганську область. Цей  
священик унікальний на Тер-
нопільщині і в Україні зага-
лом тим, що проводить літур-
гії мовою жестів для тих, хто 
позбавлений можливості чу-
ти. Про цей та інший досвід 
священик розповів спеціаль-
но для читачів “Подільського 
слова”. 

— Отче, розкажіть, будь лас-
ка, про себе.

— Мені 40 років, народився у 
Тернополі, одружений, тато трьох 
дітей – донечки Насті, сина Богда-
на і найменшої Оленки. Бути свя-
щеником вирішив змалечку, любив 
молитву завжди. Але вирішальни-
ми, мабуть, стали уроки катехизму 
у шкільні роки. Монахиня, яка якраз 
виходила з підпілля, навчала нас, 
майже 60 дітей, під час літніх кані-
кул. Я тоді був дев’ятикласником. 
Уроки катехизму для мене стали 
цікавішими та важливішими, ніж 
алгебра і геометрія. Тож щодо ви-
щої освіти після школи не вагався 
– вступив у Львівську духовну семі-
нарію, де вчився впродовж п’яти 
років. Працював на парафії у Бу-
чацькому районі. Нині з благосло-
вення владики Василія Семенюка 
працюю капеланом для нечуючих 
людей у церкві Матері Божої Неу-
станної Помочі, що на бульварі 
Данила Галицького в Тернополі. 
Три останні роки працюю на пара-
фії масиву Гаї Чумакові в Байків-
цях.  

— Як це — бути капеланом 
для людей, які не чують і не роз-
мовляють?

— Глухонімі люди мають коло-
сальну інтуїцію. Приміром, малень-
ка дитина, яка навіть по губах ще 
не дуже добре читає, може повніс-
тю зрозуміти зміст фільму без суб-
титрів. Молитва цих людей по-
дитячому щира. Впевнений, Бог 
завжди їх чує. Моя найбільша ра-
дість – навчити інших молитися 
духовно, аби парафіяни повірили у 
те, що Господь дійсно є і бачить їх. 
Це полегшує життя. Мої особливі 
парафіяни найбільше потребують 
спілкування. 

Зазвичай проводжу літургію з 
двома-трьома десятками вірян. 
Усіх у нашому храмі в середньому 
близько шістдесяти. Не можу пра-
цювати з більше, ніж 40 особами, 
оскільки тоді не всі можуть бачити 
мої жести. Служба Божа для нечу-
ючих коротша за звичайну, але 
основні літургійні елементи збере-

жені.
— Отче, чим для Вас особли-

ва парафія на масиві Гаї Чума-
кові?

— Працювати на цій парафії три 
роки тому запропонував Архиєпис-
коп і Митрополит Тернопільсько-
Зборівської архиєпархії УГКЦ Ва-
силій Семенюк, оскільки тоді йшло-
ся про будівництво нового храму 
на масиві Гаї Чумакові. З Божою 
ласкою, працьовитістю і наполе-
гливістю місцевого жителя, депу-
тата Байковецької сільської ради 
Василя Михайловича Козака, за-
вдяки небайдужим парафіянам, за 
фінансової підтримки Байковець-
кої сільської ради цьогоріч ми уро-
чисто відкрили і освятили храм 
Преображення Господнього, має-
мо іконостас, встановлено опалю-
вальну систему. У Гаях Чумакових 
проживають приємні люди, завжди 
почуваюся тут, наче вдома.

— За яких обставин Ви стали 
військовим капеланом?

— Йде війна. Стало страшно за 
тих людей, що на передовій. Мене 
викликали до військкомату, втім, 
не підійшов за станом здоров’я. До 
того ж священик не може тримати 
зброю в руках. Але відчув, що маю 
бути на передовій. У цьому підтри-
мав о. Віталій Дзюба, який пого-
дився виконувати обов’язки на па-
рафії Гаїв Чумакових, поки буду на 
сході. Тож 10 жовтня ц. р. вирушив 
до 57-ої бригади Збройних сил 
України в місті Костянтинівка Доне-
цької області. Повернувся 30 лис-
топада.

— Що повинен вміти військо-
вий капелан?

— Минулого тижня у Києві від-
бувся вишкіл капеланів, які брали 
участь в АТО. Здобув там цінні зна-
ння з тактичної медицини за стан-
дартами НАТО. Не менш важливо, 

звісно, вміти надавати психологіч-
ну допомогу. Священикам, які ко-
лись служили в армії, сьогодні на-
багато легше допомагати на пере-
довій. Я, на жаль, раніше у війську 
не був.

— Чи зустрічалися Вам  
міжконфесійні чвари на Сході?

— Ні. У нас між всіма капелана-
ми дружні стосунки. Військові – це 
не особиста паства, а люди різних 
конфесій, кожному з яких ти пови-
нен бути готовий допомогти.  
Якщо, приміром, у військового му-
сульманина є потреба у духовному 
наставнику, якого не можеш замі-
нити, капелан повинен допомогти 
знайти муллу (настоятеля мечеті – 
ред.). Формуляр капелана, який ми 
підписуємо, забороняє створюва-
ти міжконфесійні конфлікти. Я ніко-
ли не питаю у солдатів про їхню 
конфесію. Хоча були кумедні ситу-
ації, коли військові іншого віроспо-
відання запитували, чи не стануть 
греко-католиками після причастя 
чи участі у літургії. Якось росій-
ськомовні солдати з Миколаївської 
області прийшли до мене на літур-
гію, яку веду українською мовою. 
Вони були щиро здивовані доступ-
ністю змісту служби, якої не знали 
під час богослужінь старо-
слов’янською мовою вдома. На 
сході України в основному Москов-
ський патріархат, тому місцеві ди-
вувалися, як я наважився служити 
у них. Пояснював, що Бог один, і 
любов до України є або нема. Різ-
ниця між церквами – нікому не по-
трібна політика.

— З якими проблемами воїни 
найчастіше до Вас зверталися?

— Напевно, найчастіше через 
проблеми у сім’ї. Одне, коли нада-
єш психологічну допомогу військо-
вим, які потрапили в зону АТО вна-
слідок мобілізації, і ще не бачили 

жорстоких боїв, смерті. Інше, коли 
перед тобою воїн, який бачив весь 
жах війни на власні очі. На сході я 
глибоко відчув вагу Церкви, хрис-
тиянського виховання. Духовна ру-
їна, створена там радянським со-
юзом, дуже страшна. Присутність 
капелана на фронті глобально важ-
лива. Якось один досвідчений свя-
щеник сказав мені, якщо за один 
день порозмовляти бодай з одним 
солдатом – цей день прожитий не 
марно. Я не змарнував на сході 
жодного дня.

— Чи є нині дефіцит капеланів 
в Україні?

— Брак капеланів дуже значний. 
На державному рівні вже йдеться 
про те, що наступного року капе-
ланство буде функціонувати на 
офіційному рівні. Капелан буде як 
штатна одиниця, із заробітною 
платою. Такі стандарти НАТО. Нині 
на фронт дуже треба молодих свя-
щеників з військовим вишколом, з 
відповідним станом здоров’я. Але 
поки що на фронті священики-
волонтери, які прийшли сюди за 
покликом душі.

— Зараз військові дії на сході, 
наче, йдуть на спад. Як відчува-
єте, коли закінчиться війна?

— Готовий заплатити, якби змо-
гли і мені дати відповідь на це пи-
тання (усміхається – ред.). Важко 
передбачити хід подій, коли супер-
ник у боротьбі поводиться не по-
чоловічому, не чесно. Втім, ми мо-
жемо наблизити свою перемогу, 
якщо кожен з нас в тилу робитиме 
свою справу якнайкраще, прагну-
тиме професійності, буде пункту-
альним і чесним. 

— Дякую за розмову, отче. 
Бережіть себе!

 
Розмовляла Ірина ЮРКО.

Оголошення ●

Війна і ми  ●

Ігор Шкодзінський:  
“На сході я глибоко відчув  

вагу християнського виховання”

Настоятель храму Преображення Господнього на масиві Гаї Чумакові в Байківцях, військовий  
капелан Ігор Шкодзінський (у центрі) в зоні проведення антитерористичної операції на сході України.

Дирекція, батьківський комітет, 
учні Байковецької загальноосвіт-
ньої школи І-ІІ ст. висловлюють 
щирі слова вдячності за подарунки 
з нагоди новорічних свят Байко-
вецькому сільському голові Ана-
толію Кулику та виконавчому 
комітету Байковецької сільської 
ради, генеральному директору 
ТОВ “Вікторія” Степану Маці-
борці, генеральному директору 
корпорації “Агропродсервіс” 
Івану Чайківському, директору 
ТОВ “Most-Україна” Олексан-
дру Твердохлібу, приватному 
підприємцю Андрію Костюку, 
колективу фірми “Standart 
park”. Дякуємо за доброту Ваших 
сердець і щиро вітаємо з новоріч-
ними святами. Нехай 2016-ий рік 
буде щедрим для Вас на сміливі 
плани і бажані перемоги, цікаві за-
думи і професійні успіхи. Міцного 
здоров’я Вам, сили духу, творчої 
наснаги і Божого благословення! 

Жителі с. Байківці висловлю-
ють щирі слова подяки Байко-
вецькому сільському голові 
Анатолію Кулику, генерально-
му директору ТОВ “Вікторія” 
Степану Маціборці, соціально-
му робітнику с. Байківці Ми-
рославі Наконечній за доброту, 
щирість, доброзичливість, людя-
ність, за те, що не залишають на-
одинці з проблемами своїх одно-
сельчан. Щиро вітаємо Вас з 
Різдвяними святами. Нехай ці чу-
дові зимові свята зігріють Вас 
теплом і радістю, принесуть у Ва-
ші домівки достаток, мир та спо-
кій. Дай, Боже, міцного здоров’я 
Вам і Вашим сім’ям.

Колектив дитячого садка “Ме-
телик” с. Байківці надсилає щирі 
слова вдячності Байковецькому 
сільському голові Анатолію Ро-
мановичу Кулику та колективу 
Байковецької сільської ради, 
генеральному директору ТОВ 
“Вікторія” Степану Васильови-
чу Маціборці, приватному під-
приємцю Андрію Костюку за 
подарунки вихованцям дитячого 
садка “Метелик” с. Байківці. З на-
годи Нового року та Різдва Хрис-
тового бажаємо Вам і Вашим ро-
динам благополуччя, міцного 
здоров’я, щастя та добра! 

Хай у вашому житті не метуть хурделиці, 

Нехай у щасті і добрі все життя 

простелиться.

Хай завзяття і натхнення вас 

не залишають, 

Щирість, радість і добро хай 

                                Бог посилає.

Куті смачної, коляди голосної, 

Всіх благ на кожному кроці

У Новому році!
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2015-ий: рік, що минає

Вихованці дитячого садка “Метелик” с. Байківці з вихователями та завідуючою дитячим садком  
Оленою Онишко у День святого Миколая в будинку культури с. Байківці. Захід підготувала музичний керівник  

“Метелика” Світлана Гусак. У ролі Миколая — директор будинку культури с. Байківці Мар’ян Гарбуз.

З арт-фестивалю “Нестія. Чорноморські перли-2015”, що відбувся 7-9 серпня ц. р. у  
Болгарії, старша і молодша групи народного аматорського ансамблю танцю “ГлоріяБай”  
БК с. Байківці повернулися з найвищою нагородою – гран-прі за цілісне представлення.  

Поїздка відбулася за фінансового сприяння Байковецької сільської ради.  
Художній керівник колективу — Лілія Петрівна Вельган (крайня зліва).

З початку 2015 року завідуючою дитячим 
садком “Метелик” с. Байківці  

працює Олена Василівна Онишко.

У 2015 році директором Байковецької 
ЗОШ І-ІІ ст. призначено Ольгу Зіновіївну Пульку.

19 серпня, у день Преображення Господнього у Байківцях на масиві Гаї Чумакові урочисто
відкрили новий храм Преображення Господнього. На фото: Архиєпископ 

і Митрополит Тернопільсько-Зборівської єпархії УГКЦ кир Василій Семенюк серед парафіян  
церкви Переображення Господнього та гостей свята.

14 жовтня ц. р. байківчани урочисто відкрили оновлену могилу 
загиблим повстанцям УПА, яка знаходиться біля родинного 
будинку братів Михайла та Володимира Мисулів на масиві  
Гаї Чумакові. На фото зліва направо: байківчани Максим  

Касарда, Марія Ленько, Анна Коваль, Ірина Шулик. 
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Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

Довгоочікувані зимові свята 
розпочинаються Днем свя-
того Миколая, який любив 
дітей, робив добрі вчинки — 
допомагав бідним, хворим, 
знедоленим, немічним, тур-
бувався про ближніх. Цього 
дня милосердя і Божа бла-
годать огортають серце кож-
ної людини. 

17 грудня ц. р. голова Терно-
пільської районної ради Андрій 
Галайко, голова Тернопільської 
райдержадміністрації Олександр 
Похилий, заступник голови Тер-
нопільської РДА Андрій Колісник, 
голова Тернопільської районної 
організації Товариства Червоного 
Хреста України Ольга Нижник за-
вітали у село Мишковичі Терно-
пільського району. Там вони 
спільно з Мишковицьким сіль-
ським головою Оксаною Фари-
ною, директором Мишковицької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ сту-
пенів Андрієм Чернецем і учнями 
місцевої школи — Марією Пастух, 
Тетяною Греськів, Ольгою Жари-
ковою, Марією Познанською, Ро-
маном Суровим, Василем Рога-
тим, Тетяною Мудрою, Юрієм Хо-
лошиним, Павлом Ярошем і Оле-
гом Бучинським роздали пода-
рунки людям, які перебувають у 
складних життєвих обставинах. 
Продуктові набори отримали Сте-
пан Зіньків, Іван Шуркін, Стефанія 
Ніколаїшин, Іванна Недогонь, 
Людмила Тимець.

Оксана Фарина зазначила, що 
Мишковицька сільська рада за 
власні і спонсорські кошти допо-
магає соціально незахищеним 
мешканцям села. Зокрема, на 
День святого Миколая придбано 
24 солодкі подарунки дітям учас-
ників АТО, дітям із особливими 
потребами та дітям із неблагопо-
лучних сімей. 

 З метою моніторингу викорис-
тання гуманітарної допомоги від 
нідерландського благодійного 
фонду “Допомога Східній Європі” 
і ознайомлення з потребами на-
вчального закладу керівники Тер-
нопільського району відвідали 
Мишковицьку школу. 

— Цього року за сприяння Тер-
нопільської районної організації 
Товариства Червоного Хреста 
України отримали парти, стільці, 
шафи, столи різної конфігурації, 
— зазначив директор Мишковиць-
кої ЗОШ І-ІІІ ступенів Андрій Чер-
нець. — Співпрацюємо з район-
ною владою, сільською радою, 
місцевими підприємцями. В цьо-
му році Мишковицька сільська 
рада виділила 45 тисяч гривень 
на заміну старих шкільних вікон 
на енергозберігаючі. Щиро вдяч-
ний всім, хто допомагає Мишко-
вицькій школі. Понад 130 із 
315 учнів, які в нас навчаються, 
доїжджають із Миролюбівки, Луч-
ки, Великої Луки і Прошови, тому 
є потреба у шкільному автобусі. 
Необхідно зробити шатрову по-
крівлю, відремонтувати каналіза-
ційні труби і півкілометра тепло-
траси, придбати додаткові 
комп’ютери. Традиційно до 
новорічно-різдвяних свят прикра-
шаємо класні кімнати, проводимо 

святкові акції, солодкий ярмарок, 
за виручені кошти з якого плану-
ємо облаштувати у вестибюлі ку-
точок пам’яті героїв Небесної Со-
тні і воїнів АТО.     

18 грудня голова Тернопіль-
ської райдержадміністрації Олек-
сандр Похилий, заступник голо-
ви Тернопільської РДА Андрій 
Колісник, начальник Тернопіль-
ського відділення поліції Терно-
пільського відділу поліції Голов-
ного управління Національної по-
ліції в Тернопільській області Пе-
тро Гукалюк привітали мешканців 
Петриківського обласного кому-
нального геріатричного будинку-
інтернату. Цього дня солодкі по-
дарунки отримали діти-сироти, 
діти, позбавлені батьківського пі-
клування, влаштовані під опіку в 
прийомні сім’ї та дитячий буди-

нок сімейного типу, діти, які опи-
нились у складних життєвих об-
ставинах. Святковий захід із на-
годи Дня святого Миколая, ново-
річних і різдвяних свят відбувся 
за сприяння служби у справах ді-
тей, відділу культури Тернопіль-
ської РДА під патронатом голови 
Тернопільської райдержадміні-
страції Олександра Похилого, 
який звернувся до дітей з віталь-
ним словом. Святковий настрій 
подарували дитячий ансамбль 
дітей-ангеликів клубу села Чис-
тилів і соліст народної аматор-
ської студії “Музична скриня” 
Тернопільського районного бу-
динку культури, лауреат міжна-
родних, всеукраїнських конкурсів 
і фестивалів  Василь Хлистун.

22 грудня сотня дітей учасни-
ків АТО і дітей з сімей, які пере-

бувають у складних життєвих об-
ставинах, Тернопільського району 
разом із директором Тернопіль-
ського районного центру соціаль-
них служб для сім’ї, дітей та мо-
лоді Оксаною Яріш переглянули в 
актовому залі Тернопільського 
національного економічного уні-
верситету новорічну казку-мюзикл 
“Незвичайна різдвяна мрія”, яку в 
рамках святкової благодійної про-
грами організували Тернопіль-
ський обласний центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, 
департамент сім’ї, молоді, фізич-
ної культури та спорту Тернопіль-
ської обласної державної адміні-
страції, викладачі і студенти ТНЕУ. 
Діти отримали солодкі подарунки, 
які допомогло придбати 
керівництво Тернопільського ра-
йону.

У новорічної казки  
завжди щасливий кінець

Директор Тернопільського районного ЦСССДМ Оксана Яріш із дітьми учасників АТО та дітьми 
з сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, їхніми батьками, 22 грудня 2015 року. 

Голова Тернопільської районної ради Андрій Галайко, голова Тернопільської 
РДА Олександр Похилий, заступник голови Тернопільської РДА Андрій Колісник, директор 

ТРО Червоного Хреста України Ольга Нижник, Мишковицький сільський голова Оксана Фарина, 
директор Мишковицької ЗОШ І-ІІІ ст. Андрій Чернець з юними волонтерами.

У рамках передплатної кампанії на 2016 рік Укрпошта закли-
кає всіх небайдужих до проблеми соціального сирітства в 
Україні долучитися до добрих справ.

Зробити добру справу може кожен бажаючий. Достатньо завітати 
до відділення Укрпошти та оформити передплату для діток, позбав-
лених батьківського піклування будь-якого соціального закладу Укра-
їни на вітчизняні видання дитячої або юнацької тематики. Телефон 
для довідок: (0352) 52-44-89 — відділ розповсюдження періодичних 
видань ТД УДППЗ “Укрпошта”

Пам’ятаймо: наша небайдужість — щасливі посмішки дітей!
Адміністрація ТД УДППЗ “Укрпошта”.

Акції ●

Подаруй дитині  
радість читання!

Вітаємо! ●

Педагог і чний 
колектив Острів-
ської ЗОШ І-ІІІ ст. 
вітає з днем на-
родження вчите-
ля англійської мо-
ви Оксану Михай-
лівну СОЛОДКУ.

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!

Адміністрація, педагогічний та 
учнівський колективи комуналь-
ного закладу  Жовтнева ЗОШ 
І-ІІ ст. ім. Володимира Гарматія 
щиро вітають з Новим роком 
Оксану Володимирівну  
ГАРМАТІЙ, маму Героя України, 
який віддав   молоде життя за 
Незалежність України.

Різдвяної ночі хай Ангел Господній

Засіє щастям у Вашій господі.

Вашу світлицю сяйвом осяє,

З неба дарунки щиро складає:

Віру у серця, вічність у душу,

Мудрість у скроні, статку в долоні!

Смачної куті, щастя в житті!

Дзвінкої коляди і ніякої біди!

Христос рождається!

Вітаємо з днем народження 
педіатра ТРТМО Ганну Федо-
рівну ПИНДУС, терапевтів Світ-
лану Володимирівну БЕРЕЗУ і 
Олену Олександрівну РЕВЯКІ-
НУ, невролога Ірину Михайлів-
ну ХОМ’ЯК, стоматолога Ната-
лію Олексіївну ТАРАНЕНКО, 
лікаря швидкої допомоги Ганну 
Богданівну ПЕЛЕШОК, молод-
ших медсестер Тетяну Петрів-
ну ТОРОНЧУК, Мирославу  
Зеновіївну КОЗУБ, Стефанію 
Василівну КОНОНЕНКО, Надію 
Вікторівну ДУЛІБАН, Надію Ві-
кторівну СТАРКО, Марію Зіно-
віївну ЗАДОРОЖНУ, медичних 
сестер Олену Романівну КІ-
РЕЮ, Наталію Ігорівну КРИСУ, 
Галину Михайлівну ДАНИЛЮК, 
медпрацівника з ЛФК Романа 
Ігоровича СТЕЦЬКА, лаборанта 
Марію Василівну ЧАБАН, ме-
дичних реєстраторів Марію  
Володимирівну ОЛЕКСЮК і 
Любов Олегівну КАНЮГУ, під-
собного робітника Ярослава 
Васильовича БАЛАБАНА, за-
відуючу ФАПом с. Стегниківці 
Марію Степанівну КОРОЛЮК.

Натхнення, здоров’я міцного, як криця,

Щастя хай буде бездонна криниця,

Хай радість Вам душу завжди зігріває,

Хай серце ніколи печалі не знає.

З повагою — колектив 
ТРТМО. 
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Вітаємо! ●Юні таланти ●
Щиро вітаємо з 

55-річчям Романа 
Адамовича ЮРЕЧКА 
з с. Буцнів Тернопіль-
ського району.

Прийміть у цей день 

       вітання найкращі,

Бажаєм миру, здоров’я і щастя.

Щоб лихо й тривоги Вас оминали,

Зозуля сто років життя накувала.

щоб легко прощалось і добре жилося

Все всміхалось, все удалося

Чистого неба, радості в хаті

Будьте завжди веселі, щасливі й багаті.

Хай Бог здоров’я Вам дає

А Мати Божа завжди береже.

З любов’ю — дружина Галина, 
дочка Наталя, сини Василь, 

Ігор, мама Марія, брат 
Михайло з сім’єю, сім’ї Щурко, 

Древніцьких, сусіди.

 Щиро вітаємо з 50-річчям 
Ігоря Петровича КИРИЛЬЧУКА 
з с. Миролюбівка Тернопільсько-
го району.  

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 і любов’ю —  
дружина Ольга, син Тарас, 

дочка Тетяна з сім’єю, свати з 
села Буцнів Тернопільського 

району.

Колектив Мишковицької ЗОШ 
І-ІІІ ст. щиро вітає з днем наро-
дження вчителя трудового навчан-
ня та образотворчого мистецтва 
Марію Миколаївну ОЛЕНЮХ.

Бажаємо миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі,

Творчого вогнику, віри й наснаги,

Щедрості серця, людської поваги.

На довгих стежках життєвої ниви 

Будьте завжди здорові й щасливі.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження завідуючу клубом с. Вели-
ка Лука Наталію Юріївну  
КУЗЕМСЬКУ.

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 — колективи відділу 
культури Тернопільської РДА, 

Тернопільського районного 
будинку культури, 

Тернопільської районної 
організації профспілки 
працівників культури.

Щиро і сердечно вітаємо з днем 
народження учасницю зразкового 
фольклорно-етнографічного гурту 
“Чернелівські забави” БК  
с. Чернелів-Руський Анастасію 
КУРИК.

Хай щастя переповнює це свято

І золотіє мрії небосхил,

Хай вділить доля радості багато,

Енергії, завзяття, творчих сил. 

З повагою — дирекція будинку 
культури с. Чернелів-Руський.

Колектив CПП “Мричко” щиро 
вітає з днем народження кухаря 
Оксану Степанівну МРИЧКО, во-
дія Ігоря Михайловича МАЦИ-
ШИНА, бухгалтера Любов Мико-
лаївну ШУГЕТУ.

Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,

Щоб радісний настрій у серці не згас,

Все світле, гарне, що треба людині,

Нехай неодмінно приходить повсякчас!

Хай щастя приходить і ллється рікою,

Хай горе обходить завжди стороною,

Хай доля дарує ще довгі літа,

А в серці завжди хай живе доброта!

Вітаємо з 55-річчям дорогих 
брата і братову Василя Івановича 
і Ганну Орестівну БАНДАСІВ із 
села Товстолуг Тернопільського 
району.

З днем народження вітаємо, 

щастя й радості бажаємо,

Здоров’я Вам такого, як у дуба молодого,

Щоб щасливо Вам жилося і задумане 

збулося,

Щоб у роботі все горіло 

і в кишені шелестіло,

Щоб здорові Ви були і сто років прожили.

З повагою — сестра Ольга, 
похресник Ярослав із родинами 

з Дичкова.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

18 грудня ц. р., напере-
додні Дня святого Мико-
лая, вихованці Тернопіль-
ської музичної школи №2 
імені Михайла Вербицько-
го поставили на сцені Укра-
їнського Дому “Перемога” 
новорічну виставу, героя-
ми якої стали казкові пер-
сонажі. Святковий захід 
підготувала викладач від-
ділу сольного співу Юлія 
Войтович.

— Традицію готувати музичні 
вистави започаткували торік у 
перший день квітня, коли зроби-
ли постановку “Дюймовочки”, — 
розповідає Юлія Сергіївна. — До 
сьогоднішнього свята готувалися 
два місяці — на репетиціях удо-
сконалювали майстерність. 
Участь у новорічній виставі, на 
яку запросили тернопільських 
школярів і їхніх батьків, взяла 
41 дитина віком від 6 до 14 років 
— 25 наших вихованців і 16 учас-
ників хореографічного гуртка, 
який діє при музичній школі. 

Історія Тернопільської музич-
ної школи №2, яка з минулого 
року носить ім’я відомого укра-
їнського композитора Михайла 
Вербицького, бере свій початок 
із часу відкриття у листопаді 
1969 року вечірньої музичної 
школи, яку на початку лютого 
1976 року реорганізовали в Тер-
нопільську музичну школу з се-
мирічним навчанням. На час 
відкриття в школі навчалися 
240 учнів, з якими працювали 
22 викладачі. 20 років навчаль-
ний заклад очолював її перший 
директор Михайло Дерен, який 
створив матеріально-технічну 
базу школи, поповнив інстру-
ментарій, сформував педагогіч-
ний колектив. Свого часу колек-
тивом школи керували Людмила 
Федуник, Зіновій Гірняк, Валерій 
Ткачук.

У школі функціонують форте-
піанний, струнно-смичковий 
відділи, відділ сольного співу, 
відділ народних інструментів, 
відділ духових та ударних ін-
струментів, відділ музично-
теоретичних дисциплін, відділ 
“Музичне мистецтво естради”. 
90 викладачів навчають 
мис тец т в у  м у зи ки 
615 учнів. Дітей на навчання 
(платна форма) приймають із 
5-річного віку за результатами 
вступного іспиту. Для пільгових 
категорій навчання безкоштов-
не. Майстерність кожного учня 
перевіряють під час академіч-

них семестрових концертів. 
Термін навчання — 6-8 років.     

 Заняття проводяться на 
флейті, фортепіано, кларнеті, 
сопілці, трубі, валторні, саксо-
фоні, тубі, гітарі, бандурі, віо-
лончелі, скрипці, баяні, акор-
деоні, цимбалах, ударних ін-
струментах. Постійно ведеться 
методична робота — прово-
дяться відкриті уроки, мето-
дичні доповіді та розробки. 
Професійна майстерність ви-
кладачів підвищується на семі-
нарах із вивчення педагогічно-
го репертуару, новинок нотної, 
української і світової музичної 
літератур, на семінарах, при-
свячених творчості композито-
рів, під час майстер-класів ві-
домих виконавців. Цікава фор-
ма спілкування учнів та викла-
дачів — семінарські заняття з 
музичної літератури. Працює 
музичний лекторій, організато-
рами якого є викладачі відділу 
музично-теоретичних дисци-
плін. Візитівка насиченого 
творчого життя і плідної праці 
викладачів — творчі учнівські 
та вчительські колективи, які 
складають основу концертної 
діяльності як у рамках школи, 
так і поза її межами — в місь-
ких концертних заходах у різ-
них установах міста. Доброю 
традицією стало проведення 
лекцій-концертів до знаменних 

дат видатних композиторів.
У музичній школі працюють 

загальний шкільний хор, симфо-
нічний, духовий оркестри, ор-
кестр українських народних ін-
струментів, ансамблі скрипалів, 
народних інструментів, гітарис-
тів, бандуристів, сопілкарів, ан-
самбль народної музики (фоль-
клорний), камерний ансамбль 
викладачів струнно-смичкового 
відділу, вокальний ансамбль ви-
кладачів “Каданс”. Учні школи 
регулярно стають призерами та 
лауреатами всеукраїнських му-
зичних конкурсів. У 2013 році 
Богдан Коваль переміг в італій-
ському конкурсі акордеоністів і 
баяністів “Citta di Lancianо”.

Гордість Тернопільської му-
зичної школи імені Михайла 
Вербицького — талановиті ви-
пускники, які здобувають про-
фесійну музичну освіту у вищих 
закладах України і Європи. Зо-
крема, серед випускників фор-
тепіанного відділу відомі імена 
народної артистки України 
Оксани Пекун і викладача відді-
лу сольного співу і відділу “Му-
зичне мистецтво естради” Ірини 
Борисюк, яка в 2010 році стала 
фіналісткою першого в Україні 
вокального шоу-проекту 
“Х—фактор”. За майже 40 років 
діяльності школа випустила по-
над 2000 випускників, які стали 
професійними музикантами і 

викладачами навчальних музич-
них закладів різних рівнів.

За словами в. о. директора 
— заступника директора з 
навчально-виховної роботи Тер-
нопільської музичної школи №2 
імені Михайла Вербицького 
Лілії Гунько, традиційними в 
концертному житті школи є що-
річні Шевченківські вечори, звіт-
ні концерти, вечори української 
музики, загальношкільні кон-
церти до Дня матері, Дня музи-
ки, Дня знань, концерти першо-
класників.

— Цей навчальний рік відкрив 
ще одну сторінку в історії нашої 
школи, — зазначає Лілія Гунько. 
— Він особливий, адже в люто-
му 2016 року виповниться 
40 років із дня її заснування. З 
нагоди ювілею плануємо про-
вести у квітні великий концерт у 
ПК “Березіль”. Наполегливо 
працюємо над примноженням 
успіхів у розвитку та підтримці 
юних талантів. Творити пре-
красне може кожен. Головне — 
впевнено йти до поставленої 
мети. Щиро вдячна за сприяння 
у проведенні сьогоднішнього 
заходу управлінню культури і 
мистецтва Тернопільської місь-
кої ради, директору Українсько-
го Дому “Перемога” Василю 
Мосулі і директору ПК “Бере-
зіль” Олегу Слободянюку — за 
сценічні декорації.

Мистецтво музики і краси
Учні Тернопільської музичної школи №2 імені Михайла Вербицького з викладачем відділу  

сольного співу Юлією Войтович (верхній ряд, крайня справа) на сцені Українського Дому “Перемога”, 18 грудня 2015 року.

Юні вихованці Тернопільської музичної школи №2 імені  
Михайла Вербицького в ролі новорічних сніжинок. 


