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Приймаємо замовлення на землевпорядні  
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Кредитна спілка “ТОКС” 
ПРИЙМАЄМО 

ВКЛАДИ
Надійна ставка
19 % річних

Поповнення вкладу 
 від 100 грн.

НАДАЄМО  
КРЕДИТИ
тел. 43-37-80, 

(067) 340-59-65
м. Тернопіль, вул. Замкова, 14, 

поверх 3, офіс 315.
Новини ●

 8-9 стор.

Кращими українськими стравами та звичаями під час обласного фестивалю різдвяної куті Тернопільський район  
репрезентували газди з Білої (зліва направо): директор меморіального музею Соломії Крушельницької с. Біла  

Надія Зюбровська, завідуюча клубом с. Біла Наталія Огірка та концертмейстер народного аматорського хору с. Біла Олег Турчин.

Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

П
ід час першого облас-
ного фестивалю різд-
вяної куті, що відбув-
ся 9 січня на 

Театральному майдані в 
Тернополі, зафіксовано чер-
говий рекорд. Слідом за пів-
торатонним короваєм, який 
тернопільські хлібороби 
випекли наприкінці 2012 
року, у Книгу рекордів 
України внесено факт приго-
тування рекордної кількості 
куті – 1300 літрів!

Пшеничну кашу, кожна удома, 
готували дванадцять тернопіль-

ських господинь. Зварену пшени-
цю, розтертий мак, родзинки, мед 
у спеціально змонтованій макітрі 
на Театральному майдані змішу-
вали уже чоловіки. Для страви ви-
користали 300 кг пшениці, 50 лі-
трів меду, 50 кілограмів маку, 
стільки ж горіхів, 30 кг родзинок та 
30 кілограмів цукру. Ще одним 
невід’ємним елементом створен-
ня куті стали мелодії різдвяної ко-
ляди, які супроводжували увесь 
процес. Право завершити приго-
тування куті-рекордсмена надали 
голові Тернопільської облдержад-
міністрації Валентину Хоптяну. 
“Неодмінними атрибутами Різдвя-
них свят є коляда та кутя, — зазна-
чив під час свята Валентин Анто-
нович. — Тому цьогоріч ми поєд-

нали виступи колядників з приго-
туванням рекордної кількості куті. 
Кутя є не тільки оригінальним кулі-
нарним витвором — у рецептурі її 
приготування міститься і глибокий 
прихований сенс, оскільки зерно 
пшениці символізує життя і во-
скресіння, мед вважається симво-
лом радості і благополуччя, мак 
символізує статок у родині, родю-
чість, горіхи є символом 
здоров’я”.

Факт установлення рекорду у 
категорії “Кулінарія, розміри” за-
фіксувала представник Книги ре-
кордів України – співачка, учасни-
ця другого сезону вокального 
проекту “Голос країни” Уляна  
Воробей. Після освячення страви 
диво-кутею та гарячим узваром 

частували усіх, хто завітав на пер-
ший фестиваль різдвяної куті у 
Тернополі. А ще організатори під-
готували подарункові листівки з 
найсмачнішими рецептами коро-
леви різдвяного столу, які відомі 
на Тернопільщині. Фестиваль не 
обмежився лише кутею, у його 
рамках відбувся конкурс різдвяних 
зірок, з якими з давніх-давен гур-
ти колядників ходили від хати до 
хати, прославляючи Різдво. Свято 
супроводжувалося виступами ко-
лядників, вертепів та віншувальни-
ків.

Широке розмаїття різдвяних 
страв представили гостям та учас-
никам заходу господині з усіх  
районів Тернопільщини. 

Продовження на 2 стор.

У неділю, 13 січня,  
в Народному домі  

смт. Велика Березовиця 
відбудеться районний  

огляд-конкурс вертепів  
“Нова радість стала”.  

Початок о 12.00.

Календар Української 
Греко-Католицької 

Церкви на 2013 рік.  
У наступному номері 
буде опубліковано 

календар на 2013 рік 
Української 

Православної Церкви.

16 стор.

“Святий Миколаю, 
прийди до нас  

із раю” — 
театралізоване 

дійство у Ступках.

4 стор.

“Моя Красівка.  
Мала історія отчого 
краю” — історико-
краєзнавча книга  

Олега Караванського  
про рідне село.

Президент України Віктор  •	
Янукович призначив новий склад 
Кабінету Міністрів України на чолі 
із прем’єром Миколою Азаро-
вим. Так, Юрія Колобова призна-
чено міністром фінансів України, 
Ігоря  Прасолова — міністром 
економічного розвитку і торгівлі, 
Едуарда Ставицького — міні-
стром енергетики та вугільної 
промисловості, Володимира Ко-
зака — міністром інфраструкту-
ри, Геннадія Темника — міністром 
регіонального розвитку, будівни-
цтва та житлово-комунального 
господарства, Олега Проскуря-
кова — міністром екології та при-
родних ресурсів. Наталію Коро-
левську призначено міністром 
соціальної політики, Віталія За-

харченка — міністром внутрішніх 
справ, Леонід Кожара отримав 
посаду міністра іноземних справ, 
Олександр Клименко очолив но-
ве міністерство доходів і зборів, 
Михайло Болотських —  держав-
ну службу з надзвичайних ситуа-
цій. Міністром оборони став 
Павло Лебедєв. Водночас, Раїсу 
Богатирьову перепризначили го-
ловою МОЗу, Дмитра Табачника 
– міністром освіти й науки, Олек-
сандра Лавриновича – головою 
Мін’юсту, Миколу Присяжнюка 
— головою Мінагрополітики. Ра-
ніше президент призначив пер-
шим віце-прем’єром Сергія Ар-
бузова, віце-прем’єрами Юрія 
Бойка, Олександра Вілкула та  
Костянтина Грищенка.
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Банк речей
при Тернопільському районному територіальному центрі соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) проводить збір одягу  
та взуття, придатного для користування. Всі речі будуть роздані  

одиноким малозабезпеченим людям. 
Звертатися за адресою: м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 10, 

тел. 53-81-12, 53-79-06.

Від Різдва до Стрітення ●

Продовження.
Початок на 1 стор.

Попри те, що в кожного свій 
рецепт, господині були одно-
стайними: головне — вкладати  
у страву душу. Як зазначив на-
чальник відділу культури і  
туризму Тернопільської РДА  
Андрій Галайко, на обласному 
фестивалі різдвяної куті Терно-
пільський район представляли 
ґазди з Білої — директор мемо-
ріального музею Соломії Кру-
шельницької с. Біла Надія  
Зюбровська, завідуюча клубом  
с. Біла Наталія Огірка та кон-
цертмейстер народного ама-
торського хору с. Біла Олег 
Турчин. Страви для святкового 
столу приготували кулінарні 
майстри готельно-ресторанного 
комплексу “Камелот” м. Терно-

поля. В імпровізованому  міс-
течку від Тернопільського райо-
ну гостей частували кров’янкою, 
м’ясним асорті, варениками з 
картоплею та капустою, пам-
пушками, квашеними огірками 
та помідорами, налисниками, 
калачем, пригощали теплим 
узваром. Начальник управління 
агропромислового розвитку 
Тернопільської РДА Петро Сма-
люк презентував “Кутю столич-
ного району”, яку приготували 
мишковицькі господині з 8 кг 
товченої у ступі пшениці,  
3 л меду, 2 кг маку,  
4 кг цукру і 3 кг горіхів.

Різдвяну коляду учасникам 
свята дарували народний ама-
торський  обрядово-
фольклорний колектив “Білів-
чанка” клубу с. Біла (художній 
керівник Наталія Огірка), народ-

ний аматорський ансамбль на-
родної музики “Настасівські му-
зики” БК с. Настасів (художній 
керівник — заслужений праців-
ник культури України Андрій  
Галайко), вертеп зі Ступок (ху-
дожній керівник — методист 
Тернопільського районного бу-
динку культури Наталя Порада) 
та вертеп с. Забойки (художній 
керівник — директор будинку 
культури с. Забойки Степан 
Капчур). Своїх талановитих учнів 
привіз у Тернопіль і мистецький 
керівник зразкового аматор-
ського фольклорного гурту  
“Ходаки” клубу с. Малий Ходач-
ків та дитячого фольклорного 
колективу “Романівський обер-
тас” клубу с. Романівка, заслу-
жений працівник культури Укра-
їни, відмінник освіти України 
Михайло Полюга. 

Смачної куті!

Сесія ●

Марія БЕЗКОРОВАЙНА.

Тернопільський район отри-
мав бюджет на 2013 рік. 
Проект основного фінансо-
вого документа депутати 
Тернопільської районної 
ради прийняли 28 грудня 
2012 року на чотирнадцятій 
сесії, яку провів голова 
Тернопільської районної 
ради Василь Дідух. 

Розглянувши пропозиції Тер-
нопільської районної державної 
адміністрації та висновки постій-
ної комісії Тернопільської район-
ної ради з питань соціально-
економічного розвитку, фінансів 
і бюджету та міжбюджетних від-
носин, районна рада ухвалила 
встановити загальний обсяг до-
ходів районного бюджету на 
2013 рік у сумі 185 млн. 7,599 
тис. грн., що на 12,8% більше 
від минулорічних показників, по-
відомила начальник фінансового 
управління Тернопільської рай-
держадміністрації Світлана Мар-
чук. Із загальної суми доходів 
власні надходження становлять 
близько 40%. Основним їхнім 
джерелом, як і торік, є  податок 
із фізичних осіб — 30 млн. 5,8 
тис. грн. Решта — дотації і суб-
венції.

На установи освіти цьогоріч 
планується скерувати 51 млн. 
579,2 тис. грн. Галузі культури 
2013 року спрямують 6 млн. 
926,4 тис. грн. На фінансування 
Тернопільського районного те-
риторіального медичного 
об’єднання передбачається ске-
рувати 32 млн. 669,9 тис., тери-
торіального центру соціального 
обслуговування — 2 млн. 723 
тис. грн., Тернопільський район-
ний центр соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді цього року 
отримає з районного бюджету 
143 тис. грн. та 861,799 за раху-
нок іншої дотації з обласного 
бюджету. На рівні 2012-го про-
фінансують установи фізичної 
культури і спорту — 701,4 тис. 
грн. Резервний фонд районної 
казни становить 120 тис. грн. На 
будівництво, реконструкцію, ре-
монт та утримання вулиць і доріг 
комунальної власності у населе-
них пунктах Тернопільський ра-
йон отримає 2 млн. 135,8 тис. 
грн.

— Цього року Тернопільський 
район отримає 69 млн. 801,1 
тис. грн. державної дотації. Це 
на 1 млн. 790 тис. грн. менше, 
ніж торік, — зазначила  Світлана 
Миколаївна. — Менший розмір 
державної дотації отримають 
лише Лановецький, Монасти-
риський та Підгаєцький райони. 
Такий розподіл пояснюється 
тим, що дотації вирівнювання 
рахуються за принципом “видат-
ки за мінусом доходів”. Отже, 

чим більше заробляє район, тим 
менший розмір дотації.

Депутати проголосували за 
проект бюджету, однак спершу 
активно обговорили його. Зо-
крема, депутати Тернопільської 
районної ради Іван Крисак 
(фракція ВО “Батьківщина”), 
Богдан Лихий (фракція ВО “Сво-
бода”) закликали не голосувати 
за проект бюджету, оскільки 
цьогорічний районний кошто-
рис, як і зрештою державний, є, 
за їхніми словами, бюджетом 
виживання, а якщо  
і розвитку, то лише на основі за-
гальної економії, адже бюджет-
ний ресурс дуже обмежений,  
не покриває потреб соціальної 
сфери. Показниками бюджету, 
до слова, не задоволені всі де-
путати Тернопільської районної  
ради, вони стурбовані тим, що 
держава не фінансує стовідсот-
ково свої делеговані повнова-
ження, однак більшість депутатів 
були одностайні в тому, що про-
ект бюджету потрібно підтрима-
ти. Це звучало у виступах депу-
татів районної ради Автанділа 
Мдінарадзе (фракція Партії регі-
онів) та голови Тернопільської 
райдержадміністрації Віктора 
Щепановського. З колегами-
депутатами був солідарний і го-
лова Тернопільської районної 
ради Василь Дідух. Він, зокрема, 
наголосив, що  районна рада не 
може допустити такої ситуації, 
адже з 1 січня 2013 року виник-
нуть труднощі з регулярної ви-
плати зарплати вчителям, ліка-
рям, працівникам культури та 
соціальної сфери.

— Досить того, що ці люди  
постраждали від недофінансу-
вання в останні місяці 2012 року, 
— наголосив Василь Степано-
вич. — Неприйняття бюджету 
призведе до несвоєчасної опла-
ти за газ, а нині ми боргуємо  
за блакитне паливо майже один 
мільйон гривень, призведе до 
того, що школи залишаться без 
тепла. Тому я прошу депутатів 
підтримати бюджет, не дивля-
чись на те, що він далеко не та-
кий, який потрібен для району.

Водночас Василь Степанович 
висловив сподівання, що в першо-
му півріччі державний бюджет Вер-
ховна Рада перегляне, відтак, бу-
дуть внесені зміни і до районного 
кошторису. 

На 14 сесії Тернопільської ра-
йонної ради депутати розгляну-
ли й ряд інших питань. Зокрема, 
затвердили структуру і чисель-
ність виконавчого апарату ра-
йонної ради на 2013 рік, кошто-
рис видатків на утримання ра-
йонної ради та Фонду комуналь-
ного майна у Тернопільському 
районі на 2013 рік, а також при-
йняли рішення про затверджен-
ня нормативної грошової оцінки 
земельних ділянок.

Бюджет-2013: 
розвиток  

чи виживання?

Колегія ●

Ірина ЮРКО.

25 грудня 2012 року пер-
ший заступник голови Тер-
нопільської РДА Володи-
мир Дев’ятков провів 
останню у 2012 році коле-
гію райдержадміністрації. 
На розгляд колегії були 
винесені питання щодо 
проблем освіти, спорту, 
житлово-комунального 
господарства, фінансово-
бюджетної дисципліни, 
делегованих повноважень 
органів виконавчої влади 
Тернопільського району у 
2012 році, а також окрес-
лено перспективний план 
роботи Тернопільської 
райдержадміністрації на 
наступний рік. 

Детальний аналіз щодо про-
веденої роботи у рамках про-
грам “Освіта Тернопільщини 
2012” та “Освіта Тернопільсько-
го району-2012”, які відділ осві-
ти РДА та навчальні заклади 
Тернопільського району реалі-
зують з 2002 року, провела на-
чальник відділу освіти Терно-
пільської РДА Марія Крако-
вецька. Як зазначила Марія 
Ярославівна, у 2002 році у шко-
лах Тернопільського району 
працював 861 педагог. 2012-
2013 навчальний рік представ-
ляють 859 вчителів, у число 
яких входять введені у штатні 
розписи протягом останніх де-
сяти років шкільні психологи та 
соціальні педагоги. Кількість 

осіб обслуговуючого персоналу 
з 2002 року не змінилася.

Марія Ярославівна пояснила 
ситуацію щодо проблем з по-
стачанням продуктів харчуван-
ня у школи Тернопільського ра-
йону. “У 2012 році із місцевого 
бюджету виділено 1 млн. 300 
тис. грн. на організацію безко-
штовного харчування учнів 1-4 
класів, дітей-сиріт, дітей, по-
збавлених батьківського піклу-
вання, дітей, які потерпіли вна-
слідок аварії на Чорнобильській 
АЕС, дітей з малозабезпечених 
родин, — зазначила Марія Кра-
ковецька. — У грудні ряд плате-
жів фінансувалися недостатньо, 
що призвело до затримки по-
стачання дороговартісних про-
дуктів харчування, зокрема, 
м’ясних виробів та риби. Ста-
ном на 25 грудня 2012 року 
борги перед постачальниками 
погашено на суму 238 тис. гри-
вен”.

Хід виконання розпоряджен-
ня голови Тернопільської рай-
держадміністрації Віктора Ще-
пановського від 18 жовтня 2011 
року №976 “Про заходи щодо 
розвитку баскетболу у Терно-
пільському району” висвітлив 
заступник начальника відділу 
у справах сім’ї, молоді та 
спорту Тернопільської РДА 
Василь Сейнаші. 

Про виконання заходів про-
грами реформування і розвитку 
житлово-комунального госпо-
дарства на 2010-2014 роки до-
повів начальник відділу роз-
витку інфраструктури Терно-

пільської РДА Богдан Саба-
тюк. “Для забезпечення фінан-
сової стабільності та підвищен-
ня якості надання послуг 
житлово-комунальним підпри-
ємствам  необхідно підтриму-
вати тарифи у межах економіч-
нообгрунтованих норм, — наго-
лосив Богдан Миронович. — Це 
дасть змогу уникнути глобаль-
них проблем, які, приміром, ни-
ні спостерігаються у КП “Вели-
коглибочецьке”, де тарифи на 
воду не підвищували з 2008 ро-
ку, тоді як у 2012 році вони 
зросли удвічі”. З цього питання 
присутніх на колегії інформував 
Великобірківський селищний 
голова Роман Мацелюх. Ро-
ман Євгенович висунув пропо-
зицію організувати збори за 
участю фахівців, сільських та 
селищних голів щодо вирішен-
ня проблем ЖКГ Тернопіль-
ського району. 

Начальник Тернопільської 
об’єднаної державної фінан-
сової інспекції Володимир 
Мостовий проаналізував стан 
фінансово-бюджетної дисци-
пліни Тернопільського району. 
Про стан виконання виконавчи-
ми комітетами сільських рад 
делегованих повноважень ор-
ганів виконавчої влади у 2012 
році доповів керівник апарату 
Тернопільської РДА Арсен 
Чудик.  

З розглянутих на колегії пи-
тань прийнято відповідні роз-
порядження та доручення голо-
ви Тернопільської РДА Віктора 
Щепановського.

З чим стартує освіта?

На передньому плані — вертеп с. Забойки  
(художній керівник — директор будинку культури с. Забойки Степан Капчур).

Колектив Байковецької сільської ради висловлює щире співчуття 
директору центру соціальних програм і заходів державних органів 
у справах молоді с. Байківці Людмилі Василівні Кулик з приводу 
тяжкої втрати — смерті матері.

Колектив виконавчого апарату та депутатський корпус Терно-
пільської районної ради висловлюють щире співчуття депутату 
Тернопільської районної ради Людмилі Василівні Кулик з приводу 
непоправної втрати — смерті матері. Співчуваємо всім рідним  
і близьким.

Колектив редакції газети “Подільське слово” висловлює спів-
чуття депутату Тернопільської районної ради, директору центру 
соціальних програм і заходів державних органів у справах молоді 
с. Байківці Людмилі Василівні Кулик з приводу важкої і непоправ-
ної втрати – смерті матері. 
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Галина ЮРСА. 
Фото Павла 

СКОВРОНСЬКОГО 
та Віктора 

ХІХЛОВСЬКОГО.

Розповідають, що 
коли  Леонід Крав-
чук у 1993 році 
відвідав Кип’ячку 
Тернопільського 
району, то запи-
тав в однієї з міс-
цевих дівчаток, чи 
знає вона, яке міс-
то є столицею 
України. Дитина 
щиро глянула у ві-
чі Президента 
України і відпові-
ла: “Знаю, наша 
Кип’ячка”. Цей ви-
падок, що прига-
дали на 240-річчя 
освячення місце-
вого храму Різдва 
Пресвятої Богоро-
диці, свідчить і 
про чистоту душі 
невинного дитяти, 
і про те, що місто 
чи найменше се-
ло, де людина по-
бачила світ, є для 
неї центром не лише рідної 
країни, але й Всесвіту. 

Нині ведеться копітка робота 
щодо ґрунтовного дослідження 
історії Кип’ячки, готується науко-

ве видання, 
над яким 
працює кра-
є з н а в е ц ь 
Борис Ща-
вурський та 
уся громада 
села. А поки 
що до уро-
чистостей з 
нагоди по-
д в і й н о г о 
ювілею ви-
йшла кни-
жечка “Від 
джерел до 
сяйва Бого-
р о д и ц і ” , 
звідки до-
в ідуємось 
про Кип’ячку 
від сивої, 
майже пів-
тисячоліт-
ньої, давни-
ни до сьо-
г о д е н н я . 
По-різному 
називалось 
село впро-
довж своєї 
довгої істо-
рії —  Кисе-
лівка, Ко-
пань. Але 
завжди тут 
жили гарні 
господарі, 
які любили 
працю та 
п о к л а д а -
лися на 

Бога. Тому історію Кип’ячки за-
вжди пов’язували з церквою — 
центром духовності, просвіти. 
Жителі села гордяться давніми 
священичими родинами Йоси-
па Студинського, Олександра 
Мироновича, Мирона Кордуби, 
Юліана Юрика та іншими, звід-
ки вийшли світочі науки та 
культури, зокрема, всесвітньо-
відомий професор Ягелонсько-
го університету, академік  
Кирило Студинський. 

23 грудня минулого року Бог 
дарував добру морозну погоду. 
Правда, через снігопади село 
було відрізане від цивілізації, 
та завдяки старанням влади в 
особі голови Тернопільської 
РДА Віктора Щепановського, 
депутата райради Богдана Ли-
хого, господарства “Агрон” (ди-
ректор — Юрій Березовський) 
та місцевого фермера Андрія 
Наконечного численні гості 
змогли прибути на святкуван-
ня.

 Біля церкви Різдва Пресвя-
тої Богородиці у Кип’ячці гро-
мада та гості очікували на при-
їзд колишнього пароха села, а 
нині Екзарха Луцького Йосафа-
та Говеру. Преосвященного 
Владику урочисто зустрічала 
уся громада села, молодь з хо-
ругвами, хлібом-сіллю. Добрий 
пастир упізнавав у дорослих 
юнаках та дівчатах маленьких 
діток, які приходили до храму, 
коли він був його настоятелем. 
У місцевій церкві владика Йо-
сафат відслужив Архиєрейську 
Святу Літургію. 

Продовження на 14 стор.

Одухотворена Кип’ячка

Внучатий племінник академіка Кирила Студинського, 
журналіст Степан Слюзар та одна з організаторів 
ювілейного торжества у  Кип’ячці Юлія Николин.

Духовне послання до мирян від Екзарха Луцького Йосафата Говери  
та пароха Кип’ячки о. Любомира Зазуляка.

Заступник голови Тернопільської районної ради Роман Наконечний вітає жителів Кип’ячки  
та гостей з 480-ою річницею заснування села та з нагоди 240-літнього ювілею  

освячення храму Різдва Пресвятої Богородиці.

З 60-річним 
ювілеєм вітаємо 
першого заступ-
ника голови Тер-
нопільської рай-
держадміністра-
ції, депутата 
Тернопільської 
районної ради 
Володимира 
П е т р о в и ч а 
ДЕВ’ЯТКОВА — людину компе-
тентну, порядну, хорошого органі-
затора, який багато років свого 
життя віддав адміністративній ро-
боті в органах державного управ-
ління і користується заслуженою 
повагою громади Тернопільського 
району.

Шановний Володимире Петро-
вичу! З нагоди ювілею прийміть 
найщиріші поздоровлення, поба-
жання міцного здоров’я, благопо-
луччя, родинної злагоди, великого 
людського щастя на многії літа!

З повагою — колектив 
Тернопільської 

райдержадміністрації.

Вітаємо з 60-річчям депутата 
Тернопільської районної ради, пер-
шого заступника голови Терно-
пільської райдержадміністрації  
Володимира Петровича 
ДЕВ’ЯТКОВА.

Нехай Ваша плідна праця, ша-
новний ювіляре, буде щедрою на 
життєдайні плоди, повагу та довір’я 
громади. Нехай кожен день при-
носить Вам радість і натхнення, 
успіхи і нові добрі задуми.

Вітаючи Вас із цим чудовим 
святом, зичимо невпинного руху 
вперед, успішного здійснення всіх 
планів та задумів. Бажаємо, щоб 
підґрунтям щасливого життя та 
плідної професійної діяльності бу-
ли міцне здоров’я, серце, сповне-
не любові та добра, натхненна 
думка й щирі почуття.

Щастя Вам, здоров’я та всіля-
ких гараздів!

З повагою — колектив  
та депутатський 

 корпус Тернопільської  
районної ради.

Щиро і сердечно вітаємо з днем 
народження голову Тернопільської 
районної ради Василя  
Степановича ДІДУХА. 

Шановний Василю Степанови-
чу! День  народження — це ще од-
на перлина з коштовного намиста 
днів, ще один розділ змістовної 
книги життя, прекрасна пісня, що 
промайнула, та все ж торкнулася 
Вашого серця. Для Всіх нас Ви є 
мудрим наставником і турботли-
вим керівником. Ви — розсудли-
вий, адже розумієте проблеми та 
уподобання кожного. Ви — силь-
ний, бо можете здолати будь-які 
життєві негаразди. Турбота про 
людей, співпереживання та дієва 
підтримка стали запорукою  
Вашого успіху.

Даруємо Вам для серця — іскру, 
для лету — крила, для кроків — смі-
ливість. Нехай минуле зважує на 
терезах безцінний досвід, а май-
бутнє стелиться рушником щастя 
на многії і благії літа.

З повагою  — працівники 
Тернопільського районного 

методичного кабінету.

Щирі вітання з 60-річчям над-
силаємо першому заступнику го-
лови Тернопільської райдержадмі-
ністрації Володимиру Петровичу 
ДЕВ’ЯТКОВУ.

Дай Вам, Боже, днів щасливих,

Дай добра, здоров’я, сили,

Дай любові, згоди, втіхи,

Змоги дай життю радіти.

А сьогодні, у це свято, 

Щастя зичимо багато.

Хай Вас Бог благословляє,

Многі літа посилає.

З повагою — колектив редакції 
газети “Подільське слово”.

З днем народження щиро вітає-
мо депутата Байковецької сільської 
ради Віктора Володимировича 
ПУЛЬКУ.

Сонця променистого на Вашому обрії,

Долі Вам бажаємо щедрої та доброї,

Хай всі мрії Ваші збуваються,

Бажаєм того, що щастям називається!

З повагою – колектив 
Байковецької сільської ради.

З 60-річчям вітаємо депутата 
Тернопільської районної ради, го-
лову постійної комісії з питань роз-
витку української національної куль-
тури та туризму, духовності і засо-
бів масової інформації, заслужено-
го працівника культури України, 
директора Острівської музичної 
школи Степана Дмитровича БО-
РОДАЯ.

Бажаємо Вам, Степане Дмитро-
вичу, міцного здоров’я та життєвої 
наснаги, професійних успіхів та 
творчих досягнень, сімейного щас-
тя, злагоди та добробуту у Вашій 
оселі! Щастя Вам, радості, добра і 
благополуччя! 

Хай довгою буде життєва стежина,

Хай радістю кожна наповниться мить.

І все, чим багата й щаслива людина,

В щедротах своїх хай Господь освятить.

З повагою — Тернопільська 
районна рада.

З 60-річним 
ювілеєм вітає-
мо директора 
Острівської му-
зичної школи, 
депутата Тер-
нопільської ра-
йонної ради, 
голову постій-
ної депутат-
ської комісії з 
питань розвитку української націо-
нальної культури та туризму, духо-
вності і засобів масової інформації, 
заслуженого працівника культури 
України Степана Дмитровича БО-
РОДАЯ.

Щиро зичимо неба безхмарного, 
настрою гарного, козацького здоров’я, 
натхнення до праці і творчості, родин-
ного тепла на многії літа.

Хай Бог Вам посила добро і щастя,

Міцне здоров’я, море благ земних,

А щедрі дні, мов рушники квітчасті,

Нехай ще довго стеляться до ніг.

З повагою — колективи відділу 
культури і туризму 

Тернопільської 
райдержадміністрації, 

Тернопільського районного 
будинку культури, редакції  
газети “Подільське слово”  

та ТРР “Джерело“.

Щиро і сердечно вітаємо з юві-
леєм першого заступника голови 
Тернопільської райдержадміністра-
ції, депутата Тернопільської район-
ної ради Володимира Петровича 
ДЕВ’ЯТКОВА.

Щиро вітаємо Вас з ювілеєм,

Щастя бажаємо, спокою й миру,

Хай Вас оберігає молитва свята,

А Господь дарує многії літа!

З повагою — колектив 
Мар’янівської сільської ради, 

члени виконкому та 
депутатський корпус.

Щиросердечно вітаємо з днем 
народження педагогів Байковецької 
ЗОШ І-ІІ ст. – вчителя біології, хімії, 
християнської етики Ольгу Зенові-
ївну ПУЛЬКУ, вчителя початкових 
класів Світлану Тадеївну  
ГАНУЛЯК, педагога-організатора 
Іванну Михайлівну ПЕРЕПІЧКУ.

Нехай здоров’я завжди добрим буде,

Хай у роботі ладиться усе. 

За справи добрі нехай шанують люди, 

В сім’ю хай доля затишок несе.

З повагою – колектив  
Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.

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

Нехай завзяття Вас не покидає

Із плином часу і життєвих літ.

Хай іскорка надії не згасає,

Хай усміхається Вам цілий світ. 

З повагою – учні 1 класу 
Байковецької ЗОШ І-ІІ ст., 

батьківський комітет.

Щиро і сердечно вітаємо з днем 
народження вчителя початкових 
класів Смиковецької ЗОШ І-ІІ ст. 
Зоряну Ярославівну  ГУМЕННУ.

Хай цвіте, не в’яне із роками доля,

Хай Вам літ щасливих зозуля накує,

Від землі Вам — сили, від води —

  здоров’я

І добро від сонця хай Господь дає. 

З повагою — колектив 
Смиковецької ЗОШ І-ІІ ст., 

Володимир  
Михайлович ЛИТВИН.
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У неділю, напередодні улю-
бленого свята малечі Мико-
лая, саме таким щедрим до-
бродієм для своїх колишніх 
односельців видався відомий 
у нашому краї господарник і 
громадський діяч, голова 
правління ПАТ “Тернопіль-
газ” Олег Іванович  
Караванський. Він, наче 
справжній Миколай, зробив 
краянам три вагомі подарун-
ки: до цієї дати написав кни-
гу “Моя Красівка”, організу-
вав її велелюдну презента-
цію, а щоб це свято було 
справді врочистим і незабут-
нім, у сільському клубі мо-
дернізував опалення, до-
клався до ремонту культос-
вітнього закладу і придбав 
крісла для глядацької зали.

Незважаючи на справжню зи-
мову віхолу і засніжену дорогу до 
мальовничої Красівки, у сільсько-
му клубі таки відбулася презента-
ція книги Олега Караванського, на 
яку зійшлися багато місцевих меш-
канців, а з Тернополя разом з го-
ловним винуватцем торжества — 
автором книги “Моя Красівка. Ма-
ла історія отчого краю” прибули 
журналісти та учасники художньої 
самодіяльності “Тернопільгазу”, які 
своїми виступами неабияк прикра-
сили атмосферу свята.

Та для початку — про головне. 
Над книгою, яка є справді унікаль-
ним літописом невеличкої Красів-
ки, Олег Іванович працював що-
найменше 5 років. За цей час він 
простудіював чимало архівних до-
кументів, проаналізував десятки 
подібних краєзнавчих видань, зі-
брав безліч світлин, записав спо-
гади старожилів, консультувався і 
заручився допомогою відомих кра-
єзнавців. І в результаті у терно-
пільському видавництві “Джура” 
світ побачив ошатний томик обся-
гом 440 сторінок, в якому, окрім 
цікавого фактологічного матеріалу, 
вміщено 900 (!) світлин та доку-
ментів. Приємно, що свою роботу, 
за синівським обов’язком автор 
присвятив дорогим батькам — 
світлої пам’яті Теклі та Івану  
Караванським і мешканцям  
Красівки усіх поколінь.

На основі багатого матеріалу та 
вперше уведених у  науковий обіг 
цінних документів з фондів істо-
ричних архівів і спогадів старожи-
лів автор немовби піднімає завісу 
часу над своєю малою батьківщи-
ною, починаючи від першої пись-
мової згадки про село, датованої 
ще 1564 роком, і до сьогодення 
української незалежності.

У роботі над історичним розді-
лом книги Олег Караванський іні-
ціював створення герба Красівки, 
в який тернопільський фахівець з 
геральдики Сергій Ткачов укомпо-
нував найважливіші атрибути з 
урахуванням об’єктивних історич-
них передумов та високої патріо-
тики села. Відтак у ньому відобра-
жені дата заснування населеного 
пункту, символи перших правите-
лів на той час королівського села 
— Потоцьких, елементи споконвіч-
ного хліборобського ремесла, чу-
дотворне джерело та український 
тризуб.

У чітко структуризованій книзі є 
розділи, присвячені природі, дав-
ній історії, національно-визвольній 
боротьбі, церкві, школі, культурі та 
спортивному життю села. Вельми 
приємно, що коли ведучі свята ве-
ли екскурс сторінками книги, де-
сятки присутніх у залі красівчан з 
великим захопленням довідались 
багато цікавого не тільки про свою 
малу батьківщину, але й про влас-
них дітей, батьків і навіть прадідів.

Крім усього сказаного, на увагу 
заслуговує ще один розділ книги 
під назвою “У жилах мого роду хлі-
боробська кров тече”, в якому по-
дано топонімічну карту села, по-
вуличний список сімей і, що най-
головніше, короткі відомості та 
світлини про кожну сім’ю Красівки. 
У цьому чи не найбільша цінність 

історико-краєзнавчого 
видання. Хоч загалом 
красівчани мають бути 
гордими з того, що пи-
семний літопис Олега 
Івановича є насправді ва-
гомою сторінкою усієї 
української історії, якого 
на сьогодні не мають ще 
багато і значно більших 
за кількістю населення та 
вагоміших за історични-
ми подіями населених 
пунктів Тернопілля.

Уже навіть з побіжного 
екскурсу про Красівку, 
яку майстерно здійснили 
аматори сцени, можна 
було зрозуміти наскільки 
велична історія цього 
скромного подільського 
села. Досить сказати, що 
свого часу в ньому побу-
вав отаман Симон  
Петлюра, своєю душпас-
тирською працею його 
прославили подвижники 
Церкви Іван Волянський 
та Платон Карпінський, 
тут народилися легендар-
ний політик української 
незалежності Ярослав  
Демидась, повний кавалер ордена 
“За заслуги” і заслужений праців-
ник промисловості України Олег 
Караванський, а нині серед цих 
прекрасних людей живе підприє-
мець і фотомитець Петро Литвин, 
та хіба тільки вони.

Родзинкою невимушеного свя-
та були числені коментарі щодо 
подій, висвітлених у книзі її автора 
і шанованого в селі Олега  
Караванського. Адже уже на святі 
він згадував стільки цікавих дета-
лей, що залишається тільки по-
шкодувати, чому вони не потрапи-
ли у видання.

У захоплюючому як за змістом, 
так і нестандартному за структу-
рою виданні автор доступно і про-
фесійно грамотно охоплює різно-
манітні аспекти діяльності своїх 
односельців. Тож загалом цей уні-
кальний історико-краєзнавчий на-
рис вийшов повчальним. Хочеться 
вірити, що книга неодмінно заціка-
вить не тільки мешканців і вихідців 
з Красівки, але й широке коло чи-
тацької аудиторії на теренах усієї 
держави.

Під час зворушливої презента-
ції, мандруючи сторінками “Моєї 
Красівки”, учасники художньої са-
модіяльності “Тернопільгазу” Надія 
Олещук, Ольга Мартинюк,  
Світлана Левицька (заворожуюче 
тріо “Кришталеві роси”), Ірина  
Морозова, Ольга Петрик виконали 
пісню-присвяту автору книги  
Олегу Караванському Володимира 
Вихруща та Юрія Кіцили  “Красів-
ка” і низку українських пісень, які 
аматори адресували нині сущим і 
працьовитим красівчанам.

Задушевна пісня чергувалась з 
поетичними рядками, а потім 
фрагментами книги, з яких знову і 
знову зринали бентежні сторінки 
історії цього невеличкого, але ду-
ховно і душевно багатого села – 
частинки великої історії всієї Укра-
їни.

Свято наближалось до кінця, 
але в ньому знайшлось місце для 
подяки і тим людям, які допомага-
ли Олегу Івановичу творити літо-
писну диво-перлину про Красівку. 
Тож пан Олег зі сцени щиро дяку-
вав за корисні поради і цінні мате-
ріали керівнику місцевого осеред-
ку ВО “Свобода” Ігорю  
Янківському, громадсько-
політичному діячеві Ярославу  
Демидасю, зубрам української 
журналістики Василю Бурмі та  
Михайлові Ониськову, які також 
були на святі книги, фотомайстру 
Петру Литвину, колишньому жур-
налісту обласної газети “Свобода” 
Григорію Грищуку, автору книги 
про сусідній Дичків Ждану  
Тихоступу, односельцям, які також 
прийшли на свято. Зрештою, свою 
щиру подяку кожному з понад 
тридцяти добровільних помічників 
Олег Іванович увіковічнив на 
шпальтах своєї краєзнавчої книги.

Не залишились у боргу і меш-
канці Красівки, від їх імені сіль-
ський голова Дичкова і Красівки 
Петро Гринишин, завідуюча клу-
бом Люба Васусь та юні аматори 
щирим словом, народною піснею і 
живими квітами висловили щиру 
вдячність своєму землякові, зна-
ному господарникові, а тепер ще й 
блискучому публіцисту Олегу  
Караванському за яскраву мить іс-
торії, увічнену у неповторну книгу.

Святкова імпреза настільки 
емоційно і зворушливо передала 
атмосферу та історичний колорит 
села, що ще задовго до її завер-
шення чимало красівчан вислови-
ли бажання придбати це видання. 
Однак автор книги вирішив це пи-
тання по-іншому, кожній сім’ї Кра-
сівки він подарував по одній книзі. 
А при бажанні її отримають і ті кра-
сівчани, які уже давно залишили 
рідне село, або ж нині перебува-
ють на заробітках.

 
Богдан НОВОСЯДЛИЙ.

Красівка: зворушлива 
історія у слові і світлинах

Титульна сторінка книги  
“Моя Красівка.  

Мала історія отчого краю”.

Автор історико-краєзнавчої книги Олег Караванський серед  
її героїв – нинішніх мешканців свого родинного села.

Індекси споживчих  
цін у грудні 2012 року

За даними Державної служби статистики України, величина індек-
су споживчих цін у грудні 2012 року становила 100,2% порівняно з 
листопадом 2012 року і 99,8% порівняно з груднем 2011 року. 

Індекс споживчих цін у Тернопільській області у грудні 2012 року  
становив 100,0% порівняно з листопадом 2012 року та 98,9% порів-
няно з груднем 2011 року. 

Головне управління статистики  
в Тернопільській області.   

Пенсійна реформа ●

Юлія ТКАЧЕНКО,  
начальник відділу 

персоніфікованого обліку, 
інформаційних систем  

та мереж управління 
Пенсійного фонду України  
в Тернопільському районі. 

Доводимо до відома приватних 
підприємців, що внесено зміни до 
“Порядку формування та подання 
страхувальниками звіту щодо сум 
нарахованого єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування” відповідно 
до Постанови № 24-1 правління 
Пенсійного фонду України, яку за-
тверджено 10 грудня 2012 року та 
зареєстровано в Міністерстві юс-
тиції України 27 грудня 2012 року 

за № 2204/22516. 
Фізичні особи – підприємці, у 

тому числі ті, які обрали спрощену 
систему оподаткування, форму-
ють та подають до органів Пенсій-
ного фонду звіт самі за себе один 
раз на рік до 10 лютого року, на-
ступного за звітним періодом.

Звітним періодом є календар-
ний рік. Звіт подається незалеж-
но від стану фінансово-
господарської діяльності, тобто 
суб’єкти підприємницької діяль-
ності — фізичні особи, які не 
здійснювали свою діяльність 
упродовж року (або не отримува-
ли доходу), також зобов’язані по-
дати звіт. За 2012 рік необхідно 
прозвітуватись до 10 лютого 
2013 року.

Звіт — один раз на рік

Місцеве самоврядування ●

Ірина ЮРКО.

У снігову пастку нещодавно 
потрапила уся країна. Спо-
стерігаючи за тим, як із за-
метами боролися в окремо-
му населеному пункті, можна 
було зробити висновок про 
стиль і підхід у роботі, голо-
вне, саме керівників кожної 
громади. Оперативно роз-
чистили дороги та навели 
лад у Гаях Шевченківських.

Гаї-Шевченківський сільський  
голова Світлана Лютинець зазна-
чила, що робота з порятунку се-
ла від снігової заметілі не була 
надто складною, адже завдяки 
оперативній та якісній реакції де-
путатського корпусу Гаї-

Шевченківської сільської ради 
роботу завершили в найкорот-
ший термін. “З розчищенням 
шляхів у Гаях Шевченківських ми 
впоралися скоріше, аніж це від-
бувалося в Тернополі, — зазна-
чила Світлана Мирославівна. — 
Депутати сільської ради працю-
вали вдень і вночі, слідкували за 
роботою очищувальної техніки, 
подекуди й самі сідали за кер-
мо”. Оперативно справитись з 
нелегкою роботою вдалося за-
вдяки співпраці із директором 
ТОВ “Торговий Дім “Професіо-
нал” Олександром Ярмоленком, 
який спрямував у Гаї Шевченків-
ські усю необхідну техніку. Опла-
та послуг здійснювалася із  
бюджету Гаї-Шевченківської сіль-
ської ради.

У Гаях Шевченківських 
снігові замети подолали 

оперативно

Цифри і факти ●

Частка продажу споживчих 
товарів, які вироблені на те-
риторії України, у структурі 
роздрібного товарообороту 
торгової мережі підприємств 
у січні-вересні 2012 р. стано-
вила 62,1%. У роздрібному 
продажу продовольчих това-
рів через торгову мережу 
підприємств частка продо-
вольчих товарів вітчизняного 
виробництва залишається 
постійно високою – 90,7%.

Серед продуктів харчування 
частка товарів вітчизняного ви-
робництва переважала в обсягах 
продажу жирів тваринних харчо-
вих, морозива, маргарину, масла 

вершкового, цукру, виробів хлібо-
булочних, борошна, м’яса копче-
ного, солоного та ковбасних ви-
робів, яєць і яйцепродуктів.

У непродовольчих товарах пи-
тома вага товарів українського ви-
робництва становила 43,5%. Се-
ред товарів культурно-побутового 
призначення у населення і надалі 
високим попитом користуються 
товари іноземного виробництва, а 
саме: мобільні телефонні апарати, 
годинники, аудіо- та відеооблад-
нання, прилади електропобутові, 
комп’ютерна та інша обчислю-
вальна техніка.
Головне управління статистики 

в Тернопільській області.

Тернополяни купують українські 
продукти харчування, але 

віддають перевагу імпортним 
електропобутовим товарам

Нове в законодавстві ●

З 1 січня 2013 року набирає 
чинності Закон України “Про 
Державний бюджет України на 
2013 рік”, яким встановлено у 
2013 році прожитковий мінімум: 
для працездатних осіб з 1 січня 
– 1147 гривень, з 1 грудня – 
1218 гривень; для осіб, які втра-
тили працездатність, з 1 січня – 
894 гривні, з 1 грудня – 949 гри-
вень. 

Законом про держбюджет на 
2013 рік визначено також розмір 
мінімальної заробітної плати в 

Україні: з 1 січня – 1147 гривень, 
з 1 грудня – 1218 гривень на мі-
сяць. Відповідно, мінімальний 
розмір єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування станови-
тиме: з 1 січня  –  398,01 грн., з 
1 грудня – 422,65 грн.

Максимальна сума, з якої 
справляється єдиний внесок на 
загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування: з 1 січня  
–  19499,0  грн., з 1 грудня – 
20706,0  грн.

Мінімальна заробітна  
плата з 1 січня зросла  

на 13 гривень
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УТ-1
06.00 “Доброго ранку, Україно!”
06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.20 Православний календар.
06.25, 7.20 Рецепти здоров’я.
06.30 АгроЕра.
06.45 Смiх з доставкою додому.
07.45 Кiножурнал “Хочу все знати”.
08.20 Д/ф “О. Яковлєва. Я сама”.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.20 Дитячий фестиваль 
     “Змiнимо свiт на краще”.
10.15 Фестиваль 
        “Щасливi долонi-2012”.
11.30 Х/ф “Макар-слiдопит”.
12.40 Змiнимо свiт на краще!
13.05 Право на захист.
13.25 Темний силует.
13.35 Х/ф “Звичайне диво”.
14.40 Вiкно в Америку.
15.05 Т/с “Маруся”.
16.40 Криве дзеркало.
18.20 Новини.
18.40 Агро-News.
18.55 Фестиваль пiснi 
      та гумору в Коблево.
19.35, 21.25 Мiсце зустрiчi.
20.55 Офiцiйна хронiка.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Вiд першої особи.

канал “1+1”
06.10, 7.00, 8.00, 9.00, 
     19.30 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.30, 8.05, 
        9.10 “Снiданок з “1+1”.
07.25 М/ф “Ескiмоска”.
10.00, 17.10 Т/с “Величне столiття.
          Роксолана-2”.
11.45 Х/ф “Бiлоснiжка. 
           Помста гномiв”.
13.50 Мелодрама “Якось на
          Новий рiк”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-2”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
20.00 Х/ф “Чемпiони з пiдворiтнi”.
00.25 Х/ф “Перлина Нiлу”.

Iнтер
05.30 Х/ф “Ромашка, Кактус,
          Маргаритка”.
07.00, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00,
        18.00 Новини.
07.10, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок

        з Iнтером”.
07.30 Спорт у Подробицях.
09.10 Х/ф “Iронiя долi, 
         або З легкою парою”.
13.25 Д/с “Слiдство вели...” 
       з Леонiдом Каневським-2”.
14.15 Х/ф “Зимовий круїз”.
16.10 “Чекай на мене”.
18.10 Т/с “Життя, якого не було”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Спорт у Подробицях”.
20.35 Т/с “Дiльничний”.
22.25 Д/ф “Росiя. Повне 
         затемнення”.
23.25 Х/ф “Пригоди 
        молодого Шерлока Холмса”.

ICTV
06.05 Свiтанок.
07.10 Т/с “Леся+Рома”.
07.40 Провокатор.
08.45, 12.45 Факти.
09.30, 19.25 Надзвичайнi новини.
10.30 Х/ф “Кiшки проти собак”.
12.20 Анекдоти по-українськи.
13.00 Х/ф “Знайомтеся: Дейв”.
14.50 Х/ф “Син Маски”.
16.45 Х/ф “Маска”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Т/с “Морський патруль”.
22.25 Т/с “Прокурорська
        перевiрка”.
23.50 Т/с “Таксi”.

сТБ
06.05 “Чужi помилки”.
06.50, 16.10 “Все буде добре!”
08.30, 18.20 “Неймовiрна 
        правда про зiрок”.
09.55 “Зiркове життя”.
10.50 Х/ф “За сiмейними 
           обставинами”.
13.30 “Битва екстрасенсiв”.
14.25 “Кохана, ми 
              вбиваємо дiтей”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
19.50, 22.35 “Україна 
              має талант!-4”.

новий канал
05.55, 6.40 Очевидець. 
           Найбiльш шокуюче.
06.35, 7.05, 7.40, 8.45 Пiдйом.
07.30, 8.30, 19.00 Репортер.

09.00 М/ф “Незрiвнянний 
        мiстер Фокс”.
10.45 М/ф “Планета-51”.
12.40, 19.35 Т/с “Татусевi доньки”.
13.15 М/с “Злюки бобри”.
14.25 Kids Time.
14.40, 15.45 Teen Time.
14.45 Т/с “АйКарлi”.
15.50 Т/с “Третя планета вiд 
          Сонця”.
16.50 Т/с “Вiола Тараканова.
    У свiтi злочинних пристрастей”.
17.55, 20.35 Т/с “Воронiни”.
19.15 Спортрепортер.
21.40 Т/с “Щасливi разом”.
22.45 Т/с “Школа”. (2).
23.55 Т/с “Щоденники
           вампiра”. (2).

ТРк «Україна»
06.10 Т/с “Єфросинiя. 
          Продовження”.
07.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.20 Ранок з Україною.
09.20, 12.45 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Куля-дура 4: агент 
        i скарб нацiї”.
11.50 “Хай говорять. Некохана
        дружина Iллi Рєзника”.
15.20 Щиросердне зiзнання.
16.00 Право на захист.
17.10 Т/с “Нерiвний шлюб”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Дикий-3”.
21.45 Х/ф “Хеллбой 2: 
          Золота армiя”. (2).
23.45 Х/ф “Обитель зла 
          2: Апокалiпсис”. (3).

к1
06.00 “Ранок на К1”.
07.30 М/ф.
08.20 Х/ф “Потапов, до дошки!”
10.20 Х/ф “Замерзла з Маямi”.
12.15 “Пороблено в Українi”.
13.30 “КВК-2012”.
16.10 “Новорiчний парад зiрок”.
18.00 “Звана вечеря”.
19.00 “Шопiнг монстри”.
20.00, 23.25 “Розсмiши комiка”.
21.00 “Велика рiзниця”.
22.00 “Вечiр. Паша. Зорi”.
00.25 Х/ф “Американська 
          незаймана”.

нТн
06.15 “Легенди карного розшуку”.
06.45 Х/ф “Виконавець вироку”.
08.00 “Неймовiрна афера 
       доктора “Пi”.
09.00 Т/с “Спас пiд березами”.
10.50 Т/с “Реквiєм для свiдка”.
14.55 Т/с “Захисниця”.
18.30 “Випадковий свiдок”.
19.00, 23.45 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Лiтєйний”.
21.45 Т/с “Кримiналiсти: 
       мислити як злочинець”. (2).
22.45 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
00.15 Х/ф “Тварюки 
         з безоднi”. (3).

ТеТ
06.00 Щастя є.
06.40 Дiзнайся як.
06.55 Т/с “Як я зустрiв вашу
           маму”.
07.30 Телепузики.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Даша-дослiдниця”.
09.00 Т/с “Кремлiвськi курсанти”.
10.00 Т/с “Всi жiнки  вiдьми”.
11.00 Т/с “Та, що говорить 
     з привидами”.
12.00 Т/с “Якось у казцi”.
12.55 Твою маму!
13.35 Т/с “Моя прекрасна няня”.
14.40, 20.25 Дайош молодьож!
15.40 Вайфайтери.
16.05 Т/с “Барвиха-2”.
17.05 Досвiдос.
17.40 Одна за всiх.
18.45 БарДак.
19.25 Богиня шопiнгу.
19.50 Кузня зiрок-3.
21.30 Вiталька.
22.00 Т/с “Метод Лаврової”.
23.00 Дурнєв+1.
23.25 Т/с “Реальна кров”. (3).

перший канал 
(Україна)

05.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
         18.00 Новини.
05.05, 9.15 Телеканал 
         “Доброго ранку!”
09.30 “Контрольна закупiвля”.
10.00 “Жити здорово!”

11.00 “Модний вирок”.
12.15 “Час обiдати!”
12.55 “Доброго здоров’ячка!” 
        з Г. Малаховим.
14.00 Iншi новини.
14.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
15.15 “Хочу знати”.
15.45 “Дешево i сердито”
          з Д. Донцовою.
16.30 “Ти не один”.
17.05 Т/с “Нерiвний шлюб”.
18.40 “Давай одружимося!”
19.55 “Хай говорять”.
21.00 “Час”.
21.30 Т/с “Метод Фрейда”.
23.35 Нiчнi новини.
23.50 “Наталiя Варлей. Нудно 
                без Шурика”.

нТВ-свiт
06.10 Т/с “Повернення Мухтара-2”.
08.00, 11.00, 14.00, 
         17.00 Сьогоднi.
08.25 Росiйська начинка.
09.00 О. Журбiн. Мелодiї 
        на згадку.
09.40 “Визначнi пам’ятки”.
10.00 Т/с “Дiти бiлої богинi”.
11.35 “До суду”.
12.35 Суд присяжних.
13.35, 16.35 Огляд. 
           Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних. 
         Остаточний вердикт”.
15.35 Т/с “Подружжя”. “
         Адреналiн”.
17.30 “Прокурорська перевiрка”.
18.35 “Говоримо i показуємо”.
19.25 Т/с “Лiтєйний”.
21.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
21.40 Т/с “Iнспектор Купер”.
23.35 Т/с “Мiсто спокус”.

Enter-фiльм
08.30 Х/ф “Трантi-Вантi”.
10.00, 17.30 Д/ф “Про кiно”.
11.00, 18.30 Т/с “Столипiн.
          Невивченi уроки”.
13.00 Х/ф “Дiти Дон Кiхота”.
14.30 Х/ф “Самотня жiнка 
         бажає познайомитися”.
16.00 Х/ф “Ти у мене одна”.
20.30 Х/ф “Тихе слiдство”.
22.00 Х/ф “Пострiл 
        у спину”.
23.30 Х/ф “Дорослий син”.

УТ-1
06.00 “Доброго ранку, 
        Україно!”
06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.20 Православний календар.
06.25, 7.20 Рецепти здоров’я.
06.30 АгроЕра.
06.45 Вiстi.ru.
07.45 Кiножурнал 
        “Хочу все знати”.
08.20 Д/ф “А. Пугачова. 
        Знайти мене”.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.30 Фестиваль пiснi 
         та гумору в Коблево.
09.50, 15.05 Т/с “Маруся”.
11.20 Х/ф “Макар-слiдопит”.
12.40 Хай щастить.
13.00 Х/ф “Вальс довжиною 
        в життя”.
16.35, 19.35 Криве дзеркало.
18.20 Новини.
18.40 Романси А. Малiнiна.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.20 “Адреналiн”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Вiд першої особи.

канал “1+1”
06.10, 7.00, 8.00, 9.00, 
        19.30, 23.10 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.30, 8.05,
        9.10 “Снiданок з “1+1”.
07.25 М/ф “Ескiмоска”.
10.00, 17.10 Т/с “Величне 
        столiття. Роксолана-2”.
11.50 Х/ф “Чемпiони 
        з пiдворiтнi”.
15.50 “Сiмейнi мелодрами-2”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
20.00 Т/с “Шерлок”.
22.00 “Українськi сенсацiї”.
23.25 Трилер “Ларго Вiнч. 
        Початок”. (2).

Iнтер
05.30 Т/с “Докази”.
07.00, 8.00, 8.30, 9.00, 
        12.00, 18.00 Новини.
07.10, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок 
        з Iнтером”.
07.30 Спорт у Подробицях.
09.10, 20.35 Т/с “Дiльничний”.
11.05, 13.00 Д/с “Слiдство 
    вели...” з Л. Каневським-2”.
13.55 “Детективи”.

14.20 “Судовi справи”.
15.10 “Сiмейний суд”.
16.05 Т/с “Серце Марiї”.
18.10 Т/с “Життя, якого 
        не було”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Спорт у Подробицях”.
22.25 Д/ф “Росiя. 
        Повне затемнення”.
23.20 Х/ф “Шерлок Холмс. 
   Кiмнати смертi: Темне 
  походження Шерлока Холмса”.

ICTV
05.55 Свiтанок.
07.05 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Екстрений виклик.
08.45, 12.45 Факти.
09.30, 19.25 Надзвичайнi 
         новини.
10.30, 16.30 Т/с “Вулицi 
         розбитих лiхтарiв”.
12.35 Анекдоти по-українськи.
12.55, 22.25 Т/с 
     “Прокурорська перевiрка”.
14.05, 20.10 Т/с “Морський 
         патруль”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.50 Т/с “Таксi”.

сТБ
06.05 “Чужi помилки”.
06.50, 16.10 “Все буде
        добре!”
08.25, 18.20 “Неймовiрна 
        правда про зiрок”.
10.05 “Зiркове життя”.
11.00 Х/ф “Любов на два 
        полюси”.
12.50 Х/ф “Сужений-ряжений”.
14.30 “Кохана, ми вбиваємо
         дiтей”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
19.45, 22.35 “Україна 
        має талант!-4”.

новий канал
05.55, 6.40 Очевидець.
     Найбiльш шокуюче.
06.35, 7.05, 7.40, 8.45 Пiдйом.
07.30, 8.30, 19.00 Репортер.
9.00, 16.45 Т/с “Вiола 
       Тараканова. У свiтi 
       злочинних пристрастей”.
10.00, 19.35 Т/с “Татусевi
        доньки”.

13.10, 14.10 Kids Time.
13.15 М/с “Злюки бобри”.
14.35, 15.40 Teen Time.
14.40 Т/с “АйКарлi”.
15.45 Т/с “Третя планета 
       вiд Сонця”.
17.55, 20.35 Т/с “Воронiни”.
19.15 Спортрепортер.
21.40 Т/с “Щасливi разом”.
22.45 Т/с “Школа”. (2).
23.50 Т/с “Щоденники
         вампiра”. (2).

ТРк «Україна»
06.10 Т/с “Єфросинiя. 
          Продовження”.
07.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.20 Ранок з Україною.
09.20, 12.45 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Куля-дура 4: 
       агент i скарб нацiї”.
11.50 “Хай говорять. Некохана
   дружина Iллi Рєзника. 
      Частина друга”.
15.20 Щиросердне зiзнання.
16.00 Право на захист.
17.10 Т/с “Нерiвний шлюб”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Дикий-3”.
20.50 Т/с “Слiд. Богадiльня”.
21.45 Т/с “Право на правду”.
00.10 Т/с “Тюдори-2”. (3).

к1
06.00 “Ранок на К1”.
07.30 М/ф.
09.15 “Три сестри”.
10.20 Т/с “Баффi 
      переможниця вампiрiв”.
11.15 Т/с “Сабрiна 
       юна вiдьма”.
12.10, 23.00 Т/с “Клiнiка”.
13.10, 0.00 Т/с “Менталiст”.
14.00 “Орел i Решка”.
15.00, 18.00 “Звана вечеря”.
16.00, 19.00 “Шопiнг 
        монстри”.
17.00 “Дiм на заздрiсть усiм”.
20.00 “Велика рiзниця”.
21.00 “Камедi клаб”.
22.00 “Щоденник вагiтної”.
00.50 “Нiчне життя”.

нТн
05.30 Х/ф “Людина 
         з минулого”.

07.10 Х/ф “Сiрi вовки”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 Т/с “Версiя-3”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.30 Т/с “СБУ.
       Спецоперацiя”.
14.35, 19.30 Т/с “Лiтєйний”.
16.45, 19.00, 23.45 “Свiдок”.
17.00 Т/с “Псевдонiм
       “Албанець”-3”.
21.45 Т/с “Кримiналiсти: 
   мислити як злочинець”. (2).
22.45 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
        (2).
00.15 Х/ф “Кiгтистий: легенда
      про снiгову людину”. (3).

ТеТ
06.00 Щастя є.
06.40 Дiзнайся як.
06.55 Т/с “Як я зустрiв 
       вашу маму”.
07.30, 8.25 М/с 
      “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
09.00 Т/с “Кремлiвськi
       курсанти”.
10.00 Т/с “Всi жiнки вiдьми”.
11.00 Т/с “Та, що говорить
     з привидами”.
12.00 Т/с “Якось у казцi”.
12.55, 19.25 Богиня шопiнгу.
13.35 Т/с “Моя прекрасна
           няня”.
14.40, 20.25 Дайош молодьож!
15.40 Вайфайтери.
16.05 Т/с “Барвиха-2”.
17.05 Досвiдос.
17.40 Одна за всiх.
18.45 БарДак.
19.50 Кузня зiрок-3.
21.30 Вiталька.
22.00 Т/с “Метод Лаврової”.
23.00 Надто грубо 
      для Ю-туб’а.
23.25 Т/с “Реальна кров”. (3).

перший канал 
(Україна)

05.00, 9.00, 12.00, 15.00,
         18.00 Новини.
05.05, 9.15 Телеканал 
         “Доброго ранку!”
09.30 “Контрольна закупiвля”.

10.00 “Жити здорово!”
11.00 “Модний вирок”.
12.15 “Час обiдати!”
12.55 “Доброго здоров’ячка!
      ” з Г. Малаховим.
14.00 Iншi новини.
14.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
15.15 “Хочу знати”.
15.45 “Дешево i сердито” 
        з Д. Донцовою.
16.30 “Ти не один”.
17.05 Т/с “Нерiвний шлюб”.
18.40 “Давай одружимося!”
19.55 “Хай говорять”.
21.00 “Час”.
21.30 Т/с “Метод Фрейда”.
23.35 Нiчнi новини.
23.50 Т/с “Задираки”.

нТВ-свiт
06.10 Т/с “Повернення
         Мухтара-2”.
08.00, 11.00, 14.00, 
        17.00 Сьогоднi.
08.25 “Кулiнарний двобiй”.
09.25 Золотий пил.
10.00 Т/с “Дiти 
          бiлої богинi”.
11.35 “До суду”.
12.35 Суд присяжних.
13.35, 16.35 Огляд. 
       Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних. 
      Остаточний вердикт”.
15.35 Т/с “Подружжя”. “Чужi”.
17.30 “Прокурорська
         перевiрка”.
18.35 “Говоримо i показуємо”.
19.25 Т/с “Лiтєйний”. 
21.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
21.40 Т/с “Iнспектор Купер”.
23.35 Т/с “Мiсто спокус”.

Enter-фiльм
08.30 Х/ф “Золотi роги”.
10.00, 17.30 Д/ф “Про кiно”.
11.00, 18.30 Т/с “Столипiн.
        Невивченi уроки”.
13.00 Х/ф “Начальник 
       Чукотки”.
14.30 Х/ф “Травнева нiч,
         або Утоплениця”.
16.00 Х/ф “Людина з 
       бульвару Капуцинiв”.
20.30 Х/ф “Фортеця”.
22.00 Х/ф “Розвiдники”.
23.30 Х/ф “Самотня жiнка
      бажає познайомитися”.

ВіВТоРок, 15 січня
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06.00 “Доброго ранку, 
          Україно!”
06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.20 Православний календар.
06.25, 7.20 Рецепти здоров’я.
06.30 АгроЕра.
06.45 Вiстi.ru.
07.45 Кiножурнал 
         “Хочу все знати”.
08.20 Д/ф “О. Сафонова.
       У пошуках кохання”.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.30 Фестиваль пiснi та 
      гумору в Коблево.
10.25, 15.00 Т/с “Маруся”.
11.15 Х/ф “Макар-слiдопит”.
12.45 Українська пiсня.
13.20 Х/ф “Схiдний коридор”.
16.35, 19.30 Криве дзеркало.
18.20 Новини.
18.40 Ювiлейний концерт 
        М. Гаденка.
20.50 Мегалот.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.25 Концерт П. Зiброва.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Вiд першої особи.
23.50 Великi битви.
          Трафальгар.

Канал “1+1”
06.10, 7.00, 8.00, 9.00, 
         19.30, 23.05 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.30, 8.05, 
        9.10 “Снiданок з “1+1”.
07.25 М/ф “Ескiмоска”.
10.00, 17.10 Т/с “Величне
        столiття. Роксолана-2”.
11.50 Т/с “Шерлок”.
13.45 “Не бреши менi-3”.
14.50 “Сiмейнi мелодрами”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-2”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
20.00 Т/с “Шерлок-2”.
22.00 “Табу з Миколою 
       Вереснем”.
23.20 Трилер “Ларго Вiнч. 
       Змова в Бiрмi”. (2).

Iнтер
05.30 Т/с “Докази”.
07.00, 12.00, 18.00 Новини.
07.10, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок 

       з Iнтером”.
07.30 Спорт у Подробицях.
08.00, 8.30, 9.00 “Новини”.
09.10, 20.35 Т/с “Дiльничний”.
11.00, 13.00 Д/с “Слiдство 
    вели...” з Л. Каневським-2”.
13.50 “Детективи”.
14.20 “Судовi справи”.
15.10 “Сiмейний суд”.
16.05 Т/с “Серце Марiї”.
18.10 Т/с “Життя, якого не
          було”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Спорт у Подробицях”.
22.25 Д/ф “Росiя. Повне
          затемнення”.
23.20 Х/ф “Шерлок 
   Холмс. Кiмнати смертi: 
     Очi пацiєнтки”.

ICTV
06.00 Свiтанок.
07.05 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Нетаємнi файли.
08.45, 12.45 Факти.
09.25, 19.25 Надзвичайнi 
      новини.
10.30, 16.30 Т/с “Вулицi 
     розбитих лiхтарiв”.
12.55, 22.25 Т/с “Прокурорська
        перевiрка”.
14.05, 20.10 Т/с “Морський 
        патруль”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.55 Т/с “Таксi”.

сТБ
06.10 “Чужi помилки”.
06.55, 16.10 “Все буде добре!”
08.35, 18.20 “Неймовiрна 
      правда про зiрок”.
10.00 “Зiркове життя”.
10.55 Х/ф “Будинок малятки”.
14.30 “Кохана, ми 
        вбиваємо дiтей”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
19.45, 22.35 “Україна 
     має талант!-4”.

новий канал
05.55, 6.45 Очевидець. 
        Найбiльш шокуюче.
06.40, 7.05, 7.40, 8.45 Пiдйом.
07.30, 8.30, 19.00 Репортер.

09.00, 16.50 Т/с “Вiола 
    Тараканова. У свiтi 
    злочинних пристрастей”.
10.05, 19.35 Т/с “Татусевi 
        доньки”.
13.15, 14.15 Kids Time.
13.20 М/с “Злюки бобри”.
14.35, 15.40 Teen Time.
14.40 Т/с “АйКарлi”.
15.45 Т/с “Третя планета 
       вiд Сонця”.
17.55, 20.35 Т/с “Воронiни”.
19.15 Спортрепортер.
21.40 Т/с “Щасливi разом”.
22.45 Т/с “Школа”. (2).
23.50 Т/с “Щоденники вампiра”. 
(2).

ТрК «Україна»
06.10 Т/с “Єфросинiя. 
       Продовження”.
07.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.20 Ранок з Україною.
09.20, 12.45 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Дикий-3”.
11.50 “Хай говорять. 
       Адвокат розбушувався”.
15.20 Щиросердне зiзнання.
16.00 Право на захист.
17.10 Т/с “Нерiвний шлюб”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Дикий-3”.
20.50 Т/с “Слiд. Дiти надiї”.
21.45 Т/с “Право на правду”.
00.10 Т/с “Тюдори-2”. (3).

К1
06.00 “Ранок на К1”.
07.30 М/ф.
09.15 “Три сестри”.
10.20 Т/с “Баффi 
      переможниця вампiрiв”.
11.15 Т/с “Сабрiна 
        юна вiдьма”.
12.10, 23.00 Т/с “Клiнiка”.
13.10, 0.00 Т/с “Менталiст”.
14.00 “Орел i Решка”.
15.00, 18.00 “Звана вечеря”.
16.00, 19.00 “Шопiнг монстри”.
17.00 “Дiм на заздрiсть усiм”.
20.00 “Камедi клаб”.
21.00 “Велика рiзниця”.
22.00 “Щоденник вагiтної”.
00.50 “Нiчне життя”.

нТн
06.45 Х/ф “Петровка, 38”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 Т/с “Версiя-3”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.30 Т/с “СБУ. Спецоперацiя”.
14.30, 19.30 Т/с “Лiтєйний”.
16.45, 19.00, 23.45 “Свiдок”.
17.00 Т/с “Псевдонiм 
“Албанець”-3”.
21.45 Т/с “Кримiналiсти: мисли-
ти як злочинець”. (2).
22.45 Т/с “CSI: Лас-Вегас”. (2).
00.15 Х/ф “Чорна 
     трясовина”. (3).

ТеТ
06.00 Щастя є.
06.40 Дiзнайся як.
06.55 Т/с “Як я зустрiв вашу 
      маму”.
07.30, 8.25 М/с 
      “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
09.00 Т/с “Кремлiвськi
       курсанти”.
10.00 Т/с “Всi жiнки вiдьми”.
11.00 Т/с “Та, що говорить
        з привидами”.
12.00 Т/с “Якось у казцi”.
12.55, 19.25 Богиня шопiнгу.
13.35 Т/с “Моя прекрасна 
        няня”.
14.40, 20.25 Дайош молодьож!
15.40 Вайфайтери.
16.05 Т/с “Барвиха-2”.
17.05 Досвiдос.
17.40 Одна за всiх.
18.45, 0.20 БарДак.
19.50, 0.55 Кузня зiрок-3.
21.30 Вiталька.
22.00 Т/с “Метод Лаврової”.
23.00 Надто грубо для Ю-туб’а.
23.25 Т/с “Реальна кров”. (3).

Перший канал 
(Україна)

05.00, 9.00, 12.00, 15.00,
         18.00 Новини.
05.05, 9.15 Телеканал 
      “Доброго ранку!”
09.30 “Контрольна закупiвля”.

10.00 “Жити здорово!”
11.00 “Модний вирок”.
12.15 “Час обiдати!”
12.55 “Доброго здоров’ячка!”
       з Г. Малаховим.
14.00 Iншi новини.
14.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
15.15 “Хочу знати”.
15.45 “Дешево i сердито” 
      з Д. Донцовою.
16.30 “Ти не один”.
17.05 Т/с “Нерiвний шлюб”.
18.40 “Давай одружимося!”
19.55 “Хай говорять”.
21.00 “Час”.
21.30 Т/с “Янгол у серцi”.
23.35 Нiчнi новини.

нТВ-свiт
Профiлактика.
08.00, 11.00, 14.00, 
       17.00 Сьогоднi.
08.25 Квартирне питання.
09.25 “Поїдемо, поїмо!”
10.00 Т/с “Дiти бiлої богинi”.
11.35 “До суду”.
12.35 Суд присяжних.
13.35, 16.35 Огляд.
          Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних. 
         Остаточний вердикт”.
15.35 Т/с “Подружжя”. 
        “Стриптиз”.
17.30 “Прокурорська
         перевiрка”.
18.35 “Говоримо
         i показуємо”.
19.25 Т/с “Лiтєйний”.
21.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
21.40 Т/с “Iнспектор Купер”.
23.35 Т/с “Мiсто спокус”.

Enter-фiльм
08.30 Х/ф “Червоненька
          квiточка”.
10.00, 17.30 Д/ф “Про кiно”.
11.00, 18.30 Т/с “Столипiн. 
          Невивченi уроки”.
13.00 Х/ф “Дорослий син”.
14.30 Х/ф “Доля людини”.
16.00 Х/ф “Iнспектор ДАI”.
20.30 Х/ф “Увага! Усiм постам”.
22.00 Х/ф “У небi 
        “Нiчнi вiдьми”.
23.30 Х/ф “Людина 
     з бульвару Капуцинiв”.

УТ-1
06.00 “Доброго ранку, Україно!”
06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.20 Православний календар.
06.25, 7.20 Рецепти здоров’я.
06.30 АгроЕра.
06.45 Вiстi.ru.
07.45 Кiножурнал “Хочу все знати”.
08.20 Д/ф “I. Муравйова”.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.25, 14.25 Т/с “Маруся”.
10.55 Х/ф “Син полку”.
12.05 Крок до зiрок.
12.50 Х/ф “Завтра буде пiзно”.
15.15 Наш спорт.
15.25 Бiатлон. Кубок свiту. 
         Спринт (жiнки).
17.10 Ювiлейний концерт 
       С. Ротару.
18.20 Новини.
18.40 Криве дзеркало.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.20 Концерт О. Малiнiна.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Вiд першої особи.

Канал “1+1”
06.10, 7.00, 8.00, 9.00, 19.30 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.30, 8.05, 
        9.10 “Снiданок з “1+1”.
07.25 М/ф “Ескiмоска”.
10.00, 17.10 Т/с “Величне столiття.
          Роксолана-2”.
11.50 Т/с “Шерлок-2”.
13.45 “Не бреши менi-3”.
14.50 “Сiмейнi мелодрами”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-2”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
20.00 Т/с “Шерлок-3”.
22.00 Бойовик “Рекрут”. (2).
00.50 Комедiя “Гоп-стоп”. (2).

Iнтер
05.30 Т/с “Докази”.
07.00, 12.00, 18.00 Новини.
07.10, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок 
         з Iнтером”.
07.30 Спорт у Подробицях.
08.00, 8.30, 9.00 “Новини”.
09.10, 20.35 Т/с “Дiльничний”.
11.05, 13.00 Д/с “Слiдство вели...” 
         з Л. Каневським-2”.
13.55 “Детективи”.
14.20 “Судовi справи”.
15.10 “Сiмейний суд”.
16.05 Т/с “Серце Марiї”.

18.10 Т/с “Життя, якого не було”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Спорт у Подробицях”.
22.25 Д/ф “Росiя. Повне 
       затемнення”.
23.20 Х/ф “Шерлок Холмс. 
   Кiмнати смертi: 
       Крiсло фотографа”.

ICTV
06.00 Свiтанок.
07.05 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Максимум в Українi.
08.45, 12.45 Факти.
09.25, 19.25 Надзвичайнi новини.
10.30, 16.35 Т/с “Вулицi 
       розбитих лiхтарiв”.
13.00, 22.25 Т/с “Прокурорська
        перевiрка”.
14.10, 20.10 Т/с “Морський 
            патруль”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.50 Т/с “Таксi”.

сТБ
06.25, 16.10 “Все буде добре!”
08.05, 18.20 “Неймовiрна 
         правда про зiрок”.
09.20 “Зiркове життя”.
10.15 Х/ф “Абонент тимчасово 
         недоступний”.
14.30 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
19.45, 22.35 “Україна 
         має талант!-4”.

новий канал
05.55, 6.45 Очевидець. 
           Найбiльш шокуюче.
06.40, 7.05, 7.40, 8.45 Пiдйом.
07.30, 8.30, 19.00 Репортер.
09.00, 16.45 Т/с “Вiола Тараканова. 
У свiтi злочинних пристрастей”.
10.05, 19.35 Т/с “Татусевi доньки”.

13.15, 14.15 Kids Time.
13.20 М/с “Злюки бобри”.
14.35, 15.40 Teen Time.
14.40 Т/с “АйКарлi”.
15.45 Т/с “Третя планета 
        вiд Сонця”.
17.55, 20.35 Т/с “Воронiни”.
19.15 Спортрепортер.
21.40 Т/с “Щасливi разом”.
22.45 Т/с “Школа”. (2).
23.50 Т/с “Щоденники 
       вампiра”. (2).

ТрК «Україна»
06.10 Т/с “Єфросинiя. 
         Продовження”.
07.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.20 Ранок з Україною.
09.20, 12.45 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Дикий-3”.
11.50 “Хай говорять. 
       Зорянi хрещенi”.
15.20 Щиросердне зiзнання.
16.00 Право на захист.
17.10 Т/с “Нерiвний шлюб”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Дикий-3”.
20.50 Т/с “Слiд. Гра в костi”.
21.45 Т/с “Право на правду”.
00.10 Т/с “Тюдори-2”. (3).

К1
06.00 “Ранок на К1”.
07.30 М/ф.
09.15 “Три сестри”.
10.20 Т/с “Баффi 
      переможниця вампiрiв”.
11.15 Т/с “Сабрiна юна вiдьма”.
12.10, 23.00 Т/с “Клiнiка”.
13.10, 0.00 Т/с “Менталiст”.
14.00 “Орел i Решка”.
15.00, 18.00 “Звана вечеря”.
16.00, 19.00 “Шопiнг монстри”.
17.00 “Дiм на заздрiсть усiм”.

20.00 “Велика рiзниця”.
21.00 “Розсмiши комiка”.
22.00 “Щоденник вагiтної”.
00.50 “Нiчне життя”.

нТн
06.45 Х/ф “Огарьова, 6”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 Т/с “Версiя-3”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.25 Т/с “СБУ. Спецоперацiя”.
14.30 “Лiтєйний”.
16.45, 19.00, 23.45 “Свiдок”.
17.00 Т/с “Псевдонiм
         “Албанець”-3”.
19.30 Т/с “Лiтєйний”.
21.45 Т/с “Кримiналiсти: 
         мислити як злочинець”. (2).
22.45 Т/с “CSI: Лас-Вегас”. (2).
00.15 Х/ф “Прокляття 
           мертвого озера”. (3).

ТеТ
06.00 Щастя є.
06.40 Дiзнайся як.
06.55 Т/с “Як я зустрiв вашу маму”.
07.30, 8.25 М/с 
      “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
09.00 Т/с “Кремлiвськi курсанти”.
10.00 Т/с “Всi жiнки вiдьми”.
11.00 Т/с “Та, що говорить 
         з привидами”.
12.00 Т/с “Якось у казцi”.
12.55, 19.25 Богиня шопiнгу.
13.35 Т/с “Моя прекрасна няня”.
14.40, 20.25 Дайош молодьож!
15.40 Вайфайтери.
16.05 Т/с “Барвиха-2”.
17.05 Досвiдос.
17.40 Одна за всiх.
18.45 БарДак.
19.50 Кузня зiрок-3.
21.30 Вiталька.
22.00 Т/с “Метод Лаврової”.
23.00 Надто грубо для Ю-туб’а.
23.25 Т/с “Реальна кров”. (3).

Перший канал 
(Україна)

05.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
      Новини.
05.05, 9.15 Телеканал “Доброго

           ранку!”
09.30 “Контрольна закупiвля”.
10.00 “Жити здорово!”
11.00 “Модний вирок”.
12.15 “Час обiдати!”
12.55 “Доброго 
         здоров’ячка!”
        з Г. Малаховим.
14.00 Iншi новини.
14.20 “Зрозумiти. 
           Пробачити”.
15.15 “Хочу знати”.
15.45 “Дешево i сердито” 
        з Д. Донцовою.
16.30 “Ти не один”.
17.05 Т/с “Нерiвний шлюб”.
18.40 “Давай одружимося!”
19.55 “Хай говорять”.
21.00 “Час”.
21.30 Т/с “Янгол у серцi”.
23.35 Нiчнi новини.

нТВ-свiт
06.10 Т/с “Повернення Мухтара-2”.
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Сьогоднi.
08.25 Дачна вiдповiдь.
09.30 “Медичнi таємницi”.
10.05 Т/с “Таксистка-4”.
11.35 “До суду”.
12.35 Суд присяжних.
13.35, 16.35 Огляд. 
        Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних. 
            Остаточний вердикт”.
15.35 Т/с “Подружжя”. “Свiдок”.
17.30 “Прокурорська 
         перевiрка”.
18.35 “Говоримо
             i показуємо”.
19.25 Т/с “Лiтєйний”.
21.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
21.40 Т/с “Iнспектор Купер”.
23.35 Т/с “Мiсто спокус”.

Enter-фiльм
08.30 Х/ф “Сiдай поряд, Мишко!”
10.00, 17.30 Д/ф “Про кiно”.
11.00 Т/с “Столипiн. Невивченi 
          уроки”.
13.00 Х/ф “Пiна”.
14.30 Х/ф “Кiнець iмператора 
          тайги”.
16.00 Х/ф “Панянка-селянка”.
18.30 Т/с “Загибель iмперiї”.
20.30 Х/ф “Ескадрон гусарiв
            летючих”.
23.30 Х/ф “Серця чотирьох”.

чеТВер, 17 січня

Придбати газету "Подільське 
слово" можна в усіх кіосках 

"Торгпреси", "інтерпрес"  
м. Тернополя та усіх відділеннях 
зв'язку Тернопільської області.
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Досвід ● Вітаємо! ●

Оксана ВОЛЯНЮК,  
вчитель фізики 

Буцнівської ЗОШ І-ІІІ ст.

Україна! Шматочок раю на 
Землі! Господня колиска те-
пла, краси і величі духу. У 
кого в світі ще є такі життє-
дайні джерела, як у нас, ме-
доносні поля і степи, загад-
кові гори, такі мужні, жер-
товні і працьовиті люди? 
Щедра українська земля 
дала світові талановитих ху-
дожників, вчених, винахід-
ників, творців красного 
письменства, педагогів. 
Ключем до розкриття їхніх 
здібностей і самобутності 
стала школа. Василь Олек-
сандрович Сухомлинський 
вважав, що школа тоді стає 
справжнім осередком куль-
тури, коли у ній панує культ 
Батьківщини, людини, книги 
і рідного слова, а вчитель-
ське серце до останньої 
крихти віддане дітям. 

Саме культ людяності, турботи 
про підростаюче покоління, по-
ваги до надбань попередників 
панує у Кременецькій ЗОШ-
інтернаті І-ІІІ ступенів, на базі якої 
пройшов спільний семінар-
практикум учителів фізики Терно-
пільського та Кременецького ра-
йонів. Цю нову форму методичної 
роботи, яку започаткували педа-
гоги Тернопільського району, 
провівши перший міжрайонний 
семінар з фізиками Борщівщини, 
підтримали спеціалісти ТОКІППО, 
адже це чудова можливість об-
мінятися досвідом, почерпнути 
нові знання, поєднати зусилля 
вчителів двох районів для вирі-
шення важливих завдань, що 
стоять перед школою сьогодні. 
На семінарі-практикумі, який від-
бувся 19 жовтня, вчителі двох 
районів Тернопільщини обгово-
рили питання постановки фізич-
ного експерименту у сучасній 
школі.

Під’їжджаючи до Кременця, 
відчули неповторну магію гір, що 
оточують це старовинне україн-
ське місто. Недарма його нази-
вають Волинською Швейцарією. 
П’ятнадцять гірських вершин, 
вкритих лісом, якого вже торкну-
лась осіння позолота, у променях 
ранкового сонця вигравали усіма 
барвами веселки, запрошуючи 
подорожніх насолодитися чарів-
ними звуками незайманої приро-
ди, зануритись у казковий світ їх 
мешканців. Гори Куличівка,  
Макова, Черча, Божа гора, Поча-
ївська, Замкова, залишки древ-
нього Сарматського моря, дно 
якого ерозійні процеси перетво-
рили у глибокі ущелини, верши-
ни, скелі, прірви. І в улоговині 
цих гір — Кременець — джерело 
таємничих сил, натхнення, Божо-
го захисту. Мабуть тому так на-
тхненно працювалось фізикам 
Тернопільського та Кременець-
кого районів під час спільного 
семінару, який відкрила мето-
дист відділу освіти Кременецької 
райдержадміністрації Світлана 
Василівна Шегера. Ознайомивши 
присутніх з питаннями, які вино-
сились на обговорення під час 
зустрічі, вона надала слово ди-
ректору школи-інтернату Воло-
димиру Івановичу Мишко. Креме-
нецька ЗОШ-інтернат І-ІІІ ступе-
нів виборола перше місце в  об-
ласному конкурсі на кращий на-
вчальний заклад такого типу. 

Виплекати справжню людину, 
прищепити вихованцям любов до 
Вітчизни, праці — такі завдання 
поставив перед собою колектив, 
який очолює Володимир Мишко. 
Сто двадцять працівників інтер-
нату, серед яких шістдесят педа-
гогів, кожен день віддають час-
точку своєї душі, тепло свого 
серця 225 дітям соціально неза-
хищених категорій і 16 сиротам. 
А всього в школі-інтернаті навча-
ється 525 дітей. Утримується на-

вчальний заклад на кошти район-
ного бюджету, як розповів  
Володимир Іванович. Тому дово-
диться шукати меценатів, стара-
тися власними зусиллями попо-
внювати фінансову скарбничку 
закладу, щоб забезпечити до-
стойне утримання знедолених ді-
тей, дати їм можливість отримати 
повноцінну освіту. У минулому 
році школа відсвяткувала своє 
50-річчя. Основні навчальні кабі-
нети інтернату — хімічний, біоло-
гічний, фізичний — функціонують 
тут з 1961 року. Все обладнання, 
яке зберігається в старовинних 
шафах препараторської фізкабі-
нету, — діюче. Стенди, стінки, 
столи з блоками живлення виго-
товлені Леонідом Андрійовичем  
Ляшуком, який керує фізичною 
лабораторією 40 років. З року в 
рік всі зусилля колективу школи-
інтернату, фінансові надходження 
спрямовуються на певні напрям-
ки роботи. Так було створено 
мистецький, історико-культурний, 
природничо-краєзнавчий, інфор-
маційний центри. У школі працює 
інтернет-студія, тренажерний 
зал, відкрито музей військової 
слави, є кімната психологічного 
розвантаження. Основне в роботі 
колективу, як зазначив Володи-
мир Мишко, дати знання дітям, 
забезпечити рівний доступ до 
освіти усім вихованцям школи. 
Володимир Іванович побажав 
усім присутнім щастя, здоров’я, 
бажання працювати, успіху.

У роботі семінару взяв участь 
методист з фізики ТОКІППО  
Василь Ярославович Гайда.  
“З сумом доводиться константу-
вати, — зазначив Василь Яросла-
вович, — що діти втрачають ін-
терес до вивчення фізики, звідси 
і проблеми з дисципліною. Учні 
повинні бути зайняті на уроці. То-
му вчителям потрібно змінювати 
підходи до викладання предмету, 
більше уваги приділяти фізично-
му експерименту, використову-
вати різні форми роботи — залу-
чати школярів до виконання до-
слідів, розв’язувати експеримен-
тальні задачі, планувати домаш-
ній експеримент”. Василь  
Ярославович розробив курс лек-
цій, які можуть послухати фізики 
під час проходження перепідго-
товки в ТОКІППО.

Делегацію фізиків Тернопіль-
ського району очолив методист 
Михайло Андрійович Шемеля. 
“Незважаючи на критичний стан 
фізкабінетів, відсутність коштів, 
вчителі району намагаються за-
безпечити виконання програми з 
фізики за рахунок саморобних 
приладів, — зазначив Михайло 
Андрійович. —  У мене душа бо-

лить, коли бачу, що вчитель не 
може провести той чи інший до-
слід для висвітлення теми уроку. 
Хочеться вірити, що фізичне об-
ладнання, все ж таки, колись 
з’явиться в школах, але сьогодні 
мусимо берегти те, що маємо, і 
закріплювати вивчений навчаль-
ний матеріал на практиці за до-
помогою бодай примітивних, са-
моробних приладів. У минулому 
році кабінети району поповни-
лись п’ятьма комплектами лабо-
раторного обладнання. Кожен 
учень тепер зможе виміряти 
об’єм води за допомогою само-
робної мензурки, дослідити те-
плопровідність різних матеріалів, 
пересвідчитись в справедливості 
газових законів. Пояснювально-
ілюстративного методу викла-
дання фізики уже недостатньо, 
потрібно опиратись на дослід-
ницький метод, запроваджувати 
уроки-пошуки, намагатись буду-
вати їх так, щоб учні самі здобу-
вали знання”.

Сьогодні до послуг шкіл про-
понують універсальні установки 
“Нова-5000”, комплекти датчиків, 
які б забезпечили комп’ютерну 
обробку даних експерименту. 
Але це — надзвичайно дороге за-
доволення, і сподіватись на те, 
що такі прилади надійдуть до на-
вчальних закладів найближчим 
часом, — марно. Проте вихід є: 
потрібно взяти на озброєння на-
працювання наших фізиків-
експериментаторів, зокрема Во-
лодимира Вікторовича Андрієв-
ського, який також взяв участь у 
роботі семінару. Викладач фізма-
ту Тернопільського педагогічного 
університету сьогодні працює в 
ТОКІППО і докладає багато зу-
силь для конструювання датчиків 
аналогічних фабричним. Володи-
мир  Вікторович розповів, як 
можна виготовити термоопори, 
намагнітити магніти, сконструю-
вати квантовий генератор та за-
стеріг вчителів щодо використан-
ня куплених лазерних указок, які 
є дуже біологічно активними і мо-
жуть призвести до захворювань. 
Володимир Андрієвський при-
вернув увагу фізиків Тернопіль-
щини до інтернет-журналу “До-
машня лабораторія”, який допо-
може педагогам надати їх роботі 
не механічного, а творчого харак-
теру.

У Кременецькому районі функ-
ціонує 44 навчальні заклади І-ІІ і 
І-ІІІ ступенів. З ініціативи мето-
диста Світлани Василівни  
Шегери для тих дітей, які хочуть 
поглиблено вивчати фізику, впро-
довж восьми років працює між-
шкільний факультатив з фізики, 
керівником якого є старший ви-

кладач кафедри фізики, матема-
тики та інформатики Кременець-
кого педагогічного інституту (який 
в недалекому майбутньому має 
отримати статус Академії)  
Володимир Олександрович Рац. 
Володимир Олександрович ви-
ступив перед слухачами семіна-
ру, продемонструвавши цілу низ-
ку дослідів, які можна провести, 
використовуючи машину Атвуда 
для  вивчення законів кінематики 
та динаміки. Втрата інтересу 
учнів до вивчення фізики є дер-
жавною проблемою,   вважає на-
уковець, бо тоді неможливий 
розвиток новітніх технологій в 
майбутньому, якщо сьогодні ми 
не налагодимо роботу з обдаро-
ваними дітьми, не розвинемо в 
учнів інтересу до вивчення точних 
наук.

Талановиті, здібні діти сьогод-
ні мають можливість розширити 
свій кругозір, продемонструвати 
інтелектуальний потенціал, екс-
периментальні навички, беручи 
участь в олімпіадах, всеукраїн-
ських та міжнародних конкурсах, 
іграх “Кенгуру”, “Левеня” тощо.  
У листопаді-грудні 2011 року на 
базі Решільєвського ліцею в  
Одесі пройшов турнір юних фізи-
ків, в якому взяла участь команда 
з Тернопільщини, в склад якої 
увійшли учні Кременецької гімна-
зії та Кременецької ЗОШ-
інтернату І-ІІІ ступенів Олександр 
Микулич та Олександр Страдом-
ський. Їх наставник Віталій Доро-
фійович Касьянчук розповів, що 
турнір проходить в два етапи у 
формі фізичних боїв. Перший тур 
— відбірковий. Командам, які за-
явили про свою участь в змаган-
нях, заздалегідь висилається до-
бірка задач, які будуть запропо-
новані до розв’язання. З готови-
ми домашніми заготовками учас-
ники вступають у бій і в процесі 
протиборства компетентне журі, 
оцінюючи кожен етап бою, виби-
рає кращі з команд, які зійдуться 
у фінальному турі. Заключний 
фізбій проводиться без участі ке-
рівників команд. Завдання для 
учнів — невідоме. Як правило, в 
якості поля битви пропонується 
задача, яка має багато розв’язків, 
або не має жодного. Учасники 
команди повинні самі підібрати 
лабораторне обладнання для 
створення фізичної моделі зада-
чі, зробити серію експериментів, 
опрацювати їх, запропонувавши 
математичну модель, зробити 
висновки, обґрунтувати отримані 
результати. 

Продовження — в наступно-
му номері “Подільського  
слова”.

Культ Батьківщини,  
людини і рідного слова

Учасники семінару-практикуму вчителів фізики Тернопільського  
та Кременецького районів на кордоні Рівненської і Тернопільської областей.

Щиро вітаю 
колектив Вели-
коберезовиць-
кої селищної 
ради, членів ви-
конавчого комі-
тету та депутат-
ський корпус, 
жителів смт. Ве-
лика Березови-
ця та с. Кип’ячка 
з Новоріччям та 
Різдвяними святами.

Від душі зичу Вам добробуту, 
здійснення мрій, успіху у всіх до-
брих започаткуваннях. 

Хай рік новий достаток Вам несе,

Хай в сім’ях Ваших ладиться усе,

Хай успіх буде вдома й на роботі

І настрій завжди на мажорній ноті.

Здоров’я Вам! Щасливих довгих літ!

Нехай ніхто не знає бід.

Дай, Боже, аби доля розквітала,

Щоб в цьому році жити краще стало.

З повагою — 
Великоберезовицький 

селищний голова  
Марія КАЛИНКА.

Вітаємо з днем народження 
лікарів-лаборантів ТРТМО Марію 
Володимирівну МЕЛЬНИК,  
Наталію Петрівну ВАСИЛЮК, 
ортопеда-травматолога Олексан-
дра Вікторовича СТЕЛЬМАХА, 
анестезіолога  Олега Богданови-
ча ГОЛОЮХУ, педіатра Лесю Іва-
нівну ДОБРОВОЛЬСЬКУ.

Нехай здоров’я завжди добрим буде,

Хай у роботі ладиться усе,

За справи добрі хай шанують люди,

В сім’ю хай доля затишок несе.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Вітаємо з днем народження 
фельдшера-лаборанта ТРТМО  
Марію Василівну ЧАБАН, медич-
них реєстраторів Надію Степанів-
ну РУСЕНКО, Любов Олегівну  
КАНЮГУ, молодших медичних сес-
тер Стефанію Василівну  
КОНЕНКО, Надію Вікторівну 
СТАРКО, медичну сестру стаціона-
ру Баворівської дільничної лікарні 
Марію Степанівну НОВОСАД.

Нехай щасливо стеляться дороги,

Життя, неначе щедрий сад, цвіте,

Хай обминають прикрощі й тривоги,

Хай щедро світить сонце золоте.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Щиро вітаємо з днем народжен-
ня вчителя української мови і літе-
ратури, світової літератури Іванну 
Іванівну ЧЕРНЕЦЬКУ. 

Хай квітує доля у роках прекрасних,

А життя приносить радість і любов.

Миру і здоров’я, злагоди і щастя,

Многая літа Тобі знов і знов.

З повагою – педагогічний 
колектив Домаморицької  

ЗОШ І-ІІ ст.

Щиро вітаємо з днем народжен-
ня класного керівника 7 класу  
Іванну Іванівну ЧЕРНЕЦЬКУ.

Хай живе у душі казка, 

Щоб не знали Ви нещастя, 

Хай Божа Матір Вас оберігає, 

А Господь Бог всі ласки посилає.

З повагою – учні 7 класу 
Домаморицької ЗОШ І-ІІ ст.  

та батьки.

Колектив територіального цен-
тру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) щиро 
вітає з днем народження соціаль-
них працівників Марію Петрівну 
ШВАРЧЕВСЬКУ із с. Настасів та 
Наталю Миколаївну ДЕРЕВЛЯНУ  
із с. Смолянка. 

Нехай щастя буде у Вашому домі,

І радість хай з Вами буде завжди.

Здоров’я міцного, щасливої долі

Нехай Господь Бог дасть на довгі роки.

Колектив територіального цен-
тру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) Терно-
пільського району щиро вітає з юві-
леєм свою колегу  —  Марію  
Миколаївну ГАРАСИМ. 

Нехай життя Тебе щодень втіша,

Розлук не буде, горя і невдачі,

Хай роквітає молода душа

Від щастя, від кохання, від удачі.



П’ятниця, 11 січня 2013 року

Українська Греко-Католицька Церква
Січень

1 19 вт Боніфатія муч.
2 20 ср Ігнатія Богоносця свщм. (передпр. Різдва Христового)
3 21 чт Юліянії мучц.
4 22 пт Анастасії вмучц.
5 23 сб 10 мучеників у Криті
6 24 нд Перед Різдвом. Навечір’я Різдва Христового (піст), 

Євгенії прпмучц. Гл.6.Ев.9
7 25 пн РІЗДВО ХРИСТОВЕ
8 26 вт +Собор Пресвятої Богородиці і св. Йосифа
9 27 ср +Стефана первомуч. і архидиякона
10 28 чт 20 тис. мучч., спалених в Нікомидії
11 29 пт Св. дітей, убитих у Вифлеємі, Маркела прп.
12 30 сб Анісії мц., Зотика прп.
13 31 нд По Різдві. Меланії Римлянки прп. (від. Різдра 

Христ.) Гл.7.Єв.10
14 1 пн Обрізання ГНІХ, Василія Великого свят.
15 2 вт Сильвестра свят., (передпр. Богоявлення)
16 3 ср Малахії прор., Гордія муч.
17 4 чт Собор 70 апостолів, Теоктиста прп.
18 5 пт Навечір’я Богоявлення (піст), Теопемпта й Теони 

мучч.
19 6 сб БОГОЯВЛЕННЯ ГОСПОДНЄ
20 7 нд По Богоявленні. Собор св. Івана Хрестителя 

Гл.8.Єв.11
21 8 пн Юрія Хозевіта прп., Домніки прп., Еміліяна ісп.
22 9 вт Полієвкта муч.
23 10 ср Григорія свят.,13-ти  Пратулинських мучч.
24 11 чт +Теодосія Великого прп.
25 12 пт Татіяни мучц.
26 13 сб Єрмила і Стратоніка мучч.
27 14 нд Прпп.Отців, убит. в Синаї. Ніни рівноап. (гал.Бого-

явл.) 29Гл.1,Єв.1
28 15 пн Павла Тебського, Івана Кущника прпп.
29 16 вт Поклоніння кайданам св. ап. Петра
30 17 ср + Антонія Великого прп.
31 18 чт Атанасія і Кирила, аєпп. Олександрійських святт.

Червень
1 19 сб Патрикія свщмуч., єп. Пруського
2 20 нд Самарянки. Талалея муч. Гл.4.Єв.7
3 21 пн +Костянтина і Олени рівноапп.
4 22 вт Василіска муч.
5 23 ср Єфросиніі Полоцької прп., Михаїла прп.  (відд. Перепо-

ловинення)
6 24 чт Симеона Дивногорця, Микити Переяслав, прпп.
7 25 пт +3-є віднайдення Голови св.Івана Христителя
8 26 сб Карпа ап., одного з 70-ти
9 27 нд Сліпородженого.Терапонта свщмуч., еп. Сардійського 

Гл.5.Єв.8
10 28 пн Микити прп., єп. Халкедонського 
11 29 вт Теодосії діви, прпмучц.
12 30 ср Ісаакія Далматського прп. (відд. Пасхи)
13 31 чт ВОЗНЕСІННЯ ГОСПОДНЄ
14 1 пт Юстина муч. і тих, що з ним
15 2 сб Никифора ісп., патр. Царгородського
16 3 нд Св. Отців. Лукиліяна муч. і тих, що з ним.Гл.6.Єв.10
17 4 пн Митрофана свят., патр. Царгородського
18 5 вт Доротея свщмуч., єп. Тирського,  Косми пресв.
19 6 ср Висаріона, чудотв. й Іларіона Нов. прпп.
20 7 чт Теодота свщмуч.
21 8 пт Перен. мощей вмуч.Теодора Тирона 
(відд. Вознесіння)
22 9 сб Заупокійна. Кирила свят., аєп.Олександрійського
23 10 нд ЗІСЛАННЯ СВЯТОГО ДУХА. ПЯТИДЕСЯТНИЦЯ 

Гл.7.Єв.9
24 11 пн Святого Духа, Пресвятої Трійці. + Вартоломея і Варна-

ви апп.
25 12 вт Онуфрія Великого і Петра Атонського прпп.
26 13 ср Акилини мучц., Трифілія свят.
27 14 чт Миколая Чарнец. і 24 співмчч.,Омеляна  

Ковча, Єлисея прор.
28 15 пт Амоса прор., Єроніма прп., пресвітера Стридонського
29 16 сб Тихона свят., єп. Аматунського (відд. Пятидесятниці)
30  17 нд Всіх Святих. Мануїла, Савела, Ісмаїла мучч. 1 
Гл.8.Єв.1

Травень
1 18 ср Івана прп., учня Григорія Декаполіта
2 19 чт Великий Четвер. Івана печерника прп. (Страсті)
3 20 пт Велика П’ятниця (Плащаниця).Теодора 
Трихіни прп.
4 21 сб Велика Субота. Януарія свщмуч., Теодора Пергійського муч.
5 22 нд Воскресіння Христове. Пасха. Гл.1
6 23 пн Світлий понеділок.Юрія Переможця,вмч.Гл.2
7 24 вт Світлий вівторок. Сави Стратилата, мч.Гл.3
8 25 ср +Марка апостола і євангеліста. Гл.4
9 26 чт Василія свщмч, єп. Амасійського. Гл.5
10 27 пт Симеона свщмч, Стефана, єп. Володимир-Волинського. Гл.6
11 28 сб Ясона і Сосіпатра апп., Максима й ін. мучч., Кирила прп.Гл.8
12 29 нд +Томина. 9 мучч. в Кизиці. Мемнона чудотв. прп.

Гл.1.Єв.1
13 30 пн +Якова ап., брата св. Івана Богослова
14 1 вт Єремїіпрор.
15 2 ср Атанасія Великого свят.
16 3 чт  +Теодосія Печерського прп., Тимотея і  Маври мучч.
17 4 пт Пелагії мучц.
18 5 сб Ірини мучц., Никифора прп.
19 6 нд Мироносиць. Йова праведного і многостраждального 

Гл.2.Єв.3
20 7 пн Акакія муч., Поява чесного Хреста в  Єрусалимі
21 8 вт +Івана Богослова, ап.,Арсенія Великого прп.
22 9 ср Перен. мощей свят. Миколая, Ісаї прор., Христофора муч.
23 10 чт +Симона Зилота, ап.
24 11 пт +Кирила і Методія, учителів слов’ян,  рівноапп.
25 12 сб Єпіфанія, єп. Кіпрського і Германа, святт.
26 13 нд Розслабленого. Глікерії мучц.Гл.3.Єв.4
27 14 пн Ісидора муч.
28 15 вт Пахомія Великого прп.
29 16 ср Переполовинення. Теодора прп., Віта, Модеста й ін. 

мучч.
30 17 чт Андроніка ап. і тих, що з ним
31 18 пт Теодота, Петра, Діонісія, Андрія й ін. мучч.

Квітень
1 19 пн Хризанта і Дарії мучч.
2 20 вт Препп. Отців, убитих у монастирі св. Сави
3 21 ср Якова ісп.
4 22 чт Василія Анкірського 
свящмч.
5 23 пт Нікона і його учнів мучч.
6 24 сб Захарії прп., Артемона свят.(передпр. Благовіщення)
7 25 нд 3 посту Хрестопокл. БЛАГОВІЩЕННЯ ПРЕСВ.  БОГО-

РОДИЦІ Гл.З.Єв.11
8 26 пн Собор архангела Гавриїла (від. Благовіщення)
9 27 вт Матрони Солунської мучц.
10 28 ср Іларіона прп., Стефана прп.
11 29 чт Марка прп. і Кирила, диякона свщмучч.
12 30 пт Івана Ліствичника прп.
13 31 сб Іпатія прп., єп. Гангренського
14 1 нд 4 посту. Івана Ліствичн. прп., Марії Єгипетської прп. 

Гл. 4, Єв. 1
15 2 пн Тита Чудотворця прп.
16 3 вт Микити, ігумена Мідікійського прп.
17 4 ср Йосифа Пісноп. і Юрія, що в Малеї прпп. (Поклони)
18 5 чт Теодула, Агатопода та ін. мучч.
19 6 пт + Методія свят., Євтихія свят.
20 7 сб Акафістова. Юрія прп., єп. Митіленського
21 8 нд 5 посту.Марії Єгипет.прп., Іродіона, Агава та ін. апп. 

Гл.5.Єв.2
22  9 пн Євпсихія муч.
23 10 вт Терентія, Африкана, Максима та ін. 36 мучч.
24 11 ср Антипа свщмуч., єп. Пергамського
25 12 чт Василія ісп., єп. Парійського
26 13 пт Артемона Лаодикійського свщмуч.
27 14 сб Лазарева субота. Мартина ісп., Антонія, Івана, Євстатія 

мучч.
28 15 нд КВІТНА. Аристарха, Пуда. Трохима апп.Гл.6.Єв.

Мт.83
29 16 пн Агапії, Ірини,  Хіонії мучцц.
30 17 вт Симеона прп.,  Акакія прп.

Березень
1 16 пт Памфіла, Порфірія та ін. мучч.
2 17 сб Теодора Тирона вмуч.
3 18 нд Блудного Сина. Льва свят., папи Римського Гл.б.Єв.б
4 19 пн Архипа ап.
5 20 вт Льва прп., єп. Катанського
6 21 ср Тимотея прп.,  Євстатія свят.
7 22 чт Віднайд. мощей мучч.,  що в Євгенії.
8 23 пт Полікарпа свщмч.,  єп. Смирнського
9 24 сб Заупокійна. +І і II віднайдення Голови св. Івана Христи-

теля
10 25 нд М’ясопусна.Тарасія свят., аеп. Царгородського 

Гл.7.Єв.7
11 26 пн Порфирія свят.,   п. Газького
12 27 вт Прокопія Декаполіта прп. й ісп.
13 28 ср Василія прп. й ісп.
14 1 чт Євдокії прпмучц.
15 2 пт Теодота (Богдана),  єп. Киринейського свщмуч.
16 3 сб Євтропія, Клеоніка і  Василіска мучч.
17 4 нд Сиропусна. Герасима прп.Гл.8.Єв.8
18 5 пн Конона муч. Початок Великого Посту
19 6 вт 42-ох мучч. Аморійських
20 7 ср Василія, Єфрема, Капітона та ін. свщмучч.
21 8 чт Теофілакта, єп. Нікомидійського свят.
22 9 пт + 40 мучеників Севастійських
23 10 сб Кондрата, Леоніда, Галини та ін. мучч. Теодора Тирона 

вмуч.
24 11 нд 1 посту. Софронія свят., патр. Єрусалимського 
Гл.1.Єв.9
25 12 пн Теофана ісп., Григорія Двоєслова свят., папи Римсько-

го
26 13 вт Перенесення мощей свят. Никифора, патр. Царгород-

ського
27 14 ср Венедикта прп.
28 15 чт Агапія та ін. 6 мучч.
29 16 пт Савина і Папи мучч.
30 17 сб Олексія прп., чоловіка Божого
31 31 18 нд 2 посту. Кирила свят., аєп. Єрусалимськго Гл.2, Єв.10

Лютий
1 19 пт Макарія Єгипетського прп.
2 20 сб + Євтимія Великого прп.
3 21 нд Максима ісп. Неофіта.Євгенія. Валеріяна та ін. 

мучч. 30Гл.2,Єв.2
4 22 пн Тимотея ап., Анастасія Перського прпмуч.
5 23 вт Климента свщмуч., Агатангела муч.
6 24 ср Ксенії (Оксани) Римлянки прп.
7 25 чт + Григорія Богослова, аєп. Царгородського 

свят.
8 26 пт Ксенофонта і Марії прпп.
9 27 сб +Перенесення мощей свят. Івана Золотоустого
10  28 нд Єфрема Сирійця прп. 31 Гл.З.Єв.З
11 29 пн Перенесення мощей свщмуч. Ігнатія Богоносця
12  30 вт Трьох Святих: Василія Вел.,Григорія Богосл., 

Івана Золотоустого
13 31 ср Кира та Івана безсрібників і чудотворців
14 1 чт Трифона муч. (передпр. Стрітення)
15 2 пт СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЄ.
16 3 сб Симеона Богоприємця і Анни Пророчиці
17 4 нд Закхея. Ісидора  Пилюсіотського прп. 32 

Гл.4.Єв.4
18 5 пн Агафії мучц.
19 6 вт Вукола прп., єп. Смирнського, Сілвана свщмуч.
20 7 ср Партенія свят., Луки прп.
21 8 чт Теодора Стратилата вмуч., Захарії прор.
22 9 пт Никифора муч. (відд. Стрітення)
23 10 сб Харалампія муч.
24 11 нд Митаря і Фарисея. Власія свщмуч. єп. Севас-

тійського Гл.5,Єв.5
25 12 пн Мелетія свят., аєп. Антіохійського
26 13 вт Мартиніяна прп., Зої, Фотинії (Світлани) прпп.
27 14 ср + Перест.Кирила рівноап., Авксентія прп.
28 15 чт Онисима ап.

Грудень
1 18 нд Платона і Романа мучч. 2 3Гл.6, Єв.1
2 19 пн Авдія прор., Варпаама муч.
3 20 вт Григорія Декаполіта прп., Прокла св. (передпр. Введення)
4 21 ср ВВЕДЕННЯ В ХРАМ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
5 22 чт Филимона ап. і тих, що з ним
6 23 пт Амфілохія єп.Іконійського і Григорія єп. Акрагантійського 

святт.
7 24 сб Катерини вмучц., Меркурія вмуч.
8 25 нд Климента папи Рим. Петра  свщмуч. (відд. Введення) 24 

Гл.7, Єв.2
9 26 пн Аліпія прп., пам’ять посвяч. храму св. Юрія в Києві 
10 27 вт Якова Персіянина вмуч., Паладія прп.
11 28 ср Стефана Нового прпмуч., Іринарха муч.
12 29 чт Парамона муч., Філумена муч., Акакія прп.
13 30 пт +Андрія Первозванного ап.
14 1 сб Наума прор.
15 2 нд Авакума прор. 25Гл.8. Єв.3
16 3 пн Софоніі прор.
17 4 вт Варвари вмучц., Івана Дамаскина прп.
18 5 ср +Сави Освященного прп.
19 6 чт Миколая Чудотворця свят., аєп. Мір Лікійських
20 7 пт Амвросія свят., єп. Медіоланського
21 8 сб Патапія прп. (передпр. Непорочного Зачаття)
22 9 нд Непорочне Зачаття Пресв. Богородиці (Зач. св. Анни) 26 

Гл.1.Єв.4
23 10 пн Мини, Єрмогена, Євграфа мучч.
24 11 вт Даниїла Стовпника прп.
25 12 ср Спиридона прп., єп. Трімітійського
26 13 чт +Євстратія, Євгенія, Ореста й ін. мучч.
27 14 пт Тирса, Левкія, Филимона та ін. мучч.
28 15 сб Єлевтерія свщмуч., Стефана ісп., Павла прп.
29 16 нд Св. Праотців. Агея прор. (відд. Непорочного Зачаття) 7 

Гл.2, Єв.5
30 17 пн Даниїла прор. і трьох юнаків: Ананії, Азарії і Мисаїла 
31 18 вт Севастіяна муч. і вояків його

Листопад
1 19 пт Йоїла прор., Уара муч., Теодора Ромжі свщмуч.
2 20 сб Артемія вмуч.
3 21 нд Іларіона Великого ПРП.19Гл.2, Єв.8
4 22 пн Аверкія рівноап. і 7-х юнаків, що в Ефезі
5 23 вт Якова ап., брата Господнього
6 24 ср Арети муч. і тих, що з ним
7 25 чт Маркіяна і Мартирія мучч.
8 26 пт Димитрія Мироточця вмуч.
9 27сб Нестора муч., Капітоліни, Єротіїди мучцц.
10 28 нд Параскеви П’ятниці мучц., Терентія і Неоніли мучч. 

20 Гл.3,Єв.9
11 29 пн Анастасії прпмучц., Аврамія Ростовського прп.
12 30 вт Зиновія і Зиновії мучч.
13 31 ср Стахія, Амплія та ін. апп., Єпімаха муч.
14 1 чт Косми і Дам’яна безср. і чудотв.
15 2 пт Акиндіна, Пигасія, Афтонія, Єлпидифора і ін. мучч.
16 3 сб Акепсима єп., Йосифа пресв., Айтала мучч.
17 4 нд Йоанікія Великого прп. Ніканша муч. Єрмея пресв. 

21 Гл.4. Єв.10
18 5 пн Галактіона і Епістими мучч.
19 6 вт Павла ісп., аєп. Царгородського
20 7 ср 33-х мучч. в Мелітині, Йосафати Гордашевської 

прп.
21 8 чт Собор архистратига Михаїла і всіх Безтілесних Сил
22 9 пт Матрони, Теоктисти прпп., Онисифора, Порфірія 

мучч.
23 10 сб Ераста, Олімпа, Родіона апп. і тих, що з ними
24 11 нд Мини, Віктора, Вінкентія мучч.Теодора Студита прп. 

22 Гл.5, Єв.11
25 12 пн Йосафата свщмуч., аєп. Полоцького
26 13 вт +Івана Золотоустого свят.
27 14 ср +Филипа ап.
28 15 чт Гурія, Самона, Авіва мучч. і ісп. 
Початок Різдвяного посту
29 16 пт +Матея ап. і єванг.
30 17 сб Григорія свят., єп. Неокесарійського,
 чудотворця

Жовтень
1 18 вт Євменія прп., єп.Гортинського
2 19 ср Трохима, Саватія, Дорімедонта мучч.
3 20 чт Євстратія вмуч., Михаїла і Теодора Чернігівських чудотв.

мучч.
4 21 пт Кондрата ап. (відд Воздвиження)
5 22 сб Фоки свщмуч., єп. Синопійского, Йони прор., Йони пресві-

тера прп.
6 23 нд Зачаття св. Івана Хрестителя. 15Гл.6.Єв.4
7 24 пн Теклі рівноап., первомучц.
8 25 вт Єфросинії прп.
9 26 ср +Переставлення ап. і єванг. 
Івана Богослова
10 27 чт Калістрата муч. і вояків його, Ніла прп.
11 28 пт +Харитона ісп.прп., собор прпп.Отців Печерських, Вячес-

лава св.
12 29 сб Киріяка самітника прп.
13 30 нд Григорія свщмуч., єп. Вірменського 16Гл.7.6в.5
14 1 пн Покров Пресвятої Богородиці
15 2 вт Кипріяна свщмуч., Юстини мучц.
16 3 ср Діонісія Ареопагіта свщмуч.
17 4 чт Єротея свщмуч., Франціска Асижського прп.
18 5 пт Харитини мучц.
19 6 сб +Томи ап.
20 7 нд Сергія і Вакха мучч. 17Гл.8.Єв.6
21 8 пн Пелагії прп.
22 9 вт +Якова ап., Андроніка, Атанасії прпп., блаж. Івана Павла II
23 10 ср Євлампія та Євлампії, мучч.
24 11 чт Филипа ап., Теофана прп., єп. Нікейського
25 12 пт Прова, Тараха і Андроніка мучч., Косми Святоградця прп.
26 13 сб Карпа, Папіли, Агатоніки мучч.
27 14 нд Царя Христа. Св.Отців 7 Собору. Назарія та ін. мучч.18 

Гл.1,Єв.7
28 15 пн Євтимія Нового прп., Лукіяна прпмуч.
29 16 вт Лонгіна сотника муч.
30 17 ср Осії прор., Андрія Критського прпмуч.
31 18 чт  +Луки ап. і єванг.

Вересень
1 19 нд Андрія Стратилата муч, і тих, що з ним.10Гл.1Єв.10
2 20 пн Самуїла прор.
3 21 вт Тадея ап., Васси мучц.
4 22 ср Агатоніка, Северіяна та ін. мучч.
5 23 чт Луппа муч., Іринея Ліонського свщмуч (відд. Успіння)
6 24 пт Євтиха свщмуч.
7 25 сб Тита ап., перенесення мощей ап. Вартоломея
8 26 нд Адріяна і Наталії мучч. 11Гл.2.Єв.И
9 27 пн Пімена прп.
10 28 вт Мойсея Мурина прп., Августина свят.,Собор преп. 

Отців Печерс.
11 29 ср + Усікновення Голови св. Івана Христителя (піст)
12 30 чт Олександра, Івана, Павла Нового святт., патр. Царго-

родських
13 31 пт +Покладення пояса Пресв. Богородиці
14 1 сб + Поч. Церковного Року. Симеона Стовп, прп., Айтала муч.
15 2 нд Маманта муч. Івана Посника прп.12 Гл.3.Єв.1
16 3 пн Антима свщмуч., єп. Нікомидії, Теоктиста прп.
17 4 вт Вавили свщмуч., Мойсея Боговидця прор.
18 5 ср Захарії прор., батька св. Івана Христителя
19 6 чт Спогад чуда арх. Михаїла в Колосах,Євдоксія і ін. мучч.
20 7 пт Созонта муч. (передпр. Різдва)
21 8 сб РІЗДВО ПРЕСВ. БОГОРОДИЦІ
22 9 нд Перед Воздв. Йоакима і Анни прав. Северіяна муч.13 

Гл.4.Єв.2
23 10 пн Минодори, Митродори, Німфодори мучц.
24 11 вт Теодори Олександрійської прп.
25 12 ср Автонома свщмуч. (відд. Різдва)
26 13 чт Корнилія свшмуч.(передпр. Воздвиження)
27 14 пт ВОЗДВИЖЕННЯ ЧЕСНОГО ХРЕСТА (піст)
28 15 сб Микити вмуч.
29 16 нд По Воздвиженні.ЄвФимії вмучц.14Гл.5.Єв.3
30 17 пн Віри, Надії, Любови та матері Софії мучцц.

Серпень
1 19 чт Макрини прп., Дія прп., Альфонса прп.
2 20 пт +Іллі прор.
3 21 сб Симона й Івана прпп., Єзекиїла прор.
4 22 нд Марії Магдалини рівноап.,поверн.  мошей свщмуч.

Фоки 6Гл5.Єв.6
5 23 пн Трохима, Теофіла мучч. і тих, що  з ними
6 24 вт +Бориса і Гліба мучч., Христини вмучц.
7 25 ср +Успіння св. Анни, матері Пресв. Богородиці
8 26 чт Єрмолая свщмуч., Параскеви прпмучц.
9 27 пт +Пантелеймона вмуч., Климента свят.
10 28 сб Прохора, Ніканора, Тимона, Пармена апп. і дияк.
11 29 нд Калиніка муч.7 Гл.6.Єв.7
12 30 пн Сили, Силуана, Крискента, Єпенета, Андроніка апп.
13 31 вт Євдокима прав, (передпр. перен. Чесного Хреста)
14 1 ср Перен.Чесн.Хреста, мучч.Макавеїв. 
Початок Успенського Посту
15 2 чт Перенесення мощей первомуч. Стефана
16 3 пт Ісаакія, Далмата, Фавста прпп.
17 4 сб 7-х мучч. Єфеських, Євдокії прмучц.
18 5 нд Євсигнія муч, (передпр. Преображення) 8 Гл.7,Єв.8
19 6 пн ПРЕОБРАЖЕННЯ ГОСПОДНЄ
20 7 вт Дометія прпмуч.
21 8 ср Еміліяна ісп., єп. Кізицького
22 9 чт +Матія ап., Івана Віанея св.
23 10 пт Лаврентія архидиякона муч.
24 11 сб Євпла муч.
25 12 нд Пресв.Богородиці Владичиці України.Фотія і ін.

мучч. 9Гл.8.6в.9
26 13 пн Максима іспов., прп. (відд. Преображення)
27 14 вт Перен. мощей прп. Теодосія Печерського (передпр.

Успіння)
28 15 ср УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
29 16 чт Нерукотворного Образа ГНІХ,  Діомида мч.
30 17 пт Мирона муч.
31 18 сб Флора і Лавра мучч.

Липень
1 18 пн Леонтія муч. Початок Петрового Посту.
2 19 вт + Юди ап., брата Господнього
3 20 ср Методія свщмч.
4 21 чт + Пресв. Євхаристії (на неділю). Юліяна Тарсійського муч.
5 22 пт Євсевія свщмуч., єп. Самосатського
6 23 сб Агрипини мучц.
7 24 нд +Пресв. Євхаристії. Різдво Івана Христителя. 2 Гл.1.Єв.2
8 25 пн Феврони прпмучц.
9 26 вт Давида Солунського прп.
10 27 ср Сампсона прп., лікаря
11 28 чт Перен. мощей безсрібників Кира та Івана (відд. Пресв. 

Євхаристіі)
12 29 пт Петра і Павла, верх. апп. + Пресв. Серця Ісуса (на нед.)
13 30 сб +Співстраждання Пресв.Богородиці. + Собор 12-ох апос-

толів
14 1 нд 1 +Пр.Серця Ісуса. Косми, Дам’яна. М.Б.Неуст.Помочі 

3Гл.2,Єв.3
15 2 пн +Покладення ризи Пресв. Богородиці у Влахерні
16 3 вт Якинта муч., Анатолія свят., патр.  аргородського
17 4 ср Андрія свят., Марти прп., Павла Гойдича свшмуч.
18 5 чт +Атанасія Атонського прп.
19 6 пт Сісоя Великого прп.
20 7 сб Томи, що в Малеї, Акакія, що в Ліствиці прпп.
21 8 нд Всіх святих українського народу. Прокопія вмуч. 4Гл.3.Єв.4
22 9 пн Панкратія свщмуч., єп. Тавроменійського
23 10 вт +Антонія Печерського прп., Франциска,  Рафаїла та ін. 

мучч.
24 11 ср Ольги рівноап., княгині Київської,  Євфимії мучц.
25 12 чт Прокла та Іларія муч.,Михаїла Малеїна прп.
26 13 пт Стефана прп., Юліяна свят., Собор архангела Гавриїла
27 14 сб Акили ап., Онисима прп.
28 15 нд Св.Отців 6-ох соборів. Володимира Великого рівноап. 

5Гл.4,Єв.5
29 16 пн Атеногена свщмуч. і 10-ох його учнів
30 17 вт Марини вмчц.
31 18 ср Якинта й Еміліяна мучч.

      ПОСТИ
Великий піст: 18 березня — 4 травня.
Петрівка: 1 липня —11 липня.
Спасівка: 14 серпня — 27 серпня 
Пилипівка: 28 листопада — 6 січня.

      СТРОГІ ПОСТИ
6 січня — Навечір’я Різдва Христового.
18 січня — Навечір’я Богоявлення.
18 березня — початок Великого посту 
3 травня — Велика П’ятниця.
11 вересня — Усікновення голови Івана Хрестителя.
27 вересня — Воздвиження Чесного Хреста. 
Кожна п’ятниця, крім загальниць.

     ЗАБОРОНЕНІ ЧАСИ 

       (без весіль і забав):
1. Всі пости.
2. Від Різдва Христового до Богоявлення.
3. Від Великодня до Томиної неділі.

     ЗВІЛЬНЕННЯ  
     ВІД ПОСТУ
1 січня — Новий рік.
24 серпня — День Незалежності України. 
Дні, на які припадають Господські 
та Богородичні свята.

Церковний календар8-9

2013
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Земельна реформа ●

Від Різдва до Стрітення ●Цікаві зустрічі ●

Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

Андрій Курков – український 
письменник світового рівня, 
бо як іще можна назвати авто-
ра книг, які перекладено на 36 
мов світу? Його найпопулярні-
ший роман “Пікнік на льоду” 
було продано в Україні накла-
дом 150 тисяч примірників — 
більше, ніж будь-яку іншу 
книжку будь-якого іншого су-
часного українського пись-
менника. Попри факт, що  
Андрій Курков — уродженець 
Ленінградської області, він чу-
дово володіє українською мо-
вою. У Тернопіль пан Андрій 
приїхав з художницею Тетя-
ною Горюшиною – ілюстрато-
ром його видань, аби презен-
тувати свою восьму книгу для 
дітей – “Чому їжачка ніхто не 
гладить”, а також почути своїх 
відданих читачів, серед яких 
були діти шестирічного віку! 
Текст казки “Чому їжачка ніх-
то не гладить” займає всього 
один аркуш паперу формату 
А4, який Андрій Курков напи-
сав протягом двох тижнів. А от 
через ілюстративний матеріал 
вихід книги затягнувся аж на 
чотири роки. Як зазначила  
Тетяна Горюшина, увесь цей 
час вона удосконалювала об-
раз їжачка та намагалася зро-
бити його максимально при-
йнятним для свідомості ма-
леньких читачів, або лише 
“проглядайликів” книг. Про-
понуємо читачам “Подільсько-
го слова” знайомство з Андрі-
єм Курковим у форматі кон-
спекту запитань і відповідей, 
які прозвучали під час зустрічі 
з письменником у грудні в 
тернопільській книгарні “Є”.

— Яку книгу Ви прочитали у 
дитинстві першою?

— Звісно, і за Колобка, і за долю 
Ріпки хвилювався, проте 
пам’ятнішою є книга “Чарівник сма-
рагдового міста” Олександра Вол-
кова. 

— Як оцінюєте якість сучасної 
української дитячої літератури?

— Нині можна говорити про ріст 
рівня культури та естетичності дитя-
чої книжки. Зараз актуально твори-
ти формат “книга – іграшка”. У Єв-
ропі уже давно практикують видан-
ня дитячих казок, якими можна ба-
витися, наприклад, купаючись у 
ванній, книжки з тканини. В Україні 
поки що такого нема, проте у нас є 
професійна ілюстрація дитячих кни-
жок, навіть краща, ніж у Німеччині 
чи Польщі.

— Що спонукає Ваш перехід 
від серйозних жанрів у дитячу 
літературу?

— Бажання відпочити від негати-
ву. Дитяча література вимагає на-
лаштувань на позитивне, дозволяє 
абстрагуватися від болючих про-
блем сьогодення. Написання казок 
для дітей спонукає до відповідальні-
шого ставлення автора, ніж коли він 

пише роман, чи у будь-якому іншо-
му жанрі.

— Останнім часом відомі укра-
їнські письменники все частіше 
вдаються до написання творів 
для дітей. Чи можна нині говори-
ти про моду на дитячу літерату-
ру?

— З дитячою літературою у нас 
усе гаразд. Проблема – відсутність 
якісної підліткової книги. У розвине-
них країнах такий продукт займає 
близько 20% книжкового ринку. Це 
усуває момент відриву читача від 
дитячої до дорослої книги. Ще у нас 
немає єдиного книжкового ринку. 
Приміром, про книги, які виходять у 
Вінниці не знають навіть у Києві, та 
й з книгарнями бідно. У Німеччині, 
до прикладу, у селах з чисельністю 
населення 800 осіб є по дві книгар-
ні, але це інший рівень культурних 
потреб. У нас економічні потреби 
дуже часто затьмарюють культур-
ні…

— Порадьте, будь ласка, як 
заохотити дітей до читання?

— Варто порадити малечі напо-
лягати на тому, аби старші частіше 
їм читали. 

— Ви читали свої твори у пе-
рекладі?

— Зараз я користуюся сімома 
мовами – українською, російською, 
польською, англійською, французь-
кою, німецькою, японською, тому 
кілька перекладів читати можу.

— Можете визначити найкра-
щий переклад?

— Перекладача роману “Пікнік на 
льоду” на французьку мову Наталію 
Мерж’є у 2000 році нагороджено 
Національною премією Франції за 
кращий переклад іноземної літера-
тури. Найкращий досвід спілкуван-
ня з перекладачами був у японсько-
му видавництві. Перекладач спеці-
ально приїхала на тиждень у Київ за 
рахунок видавництва, аби детальні-
ше ознайомитися із середовищем, 
культурою, звичаями, де творить 
автор. Я показував їй кафе, у яких 
відпочивали герої роману, вона за-
зирала у вікна будинків, про які 
йдеться. Такого ставлення до пере-
кладу я ще не зустрічав.

— Як Ви вивчаєте місто, яке 

стає головною ареною подій у 
Ваших творах? Уявімо, що це – 
Тернопіль.

— Для цього потрібно приїхати у 
місто не як письменник, що відвідує 
зустрічі з читачами. Як звичайний 
заїжджий, вивчати людей з найниж-
чої соціальної сходинки до верху. 
Приміром, знайти спільну мову з 
безхатченками, розпитати у них, де 
краще розбирати сміття, куди зда-
вати склотару. Після сьомої поїздки 
можна й на каву до губернатора на-
проситися… (Усміхається).

— З чим у Вас асоціюється 
Тернопіль?

— Тернопіль — це місто навколо 
озера.

— Які Ваші романи екранізо-
вано?

— Найуспішнішим вийшов фільм 
“Приятель небіжчика”, знятий у 
1997 році за повістю “Любий друг, 
приятель небіжчика”. До речі, на 
французький кошт – сценарій до 
цього фільму переміг у конкурсі Мі-
ністерства культури Франції. Це 
єдиний фільм частково українсько-
го виробництва, який пройшов ко-
мерційний показ у 18 країнах світу. 

— Що порадите читати з влас-
ного досвіду?

— Найкращий роман останніх 20 
років – “Солодка Даруся” Марії Ма-
тіос. Серед молодих письменників 
вартують уваги – “Хронос” Тараса 
Антиповича, “Urban Strike” Антона 
Кушніра. Подобається стиль Тараса 
Прохаська, Юрка Іздрика. У найно-
вішому романі Юрія Винничука 
“Танго смерті” автор перевершив 
самого себе.

— Якою бачите Україну май-
бутнього?

— На жаль, керманичам майбут-
нього нашої держави – українським 
політикам не вигідно думати про 
майбутнє країни. Їм важливо, аби 
їх електорат якомога довше зали-
шався неосвіченим і таким недале-
ким, як він є. Гадаю, Україна змі-
ниться через 20-25 років, коли 
підросте нове покоління українців. 
Головна проблема – як за цей пе-
ріод подолати корупцію – хворобу, 
яка здатна передаватися генетич-
ним чином.

Андрій Курков:  
“Тернопіль — це місто 

навколо озера”

Нещодавно письменник Андрій Курков (зліва) та художниця 
Тетяна Горюшина у тернопільській книгарні “Є”  

репрезентували книгу для дітей “Чому їжачка ніхто не гладить”.

Валентина КУЗЬ, 
учениця 10-Б класу  

Тернопільської 
спеціалізованої школи №7  
з поглибленим вивченням 

іноземних мов.

28 грудня у Тернопільській 
спеціалізованій школі  № 7 
відбулася вистава для бать-
ків та учнів у виконанні  пе-
дагогічного колективу шко-
ли. Спочатку вистава пла-
нувалася лише для випус-
кників та їх батьків, аби 
трішки відволікти учнів від 
великого навантаження пе-
ред випускними іспитами 
та красиво, з гумором по-
прощатись з 2012 роком. 
Проте, про виставу швидко 
дізнались усі учні школи, 
тож її могли подивитись усі 
охочі.

Ідея вистави належить дирек-
тору школи Світлані Миколаївні 
Константиновій, яка найбільше у 
своїй роботі любить те, що може 
дарувати радісні моменти  учням. 
Саме завдяки Світлані Микола-
ївні весь колектив ТСШ №7 та-
кий дружний. Також Світлана 
Миколаївна разом зі своїми за-
ступниками (Тетяною Володими-
рівною Губар і Людмилою Ми-
хайлівною Лавренчук) виконали 
роль компанії Баби-Яги, яка при-
їхала з Лондона. Цей казковий 
образ було зіграно так позитив-
но, що після закінчення вистави 
роль директора школи була од-
нією з найбільш згадуваних.

Сценарієм займалась заступ-
ник директора з виховної робо-
ти Ольга Богданівна Козак. Оль-
га Богданівна разом зі Світла-
ною Михайлівною Глухою та 
Людмилою Михайлівною Ільчук 
яскраво і незабутньо зіграли ро-
лі Ткачихи, Триндичихи та 
Д’ячихи, які ніяк не могли визна-
читись — Вакула утопився чи по-
вісився. Колективні хореогра-
фічні номери були поставлені 
Надією Костянтинівною Світлик, 
яка є керівником зразкового ди-
тячого танцювального колективу 
ТСШ №7 “Лелеки”. 

Музичним супроводом виста-
ви школа завдячує Мирону Іва-
новичу Барану. Спасибі вчите-
лям, які виконували колядки. 
Глядачі радо приєднувались до 
створеної ними новорічно-
різдв’яної феєрії.

Роль Солохи виконала заступ-
ник директора школи Галина Ми-

колаївна Костюк. Її вихід на сце-
ну викликав шквал оплесків. Це й 
не дивно. Галина Миколаївна — 
яка в житті, така і на сцені — ве-
села, енергійна, дотепна.

Головними героями казки бу-
ли Оксана — вчитель англійської 
мови Наталя Степанівна Тарасюк 
та Вакула — вчитель фізичного 
виховання Віталій Анатолійович 
Гавронський.

Одними з найколоритніших 
були роль Чорта, яку виконав 
вчитель фізичного виховання 
Владислав Михайлович Русанюк 
та дует Кумів — вчителя трудово-
го навчання Анатолія Ярославо-
вича Бомка та вчителя україн-
ської мови та літератури Петра 
Ярославовича Михайліва. Лише 
учитель фізичного виховання міг 
підскочити так високо, аби зірва-
ти місяць з небес. А найвеселіша 
парочка Кумів зірвала бурхливі 
оплески. У їхньому виконанні бу-
ли дотепні жарти, а також вико-
ристання vip-таксі — “тачок” з 
подушками.

У 7 школі учні та вчителі за-
вжди все організовують разом, 
тому учні допомагали, як могли: 
встановлювали декорації, відпо-
відали за фото- та відеозйомку 
(Катя Михайлович, учениця 10-Б 
класу). До вистави були залучені 
учні 10 – А класу: Володя Рома-
нів, Ростик Гаврилишин, Назар 
Байталюк, Костя Парфенюк — 
учень 11-Б класу, Оля Крамаш 
— учениця 9-А класу. Велика від-
повідальність була покладена на 
учня 9-А класу Стаса Сапожніка, 
який працював за звукорежисер-
ським пультом разом з Тетяною 
Володимирівною Кульчицькою.

У виставі було використано 
близько 70 українських народних 
костюмів. Абсолютно усі персо-
нажі несли в собі новорічний 
святковий дух. Уся постановка 
була зіграна на звуках дзвінких 
колядок та добрих жартів.

Діти та батьки були вражені 
кількістю декорацій, світлових 
ефектів та дружньою атмосфе-
рою. Надалі адміністрація школи 
обіцяє нові постановки. Тож від 
усієї душі побажаємо нашій 
шкільній родині міцного здоров’я 
та життєвої наснаги, професій-
них успіхів та особистих творчих 
досягнень, сімейного щастя, 
злагоди та добробуту. Нехай 
здійсняться усі заповітні мрії, а 
будь-які повороти долі завжди 
відкривають лише чудові обрії, 
до яких хочеться йти, які хочеть-
ся пізнавати.

“Вечори на хуторі  
біля Диканьки”:  

сучасна інтерпретація

Учасники театралізованого дійства “Вечори на хуторі 
біля Диканьки” Тернопільської спеціалізованої школи 

№7 з поглибленим вивченням іноземних мов.

Галина ХИМЧУК, 
головний спеціаліст відділу 
землеустрою,  моніторингу, 

охорони та ринку земель  
управління Держкомзему в 

Тернопільському районі.

В Україні 19 серпня 2012 року 
вступив в силу закон №5077-VI 
про внесення змін до Земельно-
го кодексу України щодо поряд-
ку проведення земельних торгів 
у формі аукціону. Закон вста-
новлює, що земельні торги про-
водяться у формі аукціону, за 
результатами проведення якого 
укладається договір купівлі-
продажу, оренди земельної ді-
лянки з учасником земельних 
торгів, який запропонував най-

вищу ціну за земельну ділянку, 
або вищу плату за користування 
нею, зафіксовану в ході прове-
дення земельних торгів.

Закон також передбачає, що 
продаж земельних ділянок дер-
жавної або комунальної влас-
ності або прав на них має здій-
снюватися виключно на земель-
них торгах. Крім того, продаж 
земельних ділянок приватної 
власності або прав на них на зе-
мельних торгах може регулюва-
тися положеннями чинного Зе-
мельного кодексу, якщо інше не 
передбачено законом.

Відповідно до закону, укладе-
ний договір купівлі-продажу зе-
мельної ділянки нотаріально за-
свідчується, а право на земель-

ну ділянку, придбане за резуль-
татами проведення аукціону, 
підлягає державній реєстрації в 
порядку, визначеному законом. 
Нагадаємо, Верховна Рада Укра-
їни ухвалила відповідний закон 
5 липня 2012 року.

У Державному земельному 
агентстві вважають, що при-
йняття законопроекту дозволить 
розблокувати проведення зе-
мельних аукціонів. Окрім напо-
внення бюджетів всіх рівнів, це 
дозволить власнику землі бути 
впевненим, що земельну ділян-
ку у нього не віднімуть ні через 
суд, ні через прокуратуру.  
Порядок проведення аукціонів 
буде затверджувати Кабінет 
міністрів.

Порядок проведення земельних 
аукціонів визначить Кабмін
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ут-1
06.00 “Доброго ранку, Україно!”
06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.20, 7.40 Православний 
          календар.
06.30 АгроЕра.
06.45 Вiстi.ru.
07.45 Кiножурнал “Хочу все 
          знати”.
08.20 Д/ф “I. Алфьорова. 
          Нiчого не минає”.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.20, 14.40 Т/с “Маруся”.
10.55 Х/ф “Син полку”.
11.55 “Вiра. Надiя. Любов”.
12.50 “Надвечiр’я”.
13.25 Х/ф “Гiркий ялiвець”.
15.25 Бiатлон. Кубок свiту. 
        Спринт (чоловiки).
17.10 Концерт Вiтаса.
19.55 Зимовий жарт з 
     О. Воробей, Ю. Гальцевим.
20.40 За лаштунками 
         Шустер-Live.
21.15, 22.50 Шустер-Live.
22.45 Трiйка, Кено, 
          Секунда удачi.
00.30 Пiдсумки.

Канал “1+1”
06.10, 7.00, 8.00, 9.00,
    19.30 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.30, 8.05, 
    9.10 “Снiданок з “1+1”.
07.25 М/ф “Ескiмоска”.
10.00, 17.10 Т/с “Величне
        столiття. Роксолана-2”.
11.50 Т/с “Шерлок-3”.
13.50 “Не бреши менi-3”.
14.50 “Сiмейнi мелодрами”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-2”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
20.00 “Вечiрнiй Київ”.
21.50 Трилер “Вiдплата”. (2).
00.10 Драма “Братство Вовка”.

Iнтер
05.30 Т/с “Докази”.
07.00, 8.00, 8.30, 9.00, 
     12.00, 18.00 Новини.
07.10, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок 
      з Iнтером”.
07.30 “Спорт у Подробицях”.
09.10 Т/с “Дiльничний”.
11.05, 13.00 Д/с “Слiдство 
   вели...” з Л. Каневським-2”.
13.50 “Детективи”.
14.20 “Судовi справи”.
15.10 “Сiмейний суд”.
16.05 Т/с “Серце Марiї”.

18.10 Т/с “Життя, якого
          не було”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Спорт у Подробицях.
20.35 Х/ф “Її серце”.
22.30 Д/ф “Росiя. Повне 
       затемнення”.
23.30 Х/ф “Шерлок Холмс.
    Кiмнати смертi: Царство кiсток”.

ICTV
05.55 Свiтанок.
07.05 Т/с “Леся+Рома”.
07.40 Стоп-10.
08.45, 12.45 Факти.
09.25, 19.25 Надзвичайнi 
      новини.
10.30, 16.35 Т/с “Вулицi 
        розбитих лiхтарiв”.
12.35 Анекдоти по-українськи.
13.00, 22.25 Т/с “Прокурорська 
перевiрка”.
14.10, 20.10 Т/с “Морський
        патруль”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.50 Т/с “Таксi”.

стб
06.00 “Чужi помилки”.
06.45 Х/ф “Абонент тимчасово
          недоступний”.
10.55 Х/ф “Скарлетт”.
17.55, 22.00 “Вiкна-новини”.
18.05, 22.35 “Україна 
      має талант!-4”.

новий канал
05.55 Очевидець. 
          Найбiльш шокуюче.
06.40, 7.05, 7.40, 8.45 Пiдйом.
06.45 Очевидець. Найсмiшнiше.
07.30, 8.30, 19.00 Репортер.
09.00, 16.45 Т/с “Вiола 
     Тараканова.  У свiтi 
    злочинних пристрастей”.
10.05, 19.35 Т/с “Татусевi 
        доньки”.
13.15, 14.20 Kids Time.
13.20 М/с “Злюки бобри”.
14.35, 15.40 Teen Time.
14.40 Т/с “АйКарлi”.
15.45 Т/с “Третя планета 
       вiд Сонця”.
17.55, 20.40 Т/с “Воронiни”.
19.15 Спортрепортер.
21.40 Т/с “Щасливi разом”.
22.45 Т/с “Школа”. (2).
23.55 Т/с “Щоденники 
         вампiра”. (2).

тРК «україна»
06.10 Т/с “Єфросинiя. 
           Продовження”.
07.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.20 Ранок з Україною.
09.20, 12.45 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Дикий-3”.
11.50 “Хай говорять. 
      Повернення спiвачки 
       Анастасiї”.
15.20 Щиросердне зiзнання.
16.00 Право на захист.
17.10 Т/с “Нерiвний шлюб”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Дикий-3”.
21.45 Т/с “Право на правду”.
01.00 Х/ф “Мiсiя “Серенiтi”. (2).

К1
06.00 “Ранок на К1”.
07.30 М/ф.
09.15 “Три сестри”.
10.20 Т/с “Баффi 
    переможниця вампiрiв”.
11.15 Т/с “Сабрiна юна вiдьма”.
12.10, 23.00 Т/с “Клiнiка”.
13.10, 0.00 Т/с “Менталiст”.
14.00 “Орел i Решка”.
15.00, 18.00 “Звана вечеря”.
16.00 “Шопiнг монстри”.
17.00 “Дiм на заздрiсть усiм”.
19.00 “КВК-2012”.
21.40 “Розсмiши комiка”.
22.40 “Жiноча лiга”.
00.50 “Нiчне життя”.

нтн
06.50 Х/ф “Вовча кров”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 Т/с “Версiя-3”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.30 Т/с “СБУ. Спецоперацiя”.

14.35 Т/с “Лiтєйний”.
16.45, 19.00 “Свiдок”.
17.00 Т/с “Псевдонiм
         “Албанець”-3”.
19.30 Т/с “Сонька золота 
       ручка”.
23.30 Х/ф “Полонений”. (2).

тЕт
06.00 Щастя є.
06.40 Дiзнайся як.
06.55 Т/с “Як я зустрiв вашу 
         маму”.
07.30, 8.25 М/с
         “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
09.00 Т/с “Кремлiвськi 
        курсанти”.
10.00 Т/с “Всi жiнки вiдьми”.
11.00 Т/с “Та, що 
     говорить з привидами”.
12.00 Т/с “Якось у казцi”.
12.55 Богиня шопiнгу.
13.35, 18.45 Т/с “Моя 
      прекрасна няня”.
14.40, 20.50 Дайош молодьож!
15.40 Вайфайтери.
16.05 Т/с “Барвиха-2”.
17.05 Досвiдос.
17.40 Одна за всiх.
19.50 Кузня зiрок-3.
21.30 Шури-мури.
21.55 Т/с “Метод Лаврової”.
22.55 FAQ. Як зняти дiвчину
        i т. iн.
23.00 Надто грубо для Ю-туб’а.
23.25 Т/с “Реальна кров”. (3).
00.20 Дурнєв+1.

перший канал 
(україна)

05.00, 9.00, 12.00, 15.00,
         18.00 Новини.

05.05, 9.15 Телеканал 
         “Доброго ранку!”
09.30 “Контрольна
          закупiвля”.
10.00 “Жити здорово!”
11.00 “Модний вирок”.
12.15 “Час обiдати!”
12.55 “Доброго здоров’ячка!” 
          з Г. Малаховим.
14.00 Iншi новини.
14.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
15.15 “Хочу знати”.
15.45 “Дешево i сердито”
         з Д. Донцовою.
16.30 “Ти не один”.
17.05 “Чекай на мене”.
18.40 “Давай одружимося!”
19.55 “Поле чудес”.
21.00 “Час”.
21.30 “Двi зiрки”. 
         Великий новорiчний 
          концерт.
23.25 Х/ф “Кiн-дза-дза”.

нтВ-свiт
06.10 Т/с “Повернення 
        Мухтара-2”.
08.00, 11.00, 14.00, 
      17.00 Сьогоднi.
08.25 “Запах болю”.
09.25 Рятувальники.
10.00 Т/с “Таксистка-4”.
11.35 “До суду”.
12.35 Суд 
         присяжних.
13.35, 16.35 Огляд. 
          Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних. 
         Остаточний вердикт”.
15.35 Т/с “Подружжя”. 
    “Неслужбове розслiдування”.
17.35 “Прокурорська перевiрка”.
18.45 “Говоримо i показуємо”.
19.40 Т/с “Лiтєйний”.
21.30 Детектив “Кiнець свiту”.
23.15 Т/с “Мiсто спокус”.

Enter-фiльм
5.45 М/ф.
8.30 Х/ф “Фiнiст 
       Ясний Сокiл”.
10.00, 17.30 Д/ф “Про кiно”.
11.00, 18.30 Т/с “Загибель
        iмперiї”.
13.00 Х/ф “Серця чотирьох”.
14.30 Х/ф “Iду на грозу”.
20.30 Х/ф “Пiлоти”.
22.00 Х/ф “Дачна подорож 
       сержанта Цибулi”.
23.30 Х/ф “Кiнець 
         iмператора тайги”.

ут-1
06.10 Свiт православ’я.
06.40 Кiножурнал 
         “Хочу все знати”.
07.00 Ера здоров’я.
07.25 Смiх з доставкою 
        додому.
08.00 Шустер-Live.
11.15 Рейтинг 
       платникiв податкiв.
12.45 Бiатлон. Кубок 
     свiту. Переслiдування 
       (жiнки).
14.10 Мiсце зустрiчi. 
         Гала концерт.
15.10 В гостях у Д. Гордона.
16.10 Бiатлон. Кубок 
   свiту. 
    Переслiдування (чоловiки).
17.40 Погода.
17.50 Золотий гусак.
18.15 Крим-music fest.
20.50 Мегалот.
21.00 Пiдсумки дня.
21.15 Українська пiсня.
21.45 Зiрки гумору.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Твiй голос.
23.20 Погода.
23.25 Ера здоров’я.
23.50 Ювiлейний вечiр 
       А. Демиденка.

Канал “1+1”
06.00 “Голос. Дiти”.
08.00 “Свiтське життя”.
09.00 “Хто там?”
10.10, 10.35 М/с “Чiп i Дейл”.
11.00 “Свiт навиворiт-3: 
Танзанiя, Ефiопiя”.
12.00 Анiмац. фiльм 
     “Рiздвяна iсторiя”.
13.55 Мелодрама “Iсторiя
       вiчного кохання, 
      або Попелюшка”.
16.35 “Вечiрнiй Київ”.
18.30 “Розсмiши комiка”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Х/ф “Пiрати Карибського
       моря: прокляття чорної 
       перлини”. (2).

23.10 Драма “Кримiнальна
        фiшка Генрi”. (2).

Iнтер
06.30 Х/ф “Синдбад: 
     Легенда семи морiв”.
08.10 Х/ф “Полi: Iсторiя 
        папуги”.
10.00 “Орел i Решка”.
11.00 Концерт “Фестиваль: 
     Велика Рiзниця в Одесi”.
13.00 Т/с “Катерина 3”.
20.00 “Подробицi”.
20.25 Концерт “Мiжнародний
   фестиваль гумору
        “Юрмала-2012”.
22.20 Х/ф “Шерлок Холмс.
    Кiмнати смертi: Комбiнацi
     бiлого коня”.
00.10 “Подробицi”  “Час”.

ICTV
06.15 Т/с “Таксi”.
08.30 Зiрка YouTube.
09.40 Дача.
10.45 Квартирне питання.
11.50 Дивитися всiм!
12.50 За кермом.
13.20 Х/ф “Вiдшкодування
          збитку”.
15.45 Нетаємнi файли.
16.45 Екстрений виклик.
17.45 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Х/ф “Стирач”.
21.15 Х/ф “Точка обстрiлу”.
23.05 Х/ф “Пандорум”. (2).

стб
05.50, 9.40, 19.00 “Україна 
        має талант!-4”.
08.50 “Караоке на майданi”.
15.55 Х/ф “Дванадцять
         стiльцiв”.
23.10 Х/ф “Розумниця, 
          красуня”.

новий канал
05.35 Т/с “Тру Джексон”.
06.45 Шури-Амури.

09.00 М/с “Роги i Копита: 
   Повернення”.
09.35 М/с “Пiнгвiни 
       з Мадагаскару”.
10.00 Файна Юкрайна.
11.00 Уральськi пельменi.
12.00 Люди ХЕ.
13.00 Нереальна iсторiя.
14.00 Т/с “Татусевi доньки”.
18.10 Х/ф “Вид зверху 
        кращий”.
20.00 Х/ф “Пенелопа”.
22.05 Х/ф “Марс атакує!” (2).
00.10 Спортрепортер.
00.15 Х/ф “Обiцяти - 
   ще не одружитися”. (2).

тРК «україна»
07.00, 19.00 Подiї.
07.10 Т/с “Iнтерни”.
09.00 Кращий кухар на селi.
10.00 Таємницi зiрок.
11.00 Т/с “Смак граната”.
13.20 Т/с “Слiд”.
16.20 Т/с “П’ятницький”.
19.20 Т/с “П’ятницький”.
21.40 Т/с “Мент у законi-6”.
01.10 Х/ф “Запах жiнки”. (2).

К1
06.00 “Ранок на К1”.
07.30 М/ф.
09.00 М/с “Казки 
    Ганса Хрiстiана Андерсена”.
10.20 М/ф “Щасливий ельф”.
11.00 М/ф “Губка Боб 
    Квадратнi штани”.
12.45 Х/ф “Суперзiрка”.
14.45 “Подаруй собi життя”.
15.50 Х/ф “Якось у провiнцiї”.
18.00 “Розсмiши комiка”.
19.00 “КВК-2012”.
21.40 Т/с “Надприродне”. (2).
00.10 Х/ф “Побачення 
       моєї мрiї”.

нтн
06.25 Х/ф “Безсмертний
       гарнiзон”.
08.00 Т/с “Прямуючи 

        на пiвдень”.
10.00 “Залiзний Оскар”.
10.35 “Крутi 90-тi”.
11.30 “Речовий доказ”.
12.00, 23.00 “Головний свiдок”.
13.00 Х/ф “Повернення 
      “Святого Луки”.
15.00 Т/с “Проти течiї”.
19.00 Т/с “Павутиння-5”.
00.00 Х/ф “Розслiдування”. (2).

тЕт
06.00, 10.40 Єралаш.
07.05 Т/с “Як я зустрiв 
    вашу маму”.
07.40 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.35 Байдикiвка.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Лiло i Стiч”.
11.25 Т/с “Моя прекрасна
         няня”.
13.35, 22.20 Веселi мамзелi.
14.00 Одна за всiх.
15.00 М/ф “Воруши 
      ластами, Семмi!”
16.35 Х/ф “LOL: Лiто. 
        Однокласники. Любов”.
18.35 Х/ф “Дiти шпигунiв-4”.
20.30 Вiталька.
21.30 Дайош молодьож!
23.00 Х/ф “Вампiрелла”. (3).

перший канал 
(україна)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
      18.00 Новини.
06.10 “Генiї i лиходiї”.
06.35 Комедiя “Яблуко 
          розбрату”.
08.10 “Грай, гармонь 
         улюблена!”
08.50 “Розумницi i розумники”.
09.40 “Слово пастиря”.
10.15 “Смак”.
10.50 “Євгенiй Весник. 
        Живiть з душею навстiж!”
11.45 “Смiховинки. 

        Новi пригоди”.
12.15 “Абракадабра”.
15.10 “Колишнi дружини”.
16.10 Х/ф “...У стилi Jаzz”.
18.10 “Людина i закон”.
19.10 “Хвилина слави”. 
     Золотi сторiнки.
21.00 “Час”.
21.20 “Сьогоднi увечерi”.
22.55 “30 рокiв. Початок”.
  Ювiлейний концерт Д. Бiлана.
00.30 Найновiший 
   Шерлок Холмс. 
    “Елементарно”.

нтВ-свiт
06.00, 8.00, 11.00, 14.00, 
         17.00 Сьогоднi.
06.20 Огляд.
06.55 Головна дорога.
07.25 “Готуємо з 
   Олексiєм Зимiним”.
08.25 Росiйська начинка.
08.55 “Кулiнарний двобiй”.
09.55 Квартирне питання.
11.20 “Заклятi вороги”.
12.10 “Нашi” з Львом 
       Новоженовим”.
13.00 Т/с “Повернення
          Мухтара-2”.
14.25 Слiдство вели.
15.20 “Очна ставка”.
16.20 О. Журбiн. Мелодiї 
       на згадку.
17.30 Т/с “Одiссея сищика
        Гурова”.
21.05 Надзвичайна подiя. 
        Огляд за тиждень.
21.40 Х/ф “Чорний полковник”.
23.35 “Пiсня для вашого 
       столика”.

Enter-фiльм
09.00 Х/ф “Дай лапу, друг!”
10.30 Навколо смiху.
12.00 Д/ф “Про кiно”.
13.00 Х/ф “Невезучi”.
14.30 Х/ф “Укол парасолькою”.
16.00 Х/ф “Батальйони 
        просять вогню”.
22.00 Х/ф “Слухати у вiдсiках”.
01.00 Х/ф “Де 0-42?”

номери телефонів бригад  
швидкої медичної допомоги 

тернопільського району:
баворів: 29-42-33, 8 (067) 354-73-64;

Великі бірки: 49-23-03, 8 (067) 354-73-67;
Великий Глибочок: 29-51-03, 8 (067) 354-73-65; 

Мишковичі: 29-09-81, 8 (067) 208-52-92;  
тернопіль: 43-03-03, 8 (067) 354-73-69.
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Програми місцевих телекаНалівTV-4
Понеділок, 14 січня
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Знати більше.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.15, 10.45 Ранковий фітнес.
09.30 Програма «Справжня ціна».
09.45 Програма «Про нас».
10.00 Т/с «Полюби ворога свого». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 Хіт-парад.
13.00 Програма «Більше спорту».
13.15 Програма «Вдалий вибір».
13.40 Вікно в Америку.
14.00 Новорічна казка від ТНЕУ.
17.00 «Цей загадковий світ»
17.30 «Гал-кліп».
18.00 Т/с «Полюби ворога свого». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Сільський календар».
20.40 Дім книги.
21.00 Наші вітання.
21.30 Програма «Коліжанка».
22.35 Х/ф «Золота Сьюзі». (2).
00.15 Час-Tайм.
ттБ
06.05 “Джерело духовності”.
06.15 “Історичний календар”.
06.25 “Мій тренер гімнастика”.
06.40 Д/ф “Беретті. Батько і син”.
07.00 “Панорама подій”.
07.30 “Урок… для батьків”.
07.55 “Гуморинка на хвилинку”.
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Новорічна ніч на каналі ТТБ”.
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
13.20 “Історичний календар”.
13.25 “Плекайте мову”.
13.30 “Словами малечі про цікаві речі”.
13.45 “Абетка гурмана”.
14.00 “У країні Мультляндії”.
15.00 “Мамина школа”.
15.30 “Звитяга”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.40 “Юні експерти”.
16.45 “До речі, про речі”.
17.00 “Новини України”.
17.15 “Західний експрес”.
17.30 “Пройди світ”.
17.45 “Бахчисарай. Ханський палац”.
17.55 “Гуморинка на хвилинку”.
18.30 Д/ф “Лядовська святиня”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
18.55 Соціальна реклама.
19.30 “Актуально”.
19.45 “Храми Поділля”.
20.00 “Час реформ”.
20.15 “Будьте здорові”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Час країни”.
21.30 “Урок… для батьків”.
22.30 “Актуально”.
22.45 Х/ф “Карнавальна ніч”. (1).
TV-4
вівторок, 15 січня
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Сільський календар».
08.00 Новітні впровадження в медицині.
08.10 «Справа мого життя».
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.15, 10.45 Ранковий фітнес.
09.30 «Цей загадковий світ».
10.00 Т/с «Полюби ворога свого». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 Хіт-парад.
13.00 «Музичні делікатеси».
13.30 «Справа мого життя».
14.00 Х/ф «Витівки у старовинному дусі». (1).
17.00 «Цей загадковий світ».
17.30 Програма «Обрані часом».
18.00 Т/с «Полюби ворога свого». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Межа правди.
21.00 Наші вітання.
21.30 Програма «Фільми та зірки».
22.35 Х/ф «Крижаний смерч». (2).
00.15 Час-Tайм.
ттБ
06.05 “Джерело духовності”.

06.15 “Історичний календар”.
06.25 “Мій тренер ─ гімнастика”.
06.40 Муз. фільм “Стара колекція”.
07.00 “Вісті ТТБ”.
07.30 “Кіноісторії нашого часу”.
07.55 “Гуморинка на хвилинку”.
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Час реформ”.
10.15 “Храми Поділля”.
10.30 “Будьте здорові”.
11.30 “Земне тяжіння”.
12.00 “Економічне коло”.
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
13.20 “Історичний календар”.
13.25 “Плекайте мову”.
13.45 “Новини України”.
14.00 “У країні Мультляндії”.
15.00 Д/ф “Життя, осяяне красою”.
15.30 “Почерк долі”.
16.15 “Хатинка Василинки”.
16.40 “Вінтаж”.
17.00 “Новини України”.
17.15 “Мандрики”.
17.30 “Свою Україну любіть”.
17.55 “Гуморинка на хвилинку”.
18.00 “Cтудмістечко”.
18.30 “Час реформ”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
18.55 Соціальна реклама.
19.30 “Актуально”.
19.45 “Зона ризику”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Час країни”.
21.30 “Зелений бум”.
22.30 “Актуально”.
22.45 Х/ф “Москва сльозам не вірить”. (1).
TV-4
Cереда, 16 січня
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Межа правди.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.15, 10.45 Ранковий фітнес.
09.30 «Цей загадковий світ»
10.00 Т/с «Полюби ворога свого». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 Ірина Федишин, «Пароль».
13.00 «Гал-кліп».
13.30 Програма «Обрані часом».
14.00 Х/ф «Обрані». (1).
16.40 «Чарівний ключик».
17.00 «Цей загадковий світ».
17.30 Програма «Коліжанка».
18.00 Т/с «Полюби ворога свого». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Програма «Обрані часом».
20.45 Програма «Вдалий вибір».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Музичні делікатеси».
22.35 Х/ф «Зміїна угода». (1).
00.15 Час-Tайм.
ттБ
06.05 “Джерело духовності”.
06.15 “Історичний календар”.
06.25 “Мій тренер гімнастика”.
06.40 Д/ф “Мідна казка”.
07.00 “Вісті ТТБ”.
07.30 “Удосвіта”.
07.55 “Гуморинка на хвилинку”.
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Час реформ”.
10.15 “Класна робота”.
10.30 Казка “Дюймовочка”.
11.00 “Сто шедеврів”.
11.30 Д/ф “Павло Вірський. Назавжди”.
12.00 “Зона ризику”.
13.00, 16.00, 19.00, 22.00”Вісті ТТБ”.
13.20 “Історичний календар”.
13.25 “Плекайте мову”.
13.30 “Студмістечко”.
13.45 “Новини України”.
14.00 “У країні Мультляндії”.
15.00 “Удосвіта”.
15.30 “Енергоманія”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.40 “Іноземна для дітей”.
16.50 “Галерея образів”.
17.00 “Новини України”.
17.15 “Гра долі”.
17.30 “Після школи”.

17.45 “Історія одного експонату”.
17.55 “Гуморинка на хвилинку”.
18.00 “Думки вголос”.
18.30 “Надія є”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
18.55 Соціальна реклама.
19.30 “Актуально”.
19.45 “Дзеркало”.
20.00 “Час реформ”.
20.15 “Ближче до землі”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Час країни”.
21.30 “Невигадані історії”.
22.30 “Актуально”.
22.45 Х/ф “Москва сльозам не вірить”. (1).
TV-4
четвер, 17 січня
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Програма «Вдалий вибір».
08.05 Програма «Фільми та зірки».
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.15, 10.45 Ранковий фітнес.
09.30 «Цей загадковий світ»
10.00 Т/с «Полюби ворога свого». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 Ірина Федишин, «Пароль».
13.00 Програма «Коліжанка».
13.30 Формула здоров’я.
14.30 Х/ф «Обрані». (1).
17.00 «Цей загадковий світ».
17.30 «Музичні делікатеси».
18.00 Т/с «Полюби ворога свого». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Знати більше.
21.00 Наші вітання.
21.30 Програма «Фільми і зірки».
22.35 Х/ф «Мій дикий Захід». (2).
00.15 Час-Tайм.
ттБ
06.05 “Джерело духовності”.
06.15 “Історичний календар”.
06.25 “Мій тренер гімнастика”.
06.40 Д/ф “Софіївка”.
07.00 “Вісті ТТБ”.
07.30 “Розмова без нотацій”.
07.55 “Гуморинка на хвилинку”.
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Час реформ”.
10.15 “Кохання в житті великих українців”.
10.30 “Думки вголос”.
10.45 “Нова хвиля”.
11.00 “Після школи”.
11.30 Д/ф “Житія святих”.
12.00 “Собор на крові”.
12.30 “Уряд на зв’язку з громадянами”.
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
13.20 “Історичний календар”.
13.25 “Плекайте мову”.
13.30 “Надія є”.
13.45 “Новини України”.
14.00 “У країні Мультляндії”.
15.00 “Зелений світ”.
15.30 “Фабрика ідей”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.40 “Іноземна для дітей”.
17.00 “Новини України”.
17.15 “Гра долі”. (К. Білокур).
17.30 “У народному стилі”.
17.55 “Гуморинка на хвилинку”.
18.00 “Загублені у часі”.
18.30 “Час реформ”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
18.55 Соціальна реклама.
19.30 “Актуально”.
19.45 “Що робити?”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Час країни”.
21.30 “Розмова без нотацій”.
22.30 “Актуально”.
22.45 Д/ф “Дорогою до святої гори”.
TV-4
П’ятниця, 18 січня
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Справа мого життя».
08.00 Програма «Больова точка».
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.15, 10.45 Ранковий фітнес.
09.30 «Цей загадковий світ»

10.00 Т/с «Полюби ворога свого». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 Хіт-парад.
13.00 Програма «Обрані часом».
13.30 «Музичні делікатеси».
14.00 Х/ф «Немає що декларувати». (1).
17.00 «Цей загадковий світ».
17.30 «Гал-кліп».
18.00 Т/с «Полюби ворога свого». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 ТНЕУ калейдоскоп подій.
20.10 «Сільський календар».
20.40 Програма «Слід».
21.00 Наші вітання.
21.30 Новітні впровадження в медицині.
21.40 Енциклопедія.
22.35 Х/ф «Блакитний метелик». (1).
00.15 Час-Tайм.
ттБ
06.05 “Джерело духовності”.
06.15 “Історичний календар”.
06.25 “Мій тренер гімнастика”.
06.40 “Різдвяне дійство (Ланівці)”.
07.00 “Вісті ТТБ”.
07.30 “Легенди Запоріжжя”.
07.55 “Гуморинка на хвилинку”.
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Час реформ”.
10.15 “Вухаті та хвостаті”.
10.30 “Тобі Україно”.
11.00 Концерт “Різдвяний”.
11.30 “Собор на крові”.
12.00 “Що робити?”
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
13.20 “Історичний календар”.
13.25 “Плекайте мову”.
13.30 “Загублені у часі”.
13.45 “Новини України”.
14.00 “У країні Мультляндії”.
15.00 “Міське кільце”.
15.30 “Повір у себе”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.40 “Іноземна для дітей”.
16.50 “Юні експерти”.
17.00 “Новини України”.
17.15 “Західний експрес”.
17.30 “Сяйво віри”.
17.55 “Гуморинка на хвилинку”.
18.00 “Святий вечір”.
18.30 “Назбиране”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
18.55 Соціальна реклама.
19.30 “Актуально”.
19.45 “Слід”.
20.00 “Час реформ”.
20.15 “Творимо сьогодення заради майбутнього”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Час країни”.
21.30 “Абетка здоров’я”.
22.30 “Актуально”.
22.45 “Дзвенить піснями рідний край”.
TV-4
субота, 19 січня
07.00 Провінційні вісті.
07.35 Х/ф «Поклик предків». (1).
09.00 Час-Tайм.
09.15, 11.00 Ранковий фітнес.
09.30 Знати більше.
10.30 Блага звістка з Р. Реннером.
11.15 Програма «Про нас».
11.30 Зміни свій світ.
12.00 Новини Європи.
12.30 Х/ф «Камінна душа». (1).
14.00 Програма «Обрані часом».
14.30 Мульфільми.
15.00 Х/ф «Золоте ціплятко». (1).
16.30 Дім книги.
17.00 Хіт-парад.
18.00 Наші вітання.
19.00 Програма «Beby-boom».
19.30 Програма «Фільми та зірки».
20.00 Межа правди.
21.00 Ніч, що радість нам дарує!
01.30 «Музичні делікатеси».
ттБ
06.05 “Джерело духовності”.
06.15 “Історичний календар”.
06.25 “Мій тренер гімнастика”.
06.40 “Залами замку Збаразького”.

07.00 “Вісті ТТБ”.
07.30 Д/ф “Тарас Мельничук. Доля і слово”.
07.55 “Гуморинка на хвилинку”.
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Час реформ”.
10.15 “Слід”.
10.30 “Назбиране”.
10.45 “Христос народився радіє весь світ”.
11.30 “Собор на крові”.
12.00 “Дитячі забави”.
12.30 “Музичний калейдоскоп”.
13.00 “Азбука смаку”.
13.20 “Історичний календар”.
13.25 “Плекайте мову”.
13.45 “Новини України”.
14.00 “У країні Мультляндії”.
15.00 “Театральні зустрічі”.
16.00 “Скарби роду”.
16.30 Х/ф “За щучим велінням”.
18.00 “Колядує Тернопілля”.
18.30 “Допомагає служба зайнятості”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.00 “Панорама подій”.
19.30 “Смак життя”.
20.00 “Сьогодні Водохреще”.
20.15 “Спортивні меридіани”.
20.30 “Дозвольте заколядувати”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Поклик таланту”.
22.00 “Панорама подій”.
22.30 “Дзвенить піснями рідний край”.
TV-4
Неділя, 20 січня
06.00 Х/ф «Поклик предків». (1).
07.45, 11.40 Ранковий фітнес.
08.00 Новини Європи.
08.40 Час-Тайм.
09.00 Повнота радості життя.
09.30 Програма «Справжня ціна».
09.45 Програма «Про нас».
10.00 Дім книги.
10.15 Пряма трансляція святої літургії з 
     архікатедрального собору УГКЦ м. Тернополя.
12.00 Х/ф «Золоте ціплятко». (1).
13.30 Програма «Погляд зблизька».
14.00 Знати більше.
15.00 «Чарівний ключик».
15.30 Програма «Про нас».
15.50 Новітні впровадження в медицині.
16.00 Межа правди.
17.00 Програма «Слід».
17.30 Програма «Фільми та зірки».
18.00 Наші вітання.
19.00 Провінційні вісті. Тиждень.
19.35 Програма «Більше спорту».
19.50 Хіт-парад.
20.30 «Гал-кліп».
21.00 Формула здоров’я.
22.00 Х/ф «Камінна душа». (1).
23.45 Час-тайм.
ттБ
06.05 “Джерело духовності”.
06.15 “Історичний календар”.
06.25 “Мій тренер гімнастика”.
06.40 “Колядує Тернопілля”.
07.00 “Сяйво віри”.
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Сільський майстер-клас”.
10.30 “Cпортивні меридіани”.
10.45 “Допомагає служба зайнятості”.
11.00 “Словами малечі про цікаві речі”.
11.30 “Собор на крові”.
12.00 “Світлиця”.
12.30 “Дитячі забави”.
13.00 “Мандрики”.
13.20 “Історичний календар”.
13.25 “Плекайте мову”.
13.30 “Смак життя”.
14.00 “У країні Мультляндії”.
15.00 “Поклик таланту”.
16.00 “Мамина школа”.
16.30 “Театральні зустрічі”.
17.15 “Диво калинове”.
17.55 “Гуморинка на хвилинку”.
18.00 “Пройди світ”.
18.30 “Музей мистецтва давньої української книги”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.00 “Земне тяжіння”.
19.30 “Собор на крові”.
20.00 “Світлиця”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Відверті діалоги”.
22.00 “Скарби роду”.
22.30 Х/ф “Джентльмени удачі”. (1).

Ут-1
06.10 Крок до зiрок.
06.40 Час культури.
07.10 Твiй голова.
07.30 Сiльський час.
08.00 Укравтоконтинент.
08.20 Смiх з доставкою додому.
09.05 Золотий гусак.
09.30 Крок до зiрок.
10.10 Маю честь запросити.
10.55 Ближче до народу. 
         Бурановські бабусі.
11.30 Бiатлон. Кубок свiту. 
         Естафета (жiнки).
13.00 Шеф-кухар країни.
13.50 Криве дзеркало.
15.00 Наш спорт.
15.10 Бiатлон. Кубок свiту. 
         Естафета (чоловiки).
16.50 Концерт Вiтаса.
18.05 Крим-music fest.
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.30 Фестиваль пiснi та гумору
        в Коблево.
22.00 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.05 Ювiлейний вечiр А. Демиденка.

канал “1+1”
06.00 “Голос. Дiти”.
07.50 М/ф.
08.10 “Ремонт +”.
09.00 “Лото-Забава”.
10.10, 10.35 М/с “Чiп i Дейл”.
11.00 “Кулiнарнi курси з 
         Ю. Висоцькою”.
11.25 “Велика рiзниця”.
13.00 Комедiя “Неймовiрнi 
         пригоди iталiйцiв у Росiї”.
15.10 Мелодрама “Вагiтна бабуся”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.15 Комедiя “Zолушка”. (2).
22.15 “Свiтське життя”.
23.15 Комедiя “Прада i почуття”.

Iнтер
05.55 Х/ф “Полi: Iсторiя папуги”.

07.20 М/с “Вiнкс-5”.
08.15 М/с “Панда Кунг-фу-2”.
10.10 “Школа доктора 
         Комаровського”.
11.00 “Хочу дитину”.
13.00 Т/с “Чокнута”.
16.25 Х/ф “Її серце”.
18.20, 20.55 Т/с “Шпигун”. 
         (2 категорiя).
20.00 “Подробицi тижня”.
22.35 Х/ф “Подорож у машинi часу”.
01.30 Х/ф “Вибух з минулого”.

ICTV
05.50 Свiтанок.
06.40 Квартирне питання.
07.35 Анекдоти по-українськи.
07.55 Дача.
09.05 Основний iнстинкт.
09.30, 12.20 Дивитися всiм!
10.50 ОлiмпiЛяпи.
11.30 Козирне життя.
12.00 Мульт особи.
13.20 Кримiнальний облом.
14.20 Х/ф “Стирач”.
16.50 Х/ф “Точка обстрiлу”.
18.45 Х/ф “Вiдшкодування збитку”.
20.55 Х/ф “Легiон”. (2).
22.55 Iнший футбол.
23.25 Х/ф “Пастир”. (2).

стБ
07.00, 11.55 “Україна має талант!-4”.
11.00 “Караоке на майданi”.
14.55 Х/ф “Розумниця, красуня”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
20.00 Х/ф “Час щастя”.
22.05 Х/ф “Час щастя-2”.
00.00 Х/ф “Дочка”.

Новий канал
06.05 Шури-Амури.
07.45 Церква Христова.
08.00 Запитайте у лiкаря.
08.25, 9.35 М/с “Пiнгвiни 

       з Мадагаскару”.
09.00 М/с “Роги i Копита: 
       Повернення”.
10.00 М/ф “Карлик Нiс”.
11.50 Т/с “Татусевi доньки”.
13.50 Т/с “Щасливi разом”.
15.45 Х/ф “Пенелопа”.
17.50 Х/ф “Марс атакує!” (2).
20.00 Х/ф “Людина-блискавка”. (2).
22.00 Х/ф “Iнший свiт: 
          Повстання ликанiв”. (2).
23.50 Спортрепортер.
23.55 Х/ф “Вид зверху кращий”.

трк «Україна»
06.40 Подiї.
07.00 Х/ф “I в бiдностi, i в багатствi”.
09.00 Ласкаво просимо.
10.00 Таємницi зiрок.
11.00 Т/с “Смак граната”.
13.20 Т/с “Слiд”.
17.15 Т/с “П’ятницький”.
19.00 Подiї тижня.
20.00 Т/с “Iнтерни”.
22.00 Т/с “Мент у законi-6”.
00.40 Х/ф “Лiсовик-2”.

к1
06.00 “Ранок на К1”.
07.30 М/ф.
09.20 М/ф “Губка Боб 
        Квадратнi штани”.
11.00 Х/ф “Суперзiрка”.
13.10 Х/ф “Одного разу на матрацi”.
15.00 Х/ф “Королева”.
17.00 “Вечiр. Паша. Зорi”.
18.00 “Розсмiши комiка”.
20.00 Х/ф “Голий пiстолет”. (2).
21.45 Т/с “Надприродне”. (2).
00.10 Х/ф “Наркоз”. (2).

НтН
05.50 “Легенди бандитського Києва”.
07.20 Т/с “Сонька  золота ручка”.
11.30 “Легенди карного розшуку”. 

12.00 “Агенти впливу”.
13.00 Т/с “Спас пiд березами”.
15.00 Т/с “Павутиння-5”.
19.00 Т/с “Захисниця”.
22.50 Х/ф “Вiдбиття”. (2).
00.50 Х/ф “Чингiсхан”. (2).

тет
06.00 Єралаш.
07.05 Т/с “Як я зустрiв вашу маму”.
07.40 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.35 Байдикiвка.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Лiло i Стiч”.
10.40 М/ф “Воруши ластами, Семмi!”
12.05 Х/ф “Книга джунглiв: 
      Iсторiя Мауглi”.
13.45 Т/с “Моя прекрасна няня”.
14.50 Х/ф “LOL: Лiто. Однокласники.
        Любов”.
16.50 Х/ф “Дiти шпигунiв-4”.
18.45 Одна за всiх.
19.50 Вiталька.
21.05 Дайош молодьож!
22.10 Х/ф “Наречена будь-якою 
       цiною”. (2).
00.10 Comedy Woman.

Перший канал 
(Україна)

06.00, 10.00, 12.00 Новини.
06.10 “Генiї i лиходiї”.
06.45 Х/ф “Подвiйний обгiн”.
08.10 “Служу Батькiвщинi!”
08.45 “Смiховинки. ПIН-код”.
08.55 “Здоров’я”.
10.10 “Непутнi замiтки”.
10.35 “Поки всi вдома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 Середовище iснування.
       “Кiт у мiшку”.
13.10 Новий “Єралаш”.
13.40 Комедiя “За сiмейними 

           обставинами”.
16.05 “Зiрковi матусi”.
17.05 Комедiя “Неймовiрнi 
          пригоди iталiйцiв у Росiї”.
19.00 Комедiя “Вiддам кошенят
        у хорошi руки”.
21.00 Недiльний “Час”.
22.00 Комедiя “Операцiя “И”
            та iншi пригоди Шурика”.
23.50 Х/ф “Перехрестя”.

Нтв-свiт
06.00, 8.00, 11.00, 14.00 Сьогоднi.
06.20 Казки Баженова.
06.50 Просто цирк.
07.20 Їхнi вдачi.
08.25 “Перша передача”.
08.55 Їмо вдома!
09.25 “Диво технiки” з 
           С. Малоземовим.
10.00 Дачна вiдповiдь.
11.25 Золотий пил.
12.00 Х/ф “Громадянка начальник”.
14.20 Т/с “Громадянка начальник”.
16.10 “Росiйськi сенсацiї”.
17.00 “Сьогоднi. Пiдсумкова програма”
            з К. Поздняковим.
18.00 Щиросерде зiзнання.
18.50 “Юля Абдулова. 
         Моя сповiдь”.
19.50 Ти не повiриш!
20.45 “Реакцiя Вассермана”.
21.20 Х/ф “Росiя для росiян?”
          з циклу “Слiдчий комiтет”.
23.10 “Промiнь свiтла”.
23.45 “Пiсня для вашого столика”.

Enter-фiльм
09.00 Х/ф “На золотому 
        ганку сидiли”.
10.30 Навколо смiху.
12.00 Д/ф “Про кiно”.
13.00 Х/ф “Укол парасолькою”.
14.30 Х/ф “Невезучi”.
16.00 Х/ф “Дачна подорож
             сержанта Цибулi”.
17.30 Х/ф “Де 0-42?”
19.00 Х/ф “Батальйони просять 
                вогню”.
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ПРОДАМ
* котел КЧМ-5, б/к, ціна — 

4000 грн. Тел. (097) 546-41-52, 
42-19-47.

* скло ЗІЛ-130, б/к, ціна — 
450 грн. Тел. (097) 546-41-52, 
42-19-47.

* пісок, гравій, декоративний 
та будівельний камінь. Тел. (098) 
057-93-61, 52-13-75.

* мотоблоки нові (потужніс-
тю від 4 до 15 к.с.), міні-
трактори (12-45 к.с.), двигуни 
різних потужностей, навісне 
обладнання, гарантія, з/ч, 
безкоштовна доставка. Зна-
йдете дешевше — віддамо ще 
дешевше. Тел. (098) 598-94-
84, (0352) 49-30-00.

* котел опалювальний газо-
вий, Данко-12, нов. батареї, тел. 
067-360-70-52

* автомобіль “САЗ 3507”, 
1987 р. в. у хорошому стані.  
Ціна договірна. Тел. (096) 
137-70-60.

* ВАЗ-21063, 1986 року ви-
пуску, 1,3 бензин, бежевий 
“металік”. Терміново. 1500 
у.о.  Тел. 098-96-69-039.

* гараж у кооперативі “Шля-
ховик”, ціна договірна. Тел. (096) 
428-58-28

* швейну машинку “Верітас”, 
виробник — Угорщина. Ціна до-
говірна. Тел. 24-98-61, (067) 
165-87-97.

* мотор ЗАЗ-968 МГ в робо-
чому стані. Ціна договірна. Тел. 
(067) 165-87-97, 24-98-61.

* газову колонку AEG в хоро-
шому стані, виробник — Німеч-
чина. Тел. (067) 165-87-97, 24-
98-61.

* газова колонка в хорошому 
стані, ціна договірна. Тел.: 24-
98-61, 067-165-87-97.

* самоскид ЗІЛ ММЗ 45-09. 
Тел. 49-64-59.

* котел КЧМ-5, б/к, ціна 3 200 
грн. Тел. (097) 546-41-52.

* продам ЗІЛ ММЗ-554, газ, 
бензин. Тел. 067-392-69-54, 
29-62-27, Василь.

* різні блоки на фундамент. 
Тел. (096) 789-34-34.

* ванна чавунна довжиною 

1,70 м. Тел. (096) 789-34-34.
* панелі залізобетонні 6х150 

м, 2 шт., тел. (096) 789-34-34.
* земельну ділянку під забу-

дову в с. Романівка Тернопіль-
ського р-ну, 0,15 га, тел. (096) 
789-34-34.

*автомобіль “Шевроле Авео” 
— на виплату від 995 грн./мі-
сяць. Пенсіонерам та пільгови-
кам — знижка. Тел. (097) 887-48-
36, Вероніка.

* продам земельну ділянку під 
будівництво 0,16 га, с. Гаї Ходо-
рівські. Тел.: (0352) 29-62-27, 
067-392-69-54.

* продаються музичні ко-
лонки (електровойси), 2 шт. 
по 1000 Вт. Підсилювач “Фо-
нік”. Ціна 7500 грн. Тел. 
0971599714. Володимир.

* продам земельну ділянку під 
забудову 0,15 га біля Тернополя 
(9 км), приватизовану. Тел.: 
(097) 630-66-49, (097) 901-01-
53.

* продається будинок у с. Бі-
ла Тернопільського району, 
10х11 м, з надвірними будівля-
ми. Всі комунікації, город, сад. 
Площа - 0,13 га. Ціна 100 тис. у. 
о. Тел. (097) 247-80-81.

* частину житлового будинку 
площею 53 м. кв. з надвірними 
будівлями в смт. Микулинці, 
центр, можлива добудова. Ціна 
договірна.Тел. (099) 237-57-20, 
(098) 817-52-42.

* автомобіль ГАЗ-52, іде-
альний стан, вартість — 11 
тис. грн. Тел. (096)143-72-
71.

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

* продам обігрівачі, холодиль-
ники, морозильники, газові пли-
ти, порохотяги, цифрову техніку 
та оргтехніку. Гарантія, достав-
ка. Тел.: 43-38-44; 43-43-23.

* продаю вікна, двері мета-
лопластикові, дерев’яні, ме-
талеві ворота, захисні ролети, 
паркет, меблі. Низькі ціни. 
Тел.: (0352) 52-42-39.

* декоративну бетонну огоро-
жу, тротуарну плитку, паркет ду-
бовий. Найнижчі ціни, тел.: 51-
38-26, (093) 108-18-73, (097) 
936-95-65.

* цегла від виробника, мож-
лива доставка. Тел.: (067) 334-
78-58.

КУПЛЮ
* колесо до Т-25, фільтр пові-

тряний. Тел. (098) 49-53-189.
* стару хату або земельну ді-

лянку (0,5-1 га) на околиці села 
поблизу Тернополя. Тел. (098) 
769-21-69.

ПОСЛУГИ
* готівковий кредит до 

11000 грн. без довідки про 
доходи за 15 хвилин. Довідки 
за тел.: 43-51-18, (097) 001-
79-09, www.terramania.com.
ua

* оптова та роздрібна тор-
гівля автошинами, дисками, 
камерами новими та б/у, ши-
ни під замовлення різних ви-
робників.  При купівлі шин 
шиномонтаж безкоштовний. 
Тел.: 22-39-29, 42-23-06, 
(097) 761-00-04.

* лікувально-оздоровчий ма-
саж (медовий, антицелюлітний). 
Перший сеанс — безкоштовний. 
Мирослав, 097-867-52-79.

* безкоштовні консультації 
щодо законодавства інших кра-
їн. Вул. Живова, 11, офіс 503, 
тел.: 067-254-95-06, 095-037-
80-89, 097-206-89-10.

* цифрова відеозйомка (ве-
сілля, хрестини, перший дзво-
ник, випускний вечір, ювілей). 
097-96-86-413.

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

* тамада на весілля, народні 
обряди, 24-82-34.

* штукатурка, стяжка, шпа-
клювання та фарбування, супутні 
ремонтні роботи. Ремонт квар-
тир та офісів. Тел. (097) 90-89-
170.

* пропоную можливість ко-
ристуватися екологічно чистими 
мийними засобами за ціною ви-
робника. Тел. (067) 340-14-13.

* меблі на замовлення для 
дому та офісу. Швидко, якісно, 
недорого. Тел. 42-60-75.

* здам в оренду відбійні мо-
лотки, бетонозмішувачі, ришту-
вання, перфоратор. Доставка. 
Тел.: (050) 967-26-00, (097) 311-
41-43.

*весільна фотозйомка,  
тел. (068) 515-86-17, (0352) 
54-39-49. Ірина.

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

* високоякісно лакуємо сто-
лярні вироби, терміново. Тел.: 
(067) 350-66-21 (Василь), (096) 
813-88-93 (Володимир).

* весільний, святковий, ве-
чірній макіяж, розпис облич-
чя, нарощення вій, стрази, 
боді-арт. Тел. (067) 313-58-
58.

* здам в оренду бетонозмішу-
вач та будівельне риштування. 
Тел. (0352) 29-33-58. 

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

* встановлення сантехніки, 
каналізації, водогону, заміна 
ванн, унітазів, плитка. Тел.: 28-
24-12, (098) 265-42-27.

Справи приватні ●

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

Служу Україні! ● “Гаряча лінія” ●

Для ство-
рення сім’ї по-
знайомлюсь з 
жінкою віком 
42-52 р., кра-
сивою, струн-
кою, спокійною за характе-
ром, можна з однією дити-
ною. Буду любити тебе до 
кінця свого життя. Дзвони — 
ніколи не пошкодуєш. 

Тел. 096-620-73-65.

Надія ШУЛЬ, 
педагог-організатор 

Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.

6 грудня відзначили 21-у 
річницю Збройних сил 
України. Це свято чоловіків 
та юнаків, які служили в 
армії, і тих, хто про це 
тільки мріє. Багато юних 
байківчан пов’язують своє 
майбутнє з військом —  
мріють стати військовими. 
Саме тому особливо уро-
чисто шкільна громада  
Байковецької ЗОШ І-ІІ ст. 
провела захід “Я — май-
бутній воїн”, присвячений 
Дню Збройних сил  
України.

Хорошою традицією у Бай-
ківцях стало вітати в день 
Збройних сил України пред-
ставників сильної половини 
людства. У школі дівчата нама-
гаються не обійти увагою хлоп-
ців — справжніх взірців мужнос-
ті, сміливості, шляхетності. Ві-
тають їх, дарують сувеніри, свої 
чарівні посмішки. Не обминули 
у цей день і чоловіків-вчителів 
Байковецької ЗОШ І-ІІ ст. Для 
вчителів і школярів учні 8 класу 
разом із класним керівником 
Наталією Романівною Гущиною 
підготували свято “Я — майбут-
ній воїн”. Майбутні воїни та за-
хисники Вітчизни, учні Володи-
мир Пулька, Дмитро Форма, 
Богдан Шуб’як та Назар Ярем 
змагалися у спритності, вина-
хідливості, кмітливості, ввічли-
вості, галантності. Учасники 
свята пройшли безліч цікавих 
конкурсів-випробувань: “Лицар-
ські манери”, “Запрошення на 
побачення”, “Галантний кава-
лер”, “Обруч”, “Віджимання”, 
“Викрутись!”, “Якби я був ме-
ром села”, “Вареники”, “Освід-

чення в коханні”. Вони довели 
глядачам, що є справжніми 
джентльменами, вміють краси-
во і ввічливо запросити дівчину 
на побачення і навіть освідчи-
тися в коханні. 

Усі присутні отримали багато 
позитивних емоцій від святко-
вого дійства, яке учні присвяти-
ли мужнім, відважним чолові-
кам. Саме такими є і наші педа-

гоги: вчитель фізичного вихо-
вання Руслан Степанович  
Касарда, вчитель трудового  
навчання Михайло Богданович 
Ціцький, вчитель музики  
Анатолій Романович Шельвах, 
вчитель математики Анатолій 
Вікторович Погнерибко. Вітання 
з нагоди Дня захисту Вітчизни 
під час урочистостей висловила 
директор школи Любов  

Миколаївна Козуб.
Хочеться вірити, що служба в 

Збройних силах України, як за-
значено у Конституції України, 
— почесний обов’язок кожного 
молодого громадянина. Безза-
перечно: чоловіки-байківчани з 
честю нестимуть свій обов’язок 
перед Батьківщиною, а наше 
українське небо буде мирним!

“Я — майбутній воїн”

Учасники свята “Я — майбутній воїн” (зліва направо): Богдан Шуб’як, Дмитро Форма,  
Назар Ярем, Володимир Пулька, Марія Гльос, Ірина Шулик та організатори свята — вчитель 
музики Анатолій Романович Шельвах, класний керівник 8 класу Наталія Романівна Гущина  

і педагог-організатор Надія Романівна Шуль.

Для початку 
надсилаємо договір

“Як укласти договір “Про ви-
знання електронних документів” з 
податковою інспекцією в електро-
нному вигляді?”

 — Для укладення договору 
“Про визнання електронних доку-
ментів” з податковою інспекцією в 
електронному вигляді спочатку 
необхідно завантажити з рубрики 
офіційного інформаційного ресур-
су www.cskidd.gov.ua “Програмне 
забезпечення/Програмне забез-
печення для звітності” інсталяцій-
ний пакет програмного забезпе-
чення “ДПС. Захист звітності”. 
Після встановлення та налашту-
вання його в меню “Договори та 
заяви” обираємо відповідний варі-
ант договору. Договір підписуєть-
ся особистими ключами посадо-
вих осіб або фізичної особи – під-
приємця та відправляється до 
ДПС. 

Лише особиста 
присутність

“Чи можна здійснити реєстра-
цію в Акредитованому центрі сер-
тифікації ключів через мережу Ін-
тернет?”

— Ні, оскільки регламентом 
Акредитованого центру сертифі-
кації ключів Інформаційно-
довідкового департаменту дер-
жавної податкової служби, перед-
бачена особиста присутність за-
явника (чи його довіреної особи) 
під час процедури реєстрації. Де-
тальну інформацію щодо процеду-
ри реєстрації можна переглянути 
на офіційному інформаційному ре-
сурсі Акредитованого центру сер-
тифікації ключів Інформаційно-
довідкового департаменту дер-
жавної податкової служби http://
www.cskidd.gov.ua/ у рубриці “Ре-
єстрація користувачів”.

За матеріалами телефонного 
сеансу “гарячої лінії” з 

начальником управління 
інформатизації та обліку 

платників податків  
Іриною ВЯТЧАНІНОВОЮ. 
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Вітаємо! ●Ювілеї ●

Продовження.
Початок на 3 стор.

У промові до мирян Преосвя-
щенний Владика згадав давню іс-
торію Кип’ячки, наголосивши на 
значному культурно-
господарському розвитку села на 
початку минулого століття, коли у 
Кип’ячці було чи не вдвоє більше 
населення, ніж нині, діяли сільсько-
господарські кооперативи, люди 
багато читали, брали участь у куль-
турному житті села. Йосафат Гове-
ра мовив, що праця і лише праця 
завжди робила і робить людину  за-
можною і духовно багатою.

Після архиєрейського богослу-
жіння жителі села та гості попряму-
вали до місцевого клубу, де відбу-
лися урочини, присвячені подвійно-
му ювілею — 480-річчю першої відо-
мої згадки про Кип’ячку та 240-
річчю освячення храму Різдва Пре-
святої Богородиці. У фойє увагу всіх 
привернули стенди з давніми світ-
линами, а всередині клубу милува-
лися творчими роботами майстрині 
вишивки Галини Махинко. У самому 
клубі (завідуюча Галина Федьків) 
вразили тепло, затишок, дух свіжо-
го косметичного ремонту, який ма-
теріально забезпечили забудівники 
так званого “нового масиву” села. 
Клуб з великою любов’ю, проявив-
ши ентузіазм, облаштували до уро-
чин та накрили святкові столи більш 
як на 300 осіб Марія Дяків, Любов 
Лега, Тарас Макара, Ірина Стойко, 
Марія Барвінська, Юрій та Степан 
Федьківи, Любов Загребельна, Та-
рас Юрчишин та інші. Кожен член 
громади вніс посильну лепту у свят-
кування. Дорослим активно допо-
магали молодь та діти. 

Після благословення Екзарха 
Луцького Йосафата Говери прозву-
чали перші пісенні акорди свята. 
Задушевну пісню про рідне село за-
співали учасниці аматорського ко-
лективу місцевого клубу, який та-
кож був ювілянтом — відзначив 20 
літ з часу заснування. Щиро, тільки 
так, як можуть лише діти, вітали 
своїх земляків та гостей наймолод-
ші жителі Кип’ячки. Вслухалась у 
розповіді усіх, хто виходив на сцену, 
і ловила себе на думці, що чую 
справді наукові виступи поважних, 
високоосвічених людей, які, забув-
ши про титули, ранги, становище у 
суспільстві, гордо іменували себе 
не інакше, як вихідці з Кип’ячки. 

Член координаційної ради об-
ласного Товариства дітей 
політв’язнів та репресованих Юлія 
Николин — дочка українських патрі-
отів, переслідуваних більшовиками, 
народжена у далекому Сибіру, ав-
тор сценарію ювілейних урочистос-
тей, співавторка книжки про 
Кип’ячку повідала про цікаві розвід-
ки з історії села, які, на мою думку, 
претендують на фундаментальну 
наукову працю. Педагог Омельяна 
Парило розповіла про історію храму 
у Кип’ячці як праматірної церкви 
Товстолуга та Застінки. Жінка з ве-

ликою любов’ю розповіла про давні 
сільські звичаї, ремесла. Особливо 
схвилював її спогад дитинства про 
процес вибілювання домотканого 
полотна. Хто про таке нині згадає 
чи зможе відтворити? 

Редактор книжкового видавни-
цтва “Богдан”, поет Борис Щавур-
ський розповів про рідне село в 
період першої та другої світових 
воєн, про постать академіка Кирила 
Студинського, якого у рідній Кип’ячці 
увіковічено у величному пам’ятнику. 
Пан Богдан — автор та упорядник 
стендів про історію Кип’ячки. Ди-
ректор місцевої школи-садка Ната-
лія Кунцевич підготувала цікаву роз-
відку про історію школи та розвиток 
освіти у Кип’ячці. Нащадки свяще-
ничих родин Йосипа Студинського, 
Олександра Мироновича, Мирона 
Кордуби та Юліана Юрика, запро-
шені на свято, розповіли багато ці-
кавого про життєвий шлях своїх 
славних родичів. Зокрема, педагог 
та відомий громадський діяч Терно-
пілля Богдан Головин поділився 
спогадами про цікаву історичну по-
стать священика Мирона Кордуби, 
з роду якого походила його дружи-
на Ірина. Член Національної спілки 
журналістів, внучатий племінник 
академіка Кирила Студинського 
Степан Слюзар розпочинав свою 
діяльність вчителем початкових кла-
сів у Кип’ячці. “Хоч недовго я вчите-
лював у селі, 
проте його 
неповторна 
аура зали-
шила у моє-
му серці осо-
бливий слід. 
Якщо я чо-
гось велико-
го досяг у 
житті, то це 
лише завдя-
ки особли-
вій, духовній 
поживі, яку 
дала мені у 
ранній юнос-
ті Кип’ячка,” 
— схвильо-
вано мовив 
пан Степан.      

З слав-
ним ювілеєм 
села та річ-
ницею освя-
чення духо-
вної святині 
ж и т е л і в 
Кип’ячки при-
вітав заступ-
ник голови Тернопільської районної 
ради Роман Наконечний. “Історія 
кожного галицького села невідділь-
на від історії греко-католицької 
церкви, — наголосив Роман Івано-
вич.— Українські священики завжди 
були високоосвіченими людьми, 
взірцем жертовного служіння наро-
дові, дбали про його духовну та 
господарську просвіту...”. На святі 
виступила селищний голова смт. 
Велика Березовиця, куди належить 

Кип’ячка, Марія Ка-
линка. Пані Марія у 
цей вечір щедро 
роздавала грамо-
ти, подяки та пода-
рунки. “Кожен з 
вас, — мовила се-
лищний голова Ма-
рія Калинка, — вар-
тує нагороди, на-
самперед за те, що 
любить рідне село, 
працює для нього, 
виховує дітей та 
онуків, які будуть 
гордитися, що по-
ходять з Кип’ячки, 
славної своєю іс-
торією та людьми”. 
Марія Калинка з 
особливою ніжніс-
тю вшанувала най-
старшу жительку 
села Марію Григо-
рівну Небесну — 
українську патріот-
ку, сім’я якої за на-
ціоналістичну ді-
яльність була ре-
пресована тоталі-
тарною владою. 
Тепло зустріли усі 
присутні голову аг-
рофірми “Поділля” 
Стефанію Тисліць-
ку. Ця жінка, її гос-

подарська діяльність — без пере-
більшення, епоха у житті Кип’ячки. 
Саме у цей час у селі постали но-
возбудовані школа, клуб, бібліо-
тека. Було підведено газ, прокла-
дено асфальтову дорогу, упоряд-
ковано став.

Заключним акордом свята, але 
не його завершенням, став виступ 
пароха Кип’ячки о. Любомира За-
зуляка. Всечесніший отець гідно 
продовжує місію, розпочату його 

славними попередниками.
Окрасою святкувань став кон-

церт з участю аматорів сцени 
Кип’ячки та запрошених артистів 
Тернопільського району. Звесели-
ли душу, спонукали поринути у 
роздуми сільський хор та жіночий 
ансамбль з Кип’ячки, жіноче тріо 
“Глорія”, Богдан Щавурський, Діа-
на Кульчицька, Василь Хлистун, 
гості з Романівки — жіночий колек-
тив “Романчани” та дитячий гурт 
“Романівський обертас”, Ірина 
Федчишин, Надія Тучак, Ірина Ко-
першевич, Михайло Зелений, сту-
денти Тернопільської вищої семі-
нарії ім. Патріарха Йосифа Сліпого 
та парох Великої Березовиці о. 
Василь Брона, виступ якого за-
вжди як маленький концерт.

На завершення урочистостей 
Великоберезовицький селищний 
голова Марія Калинка щиро подя-
кувала усім організаторам свята, 
громаді, гостям та вручила святко-
вий коровай. Парох Кип’ячки о. 
Любомир поблагословив усі добрі 
починання, які заплановано у селі 
на майбутнє. Адже Кип’ячка роз-
будовується. Нові її громадяни ак-
тивно включилися у життя села. 
Якщо ці урочини пройшли під гас-
лом “Погляд у минуле”, то наступ-
не весняне дійство, а воно, дай 
Боже, обов’язково відбудеться, бо 
цього прагне громада, буде нази-
ватись “Погляд у майбутнє”. Дові-
ру на організацію та проведення 
заходу отримала уродженка 
Кип’ячки Леся-Надія Чорнописька 
(з дому Демидась). 

У книжці “Кип’ячка: від джерел 
до сяйва Богородиці” читаємо: 
“Село...  не минає. Можливо, то-
му, що черпає силу в цілющих 
джерелах і купається в сяйві Пре-
святої Богоматері. Многая і бла-
гая йому літ!”.

Одухотворена Кип’ячка

Біля герба Кип’ячки — гості та організатори ювілейного торжества (зліва направо) Леся Сакалюк, 
голова СГ ВК “Кип’ячка” Леся-Надія Чорнописька, керівник агрофірми “Поділля” (1976-1999 рр.) 
Стефанія Тисліцька, Борис Дяків, голова Великоберезовицької селищної ради (1977-1991 рр.), 

директор школи у Кип’ячці (1991-1996 рр.) Василина Кльоц, голова Товстолузької сільський ради  
(1987-1989 рр.), куди належала Кип’ячка, ревна захисниця церков Марія Васусь.

Святкове віншування від молоді села та аматорів сцени с. Кип’ячка.

Щиро вітаємо із 
70-річчям колиш-
нього  працівника 
Великоберезо-
вицької селищної 
ради, заслуже-
ного землевпо-
рядника України 
В о л о д и м и р а  
Івановича ГУЧАКА.

Хай Бог Вам посила добро 

                                  і щастя,

Міцне здоров’я, море благ земних,

А щедрі дні, мов рушники квітчасті,

Нехай ще довго стеляться до ніг.

З повагою — 
Великоберезовицький 

селищний голова  
Марія КАЛИНКА,  
члени виконкому  

та депутатський корпус.

Щиро вітаємо з 30-річчям ко-
лишнього працівника Великобере-
зовицької селищної ради, юриста 
Володимира Михайловича  
ІВАЩУКА.

Хай постійний успіх, радість і достаток,

Сипляться до Вас, мов вишні цвіт,

Хай життєвий досвід творить з 

 буднів свято,

А Господь дарує многа, многа літ.

З повагою — колектив 
Великоберезовицької селищної 

ради, члени виконкому, 
депутатський корпус.

Дирекція, трудовий та учнів-
ський колективи Байковецької 
ЗОШ І-ІІ ст. щиро вітають з днем 
ангела вчителя початкових класів 
Марію Миронівну МАРИНЮК і 
вчителя математики та інформати-
ки Марію Ярославівну БАЙДАК.

Хай добрий ангел береже повік

Вогонь зорі, що долею зоветься.

Життя, неначе вишитий рушник,

Багрянцем калиновим усміхнеться.

Дирекція, трудовий та учнів-
ський колективи Байковецької 
ЗОШ І-ІІ ст. щиро вітають з днем 
ангела начальника відділу освіти 
Тернопільської райдержадміністра-
ції Марію Ярославівну  
КРАКОВЕЦЬКУ.

Хай ангел Ваш на іменини

Здійснить усі Ваші бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання,

Радістю життя квітчає

І додасть здоров’я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов’ю!

Щиро і сердечно вітаємо з  
ювілеєм заступника завідуючої 
Тернопільським районним мето-
дичним кабінетом Олександру  
Петрівну ЯЦУРУ.

Хай літа не спадають листом,

Хай квітують і плодоносять,

Як сади навесні — щедрим цвітом

І врожаєм рясним — під осінь.

Хай приносять у дім достаток,

В душу — радість, для серця — спокій.

Хай Вам Бог подарує багато

Світлих днів і щасливих років!

З повагою — колективи 
Тернопільського районного 

методичного кабінету  
та відділу освіти Тернопільської 

райдержадміністрації.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження методиста з позашкільної  
освіти і виховної роботи  Терно-
пільського районного методичного 
кабінету Ірину Богданівну  
РУЦЬКУ.

Бажаємо Вам, щоб надії збувались,

Щоб друзі хороші в житті зустрічались,

Щоб стіл був багатий і затишно в хаті,

Хай дні Ваші будуть веселі, як свято.

З повагою — колективи 
Тернопільського районного 

методичного кабінету  
та відділу освіти Тернопільської 

райдержадміністрації.

Колектив Баворівської ЗОШ І-ІІІ 
ст. щиро вітає з ювілеєм вчителя 
музичного мистецтва та художньої 
культури Михайла Івановича  
ЗЕЛЕНОГО  та з днем народження 
— вчителя української мови і літе-
ратури Євгенію Іванівну ЛЕХ.

Нехай квітує білий цвіт,

Життям стають найкращі мрії,

І доля посила багато літ

Здоров’я, щастя, радості й надії.

Своїм ніжним співом потішила 
гостей торжества юна вокалістка  

Діана Кульчицька.
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Перша половина року потребує 
наполегливої праці. Щоб справи 
йшли добре, треба вчитися, підви-
щувати кваліфікацію, рости і в ду-
ховному плані. Проженіть лінощі, 
які можуть зіпсувати вам весь рік. У 
другій половині року вас очікують  
приємні події в особистому і сімей-
ному житті. Восени мусите прояви-
ти терпіння, а також виконувати  
свої обов’язки та обіцянки. Вас очі-
кують ділові поїздки. Вийдете на 
новий етап розвитку в кінці осені-
на початку зими.

Рік відкриває перед вами великі 
перспективи. Успіху чекайте у всіх 
сферах діяльності. Творчість, успіх 
у справах будуть мати продовжен-
ня. Зросте авторитет, стан справ 
буде стабільним і добрим. Будете 
погойдуватись на хвилях кохання, 
створите сім’ю або матимете па-
сію. Восени і на початку зими жит-
тєва ситуація примусить перегля-
нути багато дечого і змінити все, 
що вас не влаштовує.

Цього року будуть продовжува-
тись справи, які ви мали у попере-
дньому році. У багатьох проявлять-
ся найкращі риси характеру, і ви 
станете невпізнаними для близь-
ких і рідних. Намагайтесь більше 
бувати вдома, займатись пробле-
мами сім’ї, домашнім господар-
ством. Наприкінці весни і на почат-
ку літа будьте обережні з оточую-
чими. Ваше життя прикрасять нові 
знайомства і цікаві люди. Все змі-
ниться, навіть ідеали.

Люди творчої і мистецької праці 
можуть розраховувати на прекрас-
ний рік. Прагнення пізнання стане 
головним, але тільки до літа. Недо-
брозичливці захочуть втрутитись у 
ваше життя в кінці весни і на по-
чатку літа. Розраховуйте на допо-
могу старших людей і своїх захис-
ників. У всьому будьте обережні, 
вмійте змовчати і терпіти відповід-
но до ситуації. Успіхи впродовж 
року залежатимуть від вашої тала-
новитості.

Саме в цьому році зможете ре-
алізувати задумане раніше. У 
першій половині року намагай-
тесь впорядкувати фінансові 
справи, навчання і наукову діяль-
ність, а також вирішити сімейні 
проблеми. Саме цьому присвятіть 
себе. Впродовж року прийдеться 
багато працювати, проте у кінці 
побачите результати. Чекайте на 
винагороду і визнання.

Куратором року буде планета 
Меркурій, яка дасть силу. Тому 
можете розраховувати на успіхи. 
Цей рік можна віднести до одного 
із найвдаліших у вашому житті. 
Вас чекають далекі поїздки, які, 
можливо, змінять ваш світогляд. 
Перша половина року буде напо-
внена успіхами у всіх сферах ді-
яльності. У кінці року успіхи зале-
жатимуть від ваших зусиль.

У цьому році робота буде віді-
гравати провідну роль. Матері-
альний стан залежатиме від по-
передніх досягнень. Фінансові 
питання будуть першочерговими. 
Чекайте змін на службовій стежи-
ні. Кінець зими і початок весни 
будуть досить вдалими, а кінець 
весни може принести клопоти і 
випробування. Цікаві пригоди че-
кають тих, хто в дорозі. На почат-
ку осені будьте обережні у спілку-
ванні із сумнівними людьми, мож-
ливі ускладнення здоров’я у ко-
гось з близьких.

Свої успіхи будете здобувати 
завдяки авторитету, якого дося-
гли у минулому. Саме у цьому 
році зможете зберегти свої капі-
тали, або заробити стільки, скіль-
ки вам треба для якоїсь важливої 
справи або вкладень. Навесні і в 
середині літа матимете вигідні 
оборудки, успішні контракти, до-
даткові прибутки. У середині осе-
ні пильнуйте здоров’я та майно. У 
цей час можуть активізуватися 
ваші опоненти. До кінця року ма-
єте розрахуватися з боргами, як-
що такі є.

У першій половині року будете 
розриватись між роботою, 
кар’єрою і домашніми клопотами. 
У багатьох з’явиться можливість 
поповнити домашню казну додат-
ковими прибутками, спадщиною, 
виграшем або солідним подарун-
ком. З початку року матимете до-
машній затишок, ріст популярності 
і визнання друзів. Літо подарує ці-
каві мандрівки та знайомства, які 
багато змінять: від оточення до по-
сади і соціального статусу.

Рік великих перспектив. Творчі 
плани, далекі поїздки, успіхи в ро-
боті та навчанні — усе буде вас 
радувати. Різні пригоди і знайом-
ства з новими людьми будуть 
сприяти цьому. Переживете підйо-
ми і спади почуттів, емоційні сплес-
ки і розчарування. Хтось буде сер-
йозно вирішувати сімейні пробле-
ми у кінці літа. У цей час можливі 
клопоти з дітьми або коханою осо-
бою. Багатьох буде тягнути повер-
нутись до колишніх занять або від-
новити старі зв’язки.

У першій половині року розрахо-
вуйте на успіхи в роботі і справах, 
розпочатих у кінці минулого року. 
Матимете можливість завершити 
велику справу і взятися за щось 
нове. Вас чекають приємні події, 
успіхи у творчості і коханні. Дехто 
зустріне особу, про яку давно мріяв 
і яка полонить ваше серце. У кінці 
літа і на початку осені чекають кар-
динальні зміни. Розраховуйте на 
підтримку і допомогу друзів.

Початок року буде на перший 
погляд складним, особливо лютий, 
та вже з початком весни будете 
знати, що робити і де вам бути. У 
першій половині року зможете 
зміцнити стосунки як ділові, так і 
особисті, змінити творчі плани і 
особисте життя. Блискучі шанси 
добре заробити матимуть ті, хто 
буде за межами дому. Влітку — по-
ра розваг і кохання, активного від-
починку і цікавих зустрічей. Восени 
можете змінити роботу, прибутки. 
У кінці року очікуйте нового рівня.

Розіграш №700
від 06.01.2013 р.
Кульки —  47, 30, 

1, 12, 23, 14, 57, 
68, 29, 24, 4, 66, 
65, 63, 9, 42, 11, 3, 

16, 64, 51, 17, 10, 62, 73, 59, 
40, 32.

Велика гра:
Джекпот — 1 гравець — 7 000 

000 грн.
3 лінії з одною підковою — 1 

гравець — 1 000 000 грн.
3 лінії з 2 підковами — 2 гравці 

— 243 003  грн.
3 лінії у 3 полях — 149 гравців 

—  2 372 грн.
2 лінії у 2 полях — 9 596 гравців 

— 13 грн.
2 лінії — 2 109 гравців — 83 грн.
1 лінія — 193 343 гравці —  

7 грн. 
Бiлет № 1065213 — Івано-

Франківське.
Білет № 1374012 — Одеське.
Бiлет № 1246957 — Кримське.

“Забава плюс”
Кульки — 2, 0, 

4, 2, 7, 1.
І кулька — №629560 — 5 гравців 

— 100 000 грн.
ІІ кулька — №29560 — 46 гравців 

— 2 500 грн.
ІІІ кулька — №9560 — 483 гравці 

— 250 грн.
ІV кулька — №560 — 4 891 гра-

вець — 50 грн.
V кулька — №60 — 48 899 грав-

ців — 10 грн.
VІ кулька — №0 — 489 039 грав-

ців — 2 грн.
Розіграш №1227
від 09.01.2013 р.
Лототрон А.
Набір кульок: №2
Виграшні номери: 

5, 25, 35, 37, 39, 42. 
6 номерів — не виграно.
5 номерів — 1 гравець — 19 605 

грн.
4 номери — 94 гравці — 

291 грн.
3 номери — 2 377 гравців —  

19 грн.
2 номери — 19 765 гравців — 

6 грн.
Розіграш №1186
від 09.01.2013 р.
Виграшні номери: 

41, 16, 6, 34, 24, 
9.

Мегакулька — 1.
МЕГАДЖЕК-ПОТ— не виграно.
МЕГАПРИЗ — не виграно.
5 номерів — 3 гравці — 15 721 

грн.
4 номери — 344 гравці —  

166 грн.
3 номери — 4 200 гравців — 

18 грн.
5+ Мегакулька — не виграно.
4+ Мегакулька — 26 гравців — 

332 грн. 
3+ Мегакулька — 344 гравці — 

166 грн.

Грайте і вигравайте ●

СТРІЛЕЦЬ (ЖОВНІР) 
(23.11 — 21.12)

СКОРПІОН (ЗЕМЛЕДУХ) 
(24.10 — 22.11)

Європейський гороскоп  
від Івана Круп’яка

ТЕЛЕЦЬ (ТУР) 
(21.04 — 20.05)

БЛИЗНЮКИ (ДВІЙНЯТА) 
(21.05 — 21.06)

РАК (ЧИСТОВОД) 
(22.06 — 22.07)

ТЕРЕЗИ (КАНТАР) 
(24.09 — 23.10)

ВОДОЛІЙ (ВОДОНОС) 
(21.01 — 19.02)

РИБИ 
(20.02 — 20.03)

ОВЕН (БАРАН)
(21.03 — 20.04)

КОЗЕРІГ (ЦАПОК) 
 (22.12 — 20.01)

ЛЕВ (ЗВІРОЦАР) 
(23.07 — 23.08)

ПАННА (ХЛІБОНОША) 
(24.08 — 23.09)

Виходить з березня  
1967 року.
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державна адміністрація
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— Принесіть мені, будь лас-
ка, графинчик горілочки і що-
небудь на ваш смак.

— Так і запишемо: два гра-
финчики горілочки. 

— Офіціанте, чому пельмені  
холодні?

— Вони ж сибірські.

Мій гаманець — як цибуля: 
коли відкриваю його, мені хо-
четься плакати!

— Тату, тату, я більше ніколи 
не піду з тобою на санчатах ка-
татися.

— Годі скиглити! Вези давай!

— Я багато читав про шкідли-
вість алкоголю і тютюну.  
З нового року обов’язково ки-
ну.

— Пити чи курити?
— Читати. 

— Який неприємний голос! Ви 
не знаєте, хто співає?

— Моя донька.
— Даруйте, справа, звичайно, 

не в голосі, а в пісні. Скажу 
вам відверто: нікуди не 
годиться пісня. Цікаво, хто її 
написав?

— Я.

— Мамо, коли я виросту, у 
мене також буде чоловік?

— Так. Якщо будеш гарною 
дівчинкою.

— А якщо я не буду гарною 
дівчинкою?

— Тоді їх буде багато. 

Дружина будить чоловіка по-
серед ночі:

— А... що? Що трапилося?
— Як ти можеш спокійно спа-

ти, отримуючи таку маленьку 
зарплату?

Приходить п’яний чолов’яга 
додому вночі. Він падає, все 
гримить, дзвенить. Вискакують 
заспані діти і дружина. Чоловік 
піднімає голову і каже:

— Що, не спиться без  
татка?

Усміхніться

Віщують зорі ●

Конкурси ●

2013 рік прийде під опікою 
Місяця. З давніх-давен люд-
ство набуло досвіду, що став 
його надбанням у прогнозуван-
ні погоди, віщував вплив пла-
нет на землю, людей, врожай. 
Погода повторюється кожних 
сім років, відповідно до пану-
вання певних планет. Передба-
чення погоди за явищами при-
роди, поведінкою тварин і пта-
хів у різних місцевостях втіли-
лося у народних прикметах. 
Найкращими синоптиками є 
селяни, адже мають можли-
вість спостерігати за явищами  

природи і знають прикмети. 
Якщо взяти загалом усі народні 
прикмети та порівняти їх до ка-
лендарних віщувань погоди і 
врожайності років під час пану-
вання різних планет, можна 
легко скласти вічний кален-
дар. 

Є сім панівних планет, кожна 
з яких по черзі панує впродовж 
року. Починається такий цикл 
із астрономічного нового року 
— 21 березня. Оскільки 2013 
рік перебуватиме під впливом 
Місяця, погода буде більше во-
логою, ніж сухою. Весна про-

гнозується вологою і теплою; 
літо — початок буде гарним, те-
плим, а ось середина і кінець 
— холодними; осінь — початок 
пори року очікується сирим і 
прохолодним, опісля буде сухо 
і тепло; зима — спочатку буде 
холодно, потім — мінлива по-
года. Це буде рік Крука. Почи-
нається з вівторка, дня Марса, 
в році буде багато суперечок і 
конфліктів. У 2013 році відбу-
деться два часткових сонячних 
затемнення (10 травня і 3 лис-
топада) і три напівтіньових мі-
сячних затемнення.

Хто спортом займається, 
той здоров’я набирається 
– говорить українська му-
дрість. В Ангелівській шко-
лі про це знають. Тут про-
водять конкурси “Веселі 
старти”, спортивне свято, 
яким вшановуємо пам’ять 
С. Кучми, змагання з різ-
них видів спорту.

Учні початкових класів вирі-
шили не відставати від старшо-
класників, продемонструвати 
свою силу, витривалість і швид-
кість, і взяли участь у турнірі 
лицарів “Котигорошко”. Розпо-
чалися змагання присягою: “Я 
обіцяю дотримуватися правил 
чесної гри в істинно спортивно-
му дусі, в ім’я слави спорту”.

Першим відбувся конкурс зі 
швидкості та стрибків у довжи-
ну. Після цього була спортивна 

вікторина, на якій школярі 
показали не тільки фізичні, 
але й розумові якості. 
Смішною виявилась гра 
“Бій півнів”. У перерві між 
конкурсами дівчатка, які 
вболівали за своїх лица-
рів, відгадували загадки на 
спортивну тематику і до-
помагали хлопцям отрима-
ти більше балів.

Цікавим виявилось від-
жимання та перенесення 
дівчинки через калюжу, 
яке показало терпіння і си-
лу героїв свята. Задоволе-
ними і щасливими  
були переможці-лицарі:  
1 місце — Максим Букатка 
(4 клас), 2 — Віталій Рома-
нишин (3 клас), 3 — Олек-
сандр Вережак (2 клас). 
Тож нехай завжди будуть 
лицарі серед нас!

Лицарі з Ангелівки

Учні 2-4 класів Ангелівської ЗОШ І-ІІІ ст. 
 під час “Веселих стартів”.ТОВ “Санаторій “Веселка” 

має намір отримати дозвіл на ви-
киди для паливної з газовими кот-
лами. Викиди знаходяться в  
межах нормативних концентрацій-
них показників. Зауваження та 
пропозиції приймаються протягом 
місяця за адресою: м. Тернопіль, 
майдан Перемоги, 1, Тернопіль-
ська райдержадміністрація.
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Вітаємо! ●

Це важливо ●

Надія ЛАВРИК, 
соціальний педагог  

Великогаївської ЗОШ І-ІІІ ст.

Наприкінці листопада 2012 
року на базі Великогаїв-
ської ЗОШ І-ІІІ ст. відбувся 
районний семінар соціаль-
них педагогів на тему “Фор-
мування правової освіти 
молодших школярів”. 

Семінар провели методист 
психологічної служби районного 
методичного кабінету Надія Ми-
хайлівна Хотенчан, яка розкрила 
питання про зміст та завдання 
формування правової освіти 
учнів молодшої ланки освіти, та 
автор цих рядків. До заходу до-
лучилися директор школи Окса-
на Миколаївна Кость, заступник 
із виховної роботи Олександра 
Володимирівна Цьомик, провід-
ний фахівець соціальної роботи 
Тернопільського районного цен-
тру соціальних служб для сім’ї 
дітей та молоді Юлія Володими-
рівна Великоцька, шкільний во-
лонтерський загін “Дзиґа”. 

Розбудова демократичної та 
правової  держави вимагає но-

вих  підходів до виховання мо-
лодого громадянина. Важливо 
розпочинати правове виховання 
учнів із молодшого шкільного ві-
ку, оскільки це допоможе сфор-
мувати свідому людину.

У правовиховній роботі з мо-
лодшими школярами викорис-
товуються різні методи і форми 
роботи. Особливе місце серед 
них посідають словесні методи 
— розповіді, бесіди, читання 
творів літератури та інші. Часто 
використовуємо профілактично-
виховну бесіду. Вона може мати 
різне призначення. Зокрема, 
бесіда-повідомлення, бесіда-
припис, проблемна бесіда, 
бесіда-оцінка. У правовиховній 
роботі з молодшими школярами 
важливо використовувати такі 
форми й методи виховної робо-
ти, які б дозволяли спиратися 
на їхній власний життєвий до-
свід, торкалися емоційної сфе-
ри дитини та сприяли б надбан-
ню нового досвіду шляхом їх-
нього включення у спеціальні 
педагогічні ситуації.

Одним із головних завдань 
правової освіти в навчальних 
закладах є ознайомлення учнів 

із правами дітей. Дуже важливо, 
щоб школярі засвоїли свої пра-
ва та обов’язки. Для цього у Ве-
ликогаївській ЗОШ І-ІІІ ст. що-
річно проводиться ігротека “Ді-
ти мають права”. Під час цього 
заходу старшокласники 
роз’яснили учням початкових 
класів основні положення “Кон-
венції про права дитини”. Ігро-
тека відбувалася у формі зма-
гань, кожен клас утворив коман-
ду, яка мала свою назву, капіта-
на та девіз. Учні повинні були 
відвідати 8 планет і завершити 
свою подорож у галактиці 
“Дружба між дітьми”. На кожній 
станції школярі обговорювали 
свої права та обов’язки, а також 
грали у цікаві ігри. Діти охоче 
беруть участь в таких заходах, 
адже отримують заряд позитив-
них емоцій. 

Правове виховання — це за-
вжди система заходів. Важливе 
місце серед форм роботи з мо-
лодшими школярами відводимо 
читанню літератури морально-
правового змісту. Бесіди, вікто-
рини, тренінгові заняття, обго-
ворення прочитаного, читання 
вголос, огляд наявної в бібліо-

теці літератури, використання 
газетних чи журнальних статей 
на правову тематику — усе це 
сприяє формуванню правової 
обізнаності учнів. 

Одним з головних шляхів під-
вищення результативності пра-
вовиховної роботи з молодши-
ми школярами є організація їх 
змістовного дозвілля, різнома-
нітної роботи за інтересами, що 
забезпечує раціональне прове-
дення вільного часу, стає пере-
поною на шляху скоєння ними 
негативних вчинків. Цього року у 
нашій школі проводився конкурс 
малюнків “Як порушуються пра-
ва персонажів у казках”, у якому 
взяли участь учні 2-4 класів. 

До співпраці також запрошу-
ємо дільничного інспектора, 
представників кримінальної мі-
ліції, які теж проводять як групо-
ві, так і індивідуальні бесіди з 
учнями. Вся робота, яка прово-
диться завдяки зусиллям психо-
логічної служби та педагогічно-
го колективу школи, сприяє 
формуванню в учнів установки 
жити за законами моралі, нави-
чок застосування набутих знань 
у повсякденному житті. 

Правова освіта молодших школярів
Учасники ігротеки “Діти мають права” у Великогаївській ЗОШ І-ІІІ ст.

Щиро вітаємо з 
днем народження 
Товстолузького сіль-
ського голову Юрія 
Л ю б о м и р о в и ч а 
ПРИСЯЖНОГО.

Щиро зичимо Вам, 
Юрію Любомирови-
чу, міцного здоров’я, подальшої 
активності, довголіття, благополуч-
чя і радості. Хай кожен день Вашо-
го життя приносить Вам лише до-
бро, а тепло і підтримка близьких 
зігрівають Вашу душу. Нехай за-
вжди і у всьому Вас супроводжу-
ють удача, воля та оптимізм. Нехай 
доля завжди буде прихильною до 
Вас та Вашої родини.

З повагою — колектив 
Товстолузької сільської ради.

Колектив Почапинської ЗОШ І-ІІІ 
ст. щиро вітає з днем народження 
бібліотекаря Стефанію Володи-
мирівну ПЕТРИШИН.

Прийміть у цей день вітання найкращі,

Бажаємо миру, здоров’я і щастя,

Щоб лихо й хвороби Вас обминали,

Зозуля сто років життя накувала.

Колектив Почапинської ЗОШ І-ІІІ 
ст. щиро вітає з 50-річчям кухаря 
Тетяну Йосипівну  ЩЕРБИК.

Хай доля квітне у роках прекрасних,

Життя приносить ніжність і тепло,

Хай Вам щоднини світить сонце ясне,

Завжди дарує радість і добро.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження депутатів Великоберезо-
вицької селищної ради Петра 
Омеляновича КАНАКА, Павла 
Ярославовича СІКОРСЬКОГО та 
члена виконавчого комітету  
Степана Васильовича  
ГЛИНСЬКОГО.

Хай щастя приходить і ллється рікою,

Хай горе обходить завжди стороною,

Хай доля дарує Вам довгі літа,

А в серці завжди хай живе доброта.

З повагою — колектив 
Великоберезовицької селищної 

ради, члени виконкому та 
депутатський корпус.

Щиро вітаємо з 55-річчям  
завідуючу господарством Довжан-
ківської ЗОШ І-ІІІ ст. Любов  
Петрівну КАПІТАН.

Щиро Вас з ювілеєм вітаємо,

Здоров’я, щастя, удачі бажаємо.

Хай кожна днина буде гожа,

Нехай благословить Вас Мати Божа,

Хай ангел Божий поруч Вас крокує,

А Господь многая літ дарує!

З повагою — колектив 
Довжанківської ЗОШ І-ІІІ ст.

Педагогічний колектив Довжан-
ківської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з 
днем народження вчителя історії 
Марію Степанівну ДОЛІШНУ, 
вчителя початкових класів Нелю 
Зиновіївну СТОЙКО.

Хай життя квітує, як калина в лузі,

Нехай будуть поруч щирі, вірні друзі,

Хай обминають болі і тривоги,

Хай стелиться довга життєва дорога.

Виконком Ігровицької сільської 
ради вітає з днем народження ди-
ректора будинку культури, депута-
та Ігровицької сільської ради  
Мирославу Григорівну  
МИТОХІР.

Хай щастя переповнює це свято

І золотіє мрії небосхил,

Хай вділить доля радості багато,

Енергії, завзяття, творчих сил.

Колектив Товстолузької сіль-
ської ради вітає з днем ангела се-
кретаря Степана Романовича  
ГУЛЮ.

В день ангела бажаємо любові

І від душі — успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І нехай Вас оберігає Бог! 

Колектив Баворівської ЗОШ І-ІІІ 
ст. щиро вітає з ювілеєм заступни-
ка директора з навчальної роботи 
Марію Йосипівну ГЕВКО.

Бажаємо Вам сонця на життєвій ниві

І вірних друзів завжди на путі,

Хай усе, що потрібно людині,

Супутником буде у Вашому житті.

Від Миколая до Різдва ●

Галина ІВАНСЬКА, 
завідуюча клубом с. Ступки, 

Уляна ЗОЛОТНИК, 
завідуюча бібліотекою  

с. Ступки.

Ходить Святий Миколай,
Лиш засни, його чекай.
Ти повір, що він прийде,
Бо ти добрий до людей.

От і прийшов вечір, коли 
кожна дитина з надією че-
кає нагороди від доброго 
Миколая, який ніколи не 
забуває про чемних дітей. 

Святий Миколай завітав 18 
грудня до клубу с. Ступки, де 
на нього з нетерпінням чекали 
діти. Учасники драматичного 
гуртка разом із батьками пока-
зали присутнім дійство під на-
звою “Святий Миколаю, прийди 
до нас з раю”. Маленькі дітки з 
хвилюванням виходили на сце-
ну до Святого Миколая, розпо-
відали віршики і отримували від 
нього подарунки.

Великою радісною несподі-
ванкою для всіх ступківчан, а 
особливо для дітей, була гар-
на пухнаста ялинка, яка на 
день святого Миколая засяяла 
різнобарвними вогнями. Цю 

ялинку презентувала молодь  
с. Ступки.

Наступного ранку в церкві 

Різдва Пресвятої Богородиці, 
після святої літургії, о. Олег 
Леськів та Святий Миколай 

привітали всіх людей, а ма-
ленькі парафіяни отримали від 
них подарунки. 

Святий Миколаю,  
прийди до нас з раю

Учасники дійства “Святий Миколаю,  
прийди до нас з раю” в клубі с. Ступки.


