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Кредитна спілка “ТОКС” 
ПРИЙМАЄМО 

ВКЛАДИ
Надійна ставка
19 % річних

Поповнення вкладу 
 від 100 грн.
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м. Тернопіль, вул. Замкова, 14, 

поверх 3, офіс 315.
Агроновини ●

 8-9 стор.

14 стор.

Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

Р
ік новий українці 
завжди пов’язували 
з мріями про краще 
майбутнє. Вони 

викристалізувалися у пре-
красні поетизовані звичаї – 
колядки, щедрівки, посіван-
ня. У народних обрядових 
величальних піснях втілився 
одвічний потяг людини до 
статків, щастя, добра, 
краси. 

Так, за допомогою пісні ко-
лядники давали можливість се-
лянину відчути себе справжнім 
господарем землі: з убогої хати-
ни його переносили в помістя, де 
багато ситої худоби, де чоловік 
пасе коней, корів, сіє й меле 
зерно, дружина пече калачі, до-

чка вишиває рушники. 13 січня ці 
звичаї відтворили найкращі вер-
тепи Тернопільського району під 
час огляду-конкурсу “Нова ра-
дість стала”. 

Цьогоріч участь у конкурсі взя-
ли шістнадцять колективів. Як за-
значив начальник відділу куль-
тури і туризму Тернопільської 
РДА Андрій Галайко, аби долу-
чити до конкурсу більше вико-
навців та глядачів, захід уперше 
провели за межами районного 
будинку культури – головною 
ареною змагань стала сцена На-
родного дому селища Велика 
Березовиця. На позаконкурсній 
основі перед глядачами виступив 
вертеп, у якому мистецький ке-
рівник, заслужений працівник 
культури України, відмінник 
освіти України Михайло Полю-
га об’єднав аматорів сцени з 
Малого Ходачкова та Романівки. 

У той день вертепне дійство бла-
гословив парох церкви Возне-
сіння Господнього селища Ве-
лика Березовиця о. Василь 
Брона. Виступаючи перед при-
сутніми, заступник голови Тер-
нопільської РДА Неля Саржев-
ська підкреслила важливість 
збереження древньої традиції 
коляди та вертепів, адже прове-
дення подібних заходів показує 
справжню автентичну сутність 
Тернопільського краю.  Опісля 
цього ведуча – методист Тер-
нопільського районного бу-
динку культури Наталя Порада 
запросила на сцену конкурсан-
тів. 

Колективи демонстрували 
присутнім не тільки вертеп, але й 
повчальний виступ, який показав 
ставлення сучасного суспільства, 
зокрема родини, до Різдва Хрис-
тового. Нелегко довелося журі, 

колядники вражали незрівнян-
ною артистичністю, талантом, 
яскравістю вдало підібраних 
різдвяних костюмів, сценарієм та 
чудовим виконанням коляди. 

— Щороку ми наголошуємо 
учасникам конкурсу, що поста-
новка театралізованої сценки по-
винна супроводжуватися якісним 
виконанням колядок, — сказав 
голова журі Андрій Галайко. — 
Нині конкурсанти демонстрували 
зрушення у цьому напрямку, про-
те, є ще над чим працювати. 
Прикметно, що близько 90% 
учасників — діти. Такий конкурс 
не просто відкриває таланти і по-
пуляризує українські звичаї, а й 
виховує молоде покоління. У 
майбутньому плануємо залучати 
до конкурсу більше учасників 
старшого віку.

Продовження на 2 стор.

Переможець районного огляду-конкурсу “Нова радість стала-2013” — 
 вертеп будинку культури с. Великі Гаї (художній керівник – Микола Гуль).

Професійний 
фотограф Марія Ілал:  
знайомство зблизька.

Календар Української 
Православної Церкви 

на 2013 рік.

16 стор.

Новорічно-різдвяні 
святкування  
у Дубівцях.

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ.

—  Претендувати на державну 
допомогу можуть не тільки вели-
котоварні виробники, що мають 
сотні гектарів садів, виноградників 
і хмеленасаджень, але селяни і 
фермери з двадцятьма сотками 
землі, — повідомив міністр Міна-
грополітики Микола Присяжнюк. 
— Розробляються типові проекти 
для полегшення процедури отри-
мання державної компенсації за 
висадку та догляд за садами. До-
дали до програми компенсацію за 
викорчовування старих садів, при-
дбання техніки для обробки, змен-

шили обсяг проектованих садів до 
20 соток. А надалі можна буде 
збільшувати проектовані площі з 
20 соток і нарощувати до 30-40 
гектарів. Такий проект буде де-
шевшим, його легше стане адап-
тувати та узгоджувати. 

Відповідне доручення отримав 
Інститут садівництва НААНУ. Мі-
ністр наголосив, що Україна по-
ступово нарощує темпи вироб-
ництва плодово-ягідної продук-
ції. Відтак, зростає обсяг спожи-
вання фруктів українцями, який у 
2012 році склав 42 кг і, за підра-
хунками фахівців, у 2013 р. збіль-
шиться до 44 кг.

Компенсацію на сади спростять
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Великі українці ●

Офіційне ● Традиції ●

Продовження.
Початок на 1 стор.

Цьогоріч організатори вперше 
ввели додаткову номінацію Гран-
прі. Головну нагороду Тернопіль-
ського районного огляду-
конкурсу “Нова радість стала” 
заслужено здобув вертеп клубу 
с. Великі Гаї (художній керівник 
– Микола Гуль). Не втратив май-
стерності і минулорічний пере-
можець конкурсу – вертеп 
Чернелева-Руського (художні ке-
рівники – Людмила Мита і Тарас 
Сотула), який нагороджено ди-
пломом І ступеня. Друге місце 
посів парафіяльний вертеп церк-

ви Вознесіння Господнього сели-
ща Велика Березовиця (художні 
керівники – Наталія Лук’янчук та 
Марія Галайко). Третя призова 
позиція дісталася колективам із 
будинків культури Буцнева (ху-
дожній керівник – Михайло Юреч-
ко), Миролюбівки (керівник –  
Марія Якимчук) та Великої Бере-
зовиці (художній керівник – Надія 
Слобода). Дипломом за оригі-
нальний мистецький задум наго-
роджено вертеп будинку культу-
ри Великого Глибочка (директор 
– Людмила Пацій). Самодіяльний 
колектив із Лозови (керівник – 
Дарія Ткач) нагороджено дипло-
мом у номінації “Наймолодший 

колектив”. Ступківський вертеп 
отримав диплом “За оригіналь-
ність сценарію театралізованого 
дійства” (художній керівник –  
Галина Іванська). До речі, четве-
ро аматорів сцени зі Ступок — 
Тарас Коваль, Віктор Волинець, 
Олег Бачинський та Степан Кап-
чур, — підтримали цікаву ініціати-
ву начальника управління культу-
ри Тернопільської обласної дер-
жавної адміністрації Григорія 
Шергея під час обласного кон-
курсу вертепів, що відбувся 9 
січня, і виступили акторами ляль-
кового вертепу “Галичани” (мис-
тецький керівник – Наталя  
Порада).

Колядуємо до Стрітення

Другий рік поспіль перше місце під час конкурсу “Нова радість стала” посів вертеп будинку 
культури с. Чернелів-Руський. На фото — Чернелево-Руський сільський голова Михайло Дручок 

(третій справа) та учасники вертепу.

19 січня 2013 року виповню-
ється сто один рік з дня наро-
дження Провідника Організа-
ції Українських Націоналістів 
Ярослава Стецька. Юнаком 
він став членом підпільної ор-
ганізації. Вже у 20 років був 
призначений членом виконав-
чого органу ОУН – Крайової 
Екзекутиви та ідеологічним 
референтом. У 22 отримує ви-
рок окупаційного суду – 5 ро-
ків тюрми. У 1940 р. — співт-
ворець Революційного Прово-
ду ОУН, згодом обраний за-
ступником Степана Бандери. 
30 червня 1941 р. проголошує 
Акт відновлення Української 
Держави, обраний прем’єром 
Українського державного 
правління. У 1946 р. створює 
та очолює Антибільшовицький 
блок народів. У 1968-1986 рр. 
– Голова Проводу ОУН (рево-
люційної).

Герої минулих поколінь заслужи-
ли на світлу пам’ять сучасників. 
Ставши на шлях Національної рево-
люції, вони зробили свій вибір. Іде-
алістичний чин штовхав їх на подви-
ги. Безкомпромісна боротьба з во-
рогом за свободу свого народу на-

бувала конкретних форм, де вже 
не було місця слову без Чину і на-
впаки. Кожен волів спричинитися 
до перемоги, бо був утіленням 
сплаву долі нації та індивідуальної 
жертовності. Вони раділи бути у 
лавах своєї армії, однак не бояли-
ся бути і “одним у полі воїном”.

Організатори та ідеологи нашо-
го українського національного ре-
волюційного руху – визначні по-
статі, на справи та ідеї яких ми 
спираємося. Їхні звершення моти-
вують нас долати власні недоліки, 
здобувати нові перемоги.

Ярослав Стецько залишив нам 
велику ідейно-теоретичну спад-
щину, котра і сьогодні актуальна. 
Основні його праці опубліковані у 
двотомнику “Українська визвольна 
концепція”, надзвичайно цінна і 
його праця “30 червня 1941 ро-
ку”.

Не можна не погодитися з дум-
кою відомого письменника і гро-
мадського діяча Сергія Плачинди, 
котрий писав: “Не може не вражати 
глибина аналізу явищ, подій та іс-
торичної долі українства, синтетич-
ність думок, я б сказав — узагаль-
нюючий геній Ярослава Стецька, а 
головне — підпорядкованість усіх 
своїх діянь і суджень, роздумів і те-

оретичних осягнень одній ідеї — ідеї 
побудови Української Соборної Са-
мостійної Держави. Цій ідеї Ярос-
лав Стецько віддав усе своє по-
движницьке життя непохитного 
борця-націоналіста, мужньої люди-
ни, великого українця. А однією з 
найбільших заслуг Ярослава Стець-
ка перед українським народом, 
українською історією є його проект 

націоналістичної, державниць-
кої і політичної доктрини побу-
дови Української Держави. Це 
те вчення — суто Стецькове 
вчення! — яке годилося б узяти 
як дороговказ чи керівництво 
до дії Президентові України і 
урядові з перших днів незалеж-
ності. І якщо цього не зроблено, 
то це лише на шкоду Україні”.

Серед основних постулатів 
націоналістичного вчення Ярос-
лава Стецька варто відзначити 
такі: найвищою цінністю для 
українського націоналіста є ідея 
нації, інтерес нації. Безкомпро-
місна боротьба та жертовна 
праця задля добра і величі рід-
ного народу є обов’язком кож-
ного українця; передумовою 
збереження і розвитку всіх ду-
ховних і фізичних сил україн-
ської нації, запорукою миру та 
стабільності в регіоні є Україн-

ська Самостійна Соборна Держава, 
а принципом міжнародного спів-
життя — принцип національних дер-
жав на своїх етнічних теренах; про-
будити націю, консолідувати і мобі-
лізувати її мусить національна еліта, 
тобто найкращі з усіх соціальних 
прошарків народу; без національно-
го визволення немає визволення 

соціального і особистої свободи. 
Національна революція має бути 
водночас і соціальною революцією; 
у боротьбі за свободу опертя мож-
ливе лише на власні сили.

Всеукраїнське об’єднання “Сво-
бода” вважає Ярослава Стецька на-
тхненником своєї ідеологічної іден-
тичності – соціального націоналіз-
му, а його працю “Дві революції” – 
програмовою. Саме в цій праці 
вказані чинники, які зроблять укра-
їнську революцію переможною: 
“Наша революція – всенародна, 
йдемо з народом, який тісно поєд-
нує справу соціяльного визволення 
із національною незалежністю”.

Вшановуючи світлу пам’ять 
Ярослава Стецька, не зупинімося 
на прочитанім — і забудемо. Кожно-
му, хто вважає себе Українцем, до-
роговказом мали б стати життєва 
боротьба та ідейні праці героїв-
націоналістів минулих поколінь. 

Читаймо їх, учімося у них, думай-
мо і творімо наше сьогодення! Сла-
ва Україні! Героям слава!

 
Богдан Лихий,  

голова фракції ВО “Свобода”  
в Тернопільській  

районній раді. 

Ярослав Стецько — послідовник Степана Бандери

Розпорядження  
голови Тернопільської районної ради  

від 15 січня 2013 року № 02-од
Про скликання п’ятнадцятої сесії Тернопільської районної 

ради шостого скликання
Керуючись п. 18 ст. 43, п. 9 ст. 46 Закону України “Про місцеве само-

врядування в Україні” та регламентом Тернопільської районної ради:
1. Скликати 15 сесію Тернопільської районної ради шостого скликання  

30 січня 2013 року в приміщенні районної ради.
Сесійне засідання розпочати о 10 годині ранку.
2. На розгляд сесії районної ради внести питання:
—  звіт Тернопільської районної державної адміністрації про виконання 

районної “Молодіжної програми на 2008-2012 роки”;
—  про районну “Молодіжну програму на 2013-2015 роки”;
— про внесення змін до районного бюджету на 2013 рік;
— інші питання роботи районної ради.
3. На сесію районної ради запросити депутатів обласної ради від                 

Тернопільського району, сільських та селищних голів, керівників відділів 
та управлінь райдержадміністрації, керівників районних організацій, уста-
нов, промислових і сільськогосподарських підприємств, представників 
політичних партій, громадських організацій, редакторів газети “Поділь-
ське слово” та радіокомпанії “Джерело“. 

Голова районної ради В.С. ДІДУх.

Управління Державної каз-
начейської служби України в 
Тернопільському районі Терно-
пільської області оголошує кон-
курс на заміщення посади голов-
ного казначея відділу бюджетних 
надходжень, видатків та обслуго-
вування розпорядників коштів та 
інших клієнтів (за строковим до-
говором).

Вимоги до претендента: гро-
мадянство України; повна вища 
освіта; стаж роботи — не менше 
3-х років; володіння персональ-
ним комп’ютером в обсязі корис-
тувача.

До заяви додаються такі доку-
менти: заповнена особова картка 
(форма П-2 ДС);  заява про участь 
у конкурсі; дві фотокартки розмі-

ром 4х6 см; копії документів про 
освіту; копія документа, який по-
свідчує особу; довідка з податко-
вого органу про подану деклара-
цію про майновий стан і доходи 
(податкову декларацію); деклара-
цію про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового харак-
теру за минулий рік; медичну до-
відку про стан здоров’я за фор-
мою, затвердженою МОЗ №133/0;  
письмову згоду на проведення 
спеціальної перевірки; копію вій-
ськового квитка; довідка про до-
пуск до державної таємниці (у 
разі його наявності).

Документи приймаються впро-
довж місяця з дня опублікування 
оголошення. Довідки за теле-
фоном 53-05-02.

Оголошення ●

Згідно з рішенням сесії Великоглибочецької сільської ради №504 від 
9.01.2013 р., КП “Великоглибочецьке” повідомляє про зміну тарифів на 
водопостачання та водовідведення: 

водопостачання:
для населення — 7 грн. 05 коп.;
для інших споживачів — 7 грн. 42 коп.;
для бюджетних — 8 грн. 92 коп.;
водовідведення:
для населення — 3 грн. 56 коп.;
для інших споживачів, бюджетних — 8 грн. 11 коп.
Тарифи вводяться з дня опублікування оголошення.

Адміністрація.

Відповідно до пункту 1 Наказу 
Державного комітету України з пи-
тань технічного регулювання та 
споживчої політики від 11 жовтня 
2010 №457 “Про затвердження та 
скасування національних класифі-
каторів”, з 1 січня 2012 року на-
брав чинності національний кла-
сифікатор України ДК 009:2010 
“Класифікація видів економічної 
діяльності” (далі КВЕД-2010). З 
метою поступового переходу до 
КВЕД-2010 протягом 2012 року ді-
яв КВЕД-2005. У 2013 році КВЕД-

2005 діяти не буде. Тому під час 
подання звітності у 2013 році слід 
враховувати тільки новий КВЕД-
2010. Звіти, в яких буде простав-
лений КВЕД-2005, прийматися не 
будуть.    

Юлія ТКАЧЕНКО,  
начальник відділу 

персоніфікованого обліку, 
інформаційних систем  

та мереж управління 
Пенсійного фонду України  
в Тернопільському районі. 

Новації ●

КВЕД-2005 вже не діє

Кримінал ●

У Борщові невідомі в мас-
ках, погрожуючи пістоле-
том, пограбували ювелірну 
крамницю. 

Незважаючи на те, що право-
охоронці одразу ввели оператив-
ний план “перехоплення”, гаря-
чими слідами зловмисників за-
тримати не вдалося. На місці 
події працювала посилена слідчо-
оперативна група, було проведе-
но ретельний огляд крамниці та 
прилеглої території. Кількість та 
вартість викраденого встановлю-
ється.

Правоохоронці проводять ак-

тивні оперативно-розшукові за-
ходи з метою розкриття важкого 
злочину, встановлюють місце пе-
ребування зловмисників.

Працівники тернопільської мі-
ліції звертаються з проханням до 
громадян допомогти розкрити 
резонансний злочин. За описами 
свідків експерти склали фоторо-
боти підозрюваних.

Прикмети одного із нападни-
ків: худорлявий, зростом 175-180 
сантиметрів, обличчя овальне, 
смугляве, волосся темне, корот-
ко стрижене. Був одягнений у 
коротку спортивну білу куртку, 
комбіновану з боків та на рукавах 

синіми і червоними вставками,  
спортивні штани чорного кольо-
ру. Його приблизний вік 30-35 
років.

Інший підозрюваний  —  вік 
приблизно 40-50 років, на зріст 
190-195 сантиметрів, спортивної 
статури, волосся з сивиною, очі 
карі. Був одягнений у коротку 
спортивну зимову куртку чорного 
кольору, темні спортивні штани.

Хто володіє інформацією про 
розшукуваних, телефонуйте у 
Тернополі: (0352) 27-12-58, у 
місті Борщові: (03544) 2-18-48, 
або на мобільний номер 
0677941321.

Міліціонери просять допомогти 
розкрити резонансний злочин 
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Вітаємо! ●Духовність ●

Видання Байковецької 

Байківці
і байківчани

Видання Байковецької сільської ради №1(13)

Шановні краяни!
Прийміть щирі вітання і сердечні побажання з нагоди свята 

Водохреща, Богоявлення Господнього, Святого Йордану!
З давніх-давен свято Водохреща було для українського народу 

джерелом світлої радості, очищення душі, зміцнення віри в перемо-
гу добра і сподівань на краще майбутнє. Цей день знаменує велич-
ну подію в історії християнства – хрещення Божого Сина, Спасителя 
світу Ісуса Христа. Прийнявши понад дві тисячі років тому хрещення 
в річці Йордан, Господь освятив усі водні простори Землі. Сьогодні 
Він освячує і кожного під час нашого хрещення й, 
особливо, у День Богоявлення.

У цей величний день щиро бажаю, щоб ми 
очистили свої серця і наповнили їх любов’ю, ми-
ром та великим бажанням бути гідними людьми, 
українцями, християнами. З роси і води Вам!

З повагою – голова Асоціації сільських  
та селищних рад Тернопільського району, 

Байковецький сільський голова  
Анатолій КУЛИК.

5 січня народився наймолодший байківчанин – Назар Тарасович 
БАШНЯК. Щиросердечно вітаємо батьків новонародженого хлопчика 
зі знаменною подією, адже подарувати життя новій людині – це справ-
жнє диво, яке заслуговує найкращих побажань!

Привітання мамі й татку

Із народженням хлоп’ятка!

Красенем хай він зростає

І здоров’я, й мужність має.

Хай найкращим буде сином

І продовжить рід родини,

Радістю всіх звеселяє,

Щастя хай його чекає!

З повагою – колектив  
Байковецької сільської ради.

Отець Петро ПОРОХОНЬКО, 
настоятель церкви  

Пресвятої Трійці.

19 січня відзначатимемо 
празник Богоявлення, або 
Хрещення Ісуса в річці Йор-
дані – одне з найвагоміших 
святкувань церковного ро-
ку. Ця велична подія відбу-
лася один раз і залишаєть-
ся актуальною крізь віки. У 
свято Богоявлення людство 
віднайшло джерело життя, і 
все оновилося, адже Бог 
Отець уперше об’явив нам 
свого Сина – нашого Спаси-
теля. Тим одкровенням ста-
ло богоявлення Пресвятої 
Трійці у хрещенні Ісуса. Йо-
го недосяжне світло 
з’явилося над нами. 

Церковний термін Богоявлен-
ня – Епіфанія, тобто Об’явлення 
на річці Йордані Христа, очікува-
ного Месії. Пророк Ісая нам го-
ворить про Епіфанію: “Народ, 
який сидів у темряві, побачив ве-
лике світло” (Іс. 9,1). У хвилині 
хрещення в урочистий видимий 
спосіб починається спасенна мі-
сія Христа. Одночасно Святий 
Дух починає активно діяти в люд-
ських душах, що буде продовжу-
ватися аж до кінця світу. Тому, 
будучи хрещеним, кожен із нас 
ще раз повинен з усією серйоз-
ністю і радістю відтворити у сво-
єму серці спогад про цей ритуал 
і зважити на його наслідки у на-
шому житті.

Святий Августин у трактаті  
“Сповідь” говорить про день, в 
якому прийняв святе хрещення, 
де нагадує це собі з глибокою 
радістю: “Не  зміг я у цих днях 
насититися чудовною солодістю, 
роздумуючи про глибину Твого 

плану спасіння людей” (9,6). Від-
носно цього існує цікава історія. 
Одного разу, Августин, розмов-
ляючи зі своїм товаришем Аліпі-
єм про причину їхніх гріхів, зі 
сльозами на очах упав під смо-
ківницю і почав ревно молитися 
до Господа, благаючи про визво-
лення з гріховних тенет. У цей 
час Августин почув голос дитини, 
який повторював: “Візьми і чи-
тай!”. Вважаючи ці слова за Бо-
жий голос, Августин повернувся 
до Аліпія, взяв у нього Послання 
апостола Павла, і, навмання від-
кривши книгу, прочитав: “Як 
день, – поводьмося чесно: не в 
ненажерстві та пияцтві, не в пе-
релюбі та розпусті, не у сварці та 
заздрощах, але вдягніться у Гос-
пода Ісуса Христа і не дбайте 
про тіло задля похотей” (Рм 13, 

13 – 14). Це був 386 рік. А вже 
через рік Августин у пасхальну 
ніч прийняв Тайну Хрещення з 
рук святого Амвросія Медіолан-
ського.

Ми є охрещені не тільки во-
дою, як це робив Іван Хрести-
тель, але також і Духом Святим, 
який дає нам Боже життя. У день 
Богоявлення подякуймо Госпо-
дові за цей особливий стан, в 
якому ми поєдналися з життям 
Христа і призначені разом з Ним 
для життя вічного. Боже синів-
ство є одним із найцінніших да-
рів, які ми отримали в день хре-
щення. Нехай же цей день не 
буде для нас таким, як усі інші. 
Проживімо його у сердечній мо-
литві, у здивованому споглядан-
ні, так, ніби ми вперше пізнаємо 
Того, кого дає нам Отець.

У світлі Богоявлення 
Господнього

Настоятель церкви Пресвятої 
 Трійці отець Петро Порохонько.

День за днем ●
У 2012 році в Байковецькій •	

сільській раді вчинено 161 но-
таріальну дію, з них – 20 запо-
вітів, 115 доручень, 26 засвід-
чень справжності підпису.

Станом на 1 січня 2013 року •	
на території Байковецької 
сільської ради проживало 
1722 мешканці. 

На початок 2013 року у Бай-•	
ківцях налічувалося 605 при-
ватних будинків.

Попередній тираж книги про •	
Байківці, яку заплановано ви-
дати в цьому році з нагоди від-
значення 365-річчя села, ста-
новитиме 200 примірників.

Станом на 1 січня 2013 року •	
на території Байковецької 
сільської ради зареєстровано 
461 домогосподарство.

На початок року на терито-•	
рії Байковецької сільської ра-
ди зареєстровано 59 голів ве-
ликої рогатої худоби, 168 сви-
ней, 13 голів дрібної рогатої 
худоби (кози, вівці), 7 коней, 4 
725 голів птиці, 166 кролів, 66 
бджолосімей.

За матеріалами  
Байковецької сільської ради.

Світ дитинства ●

Новорічну ялинку відкрили казкові герої
Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

Напередодні Нового року в 
будинку культури с. Байківці 
відбулися два театралізовані 
дійства. 28 грудня під аком-
панемент чарівного вальсу 
сюди завітали казкові герої – 
вихованці дитячого садка 
“Метелик”. Наступного дня 
Дід Мороз та Снігуронька ві-
таннями та дарунками віншу-
вали байківчан віком до 16 
років, новорічний карнавал 
організували працівники бу-
динку культури.

Серед цікавих декорацій на зи-
мову тематику під час новорічного 
свята годі було впізнати вихованців 
старшої і молодшої груп дитячого 
садка “Метелик”! Завідуюча дитя-
чим садком Оксана Ярославівна 
Шулик, вихователі Зоряна Романів-
на Гуменна, Галина Петрівна Пе-
тришин та батьки малят потурбува-
лися на славу, аби діти таки врази-
ли Діда Мороза і Снігуроньку. Кар-
навальні костюми нагадували тра-
диції королівських званих вечорів, 
де юні принцеси вперше демон-

стрували вишукані манери. Вихо-
ванці молодшої групи перевтілили-
ся у ніжних сніжинок, які кружляли 
поряд з дванадцятьма місяцями. 
На прикладі казкової героїні Попе-
люшки (у ролі – Діана Гуменна), 
поведінки її Мачухи (Русана Кон-
дратюк), вчинків Снігової Королеви 
(Соломія Музичко) та настанов 
Учителя (Назар Гарбуз), глядачі 
вкотре переконалися в істині: до-
бро завжди перемагає. Дорослі, які 
завітали на запрошення друзів 
“Метелика”, відзначили, що, бодай 
на мить, все ж повернулися у казку 
дитинства, з ніжністю пригадали, 
якого терпіння їм коштувало очіку-
вання подарунків.   

У той день вперше в амплуа Ді-
да Мороза перед вихованцями ди-
тячого садка виступив тато ма-
ленької сніжинки Алінки — Володи-
мир Бойко. У чарівну Снігуроньку 
перевтілилася учасниця народного 
аматорського ансамблю танцю 
“ГлоріяБай” Надія Яськевич. Мело-
дійний супровід свята виконав му-
зичний керівник дитячого садка 
“Метелик” Тарас Володимирович 
Музичко.

Продовження на 4 стор.

Новорічну казку творять вихованці дитячого садка “Метелик” (зліва направо):  
Матвій Чикало, Матвій Букартик, Максим Шевчук, Владислав Музичко,  

Марко Гімла та Денис Сич. 
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Місцеве самоврядування ●

Вдячність ●

Країна знань ●

Надія Романівна ШУЛЬ, 
педагог-організатор 

Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.

У грудні в Байковецькій ЗОШ 
І-ІІ ст. традиційно пройшов 
тиждень фізики. Захід органі-
зував вчитель математики і 
фізики Байковецької школи 
Анатолій Вікторович  
Погнерибко.

Тиждень фізики розпочався гас-
лом: “Крім дурної сили, брате, ще і 
розум треба мати. Нас ніхто не пе-
реможе, нам кмітливість допомо-
же!”. Анатолій Вікторович провів 
чимало захоплюючих конкурсів, ві-
кторин та цікавих змагань. Протя-
гом тижня учні більше дізналися 
про фізику і видатних вчених з ре-

фератів “Іван Пулюй – великий фі-
зик і наш земляк”, “Вчення Архіме-
да”, “Ісаак Ньютон та його закон”, 
“Закон Паскаля”, “Закон Ампера”, 
які підготували учні 7-9 класів Бай-
ковецької школи Ольга Клюк, Ірина 
Шулик, Володимир Пулька, Надія 
Яськевич, Марія Гльос.

Активну участь школярі взяли у 
вікторині “Великі знавці фізики”, 
турнірі юних фізиків “Фізика навко-
ло нас” та інтелектуальній  грі “Че-
рез терни до зірок”. Учні усіх класів  
взяли участь у заходах “Фізика у 
дослідах”, “Фізики люблять жарту-
вати”. Цікаво та змістовно пред-
ставлено виставку приладів “До-
питливі фізики”, яка справила не-
ймовірне враження на учнів молод-
ших класів. Також відбувся огляд 
газети “Юний фізик”, який органі-

зували учасники навчальної комісії 
учнівського самоврядування Бай-
ковецької ЗОШ І-ІІ ст.

Найактивніших учнів нагородже-
но відзнаками. Приміром, почесної  
грамоти “За мужність, проявлену 
під час польотів уві сні” удостоєні 
учні Ольга Клюк, Оксана Павленко, 
Ірина Шулик, Надія Яськевич, Ма-
рія Гльос. Грамотою “За вміння 
пускати мильні бульбашки” відзна-
чено Богдана Шуб’яка, “За від-
криття нових приладів” – Ярослава 
Вінтоняка, Богдана Шуб’яка, “За 
наукові досягнення у галузі фізики” 
– Тетяну Яськевич, Максима Ка-
сарду, Володимира Пульку, Галину 
Бербеничук, Олену Сосін. У турнірі 
юних фізиків “Фізика навколо нас” 
перемогла  команда 7 класу Бай-
ковецької ЗОШ І-ІІ ст.

Фізика навколо нас
Учитель математики і фізики Байковецької ЗОШ І-ІІ ст. Анатолій Вікторович Погнерибко  

та учасники вікторини “Великі знавці фізики”.

До уваги 
забудовників
З 1 січня 2013 року в дію всту-

пили деякі положення ст. 40 За-
кону України “Про регулювання 
містобудівної діяльності”. Як за-
значив Байковецький сільський 
голова Анатолій Кулик, прийнят-
тя нової редакції цього закону є 
необхідним і довгоочікуваним 
для сільських рад Тернопільсько-
го району. Закон передбачає за-
лучення додаткових інвестицій в 
економіку населених пунктів – 
сплату замовниками на рахунок 
сільської ради коштів на розви-
ток інженерно-транспортної інф-
раструктури населеного пункту. 
Розмір сплати залежить від спе-
цифіки об’єктів, яка повинна від-
бутися до моменту здачі об’єкту 
в експлуатацію. 

— На 27-й сесії Байковецької 
сільської ради VI скликання, яка 
відбулася 10 січня ц. р., затвер-
джено договір на сплату та вне-
сено зміни до затвердженого ці-
льового фонду “Рідне село”, – 
сказав Анатолій Кулик. – На ви-
вченні комісії наразі перебуває 
питання визначення розміру від-
соткової ставки, передбаченої 
законодавством України для 
сплати власниками житлових 
об’єктів, площа яких перевищує 
300 кв. м, – у межах 4% загаль-
ної вартості об’єкту. Результати 
будуть затверджені на черговій 
сесії Байковецької сільської ра-
ди. Нагадаємо, житловий буди-
нок площею до 300 кв. м не пе-
редбачає будь-якої сплати. 17 
січня на розгляд депутатської ко-
місії Байковецької сільської ради  
винесено питання щодо сплати 
таких коштів суб’єктом підприєм-
ницької діяльності тимчасового 
кооперативу (вул. Корольова, 5). 

До слова, півмільйона гривень 
з бюджету Байковецької сіль-
ської ради у 2013 буде спрямо-
вано на закінчення капітального 
ремонту вул. Корольова, із за-
гального фонду сільського бю-
джету ця сума буде зменшена за 
рахунок сплати від здачі вище-
зазначеного об’єкту в експлуата-
цію.

Без детального 
плану  

уже нікуди
1 січня 2013 року буквою за-

кону заборонено змінювати ці-
льове призначення земельних ді-
лянок або виділяти земельні ді-
лянки для містобудівних потреб 
без генерального плану населе-
ного пункту, зонування або де-
тального плану території. “У ге-
неральному плані Байковецької 
сільської ради передбачено зо-
нування, – зазначив Анатолій Ку-
лик. – Проте зміна цільового 
призначення земельних ділянок 
повинна відбуватися після вико-
нання детального плану відповід-
ної території. Для того, щоб 
ознайомитися з цією процеду-
рою, забудовник обов’язково по-
винен  відвідувати громадські 
слухання, які оголошує сільська 
рада, та переконливо аргументу-
вати свої зауваження”.

Зникло БТІ – 
з’явилися 
проблеми

1 січня 2013 року відповідним 
законом України ліквідовано ді-
яльність бюро технічної інвента-
ризації. На зміну йому введено 
новий реєстратор нерухомості 
– “Укрдержреєстр” – державну 
реєстраційну структуру при Мі-
ністерстві юстиції України, яка 
займається процедурами, 
пов’язаними з реєстрацією 
будь-якого об’єкта нерухомості, 
включаючи земельні ділянки, і 
пов’язані з ним обтяження (на-
приклад, іпотеки). Разом із цим, 
сільська рада втрачає своєчас-
ний облік об’єктів, які здаються 
в експлуатацію. Але, аби в май-
бутньому уникнути неприємнос-
тей з оформленням документів, 
законослухняні громадяни по-
винні протягом семи днів пові-
домляти сільську раду про за-
будову, а сплату на розвиток 
інфраструктури с. Байківці здій-
снювати до здачі об’єкта в  
експлуатацію. 

Ірина ЮРКО.

10 січня 2013 року відбулася 
27 сесія Байковецької сіль-
ської ради VI скликання. На 
порядку денному – затвер-
дження сільського бюджету 
на 2013 рік.

Керуючись статтями 26, 61, 63, 
64 Закону України “Про місцеве 
самоврядування”, Байковецька 
сільська рада встановила загаль-
ний обсяг доходів сільського бю-
джету на 2013 рік в обсязі 6 млн. 
456 тис. грн. Для порівняння, у 
минулому році ця сума становила  
5 млн. 660 тис. грн. Так званий 
коефіцієнт вирівнювання, який 
застосовується до обчисленого 
за формулою обсягу коштів і під-
лягає передачі з сільського до 
державного бюджету, на 2013 рік 
визначено в розмірі 78,4. Мину-
лоріч застосований коефіцієнт 
вирівнювання становив 88,13. Але 
у 2013 році вилучення стосувати-
муться на 500 тис. грн. більшої 
суми – 4 млн. 500 тис. грн.

Як зазначив Байковецький 
сільський голова Анатолій  
Кулик, найбільше коштів цьогоріч  
буде спрямовано на соціальні 
програми, заходи з нагоди 365-

річчя від дня першої письмової 
згадки про Байківці та проведен-
ня культурно-спортивного фести-
валю “ДзигаБай-2013”, будівни-
цтво доріг тощо. Зокрема, 
бюджетом-2013 заплановані ко-
шти на будівництво спортивного 
майданчика з твердим покриттям 
та продовження роботи щодо во-
довідведення на масиві Гаї Ходо-
рівські. Заплановано завершення 
капітального ремонту вулиці Ко-
рольова і будівництво дороги на 
одній з найстаріших вулиць Бай-
ківців – Трудовій. 

Фінансову допомогу у розмірі 
100 грн. з бюджету Байковецької 
сільської ради щоквартально про-
довжать виплачувати інвалідам І 
та ІІ груп. Дітям, які знаходяться 
на супроводі соціального центру 
с. Байківці (керівник – Людмила 
Кулик), а це – діти, які опинилися 
у складних життєвих обставинах, 
діти з багатодітних сімей, діти-
сироти, діти-інваліди, виплата 
здійснюватиметься двома тран-
шами – по 250 грн. на Великдень 
і до свята Миколая. На жаль, фі-
нансові можливості бюджету сіль-
ської ради не дозволяють продо-
вжувати щоквартальну виплату 
пенсіонерам, як це було у попе-
редні роки.

У листопаді 2012 року за ініціативи депутатського корпусу Байко-
вецької сільської ради, на в’їзді у Байківці збоку Збаразького шосе 
встановлено знак “Вас вітає село Байківці”. Байковецька сільська рада 
висловлює подяку байківчанам, які долучилися до встановлення цього 
знака, — Миколі Ференцу, Миколі Чорному, Назарію Чорному, 
Миколі Мозілю. Нехай Ваші добрі справи відгукнуться у серцях лю-
дей повагою і добрим словом.

Бюджетна сесія:  
відсоткову ставку 
міжбюджетних 

трансфертів цьогоріч 
знижено

Нове в законодавстві ●

Світ дитинства ●

Учасники театралізованого дійства (зліва направо): Христина Рогач, Діана Пилип’юк,  
Софія Грабас, Марта Чикало, Діана Куліш, Іванка Бербеничук.

Продовження.
Початок на 3 стор.

Солодкі подарунки у торбину 
Діда Мороза поклали за кошт 
Байковецької сільської ради, а 
батьки допомогли Снігуроньці 
знайти набір дитячого посуду 
для кожної маленької господині 
та іграшкові машинки для “ме-
теликових” водіїв. 

Здавалося б, скільки всього 
бачать і знають у наш час діти. 
Взяти хоча б фільми у 
комп’ютерній графіці, де уже 
немає межі для втілення найви-
багливішої фантазії чи вигад-
ливі іграшки, книжки. Але й до-
сі, споглядаючи під час ново-
річного дійства на Діда Моро-
за, очі у дітей сяють радістю, 

кожного переповнюють емоції 
очікування неймовірного чуда. 
Навіть цукерки під новорічною 
ялинкою здаються солодшими, 
а подарунки нагадують про за-
повітні мрії. Цього висновку ді-
йшли учасники новорічного 
свята у будинку культури 29 
грудня. Сюди запросили усіх 
байківчан віком до 16 років. 
Для учасників свята художній 
керівник будинку культури Ма-
рія Вацик провела цікаві кон-
курси та ігри, переможці яких 
отримали подарунки від Діда 
Мороза, в якого перевтілився 
байківчанин Василь Ленько. 
Снігуронька (у ролі – Марія 
Ленько) запросила на свято 
двох Сестер (Марія Гльос та 
Ірина Шулик). Байківчанин Юрій 

Чорняк майстерно зіграв роль 
Баби Яги, в амлуа Чорта висту-
пив Сергій Бербеничук – акто-
ри переконливо засвідчили, що 
в житті кожен має право вибору 
між добром і злом. 

Як зазначив директор будин-
ку культури с. Байківці Мар’ян 
Гарбуз, цьогоріч до свята Ми-
колая і Нового року коштом 
Байковецької сільської ради 
солодкі подарунки отримали 
усі байківчани віком до 16 ро-
ків. “Приємно, що дорослі, по-
при усі перипетії сучасного 
життя, не втратили віру у казку 
зі щасливим завершенням, у 
новорічні чудеса та пригоди, у 
подарунки від справжнього Ді-
да Мороза”, – зазначив Мар’ян 
Васильович.

Новорічну ялинку 
відкрили казкові герої
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УТ-1
06.00 “Доброго ранку,
          Україно!”
06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.20 Православний календар.
06.30 АгроЕра.
06.35, 7.20 Рецепти здоров’я.
06.40, 7.15 Країна on-line.
06.45 Смiх з доставкою 
      додому.
07.45 “Хочу все знати”.
08.20 Д/ф “О. Калягiн. 
       Я вiдкрив себе”.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.30, 20.55 Офiцiйна хронiка.
09.45, 15.10 Т/с “Маруся”.
11.20 Шеф-кухар країни.
12.15, 19.00, 21.20 Дiловий
           свiт.
12.30 Право на захист.
12.50 Темний силует.
13.05 Кордон держави.
13.20 Х/ф “Визволена земля”.
14.40 Вiкно в Америку.
15.05 Дiловий свiт. 
           Агросектор.
16.00 Х/ф “Подвiйний капкан”.
18.20 Новини.
18.45 Сiльрада.
19.20 Криве дзеркало.
21.00 Пiдсумки дня.
21.30 Мiсце зустрiчi.
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, 23.20 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.30, 8.05, 
       9.10 “Снiданок з “1+1”.
07.25 М/ф “Ескiмоска”.
09.25 М/ф.
09.50, 17.15 Т/с “Величне
     столiття. Роксолана-2”.
11.50 Мелодрама “Будинок 
      iз сюрпризом”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-2”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
20.15, 21.15 Т/с “Все почалося
     у Харбiнi”.
22.15 “Грошi”.
23.35 Т/с “Теорiя 
         брехнi-3”. (2).

Iнтер
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 “Шпигун”.
12.35 “Детективи”.
13.10 Д/с “Слiдство вели...” 
     з Л. Каневським”.
14.35, 18.10 Т/с “Життя,
        якого не було”.
16.20 “Чекай на мене”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Спорт у “Подробицях”.
20.35 Т/с “Мар’їна роща”.
22.15 Т/с “Зрадник”.

ICTV
06.40, 7.35 Дiловi факти.
06.55 Т/с “Леся+Рома”.
07.40 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
      новини.
10.15, 16.35 Т/с “Вулицi 
     розбитих лiхтарiв”.
12.35 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
12.55 Т/с “Прокурорська
         перевiрка”.
14.05, 20.10 Т/с “Морський 
        патруль”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.20 Факти. Пiдсумок дня.
22.55 Свобода слова.

сТБ
06.00 “Чужi помилки”.
06.45, 16.10 “Усе буде добре!”
08.25, 18.20 “Неймовiрна 
        правда про зiрок”.
09.50 Х/ф “Час щастя”.
11.50 Х/ф “Час щастя-2”.
13.40 “Битва екстрасенсiв”.
14.40 “Кохана, ми 
        вбиваємо дiтей”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
19.45, 22.35 “Танцюють всi!-5”.

новий канал
06.35, 7.10, 7.40, 8.45 Пiдйом.
07.30, 8.30, 19.00 Репортер.

09.00, 16.50 Т/с “Вiола 
     Тараканова. У свiтi 
      злочинних пристрастей”.
10.10, 19.35 Т/с “Татусевi 
       доньки”.
13.15, 14.20 Kids’ Time.
13.20 М/с “Злюки бобри”.
14.45 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”.
22.40 Т/с “Школа”. (2).
23.45 Т/с “Щоденники 
      вампiра”. (2).

ТРк «Україна»
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-5:
    смарагдова справа агента”.
11.50 “Хай говорять”.
15.35 Щиросерде 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 “Халк”. (2).
00.00 Х/ф “З мене 
       досить”. (2). 

к1
06.00 “Ранок на К1”.
07.30 М/ф.
08.00 Х/ф “КостяНiка.
          Час лiта”.
10.00 Х/ф “Якось 
      на матрацi”.
12.00 Т/с “Сабрiна —
         юна вiдьма”.
12.50 “Пороблено в Українi”.
14.15, 18.00 “Звана вечеря”.
15.15 “КВК-2012”.
19.00 “Шопiнг-монстри”.
20.00, 22.00 “Розсмiши
           комiка”.
21.00 “Велика рiзниця”.
23.00 Х/ф “Голий 
       пiстолет”. (2).
00.45 Х/ф “Побачення 
        моєї мрiї”.

нТн
06.00 “Легенди карного 
       розшуку”.
06.30 Х/ф “Вербувальник”.
08.00 “Агенти впливу”.
09.00 Т/с “Спас пiд березами”.
10.50 Т/с “Проти течiї”.
14.45 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. 
     Поведiнка пiдозрюваного”. (2).
22.45 Т/с “CSI: Лас-Вегас”. (2).
00.15 Х/ф “Полювання
          на динозаврiв”. (3).

ТеТ
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 Твою маму!
13.35 Т/с “Моя прекрасна 
         няня”.
14.40, 20.30 Дайош молодьож!
15.40 Вайфайтери.
16.05 Т/с “Барвиха-2”.
17.05 Досвiдос.
17.40 Вiталька.
18.25, 21.35 Одна за всiх.
19.25 Богиня шопiнгу.
19.50 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2).
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!”
12.50 “Доброго здоров’ячка!”
        з Г. Малаховим.
14.00 Iншi новини.
14.25 “Зрозумiти. Пробачити”.
15.25 “Хочу знати”.
16.00 “Ти не один”.
16.25 “Дешево i сердито”
          з Д. Донцовою.
17.05 Т/с “Нерiвний шлюб”.
18.40 “Давай одружимося!”
19.55 “Хай говорять”.
21.00 “Час”.
21.30 Т/с “Вiкторiя”.
23.25 Нiчнi новини.
23.40 “Свобода i справедливiсть” 
         з А. Макаровим.

нТВ-свiт
06.10 Т/с “Повернення 
         Мухтара-2”.
08.00, 11.00, 14.00,
         17.00 Сьогоднi.
08.20 О. Журбiн. Мелодiї 
         на згадку.
09.05 Ти не повiриш!
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”.
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
07.50 Х/ф “Дитинство Тьоми”.
10.20, 17.15 Д/ф про “Кiно”.
11.15, 18.10 Т/с “Загибель
        iмперiї”.
13.15 Х/ф “Усе вирiшує мить”.
14.55 Х/ф “Васса”.
20.00 Х/ф “Наказ: вогонь
         не вiдкривати”.
21.35 Х/ф “Наказ: перейти
        кордон”.
23.10 Х/ф “Ще люблю, 
         ще сподiваюся”.

УТ-1
06.00 “Доброго ранку, 
       Україно!”
06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.20 Православний 
     календар.
06.35, 7.20 Рецепти здоров’я.
06.45 Смiх з доставкою 
       додому.
07.30 Ера бiзнесу.
07.45 “Хочу все знати”.
08.20 Д/ф “Винокурський
       соловей”.
09.00, 20.55 Офiцiйна хронiка.
09.05 Про головне. 
    Тиждень книжкової моди.
09.25, 15.20 Т/с “Маруся”.
11.00 Урочистостi до 
   Дня Соборностi України.
12.25, 18.45, 21.20 Дiловий
      свiт.
12.35 “Таємницi успiху” 
     з Н. Городенською.
13.05 Х/ф “Iван Бабушкiн”.
15.15 Дiловий свiт. 
      Агросектор.
16.10 Х/ф “Смерть 
 пiд вiтрилом”.
18.20 Новини.
19.05 Криве дзеркало.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 “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, 23.25 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.30, 8.05, 
     9.10 “Снiданок з “1+1”.
07.25 М/ф “Ескiмоска”.
10.00, 17.15 Т/с “Величне
   столiття. Роксолана-2”.
12.00, 13.00, 20.15, 21.15 Т/с
      “Все почалося у Харбiнi”.
14.00 “Не бреши менi-3”.
14.50 “Сiмейнi мелодрами”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-2”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
22.15 “Українськi сенсацiї”.
23.40 Т/с “Теорiя 
        брехнi-3”. (2).

Iнтер
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 “Мар’їна
       роща”.
11.00 Д/с “Слiдство вели...” 
   з Л. Каневським”.
12.55, 18.10 Т/с “Життя, 
       якого не було”.
14.40 “Судовi справи”.
15.20 “Сiмейний суд”.
16.15 Т/с “Серце Марiї”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Спорт у “Подробицях”.
22.15 Т/с “Зрадник”.
00.00 Х/ф “Кривавий
         спорт”. (2).

ICTV
06.40, 7.35 Дiловi факти.
06.55 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Екстрений виклик.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
         новини.
10.15, 16.35 Т/с “Вулицi 
      розбитих лiхтарiв”.
12.40 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00, 22.20 Т/с “Прокурорська
          перевiрка”.
14.10 Т/с “Морський 
       патруль”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Т/с “Даiшники”.
23.50 Т/с “Таксi”.

сТБ
06.00 “Чужi помилки”.
06.45, 16.10 “Усе буде 
        добре!”
08.25, 18.20 “Неймовiрна
         правда про зiрок”.
09.50 “Зоряне життя”.
10.50 Х/ф “Дочка”.
12.40 Х/ф “Двi iсторiї про 
        кохання”.
14.40 “Кохана, ми
      вбиваємо дiтей”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
19.45, 22.35 “Танцюють
       всi!-5”.

новий канал
06.35, 7.10, 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, 14.20 Kids’ Time.
13.20 М/с “Злюки бобри”.
14.45 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”.
22.40 Т/с “Школа”. (2).
23.45 Т/с “Щоденники
         вампiра”. (2).

ТРк «Україна»
07.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.20 “Ранок з “Україною”.
09.20, 12.45, 21.45 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Куля-дура-5: 
   смарагдова справа агента”.
11.50 “Хай говорять”.
15.35 Щиросерде 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 “Право на правду”.
22.20 Т/с “Подружжя”.
00.15 Т/с “Тюдори-3”. (3).

к1
06.00 “Ранок на К1”.
07.30 М/ф.
09.10 “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 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”.
00.45 “Нiчне життя”.

нТн
06.40 Х/ф “Лiнiя смертi”.

08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
09.55 Т/с “Слiдчi 
    районного масштабу-2”.
11.50 Т/с “Детективи”.
12.15 Т/с “Експерти”.
14.50, 19.30 Т/с “Лiтєйний”.
16.45, 19.00, 23.45 “Свiдок”.
17.00 Т/с “Захист свiдкiв”.
21.45 Т/с “Кримiналiсти: 
       мислити як злочинець. 
       Поведiнка 
       пiдозрюваного”. (2).
22.45 Т/с “CSI: 
       Лас-Вегас”. (2).
00.15 Х/ф “Вiйна свiтiв”. (2).

ТеТ
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, 20.30 Дайош 
            молодьож!
15.40 Вайфайтери.
16.05 Т/с “Барвиха-2”.
17.05 Досвiдос.
17.40 Вiталька.
18.25, 21.35 Одна за всiх.
19.50 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2).
22.00 Т/с “Метод Лаврової”.
23.00 Анекдоти.
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!”

12.50 “Доброго здоров’ячка!” 
      з Г. Малаховим.
14.00 Iншi новини.
14.25 “Зрозумiти. 
        Пробачити”.
15.25 “Хочу знати”.
16.00 “Ти не один”.
16.25 “Дешево i сердито”
      з Д. Донцовою.
17.05 Т/с “Нерiвний шлюб”.
18.40 “Давай одружимося!”
19.55 “Хай говорять”.
21.00 “Час”.
21.30 Т/с “Вiкторiя”.
23.25 Нiчнi новини.
23.40 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 Росiйська начинка.
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”. 
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
08.40 Х/ф “Принц i жебрак”.
09.55, 17.35 Д/ф про “Кiно”.
10.45, 18.30 Т/с “Загибель
         iмперiї”.
12.25 Х/ф “Ще люблю, 
      ще сподiваюся”.
13.45 Х/ф “Дещо з 
       губернського життя”.
15.15 Х/ф “Собака на сiнi”.
20.20 Х/ф “Таємна
        прогулянка”.
21.45 Х/ф “Оксамитовий
       сезон”.
23.35 Х/ф “Усе 
         вирiшує мить”.

ВіВТоРок, 22 січня
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06.00 “Доброго ранку, Україно!”
06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.20 Православний календар.
06.35, 7.20 Рецепти здоров’я.
06.45 Смiх з доставкою додому.
07.25 Заголовки.
07.45 “Хочу все знати”.
08.20 Д/ф “Б. Токарєв. 
     Таємниця двох капiтанiв”.
09.00, 20.55 Офiцiйна хронiка.
09.05 Про головне. 
     Тиждень книжкової моди.
09.25 Погода.
09.35 Уряд на зв’язку
       з громадянами.
10.15, 15.15 Т/с “Маруся”.
11.45 Д/ф “Смiхотворець 
      Павло Глазовий”.
12.20, 18.45, 21.25 Дiловий свiт.
12.30 Українська пiсня.
13.00 Х/ф “Iван Бабушкiн”.
15.10 Дiловий свiт. 
         Агросектор.
16.05 Х/ф “Так i буде”.
18.20 Новини.
19.00 Бенефiс О. Воробей.
20.50 Мегалот.
21.00 Пiдсумки дня.
21.35 Криве дзеркало.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Вiд першої особи.

Канал “1+1”
06.10, 7.00, 8.00, 9.00, 
         19.30, 23.20 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.30, 8.05, 
        9.10 “Снiданок з “1+1”.
07.25 М/ф “Ескiмоска”.
10.00, 17.15 Т/с “Величне
       столiття. Роксолана-2”.
12.00, 13.00, 20.15, 21.15 Т/с
        “Все почалося у Харбiнi”.
14.00 “Не бреши менi-3”.
14.50 “Сiмейнi мелодрами”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-2”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
22.15 “Табу з Миколою 
     Вереснем”.
23.35 Т/с “Теорiя брехнi-3”. (2).

Iнтер
07.00, 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, 12.00 
      “Новини”.
09.10, 20.35 Т/с “Мар’їна роща”.
11.00 Д/с “Слiдство вели...” 
        з Л. Каневським”.
12.55, 18.10 Т/с “Життя, 
    якого не було”.
14.40 “Судовi справи”.
15.20 “Сiмейний суд”.
16.15 Т/с “Серце Марiї”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Спорт у “Подробицях”.
22.15 Т/с “Зрадник”.
23.55 Т/с “Американський 
     нiндзя-2: конфронтацiя”. (2).

ICTV
05.15 Служба розшуку дiтей.
05.20, 7.00 Погода.
05.25 Факти.
05.50 Свiтанок.
06.55, 7.35 Дiловi факти.
07.05 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Нетаємнi файли.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi
         новини.
10.15, 16.35 Т/с “Вулицi
        розбитих лiхтарiв”.
12.40 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00, 22.25 Т/с “Прокурорська
          перевiрка”.
14.10, 20.10 Т/с “Даiшники”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.55 Т/с “Таксi”.

сТБ
06.05 “Чужi помилки”.
06.45, 16.10 “Усе буде добре!”
08.25, 18.20 “Неймовiрна
         правда про зiрок”.
09.55 “Зоряне життя”.
10.50 Х/ф “Подорож
         у закоханiсть”.
12.55 Х/ф “Прилетить 
        раптом чарiвник”.
14.45 “Кохана, ми 
          вбиваємо дiтей”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
19.45, 22.35 “Танцюють всi!-5”.

новий канал
06.40, 7.10, 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, 14.20 Kids’ Time.
13.20 М/с “Злюки бобри”.
14.45 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”.
22.40 Т/с “Школа”. (2).
23.45 Т/с “Щоденники 
       вампiра”. (2).

ТрК «Україна»
07.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.20 “Ранок з “Україною”.
09.20, 13.10 Т/с “Слiд”.
10.00 Творчий вечiр К. Меладзе.
12.10 “Хай говорять”.
15.20 Щиросерде зiзнання. 
         В. Тализiна.
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 “Право на правду”.
21.45 Т/с “Слiд. Лiквiдатор”. (2).
22.30 Х/ф “Механiк”. (2).
00.15 Т/с “Тюдори-3”. (3).

К1
06.00 “Ранок на К1”.
07.30 М/ф.
09.10 “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 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”.
00.45 “Нiчне життя”.

нТн
06.45 Х/ф “Вторгнення”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
09.55 Т/с “Слiдчi 
    районного масштабу-2”.
11.50 Т/с “Детективи”.
12.15 Т/с “Експерти”.
14.50, 19.30 Т/с “Лiтєйний”.
16.45, 19.00, 23.45 “Свiдок”.
17.00 Т/с “Захист свiдкiв”.
21.45 Т/с “Кримiналiсти:
    мислити як злочинець.
   Поведiнка пiдозрюваного”. (2).
22.45 Т/с “CSI: Лас-Вегас”. (2).
00.15 Х/ф “Змiї пiску”. (2).

ТеТ
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, 20.30 Дайош молодьож!
15.40 Вайфайтери.
16.05 Т/с “Барвиха-2”.
17.05 Досвiдос.
17.40 Вiталька.
18.25, 21.35 Одна за всiх.
19.50 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2).
22.00 Т/с “Метод Лаврової”.
23.00 Анекдоти.
23.25 Т/с “Реальна кров”. (2).

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!”
12.50 “Доброго здоров’ячка!”
         з Г. Малаховим.
14.00 Iншi новини.
14.25 “Зрозумiти. 
         Пробачити”.
15.25 “Хочу знати”.
16.00 “Ти не один”.
16.25 “Дешево i сердито” 
        з Д. Донцовою.
17.05 Т/с “Нерiвний шлюб”.
18.40 “Давай 
         одружимося!”
19.55 “Хай говорять”.
21.00 “Час”.
21.30 Т/с “Вiкторiя”.
23.25 Нiчнi новини.
23.40 Середовище iснування.

нТВ-свiт
06.10 Т/с “Повернення 
          Мухтара-2”.
08.00, 11.00, 14.00,
          17.00 Сьогоднi.
08.20 Квартирне питання.
09.25 “Поїдемо, поїмо!”
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”.
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
09.15 Х/ф “Там, на 
         невiдомих дорiжках”.
10.20, 17.30 Д/ф про “Кiно”.
11.15, 18.25 Т/с “Загибель
         iмперiї”.
13.05 Х/ф “Гонщики”.
14.25 Х/ф “Призначення”.
15.55 Х/ф “Полювання 
           на лисиць”.
20.05 Х/ф “За даними 
         карного розшуку”.
21.20 Х/ф “На небезпечнiй
           межi”.
23.00 Х/ф “Собака на сiнi”.

УТ-1
06.00 “Доброго ранку, Україно!”
06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.20 Православний календар.
06.35, 7.20 Рецепти здоров’я.
06.45 Смiх з доставкою додому.
07.45 “Хочу все знати”.
08.20 Д/ф “В. Матецький. 
       Було, але пройшло”.
09.00, 20.55 Офiцiйна хронiка.
09.05 Про головне. Тиждень
      книжкової моди.
09.25 Крок до зiрок.
10.05, 14.50 Т/с “Маруся”.
11.40, 18.40, 21.20 Дiловий свiт.
11.50 Х/ф “Армiя Трясогузки”.
13.15 Х/ф “Операцiя “Хольцауге”.
14.45 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Х/ф “Мiськi подробицi”.
18.20 Новини.
18.55 Криве дзеркало.
21.00 Пiдсумки дня.
21.30 Досвiд.
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, 17.15 Т/с “Величне столiття. 
Роксолана-2”.
12.00, 13.00, 20.15, 21.15 Т/с 
    “Все почалося у Харбiнi”.
14.00 “Не бреши менi-3”.
14.50 “Сiмейнi мелодрами”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-2”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
22.15 Бойовик “Посередник”.

Iнтер
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 “Мар’їна роща”.
11.00 Д/с “Слiдство вели...” 
        з Л. Каневським”.
12.55 Т/с “Життя, якого не було”.
14.40 “Судовi справи”.
15.20 “Сiмейний суд”.
16.10 Т/с “Серце Марiї”.
18.10 Т/с “Господиня тайги”.

20.00 “Подробицi”.
20.30 “Спорт у “Подробицях”.
22.15 Т/с “Зрадник”.
00.00 Х/ф “Американський
        нiндзя-3: криваве 
        полювання”. (2).

ICTV
06.45, 7.35 Дiловi факти.
06.55 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Максимум в Українi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини.
10.15, 16.40 Т/с “Вулицi 
       розбитих лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
13.00, 22.25 Т/с “Прокурорська
         перевiрка”.
14.10, 20.10 Т/с “Даiшники”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.50 Т/с “Таксi”.

сТБ
06.05 “Чужi помилки”.
06.45, 16.10 “Усе буде добре!”
08.25, 18.20 “Неймовiрна
           правда про зiрок”.
09.50 “Зоряне життя”.
10.50 Х/ф “Наречена мого друга”.
12.50 Х/ф “Вiддам дружину 
         в хорошi руки”.
14.40 “Кохана, ми вбиваємо
          дiтей”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
19.45, 22.35 “Танцюють всi!-5”.

новий канал
06.40, 7.10, 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, 14.20 Kids’ Time.
13.20 М/с “Злюки бобри”.
14.45 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”.
22.40 Т/с “Школа”. (2).
23.50 Т/с “Щоденники 
       вампiра”. (2).

ТрК «Україна»
07.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.20 “Ранок з “Україною”.
09.20, 12.45, 22.30 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Дикий-3”.
11.50 “Хай говорять”.
15.35 Щиросерде 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 “Право на правду”.
21.45 Т/с “Слiд. Хiмiки”. (2).
23.20 Т/с “Подружжя”.
00.15 Т/с “Тюдори-3”. (3).

К1
06.00 “Ранок на К1”.
07.30 М/ф.
09.10 “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 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”.

00.45 “Нiчне життя”.

нТн
06.50 Х/ф “Третiй тайм”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 Т/с “Слiдчi 
       районного масштабу-2”.
11.50 Т/с “Детективи”.
12.15 Т/с “Експерти”.
14.55 “Лiтєйний”.
16.45, 19.00, 23.45 “Свiдок”.
17.00 Т/с “Захист свiдкiв”.
19.30 Т/с “Лiтєйний”.
21.45 Т/с “Кримiналiсти: 
    мислити як злочинець. 
    Поведiнка пiдозрюваного”. (2).
22.45 Т/с “CSI: Лас-Вегас”. (2).
00.15 Х/ф “Смертельна 
      глибина”. (2).

ТеТ
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, 20.30 Дайош молодьож!
15.40 Вайфайтери.
16.05 Т/с “Барвиха-2”.
17.05 Досвiдос.
17.40 Вiталька.
18.25, 21.35 Одна за всiх.
19.50 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2).
22.00 Т/с “Метод Лаврової”.
23.00 Анекдоти.
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!”
12.50 “Доброго здоров’ячка!” 
      з Г. Малаховим.
14.00 Iншi новини.
14.25 “Зрозумiти. 
       Пробачити”.
15.25 “Хочу знати”.
16.00 “Ти не один”.
16.25 “Дешево i сердито” 
        з Д. Донцовою.
17.05 Т/с “Нерiвний 
        шлюб”.
18.40 “Давай 
         одружимося!”
19.55 “Хай говорять”.
21.00 “Час”.
21.30 Т/с “Вiкторiя”.
23.25 Нiчнi новини.
23.35 Ювiлейний концерт
         Юрiя Башмета.

нТВ-свiт
06.10 Т/с “Повернення
         Мухтара-2”.
08.00, 11.00, 14.00,
          17.00 Сьогоднi.
08.25 Дачна вiдповiдь.
09.25 “Медичнi таємницi”.
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”.
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
08.55 Х/ф “Як Iванко-дурник з
        а дивом ходив”.
10.20, 17.20 Д/ф про “Кiно”.
11.15 Т/с “Загибель iмперiї”.
13.05 Х/ф “Погана хороша 
       людина”.
14.45 Х/ф “На початку 
      славних справ”.
18.15 Т/с “Баязет”.
19.55 Х/ф “Говорить 
         Москва”.
21.35 Х/ф “Це ми, Господи”.
22.45 Х/ф “Застава Iллiча”.

чеТВер, 24 січня

Придбати газету "Подільське 
слово" можна в усіх кіосках 

"Торгпреси", "інтерпрес"  
м. Тернополя та усіх відділеннях 
зв'язку Тернопільської області.
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Кращі учні Кременецької гімна-
зії та Кременецького ліцею ім. Ула-
са Самчука Андрій Попілевич, 
Олександр Микулич, Каріна Кулик 
та Аліна Середюк продемонстру-
вали учасникам семінару фраг-
мент фізбою, завданням якого бу-
ло оцінити скільки сипучого ванта-
жу залишиться в кузові машини 
після раптової зупинки транспорт-
ного засобу. Кожен учасник ко-
манди мав певну роль: доповідач, 
опонент, рецензент, спостерігач. 
Доповідач пропонує свій варіант  
розв’язку задачі, опонент відзна-
чає його сильні та слабкі сторони, 
рецензент оцінює роботу допові-
дача та опонента. Після цього від-
водиться кілька хвилин на загаль-
ну полеміку щодо цієї проблеми. 
Учні блискуче впорались із завдан-
нями, продемонструвавши на фі-
зичній моделі втрати пшона під 
час різкого гальмування машини, 
розв’язали задачу аналітично, да-
ли вичерпні відповіді на запитання 
вчителів, зробили правильний ви-
сновок про те, що під час переве-
зення сипучих матеріалів потрібно 
уникати різкого гальмування. Щоб 
продемонструвати втрати зерна, 
діти сконструювали кузов машини, 
розміри якого пропорційні кузову 
справжньої вантажівки. 

Але в програмі фізики є дослі-
ди, провести які у лабораторії важ-
ко, і тут в нагоді стане порада ке-
рівника творчої групи вчителів фі-
зики Кременецького району Сергія 
Пантелеймоновича Остапчука: до-
ручити студентам фізмату в якості 
курсових робіт створювати 
комп’ютерні презентації дослідів, 
які неможливо відтворити в фізка-
бінетах. Разом з однодумцями 
Сергій Пантелеймонович розро-
бив конспекти усіх уроків фізики 
для учнів 11 класу. Організатори 
семінару подарували кожному з 
учасників диск із цим навчальним 
матеріалом.

Друга частина міжрайонного 
семінару-практикуму вчителів фі-
зики пройшла в Кременецькому 
ліцеї ім. Уласа Самчука. Перш ніж 
потрапити до цього навчального 
закладу, ми мали змогу оглянути 
школу-інтернат, екскурсію по якій 
провів директор Володимир Івано-
вич Мишко. Мистецький центр, 
частиною якого є актова зала, де 
проходив семінар, вразив вели-
чезною кількістю репродукцій по-
лотен відомих художників Леонар-
до да Вінчі, Тараса Шевченка, 
Карла Брюлова, Рафаеля, Іллі Ре-
піна. Щоб створити картинну гале-
рею в школі, педагоги інтернату 
налагодили зв’язки з художніми 
вищими навчальними закладами 
та коледжами, запропонували 
співпрацю і, відрадно, на їх заклик 
відгукнулися небайдужі люди та 
дали можливість вихованцям шко-
ли милуватись семестровими, кур-
совими роботами майбутніх ху-
дожників. У мистецьких центрах є 
така форма роботи як прокат кар-
тин. У школі-інтернаті безкоштов-
но виставлено п’ять оригіналів 
картин художників Одеського ко-
легіуму Грекова. Милує око пере-
ливами фарб “Батик” — надзви-
чайно витончена й клопітка робота 
розпису по шовку, спонукає за-
мислитись над цінністю людських 
стосунків  магістерська робота 
“Гетьман Мазепа”, немовби  ви-
промінює світло картина  
П. Ж. Філатової “Вбирання моло-
дої”. У школі-інтернаті є своя ху-
дожня студія “Колорит”. Кабінет 
художньої культури, читально-
виставковий зал прикрашений по-
лотнами, на яких змальовано кра-
су Кременця та його околиць. Тут 
щоквартально виходить газета 
“Слово”, працює кафетерій. До 
послуг школярів інтернет-студія у 
бібліотечному центрі, принтер, ка-
бельне телебачення з 52 канала-
ми, 2 спортзали. На базі цього 
навчального закладу проводиться  
професійне навчання водіїв, пра-
цює клуб “Меридіан”, проходить 

пісенний конкурс, во-
лейбольний турнір на 
честь випускника, який 
загинув під час війни в 
Афганістані, Всеукраїн-
ський бейсбольний 
турнір, авіасалон. 

Справжньою ро-
дзинкою школи-
інтернату є відкритий 
до 50-річчя закладу му-
зей рідної школи. Дві 
невеликі кімнати, а 
скільки душі, скільки 
праці вкладено у кожен 
куточок, у кожен екс-
понат. Тут є майстерно 
викладений макет 
школи-інтернату, що 
розкинулась на семи 
гектарах з її навчальни-
ми, житловими, госпо-
дарськими корпусами, 
городами на яких ви-
рощують картоплю, бу-
ряк, моркву, фермою, 
де утримуються коро-
ви, коні, свині. Тут зі-
брано сотні фотогра-
фій випускників, вчите-
лів, працівників, які за-
лишили свій слід в іс-
торії навчального за-
кладу. Експозиція першої кімнати 
музею присвячена школі радян-
ської доби. У ній справжні рарите-
ти — арифмометр, логарифмічна 
лінійка, перша друкарська машин-
ка, телефонний апарат, малюнок 
вихованця, датований 1963 роком, 
парта, класні дошки, зошити, піо-
нерський галстук, учнівська фор-
ма, дитяче ліжко. Усе, побачене 
тут, зворушує до сліз, викликає 
щемливі спогани про безтурботне 
дитинство, шкільні роки, друзів 
юних літ. До речі, під час семінару 
я зустріла свого одногрупника, з 
яким провчилась 5 років в Терно-
пільському педагогічному інституті 
Дмитра Івановича Жука. Сердечне 
привітання, кілька слів про справи, 
родину викликали цілу бурю пози-
тивних емоцій, адже ми не бачи-
лись уже кілька років. 

Із стін Кременецької школи-
інтернату вийшли у світ 50 випус-
ків вихованців. У музеї є книга, в 
якій зібрано списки всіх працівни-
ків та учнів, які навчались і працю-
вали в цьому навчальному закладі. 
Володимир Іванович Мишко нази-
ває її аналогом церковної метри-
ки. За порадою директора, кожна 
кафедра школи виготовила альбо-
ми, в яких помістила інформацію 
про всіх вчителів, які працювали в 
цих кабінетах і залишили часточку 
своєї душі, там вкладено їх працю. 
Володимир Іванович запропонував 
кожному із учасників відшукати 
фотографії людей, які були попе-
редниками, написати коротеньку 
розповідь про них, залишити для 
майбутніх поколінь пам’ять про 
вчителів, для яких школа була дру-
гою домівкою.

Другий зал музею присвячений 
школі незалежної України. Дер-
жавна символіка, вишитий руш-
ник, кущ калини, нагороди, кубки, 
своєрідна дошка пошани, на якій 
кращі педагоги, переможці облас-
них, республіканських конкурсів 
“Вчитель року” — все тут на своє-
му місці, поціноване, возвеличене. 
Хочеться вірити, що вихованці 
Кременецької школи-інтернату ви-
ростуть справжніми патріотами 
України, а кредо школи “Вітчизна! 
Справедливість! Честь!” стане ви-
значальним у їхньому житті.

Прямуючи до ліцею імені Уласа 
Самчука, ми мали можливість 
оглянути краєвиди Кременця, ді-
знатись багато цікавого про істо-
рію цього старовинного міста, по-
бувати на Замковій горі, названій 
на честь венеціанської принцеси 
Бони — дружини короля Польщі. 
Першу дерев’яну фортецю тут 
збудували племена дулібів і входи-
ла вона до складу Київської Русі. 
Своєю назвою місто завдячує ве-
личезним покладам мінералу-
кременю, який був для первісних 
людей (найбільшу і найбагатшу в 
Європі стоянку яких дослідники 

віднайшли на горі Куличівка) дже-
релом вогню, амулетом, священ-
ним каменем. Поселення з 500-
600 людей забезпечувало вироба-
ми з кременю усі європейські зем-
лі від Балтійського до Чорного 
морів. Цілющою є і вода креме-
нецьких джерел, яка має лікуваль-
ні властивості, зцілює хвороби 
очей, безпліддя, омолоджує орга-
нізм є справжньою живою водою.

Кременеччину називають міс-
цем сили українського народу. Тут, 
біля підніжжя однієї з гір, в ІV сто-
літті зійшлись у кривавій битві з 
готами праслов’янські племена 
антів, очолювані вождем Божем. І 
хоч Бож, його сини та 70 старій-
шин були розіп’яті ворогами на 
хрестах на горі, яку сьогодні нази-
вають Божою, легенда про муж-
ність наших пращурів дійшла до 
нас, стала відлунням забутих подій 
далекої доби становлення нашого 
народу.

Кременець вважали другою 
столицею Литовського князівства.  
Магдебурзьке право це місто 
отримало на 150 років швидше, 
ніж Київ. Цікаво, що перший камінь 
на будівництво Львова було при-
везено саме з Кременця. А ще 
Кременець оповитий славою ко-
зацької звитяги. Це єдина в Європі 
твердиня, що не впала під натис-
ком монголо-татарських орд, а 
козацькі полки під проводом Мак-
сима Кривоноса зуміли оволодіти 
неприступними мурами Креме-
нецької фортеці. Біля підніжжя го-
ри Черча знаходиться козацьке 
кладовище. Є тут і один з найдав-
ніших в Європі єврейських цвин-
тарів.

Кременець — потужний духо-
вний центр, у ньому 5 монастирів, 
21 церква. Тут кожна будівля — не-
повторна. Архітектурні пам’ятки 
міста — кам’яний літопис доби, в 
яку вони були споруджені. Їх не-
можливо віднести до якогось од-
ного стилю, настільки вони різно-
манітні і масштабні — справжня 
музика застигла в камені.

Славиться Кременець і людьми, 
які тут народилися, живуть, жили 
або працювали. Леся Українка, 
Оноре де Бальзак, Улас Самчук, 
Віщ Польський – Юліуш Словаць-
кий, Адам Міцкевич, меценат Та-
деуш Чацький, засновник Ботаніч-
ного саду Діонісій Міклер, Колон-
тай, Ференц Ліст, Микола Прже-
вальський, перша жінка-офіцер 
російської царської армії Наталія 
Дурова — далеко не повний пере-
лік осіб, що внесли свою лепту в 
історію міста. Кажуть, Тарас Шев-
ченко тут вперше почув органну 
музику, на цих теренах знаходить-
ся і садиба сучасного барда Олек-
сандра Смика, окрасою якої є 30 
величних скульптур.

По кременецькій землі проля-
гли дороги відомих полководців — 
гетьманів Богдана Хмельницького 

та Івана Мазепи, фельдмаршала 
царської армії Михайло Кутузова. 
Легенда говорить, що в одній з 
печер Кременецьких гір Хмель-
ницький заховав меч, освячений в 
Єрусалимі. Той, хто знайде цей 
меч, стане першим королем Укра-
їни. У Білій Криниці під Кременцем 
Іван Мазепа проводив переговори 
з місцевою шляхтою про їхній пе-
рехід під знамена шведського ко-
роля Карла ХІІ. А майже через сто 
років доля привела до Кременця 
Михайла Іларіоновича Кутузова. 
Півроку працював він у цьому місті, 
а від’їжджаючи, подарував ліцею 
армійську бібліотеку.

Славні традиції вищих навчаль-
них закладів Волині, які діяли в 
Кременці, продовжують сьогодні 
педагогічний інститут, гімназія, ін-
тернат, п’ять загальноосвітніх шкіл 
та ліцей імені Уласа Самчука. Під 
час семінару оглянули кабінет фі-
зики ліцею, яким завідує Анатолій 
Євгенович Афанасенко. Це сучас-
на, добре оснащена лабораторія, 
де черпають знання учні 8-11 кла-
сів. 40% з них — школярі з Кре-
менця, 60% — з навколишніх сіл. У 
ліцеї викладають три  іноземні мо-
ви: німецьку, англійську, польську, 
для старшокласників введено 
правничий, філологічний та при-
родничий профілі. Тут велику увагу 
приділяють комп’ютеризації на-
вчання, в кабінеті є картотека ре-
фератів, презентацій підготовле-
них учнями, та Анатолій Євгенович 
вважає, що на уроках фізики, за-
няттях гуртка діти повинні своїми 
руками робити досліди, паяти схе-
ми, виготовляти саморобні прила-
ди. Ліцей має власне фінансуван-
ня, нещодавно фізкабінет попо-
внився новим лабораторним об-
ладнанням вартістю 140 000 грн. 
Нам було презентовано електро-
нні ваги, придбані прилади, виро-
би зроблені руками дітей. Учасни-
ків міжрайонного семінару-
практикуму вітав директор ліцею 
А. М. Аврамишин. Тут ми отрима-
ли в подарунок касету з фільмом 
про Кременець.

Вже стало традицією підсумки 
виїзного семінару підводити за 
круглим столом, де в родинній 
атмосфері єднання фізиків обох 
районів смакувались традиційні 
волинські страви, лилась заду-
шевна українська пісня, обгово-
рювалось усе побачене та почуте.

Покидаючи Кременець, який 
російський імператор Олександр 
ІІ, зійшовши на Бону, назвав міс-
том, кинутим у прірву, побачив-
ши вогні десятків храмів, ми ще 
раз утвердились у вірі в те, що 
через заступництво Почаївської 
Божої Матері, Святої Анни, отця 
Іова Залізо-Почаївського, Кре-
менець буде одним з тих семи 
міст, які стоятимуть до кінця сві-
ту, як і пророкував Іоан Крон-
дштатський.

Культ Батьківщини,  
людини і рідного слова

Учасники семінару-практикуму вчителів фізики  
Тернопільського району в музеї Кременецької школи-інтернату.

Вітаємо! ●
Сердечно вітає-

мо з 50-літнім юві-
леєм дорогу дочку, 
хресну маму, жи-
тельку смт. Великі 
Бірки Оксану  
М и к о л а ї в н у  
ПАРХОМЧУК.

Летять літа, мов 

                    швидкі коні,

І не вернути їх назад,

А нам не віриться сьогодні,

Що Вам минає п’ятдесят.

Хай нових днів ще буде безліч,

Без ліку — щастя і пісень,

Прийміть вітання найщиріші

В цей світлий ювілейний день.

З повагою — мама, похресник 
Василь і вся родина.

Дирекція, трудовий колектив 
Байковецької ЗОШ І-ІІ ст. щиро ві-
тають з днем ангела технічного 
працівника школи Василя  
Романовича СТРУТИНСЬКОГО. 

Хай поруч з Вами ангел Ваш летить,

Убереже Вас від біди повсюди,

Нехай несе Вам радість кожна мить

І благодать Господня з Вами буде.

Щиро вітаємо з днем ангела учнів 
Байковецької ЗОШ І-ІІ ст. Василя 
БЕРБЕНИЧУКА та Василя  
ШУЛИКА.

Хай ангел-хранитель вночі

Запалить Вам три свічі: 

Перша свіча – за любов, 

Даруйте її знов і знов. 

Друга – за доброту, 

Правду і прямоту, 

Третя свіча – оберіг

Від усіх негараздів і лих.

З повагою –  учасники 
учнівського самоврядування 

Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження дорогу дружину, маму, ба-
бусю Євгенію Олексіївну ОБЕР-
ЛЕЙТНЕР із смт. Великі Бірки.

Бажаємо, щоб лихо обминало,

Зозуля щоб сто років накувала, 

Хай в Вашому житті щастя квітує 

Веснянково-іскристим розмаєм,

Бог ласкавий хай радість дарує

І здоров’я міцне посилає.

З повагою — чоловік Михайло, 
дочка Галина, зять Микола, 

онучка Христина, дочка Надія, 
зять Юрій, онучка Руслана з 

чоловіком Володимиром.

Педагогічний колектив НВК 
“Грабовецька ЗОШ І-ІІ ст.-
дошкільний навчальний заклад” 
щиро вітає з днем народження за-
ступника директора з навчально-
виховної роботи, вчителя україн-
ської мови та літератури Галину 
Ярославівну МРИЧКО.

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. 

Вітаємо з днем народження лі-
каря загальної практики-сімейної 
медицини Великоглибочецької 
АЗПСМ Людмилу Зіновіївну 
ВОНС, молодшу медсестру  
Оксану Петрівну ГОЛОВАТУ, 
медсестру загальної практики-
сімейної медицини Шляхти-
нецької АЗПСМ Оксану Михай-
лівну МАТКОВСЬКУ.

Хай доля подарує зорепад

Здоров’я, щастя, успіхів, надії,

Життя хай квітне, як вишневий сад,

Здійсняться задуми і заповітні мрії! 

 З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Педагогічний колектив Мишко-
вицької ЗОШ І-ІІІ ст. вітає з днем 
народження вчителя англійської 
мови Ліліану Анатоліївну  
ВІТУШИНСЬКУ, вихователя групи 
продовженого дня Ольгу Олегівну 
БРОШКО.

Бажаємо сонця на кожній стежині

І пригорщі повні наснаги й краси,

Щедрої долі і всього доволі

У світлий цей день і в майбутні роки.

Трудовий колектив Мишковиць-
кої ЗОШ І-ІІІ ст. вітає з днем наро-
дження технічного працівника  
Іванну Дмитрівну СИСАК.

Хай доля дарує Вам довгого віку,

Щоб втіхи і радості було без ліку,

Міцного здоров’я з роси і води,

Бадьорість і радість хай будуть завжди.
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Січень
1 Вт Мч. Вонифатія. Прп. Іллі Муромця, К.-Печ., в Ближніх печерах
2 Ср Сщмч. Ігнатія Богоносця. Прав. Іоана Крондштатського
3 Чт Мц. Юліанії і з нею 500 мужів та 130 жон, що в Никомидії постраждали
4 Пт Вмц. Анастасії Узорішительниці
5 Сб Мчч. на Криті: Феодула, Саторнина, Євпора, Геласія, 

Євникіана, Зотика, Помпія та ін.
6 Нд Надвечір’я Різдва Христового (Різдвяний святвечір). Прмц. 

Євгенії і з нею мчч. Прота, Якинфа та ін.
7 Пн Різдво Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа
8 Вт Собор Пресвятої Богородиці. Прав. Йосифа Обручника,  

Давида, царя, і Якова, брата Господнього
9 Ср Ап., першомуч. архідиякона Стефана
10 Чт Мчч. 20 000 у Никомидії спалених. Ап. Від 70-ти Никанора 
11 Пт Прп. Іова Манявського. Мчч. 14 000 немовлят, Іродом у Вифлеємі 

вбитих 
12 Сб Мц. Анісії. Прп. Зотика, пресвітера. Ап. від 70-ти Тимона
13 Нд Прп. Меланії Римлянки. Прав. Йосифа Обручника, Давида, царя, і 

Якова, брата Господнього
14 Пн Обрізання Господнє. Свт. Василія Великого, архієп. 

Кесарії Каппадокійської 
15 Вт Свт. Сильвестра, папи Римського. Прп. Серафима Саровського, чу-

дотворця
16 Ср Прор. Малахії. Мч. Гордія
17 Чт Собор 70-ти апостолів. Прп. Ахили, дияк. Печерського, в Дальніх печерах
18 Пт Надвечір’я Богоявлення (Хрещенський святвечір). Сщмч. Феопемпта, 

єп. Нікомидійського. Суворий піст
19 Сб Святе Богоявлення. Хрещення Господа Бога і Спаса нашого 

Ісуса Христа
20 Нд Собор Предтечі і Хрестителя Господнього Іоана 
21 Пн Прпп. Георгія Хозевіта та Омеліана спов. Прп. Домніки
22 Вт Мч. Полієвкта. Прор. Самея. Свт. Петра, єп. Севастії 

Вірменської. Прп. Євстратія, чудотворця
23 Ср Свт. Григорія, єп. Ніського. Свт. Феофана Затв.,Вишенського
24 Чт Прп. Феодосія Великого, спільних житій начальника
25 Пт Мц. Татіани. Свт. Сави архієп. Сербського
26 Сб Мчч. Єрмила і Стратоника. Мч. Петра Анійського. Прп. 

Якова Низибійського
27 Нд Рівноап Ніни, просвітительки Грузії
28 Пн Прпп. Павла Фівейського та Іоана Кущника
29 Вт Поклоніння оковам ап. Петра. Прав. Максима, ієрея Тотемського
30 Ср Прп. Антонія Великого. Прп. Антонія Димського. Прп. Антонія Чор-

ноєзерського
31 Чт Свтт. Афанасія і Кирила, архієпп. Олександрійських

Червень
1 Сб Сщмч. Патрикія, єп. Пруського. Блгв. вел. кн. Димитрія Донського
2 Нд Неділя 5-та після Пасхи, про самарянку. Мчч. Фалалея, Олександра й 

Астерія 
3 Пн Седмиця 5-та після Пасхи. Володимирської (Вишгородської) ікони 

Божої Матері
4 Вт Мч. Василіска. Пам’ять ІІ Вселенського Собору
5 Ср Прпп. Михаїла, спов., єп. Синадського. Прп. Єфросинії, ігум. Полоць-

кої
6 Чт Прп. Симеона Стовпника на Дивній горі. Прп. Микити Стовпника, Пе-

реяславського
7 Пт Третє знайдення голови Предтечі і Хрестителя Господнього Іоана
8 Сб Апп. від 70-ти: Карпа та Алфея. Мч. Георгія Нового. Прп. Іоана, спов.
9 Нд Неділя 6-та після Пасхи, про сліпого. Сщмч. Ферапонта, єп. Сардій-

ського. Прав. Іоана Руського, спов.
10 Пн Седмиця 6-та після Пасхи. Прп. Микити, спов., єп. Халкидонського. 

Свт. Ігнатія, єп. Ростовського
11 Вт Мц. Феодосії, діви Тирської. Свт. Луки (Войно-Ясенецького), архієп. 

Сімферопольського і Кримського, спов.
12 Ср Прп. Ісаакія, спов., ігумена обителі Далматської
13 Чт Вознесіння Господнє. Ап. від 70-ти Єрма. Мч. Єрмія. Мч. Филосо-

фа.
14 Пт Мч. Іустина Філософа. Прп. Агапіта Печерського, лікаря
15 Сб Свт. Никифора, спов., патр. Контантинопольського. Вмч. Іоана Ново-

го, Сочавського
16 Нд Неділя 7-ма після Пасхи. Свв. отців І Вселенського  Собору 
17 Пн Седмиця 7-ма після Пасхи. Свт. Митрофана, патр. Константинополь-

ського
18 Вт Сщмч. Дорофея, єп. Тирського. Блаж. Константина, митр. Київського і 

всієї Руси
19 Ср Прп. Віссаріона, Єгипетського чудотворця. Прп. Іларіона Нового
20 Чт Мч. Феодота Анкирського. Мцц. Калеріїї (Валерії), Кириакії і Марії в Ке-

сарії Палестинській
21 Пт Вмч. Феодора Стратилата. Прп. Зосими.
22 Сб Троїцька поминальна субота. Свт. Кирила, архієп.  Олександрійського 
23 Нд Неділя 8-ма після Пасхи. День Святої Тройці, П’ятидесятниця
24 Пн День Святого Духа. Апп. Варфоломія і Варнави. Ікони Божої Матері  

«Достойно є» («Милуюча»)
25 Вт Прп. Онуфрія Великого. Прп. Петра Афонського. 
26 Ср Мцц. Акилини, Антоніни
27 Чт Прор. Єлисея. Блгв. кн. Мстислава. Прп. Мефодія
28 Пт Прор. Амоса. Свт. Михаїла, першого митр. Київського
29 Сб Свт. Тихона, єп. Амафунтського
30 Нд Всіх святих. Мчч. Мануїла, Савела та Ісмаїла. Заговини на Петрів піст

Травень
1 Ср Велика середа. Прп. Іоана, ученика свт. Григорія Декаполіта.  Мч. Вікто-

ра
2 Чт Великий четвер. Спомин Тайної Вечері. Прп. Іоана  Верхопечерника 
3 Пт Велика п’ятниця. Спомин святих спасительних Страстей Господа нашого 

Ісуса Христа 
4 Сб Велика субота. Сщмч. Януарія, єп. Мч. Феодора, що в Пергії
5 Нд Світле Христове Воскресіння, Пасха
6 Пн Світлий понеділок. Святий тиждень Пасхи. Загальниця. Вмч. Георгія  

Побідоносця
7 Вт Світлий вівторок. Іверської ікони Божої Матері. Мч. Сави Стратилата і з 

ним 70-ти воїнів
8 Ср Світла середа. Ап. і єв. Марка. Царгородської ікони Божої Матері
9 Чт Світлий четвер. Сщмч. Василія, єп. Амасійського
10 Пт Світла п’ятниця. Ікони Божої Матері «Живоносне Джерело».  Ап. Симео-

на, сотника Господнього
11 Сб Світла субота. Апп. від 70-ти Ясона і Сосипатра. Свт. Кирила, єп. Туров-

ського 
12 Нд Антипасха. Неділя 2-га після Пасхи. Ап. Фоми. Прп. Амфілохія Почаїв-

ського
13 Пн Седмиця 2-га після Пасхи. Ап. Якова Заведеєвого. Свт. Ігнатія (Брянча-

нінова)
14 Вт Сщмч Макарія, митр. Київського. Радониця. Проводи. Поминання по-

мерлих
15 Ср Свт. Афанасія Великого. Перенесення мощей блгвв. кнн. і стрстот. Бо-

риса і Гліба
16 Чт Прп. Феодосія, ігум. К.-Печ. Мчч. Тимофія і Маври
17 Пт Мц. Пелагеї, діви Тарсійської. Староруської ікони Божої Матері
18 Сб Мц. Ірини. Ікони Божої Матері «Невпивана Чаша»
19 Нд Неділя 3-тя після Пасхи. Свв. Жон-мироносиць. Прп. Іова Почаївського
20 Пн Седмиця 3-тя після Пасхи. Згадування появи на небі Хреста Господньо-

го в Єрусалимі
21 Вт Ап. і єв. Іоана Богослова. Прп. Арсенія Великого
22 Ср Перенесення мощей святителя і чудотворця Миколая з Мир Лікійських 

у м. Бар. Прор. Ісаї
23 Чт Ап. Симона Зилота. Свт. Симеона, єп. Володимирського. Блж. Таїсії
24 Пт Рівноапп. Кирила та Мефодія, учителів слов’янських
25 Сб Свт. Єпіфанія, єп. Кіпрського. Свт. Германа, патр. Константинопольсько-

го
26 Нд Неділя 4-та після Пасхи, про розслабленого. Мц. Гликерії, діви і з нею 

Лаодикія
27 Пн Седмиця 4-та після Пасхи. Мч. Ісидора. Прп. Микити, затворника Печер-

ського
28 Вт Прп. Пахомія Великого. Прп. Ісаї К.-Печ.
29 Ср Переполовення П’ятидесятниці. Прп. Феодора Освяченого 
30 Чт Ап. Андроника і св. Юнії. Свт. Стефана. Прп. Єфросинії
31 Пт Свв. отців семи Вселенських Соборів. Мч. Феодота Анкирського. 

Квітень
1 Пн Седмиця 3-тя Великого посту.  Мчч. Хрисанфа і Дарії
2 Вт Мц. Фотини (Світлани), самарянки. Прпп. Іоана, Сергія, Патрикіята, 

інших 
3 Ср Прп. Якова, єп., спов. Свт. Кирила Катанського. Свт. Фоми, патр. 

Конст.
4 Чт Сщмч. Василія, пресв. Анкирського
5 Пт Прп. Никона, ігум. К.-Печ. Прмч. єп. Никона і 199 учнів його
6 Сб Прп. Захарії, ченця. Заупокійна служба відміняється
7 Нд Благовіщення Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви 

Марії
8 Пн Седмиця 4-та Великого посту. Собор архангела Гавриїла. Сщмч. Іри-

нея, єп. 
Сирійського
9 Вт Мц. Матрони Солунської. Мчч. 
Мануїла і Феодосія
10 Ср Прп. Іларіона Нового, ігум.  Пелікійського
11 Чт Мчч. Марка, єп. Арефусійського, та Кирила, дияк.
12 Пт Прп. Іоана Ліствичника. Свт. Софронія, єп. Іркутського. Прп. Іоана, 

безмов. 
13 Сб Сщмч. Іпатія, єп. Гангрського. Прп. Іпатія, цілителя К.-Печ. Поминання 

померлих
14 Нд Неділя 4-та Великого посту. Прп. Іоана Ліствичника
15 Пн Седмиця 5-та Великого посту. Прп. Тита, чудотворця
16 Вт Прп. Микити, спов., ігум. Обителі Мидикійської. Ікони Божої Матері 

«Нев’янучий цвіт»
17 Ср Прп. Йосифа Піснеписця. Прп. Йосифа Багатохворобливого, К.-Печ.
18 Чт Мчч. Агафопода та ін. Напередодні ввечері читається покаянний канон 

прп. Андрія Критського
19 Пт Свт. Євтихія, архієп. Константинопольського
20 Сб Похвала Пресвятої Богородиці  (субота Акафіста). Прп. Георгія, спов., 

митр. Мітиленського
21 Нд Неділя 5-та Великого посту.  Прп. Марії Єгипетської
22 Пн Седмиця 6-та Великого посту (Вербна). Мч. Євпсихія. Прмч. Вадима,  

архім.
23 Вт Мчч. Терентія, Максима, Олександра, Зинона, Якова та ін. 33-ох
24 Ср Сщмч. Антипи, єп. Пергама Асійського
25 Чт Прп. Василія, спов., єп. Парійського. Сщмч. Зинона, єп. Веронійсько-

го
26 Пт Сщмч. Артемона. Мч. Крискента. Мц. Фомаїди
27 Сб Лазарева Субота. Воскрешення прав. Лазаря. Свт. Мартина
28 Нд Неділя 6-та, ваїй (цвітоносна, вербна неділя). Вхід Господній у Єру-

салим 
29 Пн Страсна седмиця. Великий понеділок. Мцц. Агапії, Ірини і Хионії. Мч. 

Леоніда
30 Вт Великий вівторок. Сщмч. Симеона, єп. Персидського. Знайдення 
мощей прп. Олександра Свирського

Березень
1 Пт Мчч. Памфіла, пресвітера, Валента  (Уалента), диякона, Павла, Порфирія та ін.
2 Сб Вмч. Феодора Тирона. Прп. Феодора  К.-Печ.
3 Нд Неділя про блудного сина. Свт. Льва, папи Римського. Свт. Флавіана, спов., 

патр. Царгородського
4 Пн Апп. від 70-ти: Архипа та Филимона і мц. рівноап. Апфії
5 Вт Прп. Льва, єп. Катанського. Блгв. кн. Київського Ярослава Мудрого. Прп. 

Агафона К.-Печ.
6 Ср Прп. Тимофія, що в Символах. Козельщанської ікони Божої Матері
7 Чт Знайдення мощей мчч., що в Євгенії. Прп. Афанасія, спов.
8 Пт Перше і друге знайдення глави Іоана Предтечі. Сщмч. Полікарпа, єп. Смирн-

ського
9 Сб Субота м’ясопусна. Прп. Еразма К.-Печ. Поминання померлих
10 Нд Неділя м’ясопусна, про страшний суд. Свт. Тарасія Константинопольського
11 Пн Свт. Порфирія, архієп. Газського. Седмиця сирна (масляна) — загальна
12 Вт Прп. Прокопія Декаполіта. Прп. Тита К.-Печ. 
13  Ср Свт. Арсенія (Мацієвича), митр. Ростовського. Прп. Василія, спов.
14 Чт Прмц. Євдокії. Мчч. Нестора і Тривімія. Мц. Антоніни. Мчч. Маркела й Ан-

тонія
15 Пт Свт. Іова (Борецького), митр. Київського і всієї Руси
16 Сб Всіх преподобних отців, що в подвигу просяяли. Мчч. Євтропія, Клеоника 

і Василіска
17 Нд Неділя сиропусна. Згадування Адамового вигнання. Прощена неділя. За-

говини на Великий піст 
18 Пн Седмиця 1-ша Великого посту. Мч. Конона Ісаврійського. 
Початок Великого посту
19 Вт Мчч. 42 в Амморії. Ікон Божої Матері Ченстоховської, Шестоківської і «Бла-

годатне Небо»
20 Ср Сщмчч., що в Херсонесі єпископствували. Прп. Павла Препростого
21 Чт Прп. Феофілакта, спов., єп. Нікомидійного
22 Пт Мч. Урпасіана. Св. Кесарія, брата свт. Григорія Богослова 
23 Сб Вмч. Феодора Тирона. 40 мчч., що в Севастійському озері мучилися
24 Нд Неділя 1-ша Великого посту. Торжество Православ’я. Свт. Софронія, патр.  

Єрусалимського
25 Пн Седмиця 2-га Великого посту. Свт. Григорія Двоєслова, папи Римського
26 Вт Перенесення мощей свт. Никифора, патр. Константинопольського. 
27 Ср Прп. Венедикта. Свт. Феогноста, митр. Київського і всієї Руси
28 Чт Мчч. Агапія та з ним семи мчч. Сщмч. Олександра, ієрея в Сиді
29 Пт Мчч. Савина і Папи. Ап. Аристовула, єп. Британійського
30 Сб Прп. Олексія, чоловіка Божого. Мч. Марина. Поминання померлих
31 Нд Неділя 2-га Великого посту. Свт. Григорія Палами. Свт. Кирила, архієп. 

Єрусалимського

Лютий
1 Пт Прп. Макарія Великого.  Свт. Марка, архієп. Ефеського
2 Сб Прп. Євфимія Великого.  Мчч. Інни, Пінни, Римми
3 Нд Прп. Максима, спов.  Прп. Максима Грека. Мц. Агнії, діви
4 Пн Ап. Тимофія. Прмч. Анастасія К.-Печ. Прп. Макарія Жабинського
5 Вт Сщмч. Климента і мч. Агафангела. Прп. Геннадія Костромського
6 Ср Прп. Ксенії та блж. Ксенії  Петербурзької.
7 Чт Свт. Григорія Богослова, архієп. Константинопольського. Ікони 

Божої Матері, званої «Утамуй мої печалі»
8 Пт Прпп. Ксенофонта, дружини його Марії та синів Аркадія та 

Іоана
9 Сб Перенесення мощей Іоана Золотоустого
10 Нд Прп. Єфрема Сірина. Прп. Феодосія Тотемського
11 Пн Перенесення мощей сщмч. Ігнатія Богоносця. Свт. Лаврентія, 

К.-Печ., єп. Туровського
12 Вт Собор свтт. Василія  Великого, Григорія Богослова, Іоана  

Золотоустого
13 Ср Безсрр., мчч. Кира та Іоана. Свт. Микити, затворника К.-Печ.
14 Чт Мч. Трифона. Прп. Петра Галатійського. Прп. Вендиміана
15 Пт Стрітення Господа нашого Ісуса Христа
16 Сб Правв. Симеона 
Богоприїмця і Анни, пророчиці
17 Нд Прп. Ісидора Пелусіотського. Блгв. кн. Георгія (Юрія)
18 Пн Мц. Агафії. Свт. Феодосія, архієп. Чернігівського
19 Вт Прп. Вукола, єп. 
Смирнського (бл.100). Мч. Юліана
20 Ср Прп. Парфенія, єп. Лампсакійського. 1003 мчч. Нікомидій-

ських
21 Чт Вмч. Феодора Стратилата. Прор. Захарії Серповидця
22 Пт Мч. Никифора з Антиохії Сирійської. Прп. Панкратія К.-Печ.
23 Сб Сщмч. Харлампія. Блгв. кн. Анни. Прп. Прохора К.-Печ. Ікони 

Божої Матері «Вогневидна»
24 Нд Неділя про митаря і фарисея. Сщмч. Власія, єп. Севастійсько-

го. Прав. Феодори, цариці Грецької 
25 Пн Іверської ікони Божої Матері. Свт. Мелетія, архієп. Харківсько-

го. Седмиця загальна
26 Вт Прп. Мартиніана. Блгв. кн. Константина Острозького. Прпп. Зої 

і Фотинії (Світлани)
27 Ср Прп. Авксентія. Рівноап. Кирила, учителя слов’янського
28 Чт Ап. від 70-ти Онисима. Прп. Пафнутія, затв. К.-Печ.

Грудень
1 Нд Мч. Платона. Мч. Романа, дияк., отрока Варула. Мчч. Закхея і Алфея
2 Пн Проп. Авдія. Прп. Варлаама, ігум. К.-Печ. Ікони Божої Матері   

«У скорботах і печалях Утіха» 
3 Вт Прп. Григорія Декаполіта. Свт. Прокла, архієп. Константинополь-

ського
4 Ср Введення у храм Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Присно-

діви Марії
5 Чт Апп. від 70-ти: Филимона і Архипа. Блгв.  Ярополка, у св. Хрещ. Пе-

тра, кн. Володимир-Волинського
6 Пт Свт. Амфілохія, єп. Іконійського. Благв. кн. Олександра Невського, в 

схимі Олексія.
7 Сб Вмц. Катерини. Прп. Меркурія, ігум. Бригинського. Вмч. Меркурія
8 Нд Сщмчч. Климента, папи Римського, і Петра, архієп. Олександрій-

ського
9 Пн Прп. Аліпія стовпника. Свт. Інокентія, єп. Іркутського
10 Вт Ікони Божої Матері «Знамення». Вмч. Якова Персянина
11 Ср Прмч. і спов. Стефана Нового. Блгв. кн. Всеволода
12 Чт Мч. Парамона. Прп. Нектарія К.-Печ. Прп. Акакія Синайського
13 Пт Св. ап. Андрія Первозванного. Свт. Фрументія, архієп.  Індійського
14 Сб Прор. Наума. Прав. Філарета Милостивого
15 Нд Прор. Авакума. Прпп. Афанасія та ін. Афанасія, завт. К.-Печ.
16 Пн Прор. Софонії. Прп. Сави Сторожевського (Звенигородського)
17 Вт Вмц. Варвари і мц. Юліанії. Прп. Іоана Дамаскина. Свт. Геннадія, 

архієп. Новог.
18 Ср Прп. Сави Освяченого. Свт. Гурія, архієп. Казанського.  Мч. 

Анастасії
19 Чт Святителя Миколая, чудотворця, архієп. Мир Лікійських
20 Пт Свт. Амвросія, єп. Медіоланського. Прп. Іоана, пісника К.-Печ.
21 Сб Прп. Патапія. Мц. Анфіси в Римі. Мчч. 62 євреїв та 300 мирян від 

аріан потерпілих
22 Нд Зачаття прав. Анною Пресвятої Богородиці. Св. Прор. Анни, мате-

рі прор. Самуїла
23 Пн Мчч. Мини, Єрмогена та Євграфа. Прп. Фоми. Свт. Іосафа, єп. 

Білгородського
24 Вт Прпп. Даниїла і Луки, стовпників. Прп. Никона Сухого, К.-Печ.
25 Ср Свт. Спиридона, єп. Тримифутського, чудотв. Сщмч. Олександра, 

єп. Єрусалимського
26 Чт Мчч. Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія та Ореста. Мц. Лукії
27 Пт Мчч. Фирса, Левкія, Калиника. Мчч. Филимона, Аполлонія, Аріана і 

Феотиха
28 Сб Собор Кримських святих. Сщмч. Єлевферія і матері його Анфії. 
29 Нд Свв. праотців. Прор. Аггея. Мч. Марина. Блж. цариці Феофанії
30 Пн Прор. Даниїла та трьох отроків: Ананії, Азарії та Мисаїла
31 Вт Мчч. Севастіана, Зої. Свт. Модеста, архієп. Єрусалимського

Листопад
1 Пт Прор. Іоїла. Мч. Уара. Блж. Клеопатри та сина її Іоана
2 Сб Димитрівська поминальна субота. Вмч. Артемія
3 Нд Прп. Іларіона Великого. Прп. Іларіона, схимника К.-Печ.
4 Пн Казанської ікони Божої Матері. Мц. Глікерії. Семи отроків у Ефесі
5 Вт Ап. Якова, брата Господнього за плоттю. Свт. Ігнатія, патр. Конст.
6 Ср Ікони Божої Матері «Всіх скорботних Радість». Свт. Афанасія 

Царгородського
7 Чт Мчч. Маркіана і Мартирія. Мч. Анастасія. Прав. Тавифи
8 Пт Вмч. Димитрія Солунського. Прп. Феофіла К.-Печ., єп. Новгородського
9 Сб Прп. Нестора Літописця, К.-Печ. Мцц. Капітоліни та Єротиїди
10 Нд Прп. Іова, ігум. Почаївського. Мч. Параскеви-П’ятниці. Свт. Димитрія 

Ростовського
11 Пн Прмц. Анастасії Римлянки. Прп Аврамія, затворника, і блж. Марії
12 Вт Сщмч. Зиновія, єп. Егейського, і сестри його Зиновії. Озерянської 

ікони Божої Матері
13 Ср Апп. від 70-ти: Стахія, Амплія, Урвана, Наркиса, Апелія та Аристовула
14 Чт Безср. і чудотвв. Косьми і Дем’яна Асійських. Мцц. Кириє-

ни та Юліанії
15 Пт Мчч. Акиндина, Пигасія. Прп. Маркіяна Киринейського
16 Сб Мчч. Акепсима, єп., Йосифа пресвітера і Аїфала диякона
17 Нд Прпп. Іоанікія Великого, Меркурія К.-Печ. Свт. Павла (Конюшкевича), 

митр. Тобольського
18 Пн Мчч. Галактіона і Єпистимії. Апп. від 70-ти: Патрова, Єрма, Лина, Гаїя, 

Філолога
19 Вт Свт. Павла, патр. Константинопольського, спов. Кончина прп. Варла-

ама Хутинського
20 Ср 33-х мчч., що у Милитині. Ікони Божої Матері «Взиграніє»
21 Чт Собор архістратига Михаїла та інших небесних сил безплотних
22 Пт Мчч. Онисифора і Порфирія. Прп. Матрони. Ікони Божої Матері «Ско-

ропослушниця»
23 Сб Апп. від 70-ти: Ераста, Олімпа, Родіона,Сосипатра, Куарта (Кварта) і 

Тертія
24 Нд Вмч. Мини. Мч. Віктора і мц. Стефаниди. Прп. Феодора 

Студита, спов.
25 Пн Свт. Іоана Милостивого, патр. Олександрійського. Прп. 

Ніла, пісника. Прор. Ахії
26 Вт Свт. Іоанна Золотоустого, архієп. Константинопольського
27 Ср Ап. Филипа. Свт. Григорія Палами, архієп. Фесалонікій-

ського. Заговини на Різдвяний піст
28 Чт Мчч. і сповв. Гурія, Самона й Авива. Прп. Паїсія Величковського. 
Початок Різдвяного посту
29 Пт Ап. і єв. Матфея. Прав. Фулвіана, кн. Ефіопського
30 Сб Свт. Григоргія чудотв., єп. Неокесарійського

Жовтень
1 Вт Мц. Аріадни,  Софії та Ірини. Прп. Євменія, єп. Гортинського 
2 Ср Мчч. Трофима, Саватія і Доримедонта. Блгв. вел. кн. Ігоря 

Чернігівського та Київського
3 Чт Вмч. Євстафія Плакиди. Мчч. і спов. Михаїла, кн. Чернігів-

ського, і боярина його Федора, чудовторця
4 Пт Ап. від 70-ти Кондрата. Знайдення мощей свт. Димитрія, митр. Ростовського
5 Сб Прор. Іони. Сщмч. Фоки, єп. Синопського 
6 Нд Зачаття чесного і славного пророка, Предтечі і Хрестителя Іоана 
7 Пн Прп. Феодосія Манявського. Прмц. рівноап. Фекли. Св. Вла-

дислава Сербського 
8 Вт Прп. Єфросинії Олександрійської. Кончина прп. Сергія, ігум. 

Радонезького, чудотв.
9 Ср Кончина ап. і єв. Іоана Богослова. Свт. Тихона, патріарха Московського
10 Чт Мч. Калістрата. Апп. від 70-ти: Марка, Аристарха і Зини. Прп. Ігнатія
11 Пт Собор преп. отців К.-Печ., що в Ближніх печерах (прп. Ан-

тонія) спочивають. Прп. Харитона, спов.
12 Сб Прп. Киріака пустельника. Прп. Феофана Милостивого
13 Нд Сщмч. Григорія, єп., просвітителя Вел. Вірменії. Свт. Михаї-

ла, першого митр. Київського і всієї Руси
14 Пн Покрова Пресвятої Богородиці. Прав. Петра Багатостраж-

дального. Прп. Романа Солодкоспівця
15 Вт Сщмч. Кипріана, мц. Іустини та мч. Феоктиста
16 Ср Сщмч. Діонісія Ареопагіта, єп. Афінського. Прп. Дионісія, завт. К.-Печ.
17 Чт Сщмч. Єрофея, єп. Афінського. Знайдення мощей свтт. Гурія та Варсонофія
18 Пт Мц. Харитини. Прпп. Даміана пресвіт., цілителя, Єремії і 

Матвея прозорливих, К.-Печ.
19 Сб Ап. Фоми
20 Нд Мчч. Сергія і Вакха. Прп. Сергія Послушного, К.-Печ.
21 Пн Прпп. Пелагеї і Таїсії. Прп. Досифея Верхнєостровського
22 Вт Ап. Якова Алфеєва. День інтронізації Святійшого Патріарха Філарета
23 Ср Свт. Амфілохія, єп. Володимир-Волинського. Собор Волинських святих
24 Чт Ап. Филипа, одного з 7 дияконів. Прп. Феофана, спов., творця канонів, 

єп. Нікейського
25 Пт Мчч. Прова, Тараха й Андроника. Прп. Косми, єп. Маюмського, творця канонів
26 Сб Іверської ікони Божої Матері. Мч. Карпа, єп. Фіатирського. 

Прп. Веніаміна К.-Печ.
27 Нд Пам’ять святих Отців VІІ Вселенського Собору. Прп. Параскеви Сербської
28 Пн Прп. Євфимія Нового, Солунського. Сщмч. Лукіана К.-Печ.
29 Вт Мч. Лонгина сотника, що на Хресті Господньому. Прп. Лон-

гина, воротаря К.-Печ.
30 Ср Прор. Осії. Прмч. Андрія Критського. Мчч. безсрр. Косми і Даміана
31 Чт Ап. і єв. Луки. Мч. Марина. Прп. Йосифа, ігум. Волоцького

Вересень
1 Нд Мч. Андрія Стратилата. Свт. Пиритима, єп.  Великопермського
2 Пн Прор. Самуїла. Мчч. Севира і Мемнона
3 Вт Ап. від 70-ти Фадея. Прп. Аврамія Працелюбного,  К.-Печ.
4 Ср Мч. Агафоника та інших. Мц. Євлалії, діви
5 Чт Мч. Лупа. Сщмч. Іринея, єп. Ліонського
6 Пт Сщмч. Євтихія, ученика ап. Іоана Богослова. Мч. Татіона
7 Сб Перенесення мощей ап. Варфоломія. Ап. від 70-ти Тита, єп. Критського
8 Нд Стрітення Вишгородської (Володимировської) ікони Пресвятої  

Богородиці
9 Пн Прп. Пімена Великого. Мц. Анфіси. Прпп. Сщмч. Кукші і Пимена, К.-Печ.
10 Вт Знайдення мощей прп. Іова Почаївського. Прпп. отців К.-Печ., що в 

Дальніх печерах
11 Ср Усікновення голови пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоана. 

Суворий піст
12 Чт Перенесення мощей блгв. кн. Олександра Невського
13 Пт Покладення пояса Пресвятої Богородиці
14 Сб Прп. Симеона Стовпника і матері його Марфи. Початок індикту (цер-

ковне новоліття)
15 Нд Прпп. Антонія і Феодосія Печерських
16 Пн Сщмч. Анфима, єп. Нікомидійського. Мц. Домни, діви
17 Вт Знайдення мощей свт. Іоасафа, єп. Білгородського. Ікони Божої  

Матері, званої «Неопалима купина»
18 Ср Прор. Захарії і прав. Єлисавети, батьків св. Іоана  Предтечі. Мц. Раїси (Іраїди)
19 Чт Спомин чуда архістратига Михаїла в Хонах. Прп. Архипа
20 Пт Мч. Созонта. Прмч. Макарія Канівського, архім. Овруцького, Переяс-

лавського
21 Сб Різдво Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії
22 Нд Правв. Богоотців Іоакима й Анни. Знайдення мощей свт. Феодосія, 

архієп. Чернігівського
23 Пн Мцц. Минодори, Митродори і Німфодори. Прп. Павла Послушного, 

К.-Печ.
24 Вт Прпп. Феодори Олександрійської. Прп. Силуана Афонського
25 Ср Сщмч. Автонома, єп. Італійського. Мч. Феодора  Олександрійського
26 Чт Пам’ять оновлення храму Воскресіння Христового  в Єрусалимі
27 Пт Воздвиження Чесного і Животворного Хреста  Господнього. Суворий піст
28 Сб Вмч. Микити. Мч. Максима. Мч. Порфирія
29 Нд Вмц. Євфимії Всехвальної. Мц. Людмили, кн. Чеської
30 Пн Мцц. Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії

Серпень
1 Чт Прп. Макрини, сестри свт. Василія Великого. Знайдення мощей прп. 

Серафима Саровського, чудотворця
2 Пт Прор. Ілії. Знайдення мощей прмч. Афанасія Берестейського
3 Сб Прор. Ієзекиїля. Прпп. Онуфрія Мовчазного і Онисима затв., К.-Печ.
4 Нд Рівноап. Марії Магдалини, мироносиці. Прп. Корнилія Переяславського
5 Пн Почаївської ікони Божої Матері. Сщмч. Апполінарія
6 Вт Мц. Христини. Мчч. блгвв. кнн. Бориса і Гліба, у св. хрещенні Романа 

і Давида 
7 Ср Успіння прав. Анни, матері Пресвятої Богородиці
8 Чт Прп. Мойсея Угрина, К.-Печ. Прмц. Параскеви
9 Пт Вмч. і цілителя Пантелеймона. Прп. Германа Аляскинського
10 Сб Апп. від 70-ти: Прохора, Никанора, Тимона і Пармена, дияконів. Смо-

ленської Ікони Божої Матері
11 Нд Мч. Калиника. Мц. Серафими, діви
12 Пн Апп. від 70-ти: Сили, Силуана, Крискента, Єпенета й Андроника. Мч. 

Іоана, воїна
13 Вт Прав. Євдокима Каппадокіянина. Заговини на Успенський піст
14 Ср Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього. Семи 

мчч. Маккавеєвих. Початок Успенського посту
15 Чт Перенесення з Єрусалима до Константинополя мощей першомуч. і 

архідияк. Стефана
16 Пт Прпп. Ісаакія, Далмата і Фавста. Прп. Антонія Римлянина
17 Сб Семи отроків у Ефесі. Прпмц. Євдокії. Мч. Єлевферія
18 Нд Мч. Євсигнія. Прав. Нонни, матері свт. Григорія  Богослова
19 Пн Преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа
20 Вт Прпп. Пімена Багатохворобливого, Пімена, посланника та Меркурія, 

єп. Смоленського, К.-Печ.
21 Ср Свт. Еміліана, спов., єп. Кизицького. Перенесення мощей преп. Зо-

сими і Саватія Соловецьких
22 Чт Ап. Матфія. Мч. Антонія Олександрійського
23 Пт Мч. архідиякона Лаврентія. Блж. Лаврентія, Христа ради юродивого
24 Сб Мч. архідиякона Євпла. Прп. Феодора, кн. Острозького, К.-Печ.
25 Нд Мчч. Фотія, Аникити і Капітона. Сщмч. Олександра, єп. Команського
26 Пн Свт. Тихона, єп. Воронезького, Задонського чудотворця
27 Вт Перенесення мощей прп. Феодосія К.-Печ. Прор. Міхея
28 Ср Успення Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії
29 Чт Перенесення з Едеси до Константинополя Нерукотворного Образа 

(Убруса) Господа нашого Ісуса Христа
30 Пт Мч. Мирона, пресвітера. Прп. Аліпія, іконописця К.-Печ.
31 Сб Мчч. Флора і Лавра. Прп. Іоана Рильського

Липень
1 Пн Мчч. Леонтія, Іпатія і Феодула. Початок Петрового посту
2 Вт Ап. Іуди, брата Господнього за плоттю. Прп. Іоана пустельника
3 Ср Сщмч. Мефодія, єп. Патарського. Мцц. Інни, Пінни та Римми
4 Чт Мч. Юліана Тарсійського. Сщмч. Терентія, єп. Іконійського
5 Пт Сщмч. Євсевія, єп. Самосатського. Мчч. Зинона і Зіни
6 Сб Вишгородської (Володимирської) ікони Божої Матері. Мц. Агрипини. Прав. 

Артемія Веркольського
7 Нд Всіх святих землі Української. Різдво чесного, славного  пророка, Пред-

течі та Хрестителя Господнього Іоана. 
8 Пн Прпмц. Февронії, діви. Блгвв. кнн. Петра і Февронії
9 Вт Прп. Давида Солунського. Тихвинської ікони Божої Матері
10 Ср Прп. Самсона, странноприїмця. Прав. Іоанни, мироносиці
11 Чт Перенесення мощей мчч. безсрр. Кира та Іоана. Прпп. Сергія і Германа, 

Валаамських чудотв.
12 Пт Славних і всехвальних першоверховних апп. Петра і Павла
13 Сб Собор славних і всехвальних12-ти апостолів. Волинської іко-

ни Божої Матері
14 Нд Безсрр. Косьми та Даміана, що в Римі постраждали. Прав. Анге-

ліни, деспотиси Сербської
15 Пн Покладення чесної ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні. Свт. Фотія, митр. 

Київського і всієї Руси
16 Вт Мч. Якинфа. Прпп. Анатолія та іншого Анатолія, затв.  К.-Печ. 
17 Ср Свт. Андрія, архієп. Критського. Прп. Андрія Рубльова 
18 Чт Прп. Афанасія Афонського. Знайдення мощей прп. Сергія, 

ігум. Радонезького
19  Пт Прп. Сисоя Великого. Знайдення мощей прав. Діви Юліанії Ольшанської
20 Сб Прп. Фоми, що в Малеї. Влахернської ікони Божої Матері
21 Нд Казанської ікони Божої Матері. Вмч. Прокопія
22 Пн Сщмч. Панкратія, єп. Тавроменійського. Сщмч. Кирила, єп. Гортинського
23 Вт Прп. Антонія Печерського, Київського, начальника всіх руських ченців
24 Ср Ріваноап. Ольги,  вел. кн. Київської, у св. хрещенні Єлени
25 Чт Мчч. Прокла та Іларія. Мчч. Феодора варяга та сина його Іоана, в Києві
26 Пт Собор архангела Гавриїла. Прп. Стефана Саваїта
27 Сб Ап. від 70-ти Акили. Прп. Онисима, чудотворця
28 Нд Рівноап. Вел. кн. Володимира, у св. хрещенні Василія. День Хрещення 

Руси-України
29 Пн Сщмч. Афіногена, єп. Мц. Юлії, діви. Мч. Павла і мц. Алевтини (Валентини)
30 Вт Вмц. Марини (Маргарити). Прп. Іринарха Соловецького
31 Ср Мч. Еміліана. Прп. Іоана Багатостраждального та Памви, затв. К.-Печ.

                 ЗАГАЛЬНИЦІ
                         Звільнення від посту в п’ятницю:
1. Від Різдва Христового до Богоявлення: 07.01-17.01.
2. Від неділі про митаря і фарисея до неділі про блудного сина: 24.02-03.03.
3. Від Воскресіння Христового до неділі Томиної: 05.05-12.05.
4. Від Зіслання Святого Духа до неділі Всіх Святих: 23.06-30.06.

8 січня — День родини, 12 травня — День Матері, 24 серпня  — День Незалежності України, 
1 вересня — День Батька, 29 вересня — День Катехита.

Церковний календар8-9

Українська Православна Церква
2013



П’ятниця, 18 січня 2013 року10 Час місцевий
Нове в законодавстві ●До джерел ●

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 (потужністю 
від 4 до 15 к.с.), міні-трактори 
(12-45 к.с.), двигуни різних по-
тужностей, навісне обладнання, 
гарантія, з/ч, безкоштовна до-
ставка. Знайдете дешевше — 
віддамо ще дешевше. Тел. (098) 
598-94-84, (0352) 49-30-00.

* котел опалювальний газовий, 
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 випус-
ку, 1,3 бензин, бежевий “мета-
лік”. Терміново. 1500 у.о.  Тел. 
098-96-69-039.

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

* швейну машинку “Верітас”, ви-
робник — Угорщина. Ціна договірна. 
Тел. 24-98-61, (067) 165-87-97.

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

* газову колонку AEG в хорошому 
стані, виробник — Німеччина. Тел. 
(067) 165-87-97, 24-98-61.

* газова колонка в хорошому ста-
ні, 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 забудову в 
с. Романівка Тернопільського р-ну, 
0,15 га, тел. (096) 789-34-34.

*автомобіль “Шевроле Авео” — 
на виплату від 995 грн./місяць. Пен-
сіонерам та пільговикам — знижка. 
Тел. (097) 887-48-36, Вероніка.

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

* продаються музичні колонки 
(електровойси), 2 шт. по 1000 
Вт. Підсилювач “Фонік”. Ціна 
7500 грн. Тел. 0971599714. Во-
лодимир.

* 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. Біла 
Тернопільського району, 10х11 м, з 
надвірними будівлями. Всі комуніка-
ції, 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 бу-
дівлями в смт. Микулинці, центр, 
можлива добудова. Ціна договірна.
Тел. (099) 237-57-20, (098) 817-52-
42.

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

* металочерепиця, профнас-
тил, комплектуючі, системи во-
дозабору. Консультації з уста-
новки, заміри, доставка. Тел. 
(097) 473-51-37.

* продам обігрівачі, холодильни-
ки, морозильники, газові плити, по-
рохотяги, цифрову техніку та оргтех-
ніку. Гарантія, доставка. Тел.: 43-38-

44; 43-43-23.
* продаю вікна, двері метало-

пластикові, дерев’яні, металеві 
ворота, захисні ролети, паркет, 
меблі. Низькі ціни. Тел.: (0352) 
52-42-39.

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

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

КУПЛЮ
* колесо до Т-25, фільтр повітря-

ний. Тел. (098) 49-53-189.
* стару хату або земельну ділянку 

(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

* лікувально-оздоровчий масаж 
(медовий, антицелюлітний). Пер-

ший сеанс — безкоштовний. Ми-
рослав, 097-867-52-79.

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

* цифрова відеозйомка (весілля, 
хрестини, перший дзвоник, випус-
кний вечір, ювілей). 097-96-86-413.

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

* тамада на весілля, народні об-
ряди, 24-82-34.

* штукатурка, стяжка, шпаклю-
вання та фарбування, супутні ре-
монтні роботи. Ремонт квартир та 
офісів. Тел. (097) 90-89-170.

* пропоную можливість користу-
ватися екологічно чистими мийни-
ми засобами за ціною виробника. 
Тел. (067) 340-14-13.

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

* здам в оренду відбійні молот-
ки, бетонозмішувачі, риштування, 
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 столярні 
вироби, терміново. Тел.: (067) 350-
66-21 (Василь), (096) 813-88-93 
(Володимир).

* весільний, святковий, вечір-
ній макіяж, розпис обличчя, на-
рощення вій, стрази, боді-арт. 
Тел. (067) 313-58-58.

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

* євроремонт “під ключ”. Плитка, 
шпаклювання, побілка, арки, кольо-
рова штукатурка, стяжка, гіпсокар-
тон. Тел. (0352) 43-65-63. 

* встановлення сантехніки, кана-
лізації, водогону, заміна ванн, уніта-
зів, 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

Марія МАЗУР, 
методист Тернопільської 

центральної районної 
бібліотеки по роботі з дітьми.  
 
Слово про книгу завжди ак-
туальне. Сучасний комп’ютер 
пише музику і складає вірші, 
малює, грає в шахи. Він 
практично вміє робити все, 
що і людина. Але тільки 
книжка торкається струн 
людської душі, примушує 
серце битися швидше. 
 
“Дім без книги — день без сон-

ця” — під такою назвою працівни-
ки Тернопільської центральної ра-
йонної бібліотеки в смт. Великі 
Бірки провели захід, мета якого —  
привернути увагу дітей до книжки. 
Учасниками свята, а також гляда-
чами були діти — учні НВК “Вели-
кобірківська ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія 
імені  С. Балея”. 

Діти дізналися багато цікавого 
з історії книги, почули про першу 

друкарню у Львові та великого 
майстра друкарства Івана Федо-
рова. 

Третьокласники під керівни-
цтвом класовода Наталії Зінові-
ївни Романюк потішили своїми 
акторськими здібностями пер-
шокласників, давали корисні по-
ради, водили стежками історії. 
Не залишитися байдужими та 
відчути відповідальність перед 
книгою допомогла сценка, у якій 
виступили учні 3-Б класу Віталік 
Воловнік, Віталік Фок, Софія 
Гнатишин, Максим Глухан. Обі-
драна, “поранена” Книжка зво-
рушила дитячі серця. Та хоро-
брий Заєць і кмітливий Горобчик 
знайшли вихід зі складної ситуа-
ції. А мудрий Лікар вилікував 
хвору Книжку. 

Бібліотекар районної  бібліо-
теки Ольга Сушко розповіла ді-
тям про нові надходження літе-
ратури. Вона зазначила, що на 
цей момент дитяча бібліотека 
поповнилася художньою літера-

турою, енциклопедичними ви-
даннями для дітей. Провела 
огляд сторінками журналів, які 
надходять у бібліотеку. 

Сьогодні діти мають можли-
вість пізнавати світ поза межами 
книги, однак саме із книжки ко-
лись люди дізнавалися про події 
минулого, нові відкриття в галузі 
науки і техніки, передавали свої 
знання наступним поколінням. 

Закінчилось свято такими  
віршованими рядками:

Купаючись щодень 
в книжковому багатстві, 

З Шевченком я і з Пушкіним —
 на “ти”!

Із книгами завжди душею 
я в юнацтві,

І книги – між державами 
мости,

Із книгами в житті сміюсь 
і плачу,

Із ними мандрував я по світах,
І книги – мої очі, ними бачу,
Без них – безкрилий 

в небі птах.

Дім без книги – день без сонця

 Методист Тернопільської центральної районної бібліотеки для дітей смт. Великі Бірки  
Марія Мазур (зліва), бібліотекар Ольга Сушко (справа) та учні 3-Б класу НВК “Великобірківська 

ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія ім. С. Балея” під час заходу “Дім без книги — день без сонця”.

З 1 січня 2013 року проведе-
но перерахунки пенсійних ви-
плат відповідно до Закону 
України “Про Державний бю-
джет України на 2013 рік”.

Цим законом прожитковий міні-
мум для непрацездатних осіб вста-
новлено на рівні 894 грн. 

Мінімальний розмір пенсій,  
призначених відповідно до статті 28 
Закону України “Про 
загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування” визначаєть-
ся, виходячи із розміру прожитко-
вого мінімуму для осіб, які втратили 
працездатність, тому при зміні роз-
міру прожиткового мінімуму зміню-
ються розміри пенсій особам, яким 
призначено пенсію в мінімальному 
розмірі. У пенсіонерів, у яких осно-
вний розмір пенсії перевищує міні-
мальний розмір пенсії, при зміні 
прожиткового мінімуму змінються 
доплата за понаднормативний 
стаж, оскільки доплата за понад-
нормативний стаж визначається у 
відсотках від розміру пенсії, але не 
більше мінімального розміру пен-
сії.

Перерахунку підлягали також 
розміри пенсій за особливі заслуги 
перед Україною, надбавок, підви-
щень, додаткових пенсій, компен-
саційних виплат та інших, які вста-
новлюються, виходячи із прожитко-
вого мінімуму. 

Максимальний розмір пенсії з 1 
січня 2013 року становить 8940 грн.
Виходячи із розміру прожиткового 
мінімуму на одну особу в розрахун-
ку на місяць, з 1.01.2013 року – 
1108,00 грн., проведено перераху-
нок надбавки, передбаченої Зако-

ном України “Про донорство крові 
та її компонентів ”.

Відповідно до змін до ст. 42  
Закону України “Про 
загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування”, працюючим 
пенсіонерам розмір пенсії, обчис-
лений відповідно до статті 28, не 
перераховується у разі збільшення 
розміру прожиткового мінімуму для 
осіб, які втратили працездатність. 
При цьому, якщо розмір пенсійної 
виплати для працюючих пенсіоне-
рів з урахуванням перерахованих 
надбавок, підвищень, додаткових 
пенсій, компенсаційних виплат, сум 
індексації, цільової грошової допо-
моги, інших доплат, в тому числі 
доплати до попереднього розміру 
та без урахування пенсії за особли-
ві заслуги, менший прожиткового 
мінімуму для осіб, які втратили пра-
цездатність, визначається розмір 
щомісячної адресної допомоги в 
сумі, що не вистачає до прожитко-
вого мінімуму для осіб, які втратили 
працездатність.

Всього в грудні перераховано 
пенсій 284249 пенсіонерам, додат-
кові видатки склали 2,7 млн. грн., 
середній розмір підвищення – 9,57 
грн. 

Пенсійні справи, щодо яких пе-
рерахунок з 1 січня автоматизова-
ним способом не проведено, бу-
дуть опрацьовуватись в індивіду-
альному режимі і доплата за січень 
буде проведена разом з пенсією у 
лютому. 

За матеріалами управління 
Пенсійного фонду України  
в Тернопільському районі 

підготувала Оксана СЛИШИК.

Пенсії з 1 січня 
перерахували

Чистилівська сільська рада оголошує конкурс на заміщення вакант-
ної посади посадової особи органів місцевого самоврядування — голов-
ного бухгалтера. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають 
такі документи: заяву про участь в конкурсі, в якій зазначається про озна-
йомлення заявника зі встановленими законодавством обмеженнями що-
до прийняття на службу в органах місцевого самоврядування та прохо-
дження служби в органах місцевого самоврядування; заповнену особову 
картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками; дві фотокартки (роз-
міром 4x6); копію документа про освіту; відомості про доходи та 
зобов’язання фінансового характеру щодо себе та членів своєї сім’ї; ко-
пію першої та другої сторінок паспорта громадянина України. 

Умови конкурсу: освіта — за спеціальністю, стаж роботи за фахом — 
не менше 5-ти років. 

Довідки за телефоном 29-67-48. 
Документи приймаються впродовж місяця з дня опублікування  

оголошення.
Чистилівський сільський голова І.М. ПОЛОТНЯНКО.
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субота, 26 січня

ут-1
06.00 “Доброго ранку, 
        Україно!”
06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.20 Православний календар.
06.50 Смiх з доставкою
           додому.
07.30 Ера бiзнесу.
07.45 “Хочу все знати”.
08.20 Д/ф “О. Соловей. 
         Раба кохання”.
09.05 Про головне. 
       Тиждень книжкової моди.
09.25 Театральнi сезони. 
       Д. Черкаський.
10.15 Легко бути жiнкою.
        Книжка року-2012.
11.05 “Вiра. Надiя. Любов”.
11.55, 18.45, 21.10 Дiловий
           свiт.
12.05 “Надвечiр’я”.
12.35 Околиця.
13.00 Х/ф “Затока щастя”.
14.25 Дiловий свiт.
            Агросектор.
14.30 Т/с “Маруся”.
15.20 Х/ф “Мiраж”.
19.05 Криве дзеркало.
20.40 За лаштунками 
           Шустер-Live.
21.00 Пiдсумки дня.
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 Т/с “Величне 
       столiття. Роксолана-2”.
12.00, 13.00 Т/с “Все почалося
          у Харбiнi”.
14.00 “Не бреши менi-3”.
14.50 “Сiмейнi мелодрами”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-2”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.15 Т/с “Величне 
         столiття. Роксолана”.
20.15 “Вечiрнiй Київ”.
22.00 Трилер “Погоня”. (2).
00.05 Драма “Плоть i 
              кров”. (3).

Iнтер
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 “Мар’їна роща”.
11.00 Д/с “Слiдство вели...”
         з Л. Каневським”.
12.55, 18.10 Т/с “Господиня
          тайги”.
14.40 “Судовi справи”.
15.20 “Сiмейний суд”.
16.10 Т/с “Серце Марiї”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Спорт у “Подробицях”.
20.35 “Справедливiсть”.
22.35 Т/с “Зрадник”.

ICTV
06.40, 7.40 Дiловi факти.
06.50 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
9.15, 19.25 Надзвичайнi
          новини.
10.15, 16.35 Т/с “Вулицi 
      розбитих лiхтарiв”.
12.35 Анекдоти 
        по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00, 22.25 Т/с “Прокурорська
          перевiрка”.
14.10, 20.10 Т/с “Даiшники”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.55 Т/с “Таксi”.

стб
06.10 “Чужi помилки”.
07.00 Х/ф “Оповiдь про те, 
     як цар Петро арапа одружив”.
08.50 “Моя правда. 
        Володимир Висоцький”.
09.50 Х/ф “Наречена мого 
        друга”.
11.50 Х/ф “Коли її зовсiм
         не чекаєш”.
18.10, 22.00 “Вiкна-новини”.
18.25, 22.35 “Танцюють всi!-5”.

новий канал
06.40, 7.10, 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, 14.20 Kids’ Time.
13.20 М/с “Злюки бобри”.
14.45 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).
23.50 Т/с “Щоденники 
    вампiра”. (2).

тРК «україна»
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”.
15.35 Щиросерде
       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 “Право на правду”.
21.45 Т/с “Ментовськi
       вiйни-6”. (2). 

К1
06.00 “Ранок на К1”.
07.30 М/ф.
09.10 “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 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”.
22.35 “Жiноча лiга”.

00.50 “Нiчне життя”.

нтн
06.55 Х/ф “Хiд конем”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 Т/с “Слiдчi 
       районного масштабу-2”.
11.50 Т/с “Детективи”.
12.15 Т/с “Експерти”.
14.55 Т/с “Лiтєйний”.
16.45, 19.00 “Свiдок”.
17.00 Т/с “Захист свiдкiв”.
19.30 Т/с “Сонька 
      золота ручка”.
23.30 Х/ф “...На 
        прiзвисько “Звiр”.

тЕт
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, 19.25 Т/с “Моя
    прекрасна няня”.
14.40, 20.30 Дайош молодьож!
15.40 Вайфайтери.
16.05 Т/с “Барвиха-2”.
17.05 Досвiдос.
17.40, 21.20 Вiталька.
18.25 Одна за всiх.
21.35 Що якщо?
22.00 Т/с “Метод Лаврової”.
23.00 Анекдоти.
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!”
12.50 “Доброго здоров’ячка!”
       з Г. Малаховим.
14.00 Iншi новини.
14.25 “Зрозумiти. Пробачити”.
15.25 “Хочу знати”.
16.00 “Ти не один”.
16.25 “Дешево i сердито” 
        з Д. Донцовою.
17.05 “Чекай на мене”.
18.40 “Давай одружимося!”
19.55 “Поле чудес”.
21.00 “Час”.
21.30 Х/ф “Висоцький. 
      Спасибi, що живий”.
23.55 “Висоцький. 
        Останнiй рiк”.

нтВ-свiт
06.10 Т/с “Повернення
        Мухтара-2”.
08.00, 11.00, 14.00, 
        17.00 Сьогоднi.
08.25 “Очна ставка”.
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”.
17.35 “Прокурорська
         перевiрка”.
18.45 “Говоримо i показуємо”.
19.40 Т/с “Лiтєйний”. 
00.15 “Школа лихослiв’я”. 

Enter-фiльм
08.50 Х/ф “Дiдусь Хоттабич”.
10.10, 17.35 Д/ф про “Кiно”.
11.05, 18.30 Т/с “Баязет”.
12.45 Х/ф “Поворот”.
14.20 Х/ф “Застава Iллiча”.
20.10 Х/ф “Перехоплення”.
21.35 Х/ф “Чекайте
         зв’язкового”.
22.55 Х/ф “На Дерибасiвськiй
   гарна погода, або На 
Брайтон-Бiч знову йдуть дощi”.

ут-1
06.10 Свiт православ’я.
06.40 “Хочу все знати”.
07.00 Ера здоров’я.
07.25 Смiх з доставкою 
       додому.
08.00, 9.50 Шустер-Live.
09.30 Школа юного
      суперагента.
11.40 Новорiчний жарт з
     В. Данильцем 
    та В. Моїсеєнком.
15.25 “Мелодiя двох сердець”.
17.45 Золотий гусак.
18.15 Свiт атома.
18.20 Жарт з О. Воробей.
18.45 Гранд-шоу 
        М. Поплавського.
20.40 Кабмiн: подiя тижня.
20.50 Мегалот.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Українська пiсня.
21.50 Криве дзеркало.
22.50 Суперлото, Трiйка, 
       Кено.
23.00 Твiй голос.
23.25 Ера здоров’я.
23.50 Концерт 
     В’ячеслава Добринiна.

Канал “1+1”
06.40 “Я люблю Україну-3”.
08.00 “Свiтське життя”.
09.00 “Хто там?”
10.10, 10.35 М/с “Чiп i Дейл”.
11.05 “Свiт навиворiт-3: 
Танзанiя, Ефiопiя”.
11.55 Анiмац. фiльм 
   “Рапунцель: заплутана
       iсторiя”.
13.55 Х/ф “Ледi-яструб”.
16.35 “Вечiрнiй Київ”.
18.30 “Розсмiши комiка”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Х/ф “Пiрати Карибського 
моря-2: cкриня мерця”. (2).
23.15 Х/ф “Вiйна богiв”. (2).

Iнтер
06.15 Х/ф “Мужики!”
07.50 “Справедливiсть”.

09.55 “Орел i решка”.
10.50 “Велика рiзниця 
     в Одесi”.
12.30 “Велика рiзниця”.
13.30 Т/с “Катерина. 
       Iнше життя”.
20.00 “Подробицi”.
20.25 Концерт “Юрмала-2012”.
22.10 Х/ф “Соло
         на саксофонi”.
00.10 Х/ф “Ведмежатник”.

ICTV
06.25 Козирне життя.
06.55 Т/с “Таксi”.
08.45 Зiрка YouTube.
09.55 Дача.
11.00 Квартирне питання.
12.00 Дивитися всiм!
13.00 За кермом.
13.30 Х/ф “З Парижа
      з любов’ю”.
15.45 Нетаємнi файли.
16.45 Екстрений виклик.
17.45 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Х/ф “Захоплення
       пiдземки 123”.
21.40 Х/ф “Кримiнальне 
       чтиво”. (2).

стб
06.45 Х/ф “Морозко”.
08.10 “Караоке на майданi”.
09.05 “Танцюють всi!-5”.
19.00 Х/ф “Бабине лiто”.
22.30 Х/ф “Небесний суд”.

новий канал
06.35 Т/с “Ластiвчине гнiздо”.
09.00 М/с “Роги i копита:
       повернення”.
09.35 М/с “Пiнгвiни 
      з Мадагаскару”.
10.00 Файна Юкрайна.
10.50 Уральськi пельменi.
11.50 Люди ХЕ.
12.55 Нереальна iсторiя.
13.55 Т/с “Татусевi доньки”.
18.20 Х/ф “Одружуся 

      на першiй стрiчнiй”.
20.00 Х/ф “Ямакасi-2”. (2).
22.00 Х/ф “Фахiвець”. (2).
00.15 Х/ф “Мiстер 
          “Нещасний випадок”.

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 “Матусю, 
       я кiлера люблю”.
15.00 Т/с “Слiд”.
16.20 Т/с “П’ятницький”.
21.15 Т/с “Мент у законi-6”.
01.00 Х/ф “Лiсовик. 
      Продовження iсторiї”.

К1
06.00 “Ранок на К1”.
07.30 М/ф.
09.00 М/с “Казки 
   Ганса Хрiстiана Андерсена”.
10.05 М/ф “Змивайся”.
11.45 Х/ф “Янголи 
         на краю поля”.
13.40 “Подаруй собi життя”.
14.45 Х/ф “Година пiк”.
17.00 “Жiноча лiга”.
18.00 “Розсмiши комiка”.
19.00 “КВК-2012”.
21.45 Т/с “Надприроднє”. (2).
00.10 Х/ф “Наречена
         з того свiту”. (2).

нтн
06.10 “Легенди бандитського
         Києва”.
06.35 Х/ф “Спiвучасть
        у вбивствi”.
08.15 Т/с “Прямуючи 
     на пiвдень”.
10.10 “Залiзний Оскар”.
10.50 Спецпроект 
    “Розбiй у центрi Києва”.
11.30 “Речовий доказ”.
12.00 “Головний свiдок”.
12.55 “Випадковий свiдок”.

13.25 Х/ф “...На прiзвисько
         “Звiр”.
15.10 Т/с “Проти течiї”.
19.00 Т/с “Павутиння-5”.
22.50 Х/ф “Правосуддя 
        вовкiв”. (2).
00.15 Х/ф “Мiстер Бонс-2: 
          назад iз минулого”.

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”.
11.15 Т/с “Моя прекрасна 
        няня”.
13.25 Одна за всiх.
13.50 Х/ф “Вона чоловiк”.
16.00 Х/ф “Монте-Карло”.
18.10 Х/ф “Космiчнi яйця”.
20.10 Вiталька.
21.55 Дайош молодьож!
23.00 Х/ф “Омен”. (2).

перший канал 
(україна)

06.00, 10.00, 12.00, 
         18.00 Новини.
06.10 “Генiї i лиходiї”.
06.35 Х/ф “Четвертий”.
07.50 “Грай, гармонь
        улюблена!”
08.40 “Смiховинки. 
         Новi пригоди”.
08.55 “Розумницi i
         розумники”.
09.40 “Слово пастиря”.
10.15 “Смак”.
10.50 “Володимир Висоцький 
       i Марина Владi. 
       Останнiй поцiлунок”.
12.15 “Живий Висоцький”.
13.10 Комедiя “Кухарка”.
14.35 “Висоцький. 

      Останнiй рiк”.
15.35 “Висоцький. Спасибi, 
        що живий”.
18.15 “Володимир Висоцький. 
        “Я не вiрю долi...”
19.20 “Своя колiя”.
21.00 “Час”.
21.20 “Сьогоднi увечерi”.
22.55 Х/ф “Служили
         два товаришi”.

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.
11.25 “Зiзнання 
          небезпечної людини”.
12.10 “Нашi” з Левом 
          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 Огляд. 
          Надзвичайна подiя.
21.40 Т/с “Набридло боятися”.
23.35 “Пiсня для вашого 
           столика”. 

Enter-фiльм
05.45 М/ф “Союзмультфiльм” 
        та iншi.
09.35 Х/ф “Острiв скарбiв”.
11.00 Навколо смiху.
12.25 Д/ф про “Кiно”.
13.20 Х/ф “Розсiяний”.
14.45 Х/ф “Втеча”.
16.25 Т/с “Народжена
     революцiєю”.
02.30 Х/ф “Гордiсть 
       i пристрасть”.

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, 21 січня
07.00 Провінційні вісті. Тиждень.
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 «Больова точка».
13.15 Програма «Обрані часом».
13.40 Вікно в Америку.
14.00 Х/ф «Камінна душа» (1).
16.00 Провінційні вісті.
17.00 Програма «Цей загадковий світ».
17.30 Музична програма «Гал-кліп».
18.00 Т/с «Полюби ворога свого» (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Програма «Погляд зблизька».
20.30 Енциклопедія.
20.40 Дім книги.
21.00 Наші вітання.
21.30 Програма «Beby-boom».
22.30 Оголошення. Бюро знахідок
22.35 Х/ф «Агент прибульців» (2).
00.15 Час-Tайм
ттБ
07.00 «Панорама подій».
07.30 «Урок… для батьків».
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Відверті діалоги».
11.00 «Пройди світ».
11.30 «Скарби роду».
12.00 «Мамина школа».
12.30 «Творимо сьогодення 
      заради майбутнього».
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
13.25 «Плекайте мову».
13.30 «Словами малечі про
          цікаві речі».
13.45 «Абетка гурмана».
14.00 «У країні Мультляндії».
15.00 Д/ф «Собор на крові».
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 «Казки Миколаївського 
        зоопарку».
18.15 «Пісні нашого краю».
18.30 «100 шедеврів».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Актуально».
19.45 «Храми Поділля».
20.00 «Час реформ».
20.15 «Будьте здорові».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Вони прославили наш край».
21.25 «Духовні скарби України».
21.30 «Урок… для батьків».
22.30 «Актуально».
22.45 Х/ф «Гори димлять». 
TV-4
вівторок, 22 січня
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Програма «Погляд зблизька».
08.00 Програма «Слід».
08.20 Енциклопедія.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.15 Ранковий фітнес.
09.30 Програма «Цей загадковий світ».
16.10 Дитяча година.
17.00 Програма «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 Власна думка.
21.00 Наші вітання.
21.30 Програма «Фільми та зірки».
22.35 Х/ф «Будинок, який купила Мері» (2).
00.15 Час-Tайм.

ттБ
07.00, 13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
07.30 «Кіноісторії нашого часу».
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Час реформ».
10.15 «Храми Поділля».
10.30 «Час країни».
11.30 «Будьте здорові».
12.00 «Економічне коло».
13.25 «Плекайте мову».
13.30 «Забуті пісні».
13.45 «Новини України».
14.00 «У країні Мультляндії».
15.00 «Казки Миколаївського зоопарку».
15.30 Д/ф «Собор на крові».
16.15 «Хатинка Василинки».
16.40 «100 шедеврів».
17.00 «Новини України».
17.15 «Любов у спадок».
18.00 «Cтудмістечко».
18.15 «Пісні нашого краю».
18.30 «Час реформ».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Актуально».
19.45 «Зона ризику».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Край козацької слави».
21.20 Д/ф «Монолог гетьмана».
22.30 «Актуально».
22.45 Х/ф «Гори димлять».
TV-4
Cереда,  23 січня 
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Власна думка.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.15, 10.45 Ранковий фітнес.
09.30 Програма «Цей загадковий світ».
10.00 Т/с «Полюби ворога свого» (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 Хіт-парад.
13.00 Музична програма «Гал-кліп».
13.30 Програма «Обрані часом».
14.00 Х/ф «Твої, мої, наші» (1).
16.40 Дитяча програма «Чарівний ключик».
17.00 Програма «Цей загадковий світ».
17.30 Програма «Baby-boom».
18.00 Т/с «Полюби ворога свого» (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Формула здоров’я.
21.00 Наші вітання.
21.30 Програма «Музичні делікатеси».
22.35 Х/ф «На добраніч і хай щастить» (2).
00.15 Час-Tайм.
ттБ
07.00, 13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
07.30 «Удосвіта».
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Час реформ».
10.15 «Пісні нашого краю».
10.30 «Час країни».
11.00 «Край козацької слави».
11.20 Д/ф «Монолог гетьмана».
12.00 «Зона ризику».
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 «Юна зірка».
17.00 «Новини України».
17.15 «Вінтаж».
17.30 «Після школи».
17.45 «У пошуках легенд».
18.00 «Думки вголос».
18.15 «Пісні нашого краю».
18.30 «Надія є».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Актуально».
19.45 «Своїми очима».
20.00 «Час реформ».

20.15 «Петро Калнишевський: нова зустріч».
20.40 «Мальовниче Тернопілля».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Пристань долі-Сургут».
21.30 «Закохана у небо».
22.30 «Актуально».
22.45 Х/ф «Кин-дза-дза».
23.50 «Музична хвиля ТТБ».
TV-4
четвер, 24 січня
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Формула здоров’я.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.15, 10.45 Ранковий фітнес.
09.30 Програма «Цей загадковий світ».
10.00 Т/с «Полюби ворога свого» (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 Хіт-парад.
13.00 Програма «Коліжанка».
13.30 Програма «Фільми та зірки».
14.00 Х/ф «Братство» (1).
17.00 Програма «Цей загадковий світ».
17.30 Програма «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 «Засліплююча посмішка
         Нью-Джерсі» (2).
00.15 Час-Tайм
ттБ
07.00, 13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
07.30 «Розмова без нотацій».
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Час реформ».
10.15 «Думки вголос».
10.30 «Час країни».
11.00 «Після школи».
11.30 «Вінтаж».
11.45 «Своїми очима».
12.00 «Закохана у небо».
12.30 «Уряд на зв’язку з громадянами».
13.25 «Плекайте мову».
13.30 «Надія є».
13.45 «Новини України».
14.00 «У країні Мультляндії».
15.00 Д/ф «Собор на крові».
15.30 «Фабрика ідей».
16.15 «Чудесний канал».
16.40 «Іноземна для дітей».
16.50 «Мальовниче Тернопілля».
17.00 «Новини України».
17.15 «Так було».(Князі Любомирські).
17.30 «Своїми очима».
18.00 «Загублені у часі».
18.15 «Пісні нашого краю».
18.30 «Час реформ».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Актуально».
19.45 «Що робити?»
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Встань, козацька славо!»
21.30 «Розмова без нотацій».
22.30 «Актуально».
22.45 Х/ф «Кин-дза-дза».
23.50 «Музична хвиля ТТБ».
TV-4
П’ятниця, 25 січня
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Програма «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 Програма «Цей загадковий світ».
10.00 Т/с «Полюби ворога свого» (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
11.50 Дитяча програма «Чарівний ключик».
12.10 Хіт-парад.
13.00 Програма «Обрані часом».
13.30 Програма «Музичні делікатеси».
14.00 Х/ф «Братство» (1).
17.00 Програма «Цей загадковий світ».

17.30 Музична програма «Гал-кліп».
18.00 Т/с «Полюби ворога свого» (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Енциклопедія.
20.10 Програма «Погляд зблизька».
20.40 Програма «Больова точка».
21.00 Наші вітання.
21.30 Програма «Справа мого життя».
22.35 Х/ф «Залізна сотня» (1).
00.15 Час-Tайм
ттБ
07.00, 13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
07.30 «Легенди Запоріжжя».
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Час реформ».
10.15 «Пісні нашого краю».
10.30 «Час країни».
11.00 «Петро Калнишевський: нова з
           устріч».
11.25 «Мальовниче Тернопілля».
11.30 Д/ф «Собор на крові». 
12.00 «Що робити?»
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».
18.00 «Так було».(Князі Любомирські).
18.15 «Пісні нашого краю».
18.30 «Назбиране».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Актуально».
19.45 «Слід».
20.00 «Час реформ».
20.15 «Творимо сьогодення заради 
         майбутнього».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «А у нас кіно знімали».
21.30 «Абетка здоров’я».
22.30 «Актуально».
22.45 Х/ф «Вій».
TV-4
субота, 26 січня
07.00 Провінційні вісті.
07.35 Х/ф «Живим» (1).
09.00 Час-Tайм.
09.15 Ранковий фітнес.
09.30 Знати більше.
10.30 Блага звістка з Ріком Реннером.
11.00 Ранковий фітнес.
11.15 Програма «Про нас».
11.30 Зміни свій світ.
12.00 Новини Європи.
12.25 Х/ф «Залізна сотня» (1).
14.00 Формула здоров’я
15.00 Х/ф «Щеня з сузір’я «Гончих псів» (1).
16.15 Програма «Про нас».
16.30 Дім книги.
17.00 Хіт-парад.
18.00 Наші вітання.
19.00 Програма «Коліжанка».
19.30 Програма «Фільми та зірки».
20.00 Власна думка
21.00 Вечір пам’яті Мирослава Коцюлима
          «Душа осяяна театром».
23.30 Програма «Музичні делікатеси».
00.10 Час-Тайм.
ттБ
07.00 «Вісті ТТБ».
07.30 «Пристань долі-Сургут».
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Час реформ».
10.15 «Назбиране».
10.30 «Час країни».
11.00 «Слід».
11.15 «Пісні нашого краю».
11.20 «Любов у спадок».
12.00 «Дитячі забави».

12.30 «Музичний калейдоскоп».
13.00 «Азбука смаку».
113.25 «Плекайте мову».
13.30 «Забуті пісні».
13.45 «Новини України».
14.00 «У країні Мультляндії».
15.00 «Фільм-дітям».
16.00 «Скарби роду».
16.30 «Театральні зустрічі».
18.00 Д/ф «Народний артист 
         М. Яковченко».
18.15 «Пісні нашого краю».
18.30 «Майстер скляних таємниць».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00 «Панорама подій».
19.30 «Смак життя».
20.00 «Гра долі».
20.15 «Спортивні меридіани».
20.30 «Просто неба».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Поклик таланту».
22.00 «Панорама подій».
22.30 Х/ф «Циган». 
TV-4
Неділя, 27 січня
06.00 Х/ф «Живим» (1).
07.45 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.
11.40 Ранковий фітнес.
12.00 Х/ф «Щеня з сузір’я «Гончих псів» (1).
13.30 Програма «Сільський календар».
14.00 Знати більше.
15.00 Дитяча програма «Чарівний ключик».
15.30 Програма «Про нас».
16.00 Власна думка.
17.00 Вікно в Америку.
17.30 Програма «Фільми та зірки».
18.00 Наші вітання.
19.00 Провінційні вісті. Тиждень.
19.40 Хіт-парад.
20.30 Музична програма «Гал-кліп».
21.00 Програма «Обрані часом».
21.45 Програма «Про нас».
22.00 Х/ф «Постскриптум: 
          ваш кіт мертвий» (1).
23.45 Час-тайм.
ттБ
07.00 «Сяйво віри».
07.30 «Подорожні замальовки».
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Сільський майстер-клас».
10.30 «Cпортивні меридіани».
10.45 Д/ф «Народний артист 
         М. Яковченко».
10.50 «Мальовниче Тернопілля».
11.00 «Словами малечі про цікаві речі».
11.15 «Пісні нашого краю».
11.30 Д/ф «Кримські сторінки 
         Олександра Гріна».
12.00 «Встань, козацька славо!»
12.30 «Дитячі забави».
13.00 «Майстер скляних таємниць».
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».
18.00 «Пройди світ».
18.15 «Пісні нашого краю».
18.30 «Просто неба».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00 «Земне тяжіння».
19.30 «Пам’яті Юрія
          Богатікова».
20.20 «Гра долі».
20.30 «Музична хвиля ТТБ».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Відверті діалоги».
22.00 «Скарби роду».
22.30 Х/ф «Циган».
23.50 «Музична хвиля ТТБ».

Ут-1
06.10 Крок до зiрок.
06.50 “Хочу все знати”.
07.10 Твiй голос.
07.30 Сiльський час.
08.00 Укравтоконтинент.
08.20 Смiх з доставкою додому.
09.05 Золотий гусак.
09.30 Хто в домi хазяїн?
09.50 Крок до зiрок.
10.30 Ближче до народу.
11.00 Маю честь запросити.
11.45 Шеф-кухар країни.
12.40 Х/ф “Вiддати швартовi”.
14.05 Н. Шестак. “Наречена надiєю”.
15.15 Концерт до 60-рiччя 
        телебачення.
17.15 Дiловий свiт. Тиждень.
17.45 Зiрки гумору. К. Новикова.
18.40 Криве дзеркало.
20.40 Україна iнновацiйна.
20.50 Головний аргумент.
21.00 Офiцiйна хронiка.
21.10 Пiдсумки тижня.
21.45 Точка зору.
22.10 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.35 Смiх з доставкою додому.
00.10 Концерт Дмитра Малiкова.

канал “1+1”
06.00 Мелодрама 
         “Безбiлетнi пасажирки”. 
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”.
13.10 Комедiя “Афоня”.
15.10 Мелодрама “Трава пiд снiгом”.

19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.15 Мелодрама “Назад до щастя,
         або Хто знайде синього птаха”.
22.25 “Свiтське життя”.
23.25 Бойовик “Код апокалiпсиса”.

Iнтер
06.45 М/с “Вiнкс”.
07.40 Х/ф “Двоє: я i моя тiнь”.
09.25 “Школа доктора 
        Комаровського”.
10.00 Т/с “Цокнута”.
16.35 “Юрмала-2012”.
18.15, 20.50 Х/ф “Один єдиний
        i назавжди”. (2).
20.00 “Подробицi тижня”.
22.35 Х/ф “Злови мене,
         якщо зможеш”.
01.05 Х/ф “Чорна недiля”. (2).

ICTV
07.40 Анекдоти по-українськи.
08.00 Дача.
09.05 Основний iнстинкт.
09.35, 12.20 Дивитися всiм!
10.50 ОлiмпiЛяпи.
11.30 Козирне життя.
12.00 Мультособи.
13.05 Кримiнальний облом.
14.00 Х/ф “Захоплення пiдземки 123”.
16.40 Х/ф “З Парижа з любов’ю”.
18.45 Факти тижня.
19.30 Х/ф “Пароль “Риба-меч”.
21.25 Х/ф “Каратель”. (2).
00.00 Iнший футбол.

стБ
06.20 Х/ф “Варвара-краса, 
          довга коса”.
07.50, 12.00 “Танцюють всi!-5”.
11.05 “Караоке на майданi”.
15.25 Х/ф “Бабине лiто”.

19.00 “Битва екстрасенсiв”.
20.00 Х/ф “Осiннiй вальс”.
22.10 Х/ф “Тобi, справжньому”.
01.10 Х/ф “Осiннiй марафон”.

Новий канал
05.55 Т/с “Ластiвчине гнiздо”.
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 “Том i Джерi”.
11.45 Т/с “Татусевi доньки”.
13.50 Т/с “Щасливi разом”.
16.00 Х/ф “Одружуся 
        на першiй стрiчнiй”.
18.00 Х/ф “Фахiвець”. (2).
20.00 Х/ф “Напад на 13-й вiддiлок”. (2).
22.00 Х/ф “Куди подiлись 
         Моргани?” (2).

трк «Україна»
07.00 Подiї.
07.20 Х/ф “Серце дракона”.
09.00 Ласкаво просимо.
10.00 Таємницi зiрок.
11.00 Т/с “Подружжя”.
13.30 Т/с “Матусю, я кiлера люблю”.
15.10 Т/с “Слiд”.
16.20 Т/с “П’ятницький”.
19.00 Подiї тижня.
20.00 Т/с “Iнтерни”.
23.00 Т/с “Мент у законi-6”.

к1
06.00 “Ранок на К1”.
07.30 М/ф.
09.00 М/ф “Змивайся”.
10.30 Х/ф “Янголи на краю поля”.
12.20 Х/ф “Крамниця чудес”.
14.10 Х/ф “Попелюшка iз Запруддя”.

16.20 “Пороблено в Українi”.
18.00 “Розсмiши комiка”.
20.00 Х/ф “Голий пiстолет-2 1/2”. (2).
21.45 Т/с “Надприроднє”. (2).
00.30 Х/ф “Пам’ятай мене”. (2).

НтН
06.00 “Легенди бандитського Києва”.
07.20 Т/с “Сонька золота ручка”.
11.30 “Легенди карного розшуку”.
12.00 “Агенти впливу”.
13.00 “Православнi святi”.
15.00 Т/с “Павутиння-5”.
19.00 Т/с “Слiпий”.
23.00 Х/ф “Катала”. (2).
00.40 Х/ф “Тiнi минулого”. (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/ф “Союз звiрiв”.
12.05 Х/ф “Вона чоловiк”.
14.15 Х/ф “Монте-Карло”.
16.25 Х/ф “Космiчнi яйця”.
18.35 Дайош молодьож!
19.40 Вiталька.
20.25 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2).
22.30 Х/ф “Попса”. (2).
00.35 Comedy Woman.

Перший канал 
(Україна)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новини.
06.25 Х/ф “Весна”.
08.10 “Армiйський магазин”.
08.45 “Смiховинки. ПIН-код”.

08.55 “Здоров’я”.
10.10 “Поки всi вдома”.
11.00 “Ех, Серьога! Жити б та жити...”
12.15 “Абракадабра”.
14.25, 15.15 Х/ф “Зимовий вечiр 
        у Гаграх”.
16.15 Х/ф “ПiраМММiда”.
18.10 “Рiздвянi зустрiчi” 
         Алли Пугачової.
21.00 Недiльний “Час”.
22.00 “Велика рiзниця ТБ”.
23.45 “Познер”.

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 Т/с “Повернення Мухтара-2”. 
14.20 Т/с “Громадянка начальник.
          Продовження”.
16.10 “Росiйськi сенсацiї”.
17.00 “Сьогоднi. Пiдсумкова програма” 
з К. Поздняковим.
18.00 Щиросерде зiзнання.
18.50 “Центральне телебачення”.
20.05 Ти не повiриш!
21.00 “Реакцiя Вассермана”.
21.35 Х/ф “Павутс”.
00.00 “Пiсня для вашого столика”.

Enter-фiльм
08.50 Х/ф “Кортик”.
10.00 Х/ф “Розсiяний”.
11.25 Х/ф “Втеча”.
13.05 Т/с “Народжена революцiєю”.
03.45 Х/ф “Шляхетний 
          венецiанець”.
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На самодіяльній сцені ●

Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

Колись вокальні таланти 
відкривалися не перед про-
фесіоналами шоубізнесу 
під час популярних нині 
кастингів, а, як правило, на 
зимових вечорницях. Хо-
лодні зими встеляли снігом 
поля та шляхи, селяни за-
вершували сільськогоспо-
дарські роботи й викорис-
товували цей час для відпо-
чинку. У невеликих кімна-
тах, біля теплої грубки, 
вдома у когось із односель-
чан, ніби співала, палахко-
тіла свічка. У сповненій ра-
дістю і щирою дружбою ат-
мосфері зароджувалася 
українська пісня. Саме так 
понад двадцять років тому 
в Байківцях зазвучав співо-
чий колектив “Вербичень-
ка”, який нині йменується 
жіночим вокальним ансамб-
лем “Байківчанка” будинку 
культури с. Байківці (мис-
тецький керівник – Павло 
Баган). 

Як розповідає найстарша 
учасниця колективу Олександра 
Гануляк, разом учасників “Вер-
биченьки” вперше згуртувала 
жителька Байковець Катерина 
Левицька. “Взимку в клубі було 
холодно, тому Катерина Ярос-
лавівна запросила жінок до се-
бе додому, – розповідає пані 
Олександра. – Тоді зимовими 
вечорами співали просто для 
душі і щоб не загубити тексти 
народних пісень, які передава-
лися від попередніх поколінь, 
немов найцінніший скарб”. Зго-
дом вирішили сформувати ко-
лектив, з яким можна було б 
виступати під час загальносіль-
ських мистецьких заходів. Упер-
ше вийшли на сцену в складі 
вокального ансамблю “Верби-
ченька” клубу с. Байківці у 1989 
році з піснею “Стелися барвін-
ку, стелися низенько”. На той 
час завідуючою клубом була 
Любов Стефурак. У 90-х роках 
будинок культури очолила Надія 
Чупило. 

Перший склад колективу 
представляли Єлизавета Чор-
номаз, Іванна Лемещак, Марія 
Шуль, Стефанія Стець, Ганна 
Шулик, Марія Шимків, Олексан-
дра Гануляк, Любов Стефурак, 
Юлія Пулька, Стефанія Бобко, 
Катерина Левицька, Орися 
Клос. У “Вербиченьці” на той 
час звучали і чоловічі голоси 
Ігоря Сенишина, Володимира 
Чорномаза, Едуарда Генсьор-
ського, Степана Кочана, Івана 
Богуша. Наприкінці 1989 року 
вчителька української мови і лі-
тератури Байковецької школи 
Стефанія Ігнатівна Бобко напи-
сала гімн села “Байківці мої”, а 
Марія Негода поклала слова на 
музику, тоді з’явилася і нова на-
зва колективу – вокальний ан-
самбль “Байківчанка”. Першим 
художнім керівником ансамблю 
була Любов Стефурак, згодом 
– Марія Негода.

У 2010 році мистецьким ке-
рівником жіночого вокального 
ансамблю “Байківчанка” став 
Павло Баган. Нинішній склад 
колективу представляють де-
сять вокалісток – Олександра 
Гануляк, Віра Николюк, Ганна 
Турчин, Ольга Струтинська, Лю-
бов Козуб, Галина Ленько, Оль-
га Пулька, Ольга Слабаш, Віра 
Гордій, Любов Чебеняк. До речі, 
Ольга Слабаш та Любов Козуб є 
солістками будинку культури  
с. Байківці. Ансамбль викорис-
товує авторські та народні укра-
їнські пісні. В репертуарі налічу-
ється понад три десятки творів, 
серед них є авторські компози-
ції Оксани Білозір, Оксани Пе-
кун, Софії Ротару. Нині жінки 
виступають у костюмах з виши-
тої блузки та спідниці, доповне-

ні червоним поясом та кораля-
ми з дерева, які жінки придбали 
під час поїздки у Карпати. Як 
зазначив художній керівник Пав-
ло Баган, поєднання червоного, 
зеленого і чорного відтінків – 
традиційна подільська вишивка. 

Н а й с т а р -
шою учасни-
цею “Байків-
чанки” нині є 
Олександра 
Гануляк, на-
родилася 5 
лютого 1947 
року у Байків-
цях. Понад 
двадцять років 
працювала у 
колгоспі “Заповіт Шевченка” у 
Байківцях. Неодноразово пані 
Олександру обирали ланковою 
під час обробітку буряків.

Корінна жи-
телька Байко-
вець Віра Нико-
люк народилася 
6 лютого 1953 
року. Закінчила 
Львівський зоо-
ве теринарний 
інститут, факуль-
тет “Зоотехнія”. 
Певний час пра-

цювала зоотехніком у колгоспі 
“Заповіт Шевченка”. Учасницею 
“Байківчанки” (на той час “Вер-
биченьки”) стала у 1989 році. 

У 1990-х ро-
ках ансамбль 
доповнила Ган-
на Турчин. 
Ганна Петрівна 
народилася 22 
грудня 1953 
року. Працюва-
ла у кінопрокаті 
клубу с. Байків-
ці, згодом у 
колгоспі “Заповіт Шевченка”. 
Любов до пісні перейняла від 
матері. 

Вперше ви-
йшла у складі 
“Байківчанки” на 
сцену колишньо-
го клубу Байко-
вець Віра Гор-
дій під час Різд-
вяних свят 1989 
року.  Віра Ми-
колаївна наро-
дилася 28 липня 

1957 року. Тридцять років пра-
цює молодшою медсестрою у 
будинку дитини м. Тернополя.

Наймолодшою співачкою у 

“Байківчанці” є 
Ольга Слабаш, 
яка народилася 
14 вересня 1980 
року в м. Заліщи-
ки. Закінчила 
Терноп ільське 
вище професійне 
училище, за фа-
хом – швея. У 
Байківцях наро-

дилася її мама, тут зустріла сво-
го чоловіка. У 2013-му мине де-
сять років відтоді, як Ольга впер-
ше вийшла на сцену у складі ан-
самблю “Байківчанка”, це був 
святковий захід, присвячений 
Шевченківським дням. 

9 вересня 
1970 року у Бай-
ківцях народила-
ся талановита 
вокалістка Гали-
на Ленько, нині 
– начальник від-
ділення поштово-
го зв’язку с. Бай-
ківці, а ще – 
вправна госпо-
диня, вишивальниця. У “Байків-
чанці” співає уже чотирнадцять 
років. Вперше виступила з ко-
лективом на День Незалежності 
з піснею “Ти чуєш, як шумить 
Дніпро?”.

Багато років 
у “Байківчанці” 
та солістом бу-
динку культури  
с. Байківці є 
директор Бай-
ковецької ЗОШ 
І-ІІ ст. Любов 
Козуб. Наро-
дилася Любов 
Миколаївна 4 

липня 1972 року в Байківцях. 
Вперше вийшла на сцену у 
8-річному віці, виконувала пісню 
“Чорнобривці” під акомпанемент 
акордеона Зиновія Бутковського. 
Після цього – численні конкурси, 
участь у концертах сільського, 
районного, обласного рівнів. 

Ольга Пулька 
народилася у 
Байківцях 1 січня 
1971 року. Закін-
чила Мещовське 
педагогічне учи-
лище в Росії на 
факультеті педа-
гогіки початкових 
класів. Прикмет-
но, що Ольга Пулька була у скла-
ді українського ансамблю в Росії, 
де публіка тепло сприймала пісні 

“Пахне м’ята”, “Смерекова хата”, 
“Ой, на горі два дубки”. Коли по-
вернулася на батьківщину, пані 
Ольгу запросили співати у цер-
ковний хор, а в 90-х роках вона 
стала учасницею “Байківчанки”. 

Однією з пер-
ших учасниць 
“Байківчанки” є 
Ольга Струтин-
ська, яка наро-
дилася 11 грудня 
1959 року. У 1997 
році виїхала у 
Грецію, а після 
повернення в 

Байківці влаштувалася технічним 
працівником будинку культури. У 
1999 році колишній директор БК 
с. Байківці Галина Чупило запро-
сила співати у “Байківчанку”.

Влітку 2012 
року новою учас-
ницею співочого 
колективу стала 
Л ю б о в  
Чебеняк, яка 
народилася 5 
вересня 1974 
року у Байківцях. 
Нині жінка пра-
цює контролером у КП “Терно-
пільсводоканал”. Вперше висту-
пила у складі “Байківчанки” під 
час обласного фестивалю 
“Етноліто-2012” у Великих Гаях.

Художній ке-
рівник жіночого 
вокального ан-
самблю “Байків-
чанка” БК с. 
Байківці Павло 
Баган народив-
ся 23 червня 
1980 року в Тер-
нополі. Павло 

Володимирович закінчив музично-
педагогічний факультет Терно-
пільського національного педаго-
гічного університету ім. В. Гнатюка 
та Львівський регіональний інсти-
тут державного управління Націо-
нальної академії державного 
управління при Президентові 
України. Крім цього, Павло Баган 
є учасником гурту автентичної му-
зики “Музична скриня” (мистець-
кий керівник – Микола Злонке-
вич). Плани на майбутнє, як ху-
дожнього керівника, у Павла Во-
лодимировича амбітні. “Як тільки 
завершимо роботу зі створення 
сучасної студії звукозапису в бу-
динку культури с. Байківці, будемо 
працювати над професійним зву-
чанням “Байківчанки”. Наразі готу-
ємося до запису автентичної регі-

ональної пісні, потрібної для того, 
щоб стати учасником телевізійної 
програми ‘’Фольк-music з Окса-
ною Пекун” на Першому націо-
нальному каналі. Як зазначив ху-
дожній керівник, працювати з ко-
лективом “Байківчанки” легко та 
цікаво, жінки радо відвідують ре-
петиції, висловлюють цікаві про-
позиції щодо пісенного репертуа-
ру. Для жінок участь у колективі – 
не примус, а невід’ємна частина 
життя. Солістки зізнаються: хотіли 
б, аби у “Байківчанці” знову зазву-
чали чоловічі голоси. Окрім участі 
в усіх мистецьких заходах на рівні 
села, “байківчанки” співають у 
церковному хорі під час недільних 
служб у храмі Пресвятої Параске-
ви, настоятелем якого є отець Ві-
талій Дзюба.

Пишається “Байківчанкою” і 
вважає ансамбль окрасою кожно-
го концертного дійства директор 
будинку культури с. Байківці 
Мар’ян Гарбуз. Матеріально і мо-
рально колектив щиро підтриму-
ють депутати Байковецької сіль-
ської ради та Байковецький сіль-
ський голова Анатолій Кулик. За 
кошт сільської казни учасники 
“Байківчанки” уже другий рік по-
спіль влітку їздили відпочивати у 
Карпати. На першій сесії 2013 ро-
ку депутати сільської ради затвер-
дили кошторис на оновлення гар-
деробу творчого колективу. 

“Байківчанка”:  
кроки становлення 

Гімн села 
“Байківці мої”

Байківці мої, я вас так кохаю!
Кращого села в світі я не знаю.
На весні тут сади розцвітають
І щебечуть у гаях солов’ї.
Усіх друзів гостинно вітають 
Байківчани хороші мої.
Приспів:
Ми для вас пісні будем співати,
Як навчили нас рідні батько 

і мати.
Рідна пісня поможе нам жити
І розвіє тугу й печаль,
Буде сонце ясніше світити,
Як  полине мелодія вдаль.
О, моє село, 

галицька землице,
Силу й щастя дай, 

батьківська кринице,
Щоб напитись водиці святої,
І хай молодість вернеться враз
І діждатись пори золотої,
Коли буде достаток у нас.

Автор слів – Стефанія 
Бобко, музики –  
Марія Негода. 

Жіночий вокальний ансамбль “Байківчанка” будинку культури с. Байківці.  
Крайній зліва — художній керівник Павло Баган.

Байківці і байківчани
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Цікаві зустрічі ●

“Оп! Момент!
І якщо ти його втратив –  

він іде назавжди”.
Анрі Карт’є-Брессон.

Зізнаймося, у житті кожно-
го з нас були миті, які ми 
хотіли б зупинити. Насправ-
ді, це можливо – такі по-
вноваження мають люди з 
фотоапаратом. Для деяких 
з них процес зйомки – не 
просто рівень науково-
технічного прогресу, це їх 
органічне продовження. 
Емоції, які неможливо пе-
редати словами, усі стани 
людської душі найкраще 
передають саме фотогра-
фії. Моя співрозмовниця – 
Марія Ілал – не просто про-
фесійний фотограф, а над-
звичайно талановита дівчи-
на, родом з Байковець. Для 
неї фотографія – це не за-
хоплення і не робота. Це 
– мистецтво, навіть стан 
душі.

— Маріє, розкажи, будь 
ласка, як відбувалося твоє 
становлення як фотографа? 

— Усе свідоме життя, скільки 
себе пам’ятаю, мріяла стати 
юристом. Для цього вступила у 
Харківський національний уні-
верситет “Юридична академія 
України імені Ярослава Мудро-
го” на факультет судово-
прокурорського нагляду, який 
закінчила з відзнакою. У певний 
момент на дозвіллі мене заціка-
вила портретна зйомка, сподо-
балося фотографувати людей. 
Спершу робила знімки на зви-
чайний цифровий фотоапарат. 
Згодом захопленню почала при-

діляти більше часу. Це помітили 
батьки і подарували мені пер-
ший дзеркальний фотоапарат 
марки Nikon D80. Відтоді почала 
детально вивчати процес зйом-
ки. Крізь призму фотоапарату 
намагаюсь розкрити бодай ма-
леньку частинку душі кожної 
особистості. Люди, яких я фото-
графувала, були задоволеними, 
але, напевно, найбільш щасли-
вою від цього була я. Так я зро-
зуміла, що творча робота при-
носить мені набагато більше за-
доволення, ніж юриспруденція. 
Тож просто хобі переросло в 
основне заняття. Зараз на зйом-
ках працюю з професійним об-
ладнанням і продовжую навча-
тись мистецтву фотографії кож-
ного дня. 

— Що найважливіше у прак-
тиці фотографа?

— Я спеціалізуюся на весіль-
них фотосесіях. У професії ве-
сільного фотографа є важливий 
момент — проживати один з 
найщасливіших днів у житті за-
коханих. Відчути і передати всі 
емоції – усмішки, сльози радос-
ті,  почуття кохання. Навколо 
друзі, батьки, рідні — це непо-
вторна подія. Щоразу фотограф, 
який знімає молодят, розділяє з 
ними радість одруження. І за це 
я обожнюю свою роботу. 

— Що хочеш удосконалити 
у своїй роботі? 

— Наразі в Україні існує тен-
денція, коли люди планують своє 
весілля за звичним сценарієм. 
Не маю на увазі національні ве-
сільні обряди і традиції, яких  
пари намагаються дотримува-
тись у весільний день — в цьому 
наша самобутність. Я прагну, 
щоб молодята не забували, що 

цей день, найперше, для них. 
Тому варто продумати стильне 
тематичне весілля і, водночас, 
гарну забаву для гостей. Проте 
у фотографіях прагну, щоб вони 
залишались класичними. Адже 
минуть роки, і вже діти нарече-
них будуть переглядати весіль-
ний альбом, де зображена істо-
рія найщасливішого дня мами і 
тата. Тому у фотографії я прагну 
дотримуватись максимальної 
схожості з її героями, не підфар-
бовувати, а підкреслити особли-
вість кожного з них. 

— У тебе є фотографи-
кумири? 

— Щоб рухатись вперед в  
удосконаленні уміння фотогра-
фувати, потрібно не тільки бага-
то практикувати. Варто якомога 
частіше переглядати роботи 
знаменитих світових 
фотографів, своїх за-
кордонних колег, відвід-
увати майстер-класи ві-
домих майстрів фото-
графії України і СНД. 
Чим більше фотограф 
знімає, тим глибше ро-
зуміє, наскільки важли-
вим є досвід попере-
дників. Серед моїх 
фотографів-кумирів – 
Джері Гіоніс, Емін Кулі-
єв, Ласло Габані, Дан 
Хечо, Ілля Двояков-
ський.

— Що мрієш зняти? 
— Мене завжди при-

ваблювали контрасти. 
Приміром, хотілося б 
зняти романтичне ве-
сілля біля Ейфелевої 
вежі в Парижі і гучну гу-
цульську забаву у Кар-
патах. 

— Що для 
тебе означа-
ють Байків-
ці?

— Байківці — 
це колиска мого ди-
тинства, тут я народи-
лася і зробила перші 
кроки. Коли мені ви-
повнився один рік, 
сім’я переїхала в Тер-
нопіль. Зараз у Бай-
ківцях проживають ба-
буся та дідусь — Адам 
і Галина Хабурські. 
Наше подвір’я розта-
шоване на околиці се-
ла, за будинком почи-
нається футбольне 
поле. Кожного літа 
приїжджаю до них на 
канікули, звідти ли-
нуть найщасливіші 
спогади. Нині приєм-
но спостерігати, як 
стрімко розвиваються  
Байківці. 

— Зараз існує 
безліч комп’ютерних 

програм, за 
допомогою 
яких можна 
створити чи 
удоскона -
лити будь-
яке фото. 
Як ти до 
цього ста-
вишся? 

— Ера 
ц и ф р о в о ї 
фотограф і ї 
дала вели-
чезний по-
штовх упе-
ред. Для су-
часних фото-
графів це, в 
першу чергу, 
можливість 
якісніше і 

швидше виконувати свою робо-
ту, краще передавати атмос-
феру на знімку. На щастя, ми-
нув той період, коли люди ма-
с о в о  з л о в ж и в а л и 
комп’ютерними ефектами під 
час обробки. Звісно, цифрове 
фото має право бути вдоскона-
леним, але  варто завжди 
пам’ятати про міру. Щирість не 
намалюєш у жодному фотошо-
пі.

— Де можна ознайомитися 
з фотографіями Марії Ілал? 

— Мої роботи опубліковані 
на сайті “Mywed”, у соціальних 
мережах Facebook та Вконтак-
ті, на весільних порталах під 
ніком Марія Ілал. 

— Що робити людині, яка 
прагне навчитись добре фо-
тографувати? Можеш дати 
кілька порад? 

— Фотомистецтво — це один 

із тих напрямків, де практичні 
знання та нюанси майже не-
можливо здобути у спеціалізо-
ваному навчальному закладі. 
Побільше знімайте, але при 
цьому думайте, що саме ви хо-
чете показати на знімках, які 
почуття прагнете передати, яку 
емоцію викликати. Не бійтесь 
експериментувати, шукайте 
свій неповторний стиль. Ідіть 
за покликом серця, з вірою у 
себе! 

— І на завершення: що 
плануєш, чого прагнеш, про 
що мрієш? 

— Мрію втілити цікавий про-
ект, який стане основою моєї 
персональної виставки. 

Підготувала Оксана СЛИШИК.  
Фото з власного архіву  

Марії ІЛАЛ.

Марія Ілал:  
“Фотографія – це мистецтво,  

навіть стан душі”

15 липня 2012 року на весільний рушник стали байківчани  
Мар’яна та Сергій Семчишини. Фото Марії Ілал. 

У кадрі Марії Ілал — день весілля молодого подружжя байківчан  
Марії та Сергія Боєчків, 26 травня 2012 року.  

Професійний фотограф Марія Ілал.

Бабусин 
“Цибульник”

Пропонуємо читачам “По-
дільського слова” ексклю-
зивний рецепт приготуван-
ня цибульника від житель-
ки села Байківці, знаної 
господині Надії Башняк. 
Цей рецепт Надія Михай-
лівна отримала у спадок 
від бабусі Пелагії Чорняк. 
Як зазначила пані Надія, 
цибульник чудово допо-
внює страви з грибів, осе-
ледця, риби, ідеальний до 
борщу.

Інгредієнти для тіста: 
1,5 л теплої води;
50 г дріжджів;
1 ч. л. з чубком солі;
2 ст. л. соняшникової олії;  

   борошно.
 

Спосіб приготування
Поєднуємо усі інгредієнти і за-

мішуємо тісто, як на хліб, стави-
мо у тепле місце. Після першого 
підняття тісто проколюємо вил-
кою, щоб осіло. Цю процедуру 
повторюємо тричі.

Коли тісто підростає, готуємо 
цибулю: беремо три великі або 
п’ять середніх цибулин і нарізає-
мо півкружальцями, заливаємо 
холодною водою і ставимо на во-
гонь, аби цибуля покипіла 2-3 
хвилини. Після остигання солимо 
і перчимо її, додаємо 2-3 ст. л. 
олії і перемішуємо.

Готове до випікання тісто ви-
кладаємо у глибоку бляшку (як 
для випічки хліба) на 1/3 висоти 
ємності. Після того, як тісто знову 
підніметься, — на 2/3, зверху ви-
кладаємо готову цибулю і стави-
мо у заздалегідь розігріту духо-
вку на одну годину. Температуру 
обираємо невисоку, щоб не зго-
ріла цибуля. Після охолодження 

“Цибульник” готовий до вживан-
ня. Смачного!

Пісний борщ
Рецептом пісного борщу по-

ділилася начальник відділення 
поштового зв’язку с. Байківці 
Галина Ленько.

Інгредієнти для борщу  
(каструля об’ємом 4 літри):

200 г сушених грибів;
1 скл. квасолі;
6 картоплин;
200 г свіжої шаткованої  

капусти;
1 морквина;
1 цибулина;
3 ст. л. томатної пасти;
4 зубчики часнику; 
3 ст. л. оцту;
1,5 ст. л. борошна;
1 ст. л. цукру; 
4-5 горошин перцю;
2 лаврові листки;
зелень, сіль до смаку.

Спосіб  
приготування

Гриби і ква-
солю замочити 
у холодній воді 
на 3-4 год., про-
мити і варити 
до напівготов-
ності. Згодом 
додати нарізану 
кубиками кар-
топлю, через 
10 хвилин — 
капусту. 

Окремо на 
сковорідку ви-
класти буряк, 
нарізаний со-
ломкою, зміша-
ти його з томат-
ною пастою, цу-
кром та оцтом і 
тушкувати на 
олії 15-20 хв. Після цього додати у 
борщ разом із лавровим листям та 
перцем. В іншій сковорідці підсма-

жити цибулю, натерту моркву, ви-
тиснутий часник та борошно. Цю 
заправку додаємо в борщ із зе-
ленню наприкінці.

На байковецькій кухні ●

Байківці і байківчани
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Розіграш №701
від 13.01.2013 р.
Кульки —   60, 56, 

34, 68, 63, 45, 38, 
72, 25, 3, 58, 48, 29, 
39, 2, 47, 24, 20, 12, 

52, 21, 1, 32, 44, 19, 54.
Велика гра:
Джекпот — не виграно.
3 лінії з одною підковою — не ви-

грано.
3 лінії з 2 підковами — 1 гравець 

— 501 003 грн.
3 лінії у 3 полях — 65 гравців —  5 

605 грн.
2 лінії у 2 полях — 5 861 гравець 

— 23 грн.
2 лінії — 1 263 гравці — 144 грн.
1 лінія — 156 381 гравець —  

7 грн. 
Бiлет № 1065213 — Івано-

Франківське.
Білет № 0736259 — Київське ліво-

бережне.
“Забава плюс”
Кульки — 3, 2, 

6, 1, 1, 2.
І кулька — №326112 — 6 гравців 

— 100 000 грн.
ІІ кулька — №26112 — 50 гравців 

— 2 500 грн.
ІІІ кулька — №6112 — 500 гравців 

— 250 грн.
ІV кулька — №112 — 5 065 гравців 

— 50 грн.
V кулька — №12 — 50 631 гравець 

— 10 грн.
VІ кулька — №1 — 506 374 гравці 

— 2 грн.
Розіграш №1229
від 16.01.2013 р.
Лототрон Б.
Набір кульок: №2
Виграшні номери: 

3, 8, 13, 18, 24, 47.  
6 номерів — не виграно.
5 номерів — 7 гравців — 2 865 грн.
4 номери — 176 гравців — 

159 грн.
3 номери — 2 932 гравці —  

16 грн.
2 номери — 23 586 гравців — 

6 грн.
Розіграш №1188
від 16.01.2013 р.
Виграшні номери: 

10, 29, 25, 16, 19, 
22.

Мегакулька — 4.
МЕГАДЖЕК-ПОТ— не виграно.
МЕГАПРИЗ — не виграно.
5 номерів — 10 гравців — 5 282 

грн.
4 номери — 344 гравці —  

166 грн.
3 номери — 3 302 гравці — 

24 грн.
5+ Мегакулька — не виграно.
4+ Мегакулька — 36 гравців — 474 

грн. 
3+ Мегакулька — 581 гравець — 48  

грн.

Грайте і вигравайте ●

Виходить з березня  
1967 року.

Засновники — Тернопільська 
районна рада  

і Тернопільська районна  
державна адміністрація
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— Чому довго не відповідав?
— Курив на балконі...
— 40 хвилин?
— Ну, я ще за бійкою спосте-

рігав...
— Ого, а що за бійка?
— Та двоє зчепилися, репе-

тували...
— А що казали?
— Ня-я-яв!

— Доню, ти відчиняєш двер-
цята холодильника кожні п’ять 
хвилин. Там щось змінюється? 

— Так.
— І що ж?
— Цукерок менше стає.

У кафе:
— Поставили б музику. От, 

наприклад, з Алли Пугачової у 
вас щось є?

— Так. Крістіна Орбакайте...

Цегла на холодильнику по-
збавить ваших рідних від пере-
їдання і цікаво урізноманітнить 
нічну тишу.

Побачивши рахунок за кому-
нальні платежі, я про всяк ви-
падок потоваришував із місце-
вими бомжами...

— А чому ви незаміжня?
— Розумієте, я хочу, щоб він 

був особливим. Щоб його ціка-
вило не моє тіло чи мої гроші 
та зв’язки, а моя душа!

— То ви хочете за чоловіка 
не людину, а диявола...

Найкращий подарунок чоло-
вікові на день народження —  
гроші. І подарунок зробили, і 
всі кошти в сім’ї залишилися.

Якщо посадити один саджа-
нець, буде більше на одне де-
рево. Якщо посадити одного 
лісоруба-браконьєра, буде на 
сотню дерев більше. А якщо 
посадити одного чиновника, 
який дозволяє рубати дерева 
незаконно, — буде більше  
тисячі дерев. Тож садіть пра-
вильно!

Усміхніться
Традиції ●

Учасники гуртка “Зернинка” будинку культури с. Плотича з вертепом  
прославляли новонародженого Ісуса (художній керівник Роман Цупер).

Стефанія РОМАНИШИН,  
педагог-організатор  

Ігровицької ЗОШ І-ІІ ст.

Коли святий Микола
З небес на землю йде,
Кожен дім і школа,
Мов вулик той, гуде.

Дійсно, усі з нетерпінням чека-
ють на прихід святого Миколая. І 
незважаючи на вік, кожен з нас хо-

че отримати свій подарунок. І діти, 
і дорослі просять у святого Мико-
лая різне: хто — матеріальні, а хто 
— духовні блага, але всі вірять, що 
не будуть обділені.

Так і молодші школярі, учні 1-2 
класів Ігровицької ЗОШ І-ІІ ст., зу-
стрічали Святого Миколая в стінах 
рідної школи. Діти з допомогою 
своїх класних керівників вивчили 
багато пісень, віршів, молитов, аби 
тільки Чудотворець побачив їхні 

старання і обдарував їх чудовими 
подарунками. На святі учні викону-
вали ролі лісових звіряток, ангелів, 
чарівників. Кожна дитина прагнула 
якнайкраще зіграти свою роль, 
щоб таким чином подякувати за 
дарунки Святому Миколаю. А ще 
учні пообіцяли бути чемними про-
тягом року, слухатись батьків і вчи-
телів, щоб наступного року знову 
отримати подарунки від Святого 
Миколая.

Чудотворця Миколая  
щороку чекаємо

Вчителі початкових класів Ігровицької ЗОШ І-ІІ ст.  
та учні 1-2 класів під час святкування Дня святого Миколая.

Служба 101 ●

2 січня в службі цивільного 
захисту району ТУ МНС у Тер-
нопільській області відбулась 
нарада щодо підвищеної го-
товності сил і засобів для не-
сення служби під час Різдвя-
них свят. На нараду були за-
прошені працівники служби 
цивільного захисту, пожежно-
рятувального підрозділу та 
державної інспекції техноген-
ної безпеки району.

Відкрив нараду начальник служ-
би цивільного захисту, майор 
служби цивільного захисту Юрій 
Ткачик. У своєму вступному слові 
очільник рятувальників Тернопіль-
ського району довів до відома 
присутніх Указ Президента Украї-
ни щодо реорганізації служби та 
відповідних змін, пов’язаних із 
об’єднанням із Державною інспек-
цією техногенної безпеки, які на-
далі будуть працювати як єдиний 

механізм, визначив спільні за-
вдання на прийдешній рік. “На ви-
конання доручення начальника Те-
риторіального управління МНС у 
Тернопільській області, генерал-
майора Євгена Лукавого хочу по-
інформувати про те, що Міністер-
ство надзвичайних ситуацій та 
Державна інспекція техногенної 
безпеки, відповідно до Указу Пре-
зидента України, реорганізовані в 
єдиний державний орган виконав-
чої влади – Державну службу 
України з питань надзвичайних 
ситуацій. Це рішення керівництва 
нашої держави спрямоване на 
підвищення боєздатності пожежно-
рятувальних підрозділів, консолі-
дацію зусиль із запобігання та 
ліквідації надзвичайних подій тех-
ногенного та природного характе-
ру. У той же час, Державна служба 
з питань надзвичайних ситуацій є 
окремим підрозділом центральної 
виконавчої влади та координуєть-

ся кабінетом Міністрів України че-
рез Міністра оборони України, що 
дозволить нам ефективно залуча-
ти необхідні ресурси та інженерну 
техніку Збройних сил до ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій. 
А це, у свою чергу, посилить рі-
вень захисту населення держави 
від наслідків надзвичайних подій. 
Впевнений, що у складі новоство-
реної Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій рятуваль-
ники Тернопільського району нео-
дмінно продемонструють свою 
високу фахову майстерність та 
здатність ефективно протистояти 
викликам сьогодення, використа-
ють свій багаторічний досвід як у 
запобіганні надзвичайних ситуа-
цій, так і ліквідації їх наслідків”, — 
наголосив Юрій Ткачик.

 
За матеріалами служби 

цивільного захисту  
в Тернопільському районі.

Рятувальники готові до виконання  
завдань у складі новоствореної Державної 

служби з надзвичайних ситуацій

Стегниківська сільська рада 
Тернопільського району  
повідомляє про зміну норматив-
ної грошової оцінки земель села 
Стегниківці в межах населеного 
пункту с. Стегниківці. Просимо 
всіх платників податків — фізич-
них та юридичних осіб — зверта-
тися за роз’ясненнями у Стегни-
ківську сільську раду за адресою: 
47710, с. Стегниківці, вул.  
І. Франка, 115, Стегниківська 
сільська рада, тел. 29-86-07.

Виконавчий комітет  
Стегниківської сільської ради 
оголошує конкурс на визначення 
виконавця послуг з вивезення 
побутових відходів на території с. 
Стегниківці. Документи прийма-
ються впродовж місяця з дня 
опублікування оголошення за 
адресою: 47710, с. Стегниківці, 
вул. І. Франка, 115, Стегниківська 
сільська рада, тел. 29-86-07.

Оголошення ●

Колектив Жовтне-
вої ЗОШ І-ІІ ст. вітає 
іменинників січня:  
вчителя початкових 
класів Степана  
В і к т о р о в и ч а  
ШКІЛЬНЮКА, вчителя-
пенсіонера Галину  
Михайлівну ФОРГЕЛЬ, техніч-
них працівників Ольгу Степанівну 
БОДНАР, Валентина Михайлови-
ча КЛІБАНОВА.

Хай Вас мрія окриляє,

Радість душу звеселяє,

Хай достаток буде в домі,

Серце хай не знає втоми,

Весело життя вирує,

Щастя, успіхи дарує.

Вітаємо! ●
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Вітаємо! ●

Ольга ПОДТАБАЧНА,  
педагог-організатор 

Дубівецької ЗОШ I-II ст.

В ніч чарівну по сніжку 
У тепленькім кожушку 
Ходить Миколай тихенько, 
Під подушечку легенько 
Він гостинці підкладає,
В цім йому допомагає
Його вірний помічник – 
Ангел Божий-вартівник.

Ніч з 18 на 19 грудня справді 
чарівна, адже тоді творяться дива 
— святий Миколай встигає обійти 
цілий світ за одну ніч. Для дітей це 
найбільша радість та втіха, коли 
під подушкою вони знаходять по-
дарунки. 

Тепер не всі діти вірять у свято-

го Миколая, проте кожне сердечко 
бажає святкового дива. Щоб роз-
віяти сум, вдихнути краплину віри 
у кожне дитяче та доросле серце, 
учні 2-4 класів Дубівецької ЗОШ 
I-II ст. разом із вчителями початко-
вих класів Ларисою Мирославів-
ною Дольною, Марією Григорів-
ною Ханас та Зоряною Володими-
рівною Баран підготували сценку 
до Дня святого Миколая “Чарівна 
ніч”, під час розігрування якої про-
демонстрували гостям свята на 
прикладі сценічних героїв, що не-
обхідно мати віру у серці, бо віра 
— дар Божий. Бог виявляє свою 
милість до нас у тому, що при на-
родженні обдаровує нею кожну 
людину. Сценічний герой Сергій 
(Владислав Яцюк) не вірив в існу-
вання святого Миколая, тому Чор-

тики (Назар Лучкевич, Микола 
Турчин) тримали його у клітці, та 
Ангели (Зоряна Івахів, Святослав 
Турчин, Арсен Оленюк) розповіли 
йому, що віра рятує, і визволили 
хлопця з неволі. Святий Миколай 
(Ігор Уніят) у нагороду подарував 
хлопцеві книжку, наповнивши ди-
тяче серце теплими почуттями до-
броти та віри.

На завершення урочистостей 
Святий Миколай подарував дітям 
подарунки за те, що вони були 
чемними весь рік, слухалися бать-
ків, добре вчилися, допомагали 
іншим, були добрими та чуйними 
до людей. Наш духовний настав-
ник отець Андрій розповів дітям 
про те, чому ми вшановуємо 
пам’ять Миколая та святкуємо цей 
день.

“Чарівна ніч” у Дубівцях
Учні та вчителі Дубівецької ЗОШ I-II ст. під час святкування Дня святого Миколая.

Від Миколая до Різдва ●

Враження  
від новорічних 

пригод 

Марія ПАВЛІВ-МЛИНОВСЬКА, 
методист навчально-методичного 

центру управління культури 
Тернопільської 

облдержадміністрації,  
мама учениці З-A класу  

Олі Павлів та учня 7-Б класу  
Миколи Котовича.

У Великоглибочецькій ЗОШ І-ІІІ ст. 
імені Ярослава Стецька стало до-
брою традицією святкувати Новий 
рік усією шкільною громадою. Не-
щодавно учні початкових і середніх 
класів школи взяли участь у святко-
вому заході, сценарій якого напи-
сано на основі автентичних матері-
алів, по крихті зібраних вчителями.

Напередодні Нового року відбулися 
святкові заходи: феєричні новорічні каз-
ки “На балу у Попелюшки”, “Новорічні 
пригоди Маші і Ведмедя”, які справили 
неабияке враження на глядачів. Сподо-
бався гостям “Танець моряків”, який під-
готувала вчитель-хореограф Наталія Ана-
толіївна Вермінська.

За організацію та проведення святко-
вих заходів батьки та учні щиро вдячні 
педагогу-організатору Лілії Ярославівні 
Бойко, яка на основі зібраних матеріалів 
втілює в життя цікаві ідеї, вчителю-
методисту музичного мистецтва Івану 
Григоровичу Ракочому, класному керів-
нику 7-Б класу, вчителю географії Галині 
Богданівні Федюк, класному керівнику 
З-A класу Наталії Володимирівні Кметь, 
заступнику директора з виховної роботи 
Нелі Володимирівні Гринчак, заступнику 
директора з навчальної роботи Оксані 
Михайлівні Комарницькій та директору 
школи Надії Романівні Тищук.

З Новим роком та Різдвом Христовим! 
Щастя, радості, натхнення, добра!

Парад казкових 
героїв

Оксана КОЗЮПА, 
методист навчально-методичного 

центру управління культури 
Тернопільської облдержадміністрації, 

мама учня 7 класу  
Володимира Козюпи.

Довжанська ЗОШ І-IІІ ст. — це 
справжній храм знань. 29 грудня 
відбулося новорічне свято феєрич-
ної казки, акторами якої були учні 
початкових, середніх та старших 
класів. Душу і серце у підготовку 
дітей до святкового дійства вклала 
педагог-організатор Ірина Петрівна 
Василик.

Висловлюємо сердечну вдячність Вам, 
Ірино Петрівно, за невтомну працю, ве-
ликий талант і покликання сіяти мудрість 
і знання, за любов до дітей. Ваше серце 

завжди наповнене добротою, якою Ви 
щедро ділитеся з учнями. 

Щирі слова подяки висловлюємо 
класному керівнику 7 класу, вчителю іс-
торії Марії Степанівні Долішній. Вам ві-
рять, Вас люблять і шанують. Дякуємо 
вчителю музики Олені Ярославівні Яки-
мів, яка прищеплює любов до прекрас-
ного усім своїм учням.

Приємне враження на гостей справив 
ансамбль “Щедрик”, який виконував но-
ворічні та різдвяні пісні. У королівство 
завітали казкові герої: Дід Мороз, Мете-
лиця, Лев, Зебра, Кащик, Баба Яга, 
Круть і Верть, Лисиця, Вовк, Змій, Каз-
кар. 

За невтомну працю і наполегливість 
висловлюємо щиру вдячність директору 
школи Галині Андріївні Коковській та за-
ступнику директора з навчально-виховної 
роботи Олені Данилівні Твердохліб. Зи-
чимо Вам неповторності в житті, міцного 
здоров’я. Нехай завжди щедрою буде 
освітянська нива. З Новим роком та 
Різдвом Христовим!

Вдячність ●

Щедрівки, колядки, віншування дзвінко і радісно звучали на хвалу Богу та на радість людям в 
надвечір’я Щедрого вечора у виконанні народного аматорського хору Великобірківського селищного 

БК (хормейстер Михайло М’якуш, директор Зеновій Прус) в центрі селища біля різдвяної шопки. 
Фото Романа МАЦЕЛЮХА.

Щедрий вечір у Великих Бірках

Головного спеціаліс-
та юридичного відділу 
Тернопільської район-
ної ради Святослава 
Ігоровича ВАРДИНЦЯ 
вітаємо з днем народжен-
ня. Щиро зичимо благо-
получчя, успіхів у справах, 
міцного здоров’я та здійснення усіх 
мрій і сподівань.

Нехай завжди усміхається доля,

Несуть тільки радість роки, 

Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи, 

Хай збудуться мрії, бажання, думки. 

Снаги трудової — без ліку,

Пошани й добра від людей,

І щедрого, довгого віку

Бажаємо у цей день!

З повагою – колектив 
виконавчого апарату 

Тернопільської районної ради.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження члена виконавчого коміте-
ту Великоглибочецької сільської 
ради Василя Любомировича  
ПОЛИГАЧА.

Від серця щирі привітання:

Краса хай процвітає в Вас,

І від тепла, і від кохання

Серце співає повсякчас.

Ллється радістю стежина,

Стелить успіхом життя,

Доля буде, як малина,

І солодка, і легка!

З повагою — колектив 
Великоглибочецької сільської 

ради, члени виконкому  
та депутатський корпус.

Щиро і сердечно вітаємо з днем на-
родження депутатів Гаї-Шевченківської 
сільської ради Ольгу Збишківну 
ДЗЮБУ, Аллу Володимирівну  
СІМОРУ, Ярослава Володимиро-
вича ВУЄЧКА, Романа Степано-
вича ФАНДЗИГУ. 

Нехай щастить Вам у житті

І вдача буде наполеглива, завзята.

Хай в колі друзів та сім’ї

Яскравих днів буде багато. 

З повагою — колектив Гаї-
Шевченківської сільської ради, 

члени виконавчого комітету  
та депутатський корпус.

Щиро вітаємо з ювілеєм депу-
тата Гаї-Шевченківської сільської 
ради Сергія Степановича  
БАРАНОВСЬКОГО.

Ювілей – не просто свято,

Це здобутки всіх років в житті,

Тож хай у Вас їх ще буде багато,

Щоб здійснилися задуми всі!

З повагою — колектив Гаї-
Шевченківської сільської ради, 

члени виконавчого комітету 
та депутатський корпус.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження головного лікаря Баворів-
ської дільничної лікарні Івана  
Івановича СМУКА.

Бажаємо Вам, щоб надії збувались,

Щоб друзі хороші в житті зустрічались,

Щоб стіл був багатий і затишно в хаті,

Хай дні Ваші будуть веселі, як свято.

З повагою — колектив ТРТМО.

Вітаємо з днем народження 
лікаря-стоматолога Баворівської 
дільничної лікарні Нелю Іванівну 
МАКСИМЧУК, молодших медич-
них сестер Ірину Ярославівну 
МАРИЩАК, Ольгу Юріївну  

СИСАК, медичну сестру загальної 
практики-сімейної медицини Ве-
ликоберезовицької АЗПСМ Ольгу 
Михайлівну ДІДУХ, медсестру 
загальної практики-сімейної меди-
цини Настасівської АЗПСМ Ольгу 
Євгенівну ЛОЗІНСЬКУ.

Хай життя буде схоже на свято,

Доля щастя принесе багато,

Теплом зігріє і любов’ю

І подарує міцного здоров’я! 

 З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Вітаємо з днем народження 
лікаря-пульмонолога ТРТМО  
Галину Петрівну МЕДВЕДИК, лі-
каря загальної практики-сімейної 
медицини Марію Леонівну МАЦ, 
лікарів-анестезіологів Віталія Іва-
новича БАРНУ, Арсена Теодоро-
вича ПАСТЕРНАКА, лікаря-
ортопеда Василя Олександрови-
ча КУХАРЯ.

Хай доля дарує Вам довгого віку,

Щоб втіхи і радості було без ліку,

Міцного здоров’я з роси і води,

Бадьорість і радість хай будуть завжди.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Вітаємо з днем народження за-
відуючу лабораторією ТРТМО 
Олександру Володимирівну 
КВІК, старшу медичну сестру  
Марію Іванівну ЗАЛЕЦЬКУ, 
лікаря-стоматолога Тетяну Пе-
трівну ПЕРЦАК, медичних сестер 
стаціонару Марію Станіславівну  
ПАСЛАВСЬКУ, Галину Микола-
ївну ЛЕМЕЩАК.

Бажаємо сонця на кожній стежині

І пригорщі повні наснаги й краси,

Доброї долі і всього доволі

У світлий цей день і в майбутні роки.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Вітаємо з днем народження ме-
дичну сестру ТРТМО Ганну Богда-
нівну ЦАРЕГОРОДЦЕВУ, фельдше-
ра ШМД Андрія Івановича КУЧЕРА, 
молодших медичних сестер  
Ярославу Йосипівну СЕМЕНИНУ, 
Ганну Йосипівну ДЗЮБАНОВ-
СЬКУ, Надію Богданівну МНЮХ, 
кухарів Софію Василівну БІЛОУС, 
Любов Миколаївну ЛИСОБЕЙ.

Хай постійний успіх, радість і достаток,

Сипляться на Вас, мов з вишні цвіт,

Хай життєвий досвід творить з буднів свято,

А Господь дарує многа-многа літ. 

 З повагою — колектив ТРТМО.

Вітаємо з днем народження ме-
дичних сестер ТРТМО Оксану Ми-
колаївну ПАРХОМЧУК, Ольгу 
Степанівну ГУМНИЦЬКУ, молод-
шу медичну сестру Тамару Юріїв-
ну СОЛОВЕЙ, водіїв Івана Воло-
димировича СВІТЛИКА, Бориса 
Ярославовича ЖУРАВНОГО.

Здоров’я, щастя та добра,

Наснаги, успіхів, тепла,

І повсякденно, повсякчас

Хай буде все у Вас гаразд!

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.


