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ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

приватизація земельних ділянок; переоформлення державних актів 
при переході прав на земельну ділянку на підставі цивільно-правових 
угод; винесення земельних ділянок в натуру та встановлення межових 

знаків; геодезичні обміри; розробка проектів землеустрою.

46011, Україна, м.Тернопіль,  
просп. С. Бандери, 34-А, 2  

(біля Центрального стадіону)
тел. 52-02-07, 52-02-23

вул. М. Кривоноса, 10, 4 поверх
тел. 067-354-65-67,  

42-42-70

"Землевласник-СЛ" 

Приймаємо замовлення на землевпорядні  
та геодезичні роботи:

Марія БЕЗКОРОВАЙНА.

В 
Україні триває 
реформа галузі охо-
рони здоров’я. Цього 
року вона торкнула-

ся і швидкої медичної допо-
моги. Згідно із Законом 
України “Про екстрену 
медичну допомогу”, який 
вступив у дію 1 січня  
2013 р., у кожній області 
створять єдиний центр екс-
треної медичної допомоги. 
Йому підпорядкують усі 
“швидкі” міст і сіл. Виклики 
ж прийматиме централізо-
вана диспетчерська. 

До хворих із 
хронічною недугою 
швидка не приїде?

У ході реформування швидку 
медичну допомогу поділять на 

екстрену і невідкладну. Визначе-
но й нові нормативи прибуття 
бригад екстреної медичної допо-
моги: у містах — 10 хвилин, у 
сільській місцевості — 20. За не-
відкладних звернень лікарі мо-
жуть приїхати і через дві години. 
Чи вклалась медична бригада у 
часові нормативи — перевіряти-
муть за допомогою GPS-
обладнання. У разі, якщо брига-
да не вкладається у норматив, 
персональну відповідальність бу-
де нести головний лікар станції.

Зауважимо, що до екстрених 
належать випадки, коли людина 
знепритомніла, блює кров’ю, її 
сильно судомить, у неї раптово 
сталися зовнішня кровотеча, пе-
редчасні пологи, розлад дихан-
ня, гострий біль у ділянці серця 
або в черевній порожнині, ознаки 
гострого психічного розладу, що 
загрожує життю хворого чи його 
оточенню. Екстреними також 

вважають звернення, зумовлені 
всіма видами травм: поранення, 
перелом, вивих, опік, травма го-
лови, ураження електричним 
струмом, блискавкою, тепловий 
удар, потрапляння сторонніх 
предметів у дихальні шляхи. Та-
кож бригади “швидкої” виїжджа-
тимуть і за повідомленнями про 
утоплення, укуси тварин.

Що стосується невідкладних 
викликів, такими вважають скар-
ги на хронічні загострення у паці-
єнтів, які перебувають під нагля-
дом сімейного чи дільничного 
лікарів із приводу гіпертонічної 
хвороби, виразки шлунка та два-
надцятипалої кишки, хронічного 
запалення печінки, жовчного мі-
хура, кишечника, хвороби нирок, 
суглобів тощо. Якщо є висока 
температура і сильний біль у гор-
лі, кашель (підозра на грип) чи 
“зашкалює” кров’яний тиск, у цих 
випадках допомогу мають нада-

вати сімейні лікарі. До категорії 
неекстрених належать також го-
ловний біль, запаморочення, біль 
у попереку та суглобах (часто 
спричинені радикулітом, остео-
хондрозом, артритом або артро-
зом), посилення больового син-
дрому в онкохворих, а також 
тяжкий перебіг алкогольного чи 
наркотичного стану.

На шляху 
реформування — 

відсутність бюджету
“Швидка” на Тернопільщині 

наразі працює за старою мето-
дикою, однак процес реформу-
вання вже розпочався. Переду-
сім, підготовлено концепцію 
створення єдиної системи на-
дання екстреної медичної допо-
моги та медицини катастроф у 
Тернопільській області. 

Продовження на 3 стор.

Чи буде “швидка” швидкою і чи отримають громадяни 
гарантії від “реформаторів” щодо надання якісних 

медичних послуг, а медики — належне фінансування?

Компанія “Укртелеком” з •	
21 січня вносить зміни до де-
яких тарифів на міжміський 
зв’язок і на дзвінки на мережу 
мобільного зв’язку. Зокрема, 
зростуть і тарифи на дзвінки 
за попереднім замовленням. 
Востаннє ціни на телефонний 
стаціонарний зв’язок зміню-
вали у листопаді минулого ро-
ку. Тоді послуги подорожчали 
лише для мешканців села.

23 січня окружний суд Гам-•	
бурга відмовив у задоволенні 
позову екс-прем’єр-міністра 
України Юлії Тимошенко про-
ти прем’єр-міністра України 
Миколи Азарова з вимогою 

заборонити Миколі Азарову 
робити заяви щодо причет-
ності Юлії Тимошенко до зло-
чинів колишнього прем’єр-
міністра України Павла Лаза-
ренка. Суд також зобов’язав 
Юлію Тимошенко виплатити 
судово-процесуальні витрати 
у розмірі 300 тисяч  
євро, передає Укрінформ.

26, 27 і 30 січня у Терно-•	
пільському обласному акаде-
мічному драматичному театрі 
ім. Т. Шевченка відбудеться 
прем’єра музичної комедії 
“Пошились у дурні” за одно-
йменною п’єсою Марка Кро-
пивницького. Поч. о 19.00.

Чин Соборності: 
сторінки історії.

    8 стор.

Труднощі адаптації  
в новому 

середовищі — 
поради психолога.

    14 стор.

Cтаровинний рецепт 
випікання хліба  

на черені  
від Марії Ханас.

    3 стор.

МНСники на варті 
нашої безпеки.
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Вітаємо! ●Ми — українці! ●

Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

Щороку в січні громадськість 
Тернопільського району вша-
новує день, про який мріяли 
Богдан Хмельницький, Іван 
Мазепа, Тарас Шевченко,  
Леся Українка, Іван Франко і 
мільйони простих людей, – 
День соборності і свободи 
України. Минулої неділі, 20 
січня, у клубі с. Біла відбулися 
урочистості “Один народ – 
одна Україна”, присвячені  
94-й річниці проголошення 
Акта злуки Української Народ-
ної Республіки і Західно-
Української Народної  
Республіки. 

Як свідчить історія, внаслідок бу-
ремних подій XVII-XVIIІ ст. Україна 
втратила незалежність і була розді-
лена між великими державами. 
Розділені кордонами імперій кращі 
сини українського народу, замість 
того, щоб творчо розбудовувати 
свою державу, змушені були відда-
вати життя за інтереси чужинських 
царів та цісарів. Але українці від 
срібного Сяну до синього Дону за-
вжди прагнули відродити свою дер-
жаву. Символічно, що навіть націо-
нальний гімн “Ще не вмерла Украї-
на” був створений українцями з 
різних берегів ріки Збруч: слова на-
писав наддніпрянець Павло Чубин-
ський, а музику – галичанин Михай-
ло Вербицький. Саме в роки війни 
царської Росії та Австрійської імпе-
рії українська нація в єдиному по-
риві піднялася на боротьбу за со-
борну єдину державу, де знову 
з’єдналися в одній хаті діти матері-
України. Тоді вперше за 600 років 
було зроблено серйозний крок до 
об’єднання більшості етнічних укра-
їнських земель в єдину державу. 22 
січня 1919 року на Софіївській пло-
щі в золотоверхому Києві пролуна-
ли слова присяги єдності народу. 
Цього морозного дня на площу ви-
йшли представники Сходу і Заходу 
України. Увесь Київ майорів націо-
нальними синьо-жовтими стягами, 
на балконах розвішано вишивані 
рушники, у центрі площі велетен-
ським квадратом вишикувалися сі-
чові стрільці наддніпрянської армії. 
Тут були керівники УНР на чолі з 
головою Директорії Володимиром 
Винниченком та делегації з Галичи-
ни, очолюваної віце-президентом 
Української Національної Ради ЗУНР 
Левом Бачинським. Рівно о 12.00 
загриміли гарматні салюти і над 
містом залунав урочистий перегук 
софійських дзвонів. Це була справді 
урочиста, єдина у своєму роді істо-
рична маніфестація братерства 
українського народу. Вона не лише 
справила велике враження на учас-
ників, але й почала нову добу в жит-
ті України. 

Як зазначила під час урочистос-
тей у клубі с. Біла заступник голо-
ви Тернопільської РДА Неля  
Саржевська, Акт Злуки став могут-
нім виявом волі українців до етніч-

ної і територіальної кон-
солідації, початком ста-
новлення української 
політичної нації, накрес-
ливши перспективу для 
розвитку українського 
народу в єдиній україн-
ській державі.

— Могутній Чин Злу-
ки змусив в унісон бити-
ся серця українців з 
обох сторін Збруча і на-
завжди знищив штучно 
збудований фізичний і 
духовний кордони між 
його гілками, — сказав, 
звертаючись до учасни-
ків зібрання, заступник 
голови Тернопільської 
районної ради Роман 
Наконечний. Промовці 
акцентували увагу і на 
сьогоднішніх завданнях 
влади зберегти і при-
множити потенціал Тер-
нопільського району, 
ідеї соборності як запо-
руки соціально-
економічного і духовно-
культурного розвитку 
держави.

У той день громад-
ськість Тернопільсько-
го району благословив парох Бі-
лої о. Роман Гриджук. Опісля 
спільної молитви ведуча свята – 
методист Тернопільського ра-
йонного будинку культури На-
таля Порада запросила на сцену 
кращі творчі колективи та солістів 
Тернопільського району. Якою до-
рогою і близькою серцю кожного 
українця є незалежна Україна, бу-
ло видно, було чути у творах на-
родного аматорського духового 
оркестру “Доля” Тернопільського 
районного будинку культури (со-
ліст – Ігор Вовчак, концертмей-
стер – заслужений працівник куль-
тури України Богдан Процак), лау-

реата всеукраїнських конкурсів та 
фестивалів, соліста районного бу-
динку культури Василя Хлистуна, 
головного спеціаліста відділу куль-
тури і туризму Тернопільської РДА, 
солістки РБК Любові Шарган, на-
родного аматорського хору “Про-
світа” клубу с. Біла (художній ке-
рівник – Сергій Сагаль, концерт-
мейстер – Олег Турчин). Рідне 
село піснею того дня вшанували 
учасники народного аматорського 
фольклорно-етнографічного ан-
самблю “Білівчанка” клубу с. Біла 
(художній керівник – Наталя Огір-
ка, концертмейстер – Олег Тур-
чин), учениця Білецької школи Те-
тяна Лебедик, дитячий фольклор-

ний ансамбль “Веселочки” клубу 
с. Біла (мистецький керівник – 
Людмила Червінська), учасники 
об’єднання “Молода Просвіта” с. 
Біла (керівники – Ольга Бердій та 
Ольга Бутікова), солістка клубу с. 
Біла Наталя Посоленик. 

З вітальним словом виступила 
Білецький сільський голова Надія 
Мотика. Вона закликала учасників 
зібрання врахувати уроки історії та 
згуртуватися заради розвитку дер-
жави. Надія Ярославівна, як і всі 
краяни, сподівається, що перетво-
рення, які відбуваються сьогодні, 
сприятимуть зростанню добробуту 
народу та дальшому якісному роз-
витку нашої країни. 

Чин Соборності і Свободи Від усього серця 
вітаємо з днем на-
родження заступ-
ника головного лі-
каря Тернопіль-
ського районного 
територіального 
м е д и ч н о г о 
об’єднання, депутата 
Тернопільської районної 
ради, щиру і порядну людину 
Ігоря Романовича ВОЙТОВИЧА.

Ще небо хмарами не вкрите,

Ще так прозоро сяють роси,

А вже по праву руку — літо,

А вже по ліву руку — осінь.

Ще очі блиску не позбулись, 

Ще серце жити не стомилось, 

А вже по ліву руку — юність, 

А вже по праву руку — зрілість. 

А час летить нестримно далі 

Й душа немовби молодіє, 

По ліву руку — всі печалі, 

По праву руку — всі надії. 

Життя не зміряти літами, 

А щастя — то важка наука, 

Хай буде радість завжди з Вами 

По ліву і по праву руку.

З повагою – колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання. 

Вітаємо з днем народження за-
ступника головного лікаря з ме-
дичного обслуговування населен-
ня ТРТМО Ігоря Романовича 
ВОЙТОВИЧА.

Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо — в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з Вами ангел Ваш летить,

Оберігає Вас повсюди,

Нехай несе Вам радість кожна мить

І благодать Господня з Вами буде.

З повагою – колектив редакції 
газети  

“Подільське слово”.

Колектив територіального цен-
тру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) щиро 
вітає з днем народження соціаль-
них працівників: Оксану Миронів-
ну БАУТІНУ з с. Білоскірка,  
Оксану Василівну ЗАДВОРНУ з 
с. Великі Гаї.

Щиро вітаємо Вас

з Днем народження! 

Бажаємо миру і світлої долі, 

Запалу, енергії, сили доволі, 

Творчого вогнику, віри й наснаги, 

Щедрості серця, людської поваги. 

На довгих стежках Вашої ниви 

Будьте завжди здорові й щасливі! 

У клубі с. Біла: начальник відділу культури і туризму  
Тернопільської РДА Андрій Галайко, завідуюча клубом с. Біла Наталія 

Огірка, Білецький сільський голова Надія Мотика, заступник голови  
Тернопільської РДА Неля Саржевська з учасницями народної самодіяльності  

с. Біла (зліва направо) Ангеліною Мужів, Тетяною Лебедик,  
Анастасією Чорномаз та Марічкою Зіник.

У день відзначення 94-ї річниці Акту Злуки УНР та ЗУНР на сцені клубу с. Біла громаду  
Тернопільського району вітають Білецький сільський голова Надія Мотика та народний аматорський 

хор “Просвіта” клубу с. Біла (художній керівник – Сергій Сагаль, концертмейстер – Олег Турчин).

Освіта ●

Ольга ШВЕЦЬ.

До 5 березня 2013 року ре-
гіональні центри оцінювання 
якості освіти здійснювати-
муть реєстрацію учасників 
зовнішнього тестування 
2013 року.

Згідно з порядком проведення 
зовнішнього незалежного оціню-
вання 2013 року, взяти участь у 
тестуванні зможуть тільки зареє-
стровані особи. Реєстрацію учас-
ників ЗНО здійснюють регіональ-
ні центри оцінювання якості осві-
ти з 4 січня до 5 березня 2013 
року. Кожен учасник може зареє-
струватись для проходження зо-
внішнього незалежного оціню-
вання не більше, ніж з чотирьох 
предметів.

— Для реєстрації на ЗНО не-
обхідно надіслати комплект реє-
страційних документів на пошто-
ву адресу регіонального центру 
оцінювання якості освіти, що об-

слуговує регіон 
п р о ж и в а н н я 
абітурієнта, — 
коментує ме-
тодист Терно-
пільського ра-
йонного мето-
дичного кабі-
нету Лілія 
Марфут. — Зо-
крема, копію 
паспорта (сто-
рінки з фотокарткою, прізвищем, 
ім’ям, по батькові та датою наро-
дження) або свідоцтва про наро-
дження (для осіб, яким станом на 
1 вересня 2012 року не виповни-
лося шістнадцяти років і які не 
отримали паспорт); копію доку-
мента про повну загальну серед-
ню освіту. Якщо абітурієнт  тако-
го документа ще не має, але здо-
буде повну загальну середню 
освіту в 2013 році, то треба по-
дати довідку з навчального за-
кладу за формою, розробленою 
Українським центром оцінювання 

якості освіти; дві ідентичні фото-
картки для документів розміром 
3х4 см; висновок закладу охоро-
ни здоров’я про необхідність 
створення особливих (специфіч-
них) умов для проходження зо-
внішнього оцінювання (у разі по-
треби надають особи, які мають 
захворювання, що можуть бути 
перешкодою для участі в тесту-
ваннях); копію документа про 
зміну прізвища, ім’я, по батькові 
(надається особами, у докумен-
тах яких є розбіжності в персо-
нальних даних); документи, пере-
кладені державною мовою, та 
завірені нотаріально (для осіб, які 
подають документи, оформлені 
іноземною мовою); заяву-
реєстраційну картку.

Сформувати заяву-
реєстраційну картку можна само-
стійно, скориставшись програ-
мою створення заяви-
реєстраційної картки особи, яка 
бажає пройти зовнішнє незалеж-
не оцінювання в 2013 році, роз-

міщеною на веб-сайті Україн-
ського центру оцінювання якості 
освіти, або звернувшись за допо-
могою до працівника пункту реє-
страції (Тернопільський націо-
нальний технічний університет  
ім. Івана Пулюя, вул. Руська, 56, 
м. Тернопіль, 46001).

Якщо за релігійними переко-
наннями абітурієнт не може взяти 
участь у тестуваннях з окремих 
предметів, що проводитимуться 
в суботу, він має можливість 
скласти тест із цього предмета 
під час додаткової сесії зовніш-
нього оцінювання, що відбудеть-
ся 4-11 липня 2013 року. Для 
цього, крім інших документів, не-
обхідних для реєстрації, необхід-
но подати на ім’я директора від-
повідного регіонального центру 
оцінювання якості освіти заяву 
щодо надання можливості пройти 
тестування з певного предмета у 
додаткову сесію, де вказати при-
чину, що унеможливлює участь у 
зовнішньому оцінюванні під час 

основної сесії.
Підтвердженням факту реє-

страції для участі в зовнішньому 
незалежному оцінюванні є “Сер-
тифікат учасника ЗНО”, що над-
силається учаснику рекомендо-
ваним листом на поштову адре-
су, вказану у реєстраційних до-
кументах. Зазначена адреса та-
кож використовується при розпо-
діленні абітурієнтів між пунктами 
тестування.

Нагадаємо, у 2013 році зо-
внішнє незалежне оцінювання 
навчальних досягнень осіб, які 
виявили бажання вступати до ви-
щих навчальних закладів України, 
проводиться з української мови 
та літератури, історії України, ма-
тематики, біології, географії, фі-
зики, хімії, всесвітньої історії, 
всесвітньої літератури, російської 
мови, однієї з іноземних мов (за 
вибором): англійської, німецької, 
французької, іспанської.

Для вступу до вищого навчаль-
ного закладу для навчання за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем 
бакалавра абітурієнт має подати 
до ВНЗ сертифікати ЗНО з трьох 
предметів.

Триває реєстрація на ЗНО-2013

Дичківська сільська рада 
оголошує конкурс на визначен-
ня виконавця послуг з вивезен-
ня побутових відходів на тери-
торії сільської ради.  Докумен-
ти приймаються впродовж мі-
сяця з дня опублікування ого-
лошення за адресою: с. Дичків, 
вул. Шевченка, 36, Дичківська 
сільська рада, тел. 29-46-25.

 
Дичківській сільський голова 

П.О. ГРИНИШИН.
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Продовження.
Початок на 1 стор.

Цей  документ  визначає шля-
хи реалізації основних засад за-
кону — реорганізації структури 
закладів охорони здоров’я, що 
надають екстрену медичну допо-
могу, в єдину систему, яка 
об’єднає розрізнені підрозділи 
швидкої медичної допомоги на 
території області зі створенням 
єдиної потужної оперативно-
диспетчерської служби. Голов-
ною ж ідеєю реформування, як 
зазначено у концепції, є виве-
дення структурних підрозділів 
служби екстреної допомоги із 
районних лікувальних закладів, 
оптимізація управлінського і до-
поміжного персоналу шляхом  
централізації адміністративних 
функцій в єдиній вертикально ор-
ганізованій обласній структурі, а 
також їх фінансування з більш 
потужного, обласного бюджету.

Про реформування служби 
екстреної медичної допомоги в 
Тернопільській області йшлося 
на нещодавній робочій нараді під 
керівництвом виконуючого 
обов’язки голови облради Сергія 
Тарашевського. Начальник го-
ловного управління охорони 
здоров’я Тернопільської облдер-
жадміністрації Михайло Буртняк 
повідомив, що обласний центр 
екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф буде орга-
нізовано на базі станції швидкої 
медичної допомоги міста. Зага-
лом, реформа передбачає також 
єдину диспетчерську систему, 
оснащену сучасною мережею за-
собів навігації, та автоматизова-
ну систему управління, забезпе-
чених комп’ютерною технікою 
установ і закладів, які надають 
екстрену медичну допомогу. 

У перехідний період, до вста-
новлення єдиної диспетчерської 
системи, прийом викликів здій-
снюватиме диспетчерська служ-
ба станції екстреної (швидкої) 
медичної допомоги м. Тернополя 
та цілодобові диспетчерські по-
сти районних відділень екстреної 
медичної допомоги. Передбача-
ється створення п’яти станцій 
швидкої медичної допомоги у 
Тернополі, Теребовлі, Чорткові, 
Бережанах, Кременці з мережею 
відділень і пунктів постійного та 
тимчасового базування.

Михайло Буртняк повідомив, 
що при формуванні обласного 
бюджету норми нового закону 
враховані. Тобто, на забезпечен-
ня діяльності екстреної допомоги 
забирають із бюджету Тернополя 
10,9% виділених коштів на охо-
рону здоров’я, з районних бю-
джетів — по 8,5%. Загалом, ви-
трати на нову структуру станов-
лять 55 млн. 226 тис. 501 грн. 
Хоча на службу швидкої щороку 
в області йшла значно більша су-
ма — чимало коштів додавали 
місцеві бюджети. На нараді озву-
чили цифру, яка свідчить про ре-
альну потребу, — понад 60 міль-
йонів. Втім, звідки візьмуть гро-
ші, яких бракує, поки що невідо-
мо. Суттєвою перепоною рефор-
мування служби нині, за словами 
Михайла Буртняка, є відсутність 
обласного бюджету, що створює  
труднощі фінансування в повно-
му обсязі швидкої медичної до-
помоги області. 

Що буде  
з районною 
“швидкою”?

Прибуття лікарняної “карети” 
на місце виклику за 20 хвилин — 
не новизна для медиків Терно-

пільського району. У Тернопіль-
ському районному територіаль-
ному медичному об’єднанні пра-
цює шість бригад швидкої допо-
моги: по одній у Мишковичах, 
Баворові, Великих Бірках, Вели-
кому Глибочку та дві — у Терно-
полі. Диспетчерська служба за-
безпечує оперативність реагу-
вання на виклики, тож жодних 
нарікань від мешканців на робо-
ту “швидкої” нема. Власне, тому 
нинішня ситуація, пов’язана з 
реформуванням швидкої медич-
ної допомоги, викликає певні 
сумніви в головного лікаря 
ТРТМО Ігоря Вардинця. Зокре-
ма, Ігоря Степановича непоко-
їть, чи отримають громадяни га-
рантії від “реформаторів” щодо 
якісних медичних послуг, а ме-
дики — належне фінансування. 
Адже автомобільний парк “швид-
ких” у нашій державі не в най-
кращому стані: одні машини по-
требують капітального ремонту, 
інші — уже давно мають бути 
списані, але досі їздять. Зага-
лом в Україні, за інформацією 
МОЗ, швидкій допомозі не ви-
стачає понад дві тисячі нових 
машин.

— У Тернопільському районі 
належним чином відпрацьова-
ний алгоритм надання екстреної 
та невідкладної медичної допо-
моги, і над цим ми працювали 
багато років, — зазначає Ігор 
Вардинець. — Шість бригад лі-
карів якісно обслуговують меш-
канців Тернопільського району, 
дотримуючись нормативів при-
буття на виклики, затверджених 
методичними рекомендаціями 
МОЗ України, надають кваліфі-
ковану невідкладну медичну до-
помогу. Зараз нам пропонують 
передати усі шість бригад на ба-
ланс ще не створеного центру. 
Але де ж механізм, за яким ре-
організовуватимуть відділення 
швидкої медичної допомоги Тер-
нопільського районного терито-
ріального медичного об’єднання? 
Його ніхто не пропонує. Нині ж 
левову частку викликів, які об-
слуговують наші  бригади “103”, 
а це 80 відсотків усіх викликів, 
складають невідкладні, решта 
20% — екстрені. Тому в мене є 
певні сумніви, чи на належному 
рівні буде виконуватися робота 
з обслуговування невідкладних 
викликів, які надходитимуть від 
мешканців Тернопільського ра-
йону. Чи в силі буде новоство-
рений центр обслужити тих 80 
відсотків?! Тому вважаю за до-
цільне передати на баланс об-
ласного центру екстреної ме-
дичної допомоги лише одну бри-
гаду відділення ШМД, яка об-
слуговуватиме екстрені виклики. 
А питання реформування служби 
“швидкої” ми плануємо винести 
на розгляд сесії Тернопільської 
районної ради. 

Ще одним наріжним каменем 
реформування “швидкої”, на 
думку Ігоря Вардинця, стало й 
питання фінансування новоство-
реного центру екстреної швид-
кої медичної допомоги. Адже 
дотепер на роботу відділення 
“швидкої” ТРТМО з районної 
казни щороку скеровували чоти-
ри мільйони гривень. За нових 
умов кошти на діяльність центру 
екстреної меддопомоги плану-
ють скеровувати з обласного 
бюджету, який і досі не прийня-
тий. Втім, це аж ніяк не позна-
чилося на роботі районної 
“швидкої”. Карети “103” і нині  
вчасно виїздять на екстрені та 
невідкладні виклики до мешкан-
ців району, надаючи їм якісну 
медичну допомогу. 

Реформують “швидку”
Нарада ●

Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

21 січня у Тернопільському 
районному відділі управлін-
ня МНС України в Тернопіль-
ській області підбили під-
сумки діяльності за 2012 рік 
та визначили пріоритетні за-
вдання на 2013-ий. Участь у 
засіданні взяв голова  
Тернопільської райдержад-
міністрації Віктор  
Щепановський. Особистий 
прийом громадян та особо-
вого складу провів началь-
ник територіального управ-
ління МНС у Тернопільській 
області, генерал-майор 
служби цивільного захисту 
Євген Лукавий.

Перед початком засідання  йо-
го учасники ознайомилися з 
матеріально-технічною базою 
3-ої державної пожежно-
рятувальної частини (ДПРЧ-3) та 
переглянули відеосюжет про ро-
боту управління МНС у Терно-
пільській області. Про діяльність 
Тернопільського РВ УМНС звіту-
вав, зокрема, начальник служби 
цивільного захисту у Терно-
пільському районі, майор Юрій 
Ткачик, який зазначив, що впро-
довж минулого року районним 
рятувальникам довелося ліквідо-
вувати 172 надзвичайні події. 
Відповідно, майна врятовано 
більше, ніж на 2 мільйони гри-
вень. Минулоріч МНСівці вбере-
гли життя 25 людей, серед них 12 
дітей. Працівниками служби ци-
вільного захисту, ДПРЧ-3 спільно 
з Тернопільським районним від-
ділом Держтехногенбезпеки здій-
снено ряд заходів щодо забезпе-
чення пожежної і техногенної 
безпеки об’єктів у період жнивної 
кампанії, чемпіонату з футболу 
“Євро-2012”, під час виборів на-
родних депутатів до Верховної 
Ради України. Серйозним випро-
буванням стійкості особового 
складу частини була надзвичайна 
ситуація, пов’язана із сніговими 
заметами. Черговими караулами 
ДПРЧ-3 із снігових пасток визво-
лено 11 легкових автомобілів та 3 

автобуси, проведено розчищення 
понад 60 км шосе Тернопільсько-
го району. 

Під час наради Юрій Ткачик 
звернувся до голови Тернопіль-
ської РДА Віктора Щепановсько-
го з проханням сприяти у ство-
ренні місцевих пожежних команд 
у Настасові, Дубівцях, Товстолузі 
для оперативнішого вирішення 
надзвичайних ситуацій у віддале-
них селах району. Нині у Терно-
пільському районі функціонує ли-
ше одна місцева пожежна коман-
да у смт. Великі Бірки. Проте, 
через недостатнє фінансування 
там працює лише начальник ко-
манди, а рятувальна машина 
практично не виїжджає. Юрій Зі-
новійович звернув увагу на необ-
хідність придбання спеціального 
аварійно-рятувального обладнан-
ня та паливно-мастильних мате-
ріалів для пожежних автомобілів. 

Щодо проблемних питань за-
хисту населення і території Тер-
нопільського району звітував на-
чальник відділу з питань над-
звичайних ситуацій Тернопіль-
ської РДА Валерій Баца.

Грамотою територіального 
управління МНС у Тернопільській 

області за проявлений професіо-
налізм, чіткі та злагоджені дії під 
час ліквідації надзвичайних ситу-
ацій та відповідно до ст. 38 Дис-
циплінарного статуту служби ци-
вільного захисту начальник те-
риторіального управління МНС 
у Тернопільській області, 
генерал-майор служби цивіль-
ного захисту Євген Лукавий 
нагородив командира відділення 
ДПРЧ-3 Ігоря Свергуна, старшого 
пожежного рятувальника ДПРЧ-3 
Віталія Сілецького та старшого 
водія ДПРЧ-3 Івана Лісовського. 

Під час підбиття підсумків на-
ради Євген Лукавий окреслив 
основні завдання на перше пів-
річчя 2013 року та зазначив, що 
за підсумками 2012 року роботу 
управління та підпорядкованих 
підрозділів Міністерством з над-
звичайних ситуацій України оці-
нено позитивно. На завершення 
він подякував керівництву Терно-
пільського районного відділу 
управління МНС України в Терно-
пільській області за плідну співп-
рацю та безпосередню участь у 
розбудові й вдосконаленні 
оперативно-рятувальної служби 
області.

МНС: випробування на стійкість

Перед особовим складом рятувальної служби Тернопільського 
району виступили голова Тернопільської РДА  

Віктор Щепановський (зліва), начальник служби цивільного  
захисту у Тернопільському районі, майор Юрій Ткачик та  

начальник територіального управління МНС у Тернопільській 
області, генерал-майор служби цивільного захисту Євген Лукавий.

Особовий склад рятувальної служби Тернопільського району під час наради.

Колектив Баворівської ЗОШ І-ІІІ ст. сумує з приводу смерті  
колишнього головного лікаря Баворівської дільничної лікарні  
Євгена Володимировича Чубатого і висловлює щирі співчуття 
рідним та близьким покійного.

Громади сіл Баворів і Застав’я Тернопільського району глибоко 
сумують з приводу смерті Євгена Володимировича Чубатого, ліка-
ря від Бога, який довгі роки очолював Баворівську дільничну лікарню, 
дбав про здоров’я жителів наших сіл і відійшов за межу Вічності у 
віці 88 років. Висловлюємо співчуття дітям покійного — синові, депу-
тату Тернопільської обласної ради Володимиру Євгеновичу Чубатому 
та доньці Богдані Євгенівні Козяр і їх сім’ям. Вічна пам’ять.

Тернопільська область зали-•	
шається єдиною серед регіо-
нів, де ще не затверджений 
обласний бюджет. Депутати 
двічі намагалися ухвалити 
бюджет-2013, але жодного ра-
зу кворуму не зібрали. Ще 23 
листопада 2012 р. депутати 
прийняли заяву Олексія Кайди 
про складання повноважень 
голови обласної ради в зв’язку 
з обранням його народним де-
путатом України, отож, облас-
на рада залишилася без керів-
ника. Наприкінці 2012 р. “сво-
бодівці” черговий раз висунули 
вимоги до ТВК про введення у 
сесійний зал 16 нових депута-
тів від ВО “Свобода”, чого ТВК 

не поспішає робити. По-друге, 
“свободівці” хочуть, аби об-
ласну раду очолив їхній пред-
ставник. Нині обов’язки голови 
Тернопільської обласної ради 
виконує Сергій Тарашевський. 

22 січня відбулося засідання •	
постійної комісії Тернопіль-
ської обласної ради з питань 
бюджету, на якому підбили 
підсумки розгляду проекту бю-
джету постійними комісіями 
Тернопільської обласної ради. 
Постійна комісія Тернопіль-
ської обласної ради з питань 
бюджету вирішила рекоменду-
вати Тернопільській обласній 
раді розглянути на пленарному 
засіданні поданий Тернопіль-

ською обласною державною 
адміністрацією від 24.12.2012 
р. №01-5999/05-30 проект рі-
шення “Про обласний бюджет 
на 2013 рік” та прийняти рі-
шення з врахуванням змін і до-
повнень. Бюджетну сесію Тер-
нопільської облради орієнтов-
но планують провести 25 січ-
ня. 

Генпрокуратура порушила •	
кримінальну справу проти екс-
прем’єр-міністра України Юлії 
Тимошенко, яка підозрюється 
у причетності до вбивства біз-
несмена Євгена Щербаня. На-
гадаємо, Євгена Щербаня з 
родиною розстріляли в аеро-
порту Донецька 16 років тому.
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Ринок праці ●
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Руслана БОЙКО,   
начальник відділу грошових 

виплат і компенсацій 
управління праці та соціального 

захисту населення 
Тернопільської РДА. 

У зв’язку з прийняттям Закону 
України “Про Державний бюджет 
на 2013 р.”, у 2013 році підвищені 
соціальні гарантії для сімей, в яких 
народилися діти, малозабезпече-
них родин, а також для дітей-сиріт, 
які позбавлені батьківського піклу-
вання і виховуються опікунами (пі-
клувальниками), батьками-
вихователями та прийомними 
батьками.

З січня 2013 року допомога при 
народженні дитини надаватиметь-
ся в таких розмірах: на першу ди-
тину — в сумі, кратній 30 розмірам 
прожиткового мінімуму, установле-
ного для дітей віком до 6 років; на 
другу дитину — 60 розмірам; на 
третю дитину і кожну наступну — 
120 розмірам. Виплата допомоги 
здійснюватиметься одноразово в 
дев’ятикратному розмірі прожитко-
вого мінімуму при народженні ди-
тини, решта суми допомоги випла-
чуватиметься на першу дитину 
протягом наступних 24 місяців, на 
другу дитину — 48 місяців, на  тре-
тю і  кожну наступну  — 72 місяці.

На дитину з 1 січня 
2013 р.

з 1 грудня 
2013 р.

на першу 29160 30960
на другу 58320 61920
на третю і 
кожну на-
ступну

116640 123840

одноразо-
ва виплата

9720 10320

 
Щомісячна виплата, грн.

На дитину з 1 січня 
2013 р.

з 1 
грудня 
2013 р.

на першу 810 860
на другу 1012,50 1075
на третю і 
кожну на-
ступну

1485 1576,67

Розмір допомоги визначається 
на дату народження дитини, а не 
на момент звернення за допомо-
гою до управління праці та соці-
ального захисту населення.

Допомога по догляду за дити-
ною до досягнення нею трирічно-
го віку у 2013 році надаватиметь-
ся в розмірі, що дорівнює різниці 
між 100% прожиткового мінімуму, 
встановленого для працездатних 
осіб (з 1 січня 2013 р. — 1147 грн.,  
з грудня — 1218 грн.), та серед-
ньомісячним сукупним доходом 
сім’ї в розрахунку на одну особу 
за попередні шість місяців, але не 
менш,  як 130 грн. щомісячно.

Державна допомога на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених бать-
ківського піклування, які вихову-
ються опікунами (піклувальника-
ми), батьками-вихователями та 
прийомними батьками, признача-
ється у розмірі, що становить два 
прожиткових мінімуми для дітей 
відповідного віку. На дітей до 
шести років розмір цієї допомоги 
становить: з 1 січня 2013 р. – 
1944 грн., з 1 грудня – 2064 грн. 
Для дітей віком від 6  до 18 років: 
з 1 січня – 2420 грн., з 1 грудня 
– 2572 грн.

Однак, якщо дитині виплачу-
ються призначені в установлено-
му порядку пенсія, аліменти, сти-
пендія, державні допомоги, то 
розмір цієї допомоги визначаєть-
ся, як  різниця між двома прожит-
ковими мінімумами для дитини 
відповідного віку та розміром при-
значених на дитину пенсії, алімен-
тів, стипендії, державних  
допомог.

Захист родин, середньомісяч-
ний сукупний дохід яких не дося-
гає встановленого рівня забезпе-
чення прожиткового мінімуму (га-
рантованого мінімуму) на сім’ю, 
здійснюється згідно із Законом 
України “Про державну соціальну 
допомогу малозабезпеченим 
сім’ям”.

 З  1 січня 2013 року рівень за-
безпечення прожиткового мініму-
му становитиме: для працездат-
них осіб – 21% прожиткового міні-

муму, встановленого для працез-
датних осіб, а саме: з 1 січня – 
240,87 грн., з 1 грудня – 255,78 
грн.; для осіб, які втратили пра-
цездатність, та інвалідів – 100 % 
прожиткового мінімуму, встанов-
леного для осіб, які втратили пра-
цездатність, а саме: з 1 січня – 
894 грн., з 1 грудня – 949 грн.; 
для дітей – 75% прожиткового мі-
німуму, встановленого для дітей 
відповідного віку, а саме:

Вік дитини з 1 січня 
2013 р.

з 1 грудня 
2013 р.

до 6 років 801,90 851,40
від 6 до 18 
років

998,25 1060,95

від 18 до 
23 років (за 
умови, як-
що діти на-
вчаються)

946,28 1004,85

Крім того, для кожної дитини, 
яка входить до складу малозабез-
печеної сім’ї, рівень забезпечення 
прожиткового мінімуму підвищу-
ється на 10%, а для кожної дити-
ни, яка утримується матір’ю (бать-
ком, усиновителем), що не пере-
буває у шлюбі і запис про батька 
(матір) дитини в книзі реєстрації 
народжень проводиться у вста-
новленому порядку за поданням 
матері (батька) та для кожної ди-
тини, в якої один або обоє батьків 
є інвалідами І або ІІ групи, — на 
20%.

Розмір державної соціальної 
допомоги збільшується у 2013 ро-
ці на кожну дитину віком від 3 до 
13 років у 2013 році  на 180 грн., 
а на дітей віком від 13 до 18 років 
збільшується в 2013 році на 360 
грн. Тобто, сім’ї, які отримують 
соціальну допомогу як малоза-
безпечена сім’я, до основного 
розміру допомоги отримувати-
муть ще допомогу на кожну дити-
ну.

Для отримання детальних 
роз’яснень просимо звертатися  
за адресою: м. Тернопіль,   
вул. М. Кривоноса, 14, та за теле-
фоном 53-25-99.

Допомога дітям  
та малозабезпеченим родинам

Галина ГУМНИЦЬКА,  
заступник начальника 

управління Пенсійного фонду 
України в Тернопільському 
районі, начальник відділу з 

призначення пенсій.

Відповідно до Закону України 
“Про Державний бюджет України 
на 2013 рік”, встановлено міні-
мальний розмір пенсій, призначе-
них відповідно до статті 28 Закону 
України “Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування” в 
розмірі прожиткового мінімуму для 
осіб, які втратили працездатність, 
— 894.00 грн. з 1.01.2013 року та 

949.00 грн. з 1.12. 2013 року.
Виходячи із розміру прожитко-

вого мінімуму для осіб, які втрати-
ли працездатність, з 1.01.2013 ро-
ку, враховуючи встановлений міні-
мальний розмір пенсій 894.00 грн., 
проводиться перерахунок: 

• пенсій за особливі заслуги 
відповідно до Закону України “Про 
пенсії за особливі заслуги перед 
Україною”;

• державної соціальної допо-
моги до прожиткового мінімуму 
особам, яким виповнилося 100 ро-
ків і більше;

• мінімального розміру пенсії в 
зв’язку із втратою годувальника, 

крім випадків, коли один із утри-
манців працює;

• підвищень дітям війни відпо-
відно до Закону України “Про со-
ціальний захист дітей війни”;

• підвищень, передбачених За-
коном України “Про статус ветера-
нів війни, гарантій їх соціального 
захисту”;

• державної соціальної допо-
моги на догляд інвалідам війни з 
числа військовослужбовців 1,2,3 
груп та інших інвалідів війни 1,2,3 
груп;

• мінімальних  розмірів пенсій у 
зв’язку з інвалідністю внаслідок 
аварії на ЧАЕС.

Соціальні стандарти у 2013 році

Служба 101 ●

ДПРЧ-3 ТУ МНС України  
у Тернопільській області та 

Тернопільський РВ управління 
Держтехногенбезпеки  

у Тернопільській області.

У зв’язку з різким похоло-
данням та прогнозами си-
ноптиків щодо складних по-
годних умов на найближчі 
дні,  ДПРЧ-3 ТУ МНС закли-
кає громадян вжити всіх не-
обхідних заходів, щоб убе-
регти себе і своїх близьких 
від переохолодження та об-
мороження. 

Як повідомили в Територіаль-
ному управлінні МНС України у 
Тернопільській області, рятуваль-
ники рекомендують скоротити 
перебування на морозі і без не-
обхідності не виходити на вули-
цю. 

У ДПРЧ-3 ТУ МНС радять ре-
тельно підбирати одяг: не надя-
гати занадто тісні одяг і взуття, 
бо це сприяє порушенню крово-
обігу і швидкому замерзанню. 
Сприяти обмороженню кінцівок 
та обличчя можуть також косме-
тичні зволожуючі креми. Особли-
во треба берегтися від обморо-
ження кінцівок хворим на судинні 
захворювання та цукровий діа-

бет. 
При обмороженні першого 

ступеня, для якого характерне 
почервоніння кінцівок, необхідно 
помістити людину в тепле при-
міщення. Можна проводити ма-
саж кінцівок. Не слід зігрівати 
кінцівки за допомогою високої 
температури (на батареї опален-
ня, гарячою чи теплою водою): 
перепади температури погіршу-
ють стан та наслідки при обмо-
роженні.

 При обмороженні другого-
четвертого ступеня (блідість, 
втрата чутливості кінцівок) слід 
відігрівати постраждалого за до-
помогою теплого повітря (засто-
совувати фен та інші нагрівальні 
прилади) або води, починаючи з 
температури 20 градусів тепла і 
поступово підвищуючи до 33-34 
градусів. Якщо відігрівання не-
можливе або помітні ушкодження 
шкіри, а також при транспорту-
ванні до медичних закладів, на 
обморожені місця необхідно на-
класти термоізолюючу (ватно-
марлеву, вовняну) пов’язку. Не 
слід відігрівати потерпілого з об-
мороженням гарячою і теплою 
водою, бо швидке нагрівання мо-
же призвести до виникнення 
тромбозу судин та ускладнити 
перебіг захворювання.

Не перебувайте на 
морозі без необхідності

Юні таланти ●

Катерина ЖИДЧУК,  
учениця 9-А класу  

НВК “Великобірківська  
ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія  
ім. Степана Балея”.

Грудень – пора, коли підбива-
ємо підсумки, тішимося з при-
воду досягнутих результатів. 
14 грудня у НВК “Великобір-
ківська ЗОШ І-ІІІ ст.- гімназія 
ім. Степана Балея” відбувся 
перший етап конкурсу-захисту 
дослідницьких робіт МАН 
України, у якому взяли участь 
учні 9 та 11 класів НВК “Вели-
кобірківська ЗОШ І-ІІІ ст.- гім-
назія ім. Степана Балея” , По-
чапинської, Острівської та 
Мишковицької ЗОШ І-ІІІ ст. 

Члени журі та учасники із захо-
пленням слухали доповідь одинад-
цятикласниці Софії Бас на тему 
“Моральна проблематика та образи-
символи притч Бруно Ферреро” 
(науковий керівник — Ольга Олексі-

ївна Бас). Із науковою розвідкою 
“Літературний калейдоскоп Терно-
пілля” виступила Соломія Бойко 
(науковий керівник — Галина Ми-
хайлівна Радик),  результатами пси-
хологічного дослідження “Щастя… 
Яким воно є?” поділилася одинад-
цятикласниця Почапинської ЗОШ 
І-ІІІ ст. Світлана Кормило (науковий 
керівник — Світлана Анатоліївна Пі-
говська).  Привернули увагу членів 
журі також реферативні роботи 
дев’ятикласниць. Учениця 9-Б класу 
Мишковицької  ЗОШ І-ІІІ ст. Оксана 
Фостата представила творчі знахід-
ки під час роботи над темою “Чарів-
на природа у долі головних героїв 
повісті Миколи Гоголя “Майська ніч” 
(керівник — Галина Петрівна Фе-
дик). Автор цих рядків репрезенту-
вала мовознавче дослідження на 
тему “Подвійні імена дівчат: деякі 
аспекти мотивації” (керівник — Люд-
мила Несторівна Радьо).  

Не менш цікавими виявилися ро-
боти природничого напряму. Осо-
бливо хочеться відзначити роботи 

Юлії Романяк “Водні ресурси Тер-
нопільщини” (керівник — Володи-
мир Михайлович Польчій),  Галини 
Мричко “Стан здоров’я населення 
України. Чинники, які впливають на 
генофонд нації” (керівник —Людми-
ла Михайлівна Костанович), дослі-
дження “Шкідливий вплив тютюно-
паління на організм людини” учени-
ці 10 класу Острівської ЗОШ І-ІІІ ст. 
Ірини Бронецької (керівник — Окса-
на Богданівна Працінь). Заслугову-
ють відзнаки оригінальні досліджен-
ня дев’ятикласниць Вероніки Ма-
целюх на тему “Гідрологічний за-
казник “На куті” як унікальна 
пам’ятка природи”,  Ірини Сидяги 
на тему “Ефірні властивості фіал-
ки”. Звісно, для учнів НВК “Вели-
кобірківська ЗОШ І-ІІІ ст.- гімназія 
ім. Степана Балея” – це лише пер-
ший крок у науку. Але ми вже мо-
жемо пишатися першими досяг-
неннями, першими відкриттями. 
Хочеться побажати усім учасникам 
подальших творчих злетів,  
натхнення і наполегливості.

Перші кроки у науку
Тернопільським міськрайон-
ним центром зайнятості у 
2012 році укладено 144 уго-
ди про організацію громад-
ських робіт з підприємства-
ми Тернопільського району 
різних форм власності. Про-
тягом року працювали на 
оплачуваних громадських 
роботах 227 осіб, які прожи-
вають у Тернопільському ра-
йоні, з них: в сфері кому-
нального господарства — 25 
осіб, у будівельній сфері — 
30 осіб, в  сфері охорони 
здоров’я та соціальної до-
помоги — 42 особи, в сфері 
торгівлі, ремонту автомобі-
лів — 17 осіб, у сфері дер-
жавного управління — 78 
осіб, в обробній промисло-
вості — 21 особа.

Активно з Тернопільським 
міськрайонним центром зайня-
тості співпрацюють такі підприєм-
ства: філії “Тернопільський ра-
йавтодор” та ТФ “Великоберезо-
вицька ДЕД”, які працевлаштува-
ли на оплачувані громадські ро-
боти 171 особу; дитячий будинок 
“Пресвята родина” — 2 особи 
зголосились  взяти участь у на-
данні допомоги дітям-сиротам; 
Тернопільська районна організа-
ція Товариства Червоного Хреста 
– з початку року 18 осіб надавали 
допомогу особам похилого віку та 
інвалідам, а саме: доставка додо-
му продуктів харчування, гарячих 
обідів, медикаментів, промтова-
рів; приготування обідів; індивіду-
альний догляд за хворими в до-
машніх умовах; сприяння у вирі-
шенні соціальних питань; приби-
рання території навколо осель, 
проведення дрібного ремонту, 
оплата комунальних платежів, 
збирання врожаю на присадиб-
них ділянках.

Активно залучались до співп-
раці з міськрайонним центром за-
йнятості щодо організації оплачу-
ваних громадських робіт сільські 
ради Тернопільського району. 
Найактивніше працювали за до-
говорами на виконання таких ро-
біт в Романівській сільській раді 
— 27 осіб, у Великобірківській се-

лищній раді — 9, у Довжанківській 
та Дубовецькій сільських радах — 
по 8 осіб, у Почапинській — 6, в 
Білецькій, Великолуцькій та Миш-
ковицькій сільських радах — по 4 
особи.  Загалом 87 осіб із числа 
сільських жителів виконували ро-
боти з благоустрою території 
своїх сіл, центральних вулиць, 
придорожніх смуг, впорядкування 
сільських цвинтарів, меморіалів, 
пам’ятників односельчанам, які 
загинули в роки Великої Вітчиз-
няної війни, братських могил ра-
дянських воїнів, в т.ч. до Дня Не-
залежності України. Виконувались 
роботи з відновлення внутрішньо-
господарських каналів та споруд на 
меліоративних системах.

Керуючись Законом України 
“Про зайнятість населення”, який 
набув чинності 1.01.2013, відпо-
відно до статті 31 “Організація 
громадських та інших робіт тим-
часового характеру”, у п.2., “гро-
мадські роботи, що відповідають 
потребам певної територіальної 
громади або задовольняють сус-
пільні потреби територіальних 
громад, організовуються місцеви-
ми державними адміністраціями, 
виконавчими комітетами сіль-
ських, селищних, міських рад за 
участю територіальних органів 
центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну по-
літику у сфері зайнятості насе-
лення та трудової міграції на до-
говірних засадах”. У п.6. вказано, 
що фінансування організації гро-
мадських робіт здійснюється за 
рахунок коштів місцевих бюдже-
тів, роботодавців та інших не за-
боронених законодавством дже-
рел. У разі залучення зареєстро-
ваних безробітних до громад-
ських робіт фінансування органі-
зації таких робіт здійснюється 
пропорційно рівними частинами 
за рахунок коштів місцевих бю-
джетів та Фонду 
загальнообов’язкового держав-
ного соціального страхування 
України на випадок безробіття. 

За матеріалами 
Тернопільського 

міськрайонного центру 
зайнятості.

Громадські роботи  
у 2012 році:  

нові тенденції

Йосипівська сільська рада оголошує конкурс на визначення  
виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території сіль-
ської ради.  Документи приймаються впродовж місяця з дня опубліку-
вання оголошення за адресою: с. Йосипівка, вул. Дружби, 4, Йосипів-
ська сільська рада, тел. 29-85-81.

Йосипівський сільський голова Л.М. ХОДАНЬ.



П’ятниця, 25 січня 2013 року5 Програма телепередач
понеділок, 28 січня

УТ-1
06.00 “Доброго ранку, Україно!”
06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.10, 7.05, 8.05 Спорт.
06.20 Православний календар.
06.25 Рецепти здоров’я.
06.45 Смiх з доставкою додому.
07.20 Кiножурнал “Хочу все 
       знати”.
08.20 Д/ф “О. Захарова. 
         Донька “Ленкому”.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.30 221. Екстрений виклик. 
       Тиждень.
10.15 Т/с “Маруся”.
11.45 Шеф-кухар країни.
12.40 Право на захист.
13.00 Темний силует.
13.10 Армiя.
13.25 Х/ф “Остання крадiжка”.
14.40 Вiкно до Америки.
15.00, 18.20 Новини.
15.20 Euronews.
15.35 Наука.
15.40 Дiловий свiт. Агросектор.
15.50 Х/ф “Пацани”.
17.30 Т/с “Соло для пiстолета
         з оркестром”.
18.45, 21.20 Дiловий свiт.
19.00 Сiльрада.
19.20 Новорiчна нiч на 
         Першому. Краще.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Криве дзеркало.
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, 
        23.25 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.30, 8.05, 
         9.10 “Снiданок з “1+1”.
07.25 М/ф “Ескiмоска”.
10.00 “Шiсть кадрiв”.
10.40, 17.10 Т/с “Величне
         столiття. Роксолана”.
12.40 Мелодрама “Назад до 
        щастя, або Хто знайде 
        синього птаха”.
14.50 “Сiмейнi мелодрами”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-2”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
20.15, 21.20 Т/с “Цiкава Варвара”.

22.25 “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 Х/ф “Один єдиний
       i назавжди”.
13.00, 18.10 Т/с “Господиня 
      тайги”.
14.45 Х/ф “Кадет”.
16.20 “Чекай на мене”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Спорт у “Подробицях”.
20.35 Т/с “Мар’їна роща”.
22.20 Т/с “Бригада”. (2).

ICTV
06.00 Свiтанок.
07.00, 7.45 Дiловi факти.
07.10 Т/с “Леся+Рома”.
07.50, 8.45, 12.45 Факти тижня.
09.15, 19.15 Надзвичайнi новини.
10.05 Х/ф “Чорна маска. 
         Мiсто масок-2”.
11.55, 13.00 Х/ф “Єгер”.
14.00, 22.00 Т/с “Прокурорська
            перевiрка”.
15.00, 20.00 Т/с “Даiшники”.
17.00 Х/ф “Пароль “Риба-меч”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.00 Свобода слова.

сТБ
06.25, 16.10 “Усе буде добре!”
08.05, 18.20 “Неймовiрна
         правда про зiрок”.
09.20 “Зоряне життя. 
        Вiтчими зiрок”.
10.25 Х/ф “Осiннiй вальс”.
12.35 “Битва екстрасенсiв”.
13.35 “МастерШеф”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
20.00 “Слiдство ведуть 
     екстрасенси”.
21.00, 22.25 Т/с “Самара”.
23.55 Т/с “Доктор Хаус”. (2).
00.50 Х/ф “Iнше життя”.

новий канал
06.00, 6.45 Очевидець.

          Найсмiшнiше.
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-3”.
10.05, 19.35 Т/с “Татусевi доньки”.
13.15, 14.15 Kids’ Time.
13.20 М/с “Злюки бобри”.
14.40 Т/с “АйКарлi”.
15.45 Т/с “Третя планета 
    вiд Сонця”.
17.55, 20.35 Т/с “Воронiни”.
19.15 Спортрепортер.
21.40 Т/с “Щасливi разом”.
22.40 Т/с “Школа”. (2).
23.45 Т/с “Щоденники 
         вампiра”. (2).

ТРк «Україна»
06.10 Т/с “Єфросинiя. 
        Продовження”.
07.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.20 “Ранок з “Україною”.
09.20, 12.45 Т/с “Слiд”.
10.00 Х/ф “Лiсовик. 
         Продовження iсторiї”.
11.50 “Хай говорять”.
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Право на захист.
17.10 Т/с “Нерiвний шлюб”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Дикий-3”.
20.50 Т/с “Право на правду”.
21.45 Х/ф “Джоннi Д.” (2).
00.15 Х/ф “Ключ вiд усiх 
        дверей”. (2).

к1
06.00 “Ранок на К1”.
07.30 М/ф.
10.10 Х/ф “Попелюшка iз
           Запруддя”.
12.00 Х/ф “Крамниця чудес”.
13.35 “Пороблено в Українi”.
15.00, 18.00 “Звана вечеря”.
15.50 “КВК-2012”.
19.00 “Шопiнг-монстри”.
19.50, 21.40 “Розсмiши комiка”.
20.40 “Велика рiзниця”.
22.30 Х/ф “Голий пiстолет-2 
         1/2”. (2).
00.00 Х/ф “Наречена з того 
         свiту”. (2).

нТн
06.00 “Легенди карного розшуку”.
06.30 Х/ф “Проект “Альфа”.
08.00 “Агенти впливу”.
09.00 “Православнi святi”.
10.50 Т/с “Проти течiї”.
14.30 Т/с “Слiпий”.
18.30 “Випадковий свiдок”.
19.00, 23.45 “Свiдок”.
19.20 Т/с “Лiтєйний”.
21.05 “Крутi 90-тi”.
21.55 Т/с “Кримiналiсти:
      мислити як злочинець”. (2).
22.45 Т/с “CSI: Лас-Вегас”. (2).
00.15 Х/ф “Пiраньї: iдеальнi 
        хижаки”. (3).

ТеТ
06.40 Дiзнайся як.
06.55 Т/с “Як я зустрiв вашу
         маму”.
07.30, 8.25 М/с 
           “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
09.00 Т/с “Кремлiвськi курсанти”.
10.00 Т/с “Всi жiнки вiдьми”.
11.00 Т/с “Та, що говорить 
      з привидами”.
12.00 Т/с “Метод Лаврової”.
12.55 Твою маму!
13.35 Т/с “Моя прекрасна няня”.
14.40, 20.30 Даєш молодьож!
15.40 Вайфайтери.
16.05 Т/с “Барвиха-2”.
17.05 Досвiдос.
17.40 Половинки.
18.20, 21.35 Одна за всiх.
19.25 Богиня шопiнгу.
19.50 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2).
22.25 Т/с “Метод Лаврової”.
23.25 Дурнєв+1.

перший канал 
(Україна)

05.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
          18.00 Новини.
05.05, 9.15 Телеканал 
         “Доброго ранку!”
09.30 “Контрольна закупiвля”.
10.00 “Жити здорово!”
11.00 “Модний вирок”.
12.15 “Час обiдати!”
12.50 “Доброго здоров’ячка!”

         з Г. Малаховим.
14.00 Iншi новини.
14.25, 18.40 “Зрозумiти. 
        Пробачити”.
15.30 “Хочу знати”.
16.00 “Ти не один”.
16.25 “Дешево i сердито”
           з Д. Донцовою.
17.05 Т/с “Нерiвний шлюб”.
19.05 “Давай одружимося!”
20.00 “Хай говорять”.
21.00 “Час”.
21.30 Т/с “Нiчнi ластiвки”.
23.15 “Вечiрнiй Ургант”.
23.50 “Свобода
         i справедливiсть” 
          з А. Макаровим.
0.45 Нiчнi новини.

нТВ-свiт
06.10 Т/с “Повернення
          Мухтара-2”.
08.00, 11.00, 14.00,
         17.00 “Сьогоднi”.
08.25 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 “Лягавий”.
21.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
21.40 Т/с “Дiзнавач”.
23.35 Т/с “Мiсто спокус”.

Enter-фiльм
08.30 Х/ф “Кортик”.
09.50 Х/ф “4:0 на користь 
        Тетянки”.
11.00 Д/ф про кiно.
12.00 Х/ф “Бiлий ворон”.
13.30 Х/ф “Воєнно-польовий 
          роман”.
15.00, 20.00 Т/с “Червона капела”.
17.00 Х/ф “Досьє людини 
           в «Мерседесi”.
22.00 Х/ф “Засуджений
         до смертi йде”.
23.30 Х/ф “Кодекс мовчання”.

УТ-1
06.00 “Доброго ранку, Україно!”
06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.10, 7.05, 8.05 Спорт.
06.20 Православний календар.
06.25 Рецепти здоров’я.
06.45 Смiх з доставкою додому.
07.20 Кiножурнал
         “Хочу все знати”.
07.35 Будмайданчик.
08.20 Д/ф “I. Аллегрова. 
       По лезу кохання”.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.20, 20.55 Офiцiйна хронiка.
09.25 Аудiєнцiя. Країни вiд 
       А до Я.
09.45 “Таємницi успiху” 
       з Н. Городенською.
10.15 Т/с “Маруся”.
11.45 В гостях у Д. Гордона.
12.35 Хай щастить.
12.55 Крок до зiрок.
13.45 Х/ф “Циклон 
           розпочнеться вночi”.
15.00, 18.20 Новини.
15.20 Euronews.
15.35 Наука.
15.40 Дiловий свiт. Агросектор.
15.55 Х/ф “Слiдством 
       встановлено”.
17.30 Т/с “Соло для пiстолета з
         оркестром”.
18.45, 21.20 Дiловий свiт.
19.00 221. Екстрений 
        виклик. Тиждень.
19.45 Криве дзеркало.
21.25 “Адреналiн”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Вiд першої особи.
23.50 Великi битви. Геттисбург.

канал “1+1”
06.10, 7.00, 8.00, 9.00, 
        19.30, 23.35 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.30, 8.05, 
       9.10 “Снiданок з “1+1”.
07.25 М/ф “Ескiмоска”.
10.00 “Шiсть кадрiв”.
10.35, 17.10 Т/с “Величне
         столiття. Роксолана”.
12.40, 13.45, 20.15, 21.20 
       Т/с “Цiкава Варвара”.
14.50 “Сiмейнi мелодрами”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-2”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
22.30 “Українськi сенсацiї”.

00.00 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”.
10.55 Д/с “Слiдство вели...” 
      з Л. Каневським-2”.
12.50, 18.10 Т/с “Господиня 
        тайги”.
14.30 “Судовi справи”.
15.20 “Сiмейний суд”.
16.15 Т/с “Вищий пiлотаж”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Спорт у “Подробицях”.
22.20 Т/с “Бригада”. (2).

ICTV
05.55 Свiтанок.
06.55, 7.45 Дiловi факти.
07.05 Т/с “Леся+Рома”.
07.50 Екстрений виклик.
08.45, 12.45 Факти.
09.15, 19.20, 23.55 Надзвичайнi 
     новини.
10.05, 16.50 Т/с “Вулицi 
       розбитих лiхтарiв”.
11.55, 13.00 Т/с “Група “Zeta”.
13.50, 22.00 Т/с “Прокурорська
          перевiрка”.
14.50, 20.05 Т/с “Даiшники”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.05 Т/с “Таксi”.
00.50 Х/ф “Спаун”. (2).

сТБ
06.15 “Чужi помилки. 
       Амнезiя майора Громова”.
07.00, 16.10 “Усе буде добре!”
08.50, 18.20 “Неймовiрна 
      правда про зiрок”.
10.20 “Зоряне життя. Таємницi 
       секс-символiв ХХ столiття”.
11.15 Х/ф “Тобi, справжньому”.
14.10 “МастерШеф”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
20.00 “Слiдство ведуть 
         екстрасенси”.
21.00 Т/с “Самара”.
22.25 “Кохана, ми 
          вбиваємо дiтей”.
00.15 Т/с “Доктор Хаус”. (2).

новий канал
06.00, 6.45 Очевидець.
      Найсмiшнiше.
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-3”.
10.05, 19.35 Т/с “Татусевi 
   доньки”.
13.15, 14.15 Kids’ Time.
13.20 М/с “Злюки бобри”.
14.40 Т/с “АйКарлi”.
15.45 Т/с “Третя планета вiд 
         Сонця”.
17.55, 20.35 Т/с “Воронiни”.
19.15 Спортрепортер.
21.40 Т/с “Щасливi разом”.
22.40 Т/с “Школа”. (2).
23.45 Т/с “Щоденники
         вампiра”. (2).

ТРк «Україна»
06.10 Т/с “Єфросинiя. 
         Продовження”.
07.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.20 “Ранок з “Україною”.
09.20, 12.45, 22.30 Т/с “Слiд”.
10.00 Х/ф “Лiсовик. 
         Продовження iсторiї”.
11.50 “Хай говорять”.
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Право на захист.
17.10 Т/с “Нерiвний шлюб”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Дикий-3”.
20.50 Т/с “Право на правду”.
21.45 Т/с “Слiд. 
         Анонiмнi алкоголiки”. (2).
23.20 Т/с “Подружжя”.

к1
06.00 “Ранок на К1”.
07.30 М/ф.
10.25 “Жiноча лiга”.
11.15, 23.50 Х/ф “Жандарм 
        та прибульцi”.
13.00, 23.00 Т/с “Клiнiка”.
13.50 Т/с “Менталiст”.
14.40, 19.00 “Шопiнг-монстри”.
15.25, 18.00 “Звана вечеря”.
16.15 “Орел i решка”.
17.10 “Дiм, на заздрiсть усiм”.
19.50 “Велика рiзниця”.
20.50 “Бiйцiвський клуб”.

21.40 “Щоденник вагiтної”.

нТн
06.00 Х/ф “Перегони 
        по вертикалi”.
07.05 Х/ф “Секретний 
             фарватер”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 Т/с “Термiново 
        в номер-3”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.55 Т/с “Ланцюг”.
14.50, 19.20 Т/с “Лiтєйний”.
16.45, 19.00, 23.45 “Свiдок”.
17.00 Т/с “Захист свiдкiв”.
21.05 “Крутi 90-тi”.
21.55 Т/с “Кримiналiсти: 
     мислити як злочинець”. (2).
22.45 Т/с “CSI: Лас-Вегас”. (2).
00.15 Х/ф “Мисливець проти 
         Чужого: двобiй”. (2).

ТеТ
06.40 Дiзнайся як.
06.55 Т/с “Як я зустрiв
           вашу маму”.
07.30,8.25 М/с 
        “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
09.00 Т/с “Кремлiвськi 
           курсанти”.
10.00 Т/с “Всi жiнки вiдьми”.
11.00 Т/с “Та, що говорить 
          з привидами”.
12.00 Т/с “Метод Лаврової”.
12.55, 19.25 Богиня шопiнгу.
13.35 Т/с “Моя прекрасна няня”.
14.40, 20.30 Даєш молодьож!
15.40 Вайфайтери.
16.15 Т/с “Сплiт”.
17.15 Досвiдос.
17.40 Половинки.
18.20, 21.35 Одна за всiх.
19.50 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2).
22.25 Т/с “Метод Лаврової”.
23.25 Анекдоти.

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, 18.40 “Зрозумiти. 
         Пробачити”.
15.30 “Хочу знати”.
16.00 “Ти не один”.
16.25 “Дешево i сердито” 
          з Д. Донцовою.
17.05 Т/с “Нерiвний шлюб”.
19.05 “Давай одружимося!”
20.00 “Хай говорять”.
21.00 “Час”.
21.30 Т/с “Нiчнi ластiвки”.
23.15 “Вечiрнiй Ургант”.
23.50 Нiчнi новини.

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 “Лягавий”.
21.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
21.40 Т/с “Дiзнавач”.
23.35 Т/с “Мiсто спокус”.

Enter-фiльм
08.30 Х/ф “4:0 на 
      користь Тетянки”.
09.50 Х/ф “П’ятнадцятирiчний
         капiтан”.
11.00 Д/ф про кiно.
12.00 Х/ф “Дежавю”.
13.30 Х/ф “Коник”.
15.00, 20.00 Т/с “Червона 
         капела”.
17.00 Х/ф “Одруження
         Бальзамiнова”.
18.30 Х/ф “Перехоплення”.
22.00 Х/ф “Кодекс 
        мовчання”.
23.30 Х/ф “Виходу немає”.

ВіВТоРок, 29 січня
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06.00 “Доброго ранку, Україно!”
06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.10, 7.05, 8.05 Спорт.
06.20 Православний календар.
06.45 Смiх з доставкою додому.
07.20 Кiножурнал 
      “Хочу все знати”.
07.30 Ера бiзнесу.
08.20 Д/ф “М. Нейолова. 
        З собою та без себе”.
09.00, 20.55 Офiцiйна хронiка.
09.05 Околиця.
09.30 Уряд на зв’язку 
        з громадянами.
10.15 Т/с “Маруся”.
11.45 В гостях у 
         Д. Гордона.
12.35 Книга.ua.
13.00 Українська пiсня.
13.35 Х/ф “Костянтин Заслонов”.
15.00, 18.20 Новини.
15.20 Euronews.
15.35 Наука.
15.40 Дiловий свiт. Агросектор.
15.50 Х/ф “На семи вiтрах”.
17.30 Т/с “Соло для пiстолета
           з оркестром”.
18.45, 21.20 Дiловий свiт.
19.05 Бенефiс О. Воробей.
20.50 Мегалот.
21.00 Пiдсумки дня.
21.30 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, 23.35 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.30, 8.05,
         9.10 “Снiданок з “1+1”.
07.25 М/ф “Ескiмоска”.
10.00 “Шiсть кадрiв”.
10.25, 17.10 Т/с “Величне
          столiття. Роксолана”.
12.30, 13.40, 20.15, 21.25 
      Т/с “Цiкава Варвара”.
14.50 “Сiмейнi мелодрами”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-2”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
22.30 “Iлюзiя безпеки. Туристи
          й аферисти”.
00.00 Т/с “Теорiя брехнi-3”. (2).

Iнтер
07.00, 12.00, 18.00 Новини.
07.10, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок 
         “Iнтером”.
07.30 “Спорт у “Подробицях”.
08.00, 8.30, 9.00 “Новини”.
09.10, 20.35 Т/с “Мар’їна роща”.
10.55 Д/с “Слiдство вели...” 
          з Л. Каневським-2”.
12.50, 18.10 Т/с “Господиня 
          тайги”.
14.30 “Судовi справи”.
15.20 “Сiмейний суд”.
16.15 Т/с “Вищий пiлотаж”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Спорт у “Подробицях”.
22.20 Т/с “Бригада”. (2).

ICTV
07.00, 7.45 Дiловi факти.
07.15 Т/с “Леся+Рома”.
07.50 Нетаємнi файли.
08.45, 12.45 Факти.
09.15, 19.15, 23.55 Надзвичайнi
        новини.
10.10, 16.55 Т/с “Вулицi 
      розбитих лiхтарiв”.
12.00, 13.00 Т/с “Група “Zeta”.
13.55, 22.00 Т/с “Прокурорська
         перевiрка”.
15.00, 20.00 Т/с “Даiшники”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.05 Т/с “Таксi”.
00.45 Х/ф “Глибоке 
      синє море”. (2).

сТБ
06.00 “Чужi помилки. 
          Змiїне прокляття”.
06.45, 16.10 “Усе буде добре!”
08.25, 18.20 “Неймовiрна 
        правда про зiрок”.
10.05 “Зоряне життя.
      Перше кохання зiрок-2”.
11.05 “Кохана, ми 
       вбиваємо дiтей”.
12.55 “МастерШеф”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
20.00 “Слiдство ведуть 
         екстрасенси”.
21.00 Т/с “Самара”.
22.25 “Хата на тата”.
00.05 Т/с “Доктор Хаус”. (2).

новий канал
06.00, 6.45 Очевидець.
       Найсмiшнiше.
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-3”.
10.05, 19.35 Т/с “Татусевi 
    доньки”.
13.15, 14.15 Kids’ Time.
13.20 М/с “Злюки бобри”.
14.40 Т/с “АйКарлi”.
15.45 Т/с “Третя планета
          вiд Сонця”.
17.55, 20.35 Т/с “Воронiни”.
19.15 Спортрепортер.
21.40 Т/с “Щасливi разом”.
22.40 Т/с “Школа”. (2).
23.45 Т/с “Щоденники 
        вампiра”. (2).

ТрК «Україна»
06.10 Т/с “Єфросинiя. 
          Продовження”.
07.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.20 “Ранок з “Україною”.
09.20, 12.45, 22.30 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Дикий-3”.
11.50 “Хай говорять”.
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Право на захист.
17.10 Т/с “Нерiвний шлюб”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Дикий-3”.
20.50 Т/с “Право на правду”.
21.45 Т/с “Слiд. Бiла стрiла”. (2).
23.20 Т/с “Подружжя”.

К1
06.00 “Ранок на К1”.
07.30 М/ф.
10.15 “Жiноча лiга”.
11.10, 23.50 Х/ф “Жандарм
        i жандарметки”.
13.00, 23.00 Т/с “Клiнiка”.
13.50 Т/с “Менталiст”.
14.40, 19.00 “Шопiнг-монстри”.
15.25, 18.00 “Звана вечеря”.
16.15 “Орел i решка”.
17.10 “Дiм, на заздрiсть усiм”.
19.50 “Бiйцiвський клуб”.
20.50 “Розсмiши комiка”.

21.40 “Щоденник вагiтної”.

нТн
06.05 Х/ф “Перегони 
         по вертикалi”.
07.10 Х/ф “Секретний фарватер”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
09.55 Т/с “Термiново в номер-3”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.50 Т/с “Ланцюг”.
14.45, 19.20 Т/с “Лiтєйний”.
16.45, 19.00, 23.45 “Свiдок”.
17.00 Т/с “Захист свiдкiв”.
21.05 “Крутi 90-тi”.
21.55 Т/с “Кримiналiсти: 
      мислити як злочинець”. (2).
22.45 Т/с “CSI: Лас-Вегас”. (2).
00.15 Х/ф “Мобi Дiк: 
       полювання на монстра”. (3).

ТеТ
06.40 Дiзнайся як.
06.55 Т/с “Як я зустрiв вашу 
        маму”.
07.30, 8.25 М/с
          “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
09.00 Т/с “Кремлiвськi курсанти”.
10.00 Т/с “Всi жiнки вiдьми”.
11.00 Т/с “Та, що говорить 
        з привидами”.
12.00 Т/с “Метод Лаврової”.
12.55, 19.25 Богиня шопiнгу.
13.35 Т/с “Моя прекрасна няня”.
14.40, 20.30 Даєш молодьож!
15.40 Вайфайтери.
16.15 Т/с “Сплiт”.
17.15 Досвiдос.
17.40 Половинки.
18.20, 21.35 Одна за всiх.
19.50 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2).
22.25 Т/с “Метод Лаврової”.
23.25 Анекдоти.

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, 18.40 “Зрозумiти. 
        Пробачити”.
15.30 “Хочу знати”.
16.00 “Ти не один”.
16.25 “Дешево i сердито” 
      з Д. Донцовою.
17.05 Т/с “Нерiвний шлюб”.
19.05 “Давай одружимося!”
20.00 “Хай говорять”.
21.00 “Час”.
21.30 Т/с “Нiчнi ластiвки”.
23.15 “Вечiрнiй Ургант”.
23.50 Нiчнi новини.

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 “Лягавий”.
21.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
21.40 Т/с “Дiзнавач”.
23.35 Т/с “Мiсто спокус”.

Enter-фiльм
08.30 Х/ф “П’ятнадцятирiчний 
         капiтан”.
09.50 Х/ф “Чарiвна 
        лампа Аладдiна”.
11.00 Д/ф про кiно.
12.00 Х/ф “Одного 
        прекрасного дня”.
13.30 Х/ф “Жiнки”.
15.00, 20.00 Т/с “Червона 
           капела”.
17.00 Х/ф “Шофер мимоволi”.
18.30 Х/ф “Не ставте 
        лiсовику капкани”.
22.00 Х/ф “Виходу немає”.
23.30 Х/ф “Години вiдчаю”.

УТ-1
06.00 “Доброго ранку, Україно!”
06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.10, 7.05, 8.05 Спорт.
06.20 Православний календар.
06.45 Смiх з доставкою додому.
07.20 Кiножурнал “Хочу все знати”.
08.20 Д/ф “О. Барикiн. 
        Незакiнчений концерт”.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.20, 20.55 Офiцiйна хронiка.
09.25 Караоке для дорослих.
10.15 Т/с “Маруся”.
11.45 В гостях у Д. Гордона.
12.35 Про головне.
12.50 Здоров’я.
13.40 Х/ф “Стрiли Робiн Гуда”.
15.00, 18.20 Новини.
15.20 Euronews.
15.35 Наука.
15.40 Дiловий свiт. Агросектор.
15.55 Х/ф “Ралi”.
17.30 Т/с “Соло для пiстолета 
         з оркестром”.
18.45, 21.20 Дiловий свiт.
19.10 Криве дзеркало.
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, 
           23.30 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.30, 8.05, 9.10 
         “Снiданок з “1+1”.
07.25 М/ф “Ескiмоска”.
10.00 “Шiсть кадрiв”.
10.30, 17.10 Т/с “Величне 
       столiття. Роксолана”.
12.35, 13.45, 20.15, 21.20 Т/с 
       “Цiкава Варвара”.
14.50 “Сiмейнi мелодрами”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-2”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
22.25 “Моя хата скраю”.
23.40 Т/с “Теорiя брехнi-3”. (2).

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”.
10.55 Д/с “Слiдство вели...” 
       з Л. Каневським-2”.

12.50, 18.10 Т/с “Господиня тайги”.
14.30 “Судовi справи”.
15.20 “Сiмейний суд”.
16.15 Т/с “Вищий пiлотаж”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Спорт у “Подробицях”.
22.20 Т/с “Бригада”. (2).

ICTV
06.00 Свiтанок.
07.00, 7.45 Дiловi факти.
07.10 Т/с “Леся+Рома”.
07.50 Максимум в Українi.
08.45, 12.45 Факти.
09.15, 19.15, 23.50 Надзвичайнi 
       новини.
10.05, 16.50 Т/с “Вулицi 
        розбитих лiхтарiв”.
11.45, 13.00 Т/с “Група “Zeta”.
13.50, 22.00 Т/с “Прокурорська
       перевiрка”.
14.50, 20.00 Т/с “Даiшники”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.00 Т/с “Таксi”.
00.45 Х/ф “Надмiрне 
       насильство”. (2).

сТБ
06.00 “Чужi помилки. Винахiдник”.
06.45, 16.10 “Усе буде добре!”
08.35, 18.20 “Неймовiрна 
     правда про зiрок”.
10.05 “Зоряне життя. 
        Актори однiєї ролi-2”.
11.05 Х/ф “Чудес не буває”.
13.05 “МастерШеф”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
20.00 “Слiдство ведуть
      екстрасенси”.
21.00 Т/с “Самара”.
22.25 “Зоряне життя.
        Окiльцювати зiрку”.
23.15 “Зоряне життя. 
     Перше кохання зiрок-2”.

00.20 Т/с “Доктор Хаус”. (2).

новий канал
06.00, 6.45 Очевидець.
        Найсмiшнiше.
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-3”.
10.05, 19.35 Т/с “Татусевi доньки”.
13.15, 14.15 Kids’ Time.
13.20 М/с “Злюки бобри”.
14.40 Т/с “АйКарлi”.
15.45 Т/с “Третя планета 
       вiд Сонця”.
17.55, 20.35 Т/с “Воронiни”.
19.15 Спортрепортер.
21.40 Т/с “Щасливi разом”.
22.40 Т/с “Школа”. (2).
23.50 Т/с “Щоденники вампiра”. (2).

ТрК «Україна»
06.10 Т/с “Єфросинiя. 
    Продовження”.
07.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.20 “Ранок з “Україною”.
09.20, 12.45, 22.30 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Дикий-3”.
11.50 “Хай говорять”.
15.35 Щиросердне
          зiзнання.
16.00 Право на захист.
17.10 Т/с “Нерiвний шлюб”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Дикий-3”.
20.50 Т/с “Право на правду”.
21.45 Т/с “Слiд. Маски”. (2).
23.20 Т/с “Подружжя”.

К1
06.00 “Ранок на К1”.
07.30 М/ф.
10.30 “Жiноча лiга”.
11.15, 23.50 Х/ф “Людина-оркестр”.

13.00, 23.00 Т/с “Клiнiка”.
13.50 Т/с “Менталiст”.
14.40, 19.00 “Шопiнг-монстри”.
15.25, 18.00 “Звана вечеря”.
16.15 “Орел i решка”.
17.10 “Дiм, на заздрiсть усiм”.
19.50 “Розсмiши комiка”.
21.40 “Щоденник вагiтної”.

нТн
06.10 Х/ф “Перегони по вертикалi”.
07.15 Х/ф “Секретний фарватер”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
09.55 Т/с “Термiново в номер-3”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.50 Т/с “Ланцюг”.
14.40, 19.20 Т/с “Лiтєйний”.
16.45, 19.00, 23.45 “Свiдок”.
17.00 Х/ф “Сонячний удар”.
21.05 “Крутi 90-тi”.
21.55 Т/с “Кримiналiсти: 
        мислити як злочинець”. (2).
22.45 Т/с “CSI: Лас-Вегас”. (2).
00.15 Х/ф “Мегаакула проти 
        крокозавра”. (3).

ТеТ
06.40 Дiзнайся як.
06.55 Т/с “Як я зустрiв вашу маму”.
07.30, 8.25 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
09.00 Т/с “Кремлiвськi курсанти”.
10.00 Т/с “Всi жiнки вiдьми”.
11.00 Т/с “Та, що говорить 
      з привидами”.
12.00 Т/с “Метод Лаврової”.
12.55, 19.25 Богиня шопiнгу.
13.35 Т/с “Моя прекрасна няня”.
14.40, 20.30 Даєш молодьож!
15.40 Вайфайтери.
16.15 Т/с “Сплiт”.
17.15 Досвiдос.
17.40 Половинки.
18.20, 21.35 Одна за всiх.
19.50 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2).
22.25 Т/с “Метод Лаврової”.
23.25 Анекдоти.

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, 18.40 “Зрозумiти. 
     Пробачити”.
15.30 “Хочу знати”.
16.00 “Ти не один”.
16.25 “Дешево i сердито”
        з Д. Донцовою.
17.05 Т/с “Нерiвний шлюб”.
19.05 “Давай одружимося!”
20.00 “Хай говорять”.
21.00 “Час”.
21.30 Т/с “Нiчнi ластiвки”.
23.15 “Вечiрнiй Ургант”.
23.50 Нiчнi новини.

нТВ-свiт
06.10 Т/с “Повернення Мухтара-2”.
08.00, 11.00, 14.00, 
          17.00 “Сьогоднi”.
08.25 “Дачна вiдповiдь”.
09.25 “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 “Лягавий”.
21.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
21.40 Т/с “Дiзнавач”.
23.35 Т/с “Мiсто спокус”.

Enter-фiльм
08.30 Х/ф “Чарiвна 
         лампа Аладдiна”.
09.50 Х/ф “Мар’я-майстриня”.
11.00 Д/ф про кiно.
12.00 Х/ф “Воєнно-польовий 
       роман”.
13.30 Х/ф “Пригоди Кроша”.
15.00, 20.00 Т/с “Червона 
        капела”.
17.00 Х/ф “СЕР”.
18.30 Х/ф “Тривожний вилiт”.
22.00 Х/ф “Години вiдчаю”.
23.30 Х/ф “Золотий пил”.

чеТВер, 31 січня

Придбати газету "Подільське 
слово" можна в усіх кіосках 

"Торгпреси", "інтерпрес"  
м. Тернополя та усіх відділеннях 
зв'язку Тернопільської області.
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Марія БЕЗКОРОВАЙНА.

У Байківцях батько з сином 
організували сімейний біз-
нес. Вони переобладнали 
власне помешкання в під-
пільний цех із виготовлення 
самогону. Діяльність  
гуральні припинили праців-
ники міліції. 

Як розповів начальник Тер-
нопільського райвідділу міліції 
Руслан Балик, незаконний біз-
нес організували батько з сином. 
До сімейної справи чоловіки до-
клали чимало зусиль. Виробни-
цтво міцного напою було повніс-
тю автоматизоване та вимагало 
мінімального втручання людини. 
Чоловіки лише стежили, щоб в 
апараті завжди була свіжа за-
кваска. Брага викисала у вели-
чезних сорокалітрових каструлях, 
на кожній з яких була помітка із 

датою завершення процесу бро-
діння.

Готовий продукт розливали у 
пластикові пляшки. Далі сивуха 
надходила до споживачів. За 
дволітрову пляшку самогонки 
клієнти викладали з власних ки-
шень по тридцять шість гривень. 
Щоб задовольнити бажання усіх 
покупців, хміль розливали і в та-
ру менших об’ємів. Любителів 
оковитої ніколи не бракувало, 
тож справи йшли вдало. Крапку в 
підпільній справі поставили мілі-
ціонери. В оселі гуральників пра-
воохоронці виявили чимало си-
ровини для самогоноваріння: 
кілька упаковок спиртових дріж-
джів, близько десятка мішків цу-
кру, а також порожні пластикові 
пляшки. Вилучили  майже тисячу 
літрів браги та п’ятдесят літрів 
самогонки. За виготовлення та 
продаж міцних напоїв чоловіки 
відповідатимуть перед законом.

Міліціонери викрили 
підпільну гуральню

Олег ГАЙОВИЙ.
    
У вас відкритий рахунок у 
банківській установі? Ви є 
власником кредитної карт-
ки? Отримуєте зарплату 
або пенсію через банкома-
ти? Значить, ви — у зоні 
ризику. Новітній метод зба-
гачення шахраїв — афери з 
банківськими картками.
    
Перший тривожний сигнал 

про діяльність такого роду про-
йдисвітів на Тернопільщині на-
дійшов восени минулого року. 
Тоді до міліціонерів звернулися 
одразу двоє потерпілих з Мо-
настирищини. Жительки Зада-
рова та Ковалівки Монастирись-
кого району стали жертвами не-
відомих, котрі назвалися праців-
никами банківської установи. 
Жінкам обіцяли заміну пін-коду, 
натомість поцупили з їхніх кре-
диток понад шість тисяч гри-
вень.

Як розповіла одна з потерпі-
лих, до неї на мобільний зателе-
фонував якийсь чоловік і назвав-
ся співробітником банку. Або-
нент звернувся до жінки на ім’я, 
по-батькові, назвав навіть пріз-
вище і повідомив, про необхід-
ність змінити пін-код кредитної 
картки. Пропозицію обґрунту-
вав, мовляв, його колега, котрий 
оформлював кредитний доку-
мент, звільнився з негативних 
причин, тому є ризик втратити 
кошти. Без зайвих вагань жінка 
назвала заповітні цифри і стала 
очікувати на смс-повідомлення 
зі зміненим кодом. Вісточка при-
йшла, щоправда іншого змісту 
– йшлося, що з картки знято чо-
тири тисячі сто гривень. 

Із подібною заявою до міліці-
онерів звернулася ще одна по-
терпіла. Схема, за якою розвели 
сільську вчительку на понад дві 
тисячі гривень, – ідентична.

 Оперативники відділу бо-
ротьби з кіберзлочинністю об-
ласного управління внутрішніх 
справ за підозрою у причетності 
до шахрайських дій затримали 
жителя Коломиї Івано-
Франківської області. Було та-
кож встановлено, що підозрюва-
ний й справді мав стосунок до 
банківської установи, щоправда, 
в минулому. 

Розкриття такого роду шах-
райств радше виняток, аніж за-
кономірність. На жаль. Адже 
зловмисники, котрі відважують-
ся на афери із банківськими 
картками, добре обізнані з тон-
кощами такої протиправної ді-
яльності. Як свідчить практика, 
часто серед тих, хто вдається до 
подібного роду ошукування,  
є колишні або теперішні нечисті 
на руку співробітники фінуста-
нов, котрі не тільки мають до-
ступ до бази даних клієнтів, а й 
зловживають цим.

Нерозкритими допоки зали-

шаються два випадки шахрай-
ства, що сталися у Тернополі. 
56-річна жителька обласного 
центру, повідомивши зловмис-
никові код банківської картки, 
втратила п’ять тисяч гривень, а 
інша тернополянка, будучи впев-
нена, що невідомі мають намір 
перечислити їй гроші, вказала 
“благодійникам” паролі рахунків  
і в результаті втратила чималу 
суму.

Одній жінці зловмисник замо-
рочив голову тим, що є співро-
бітником банку, і попросив на-
звати пін-код, а сам в цей час 
біля банкомату користався по-
слугою “екстрені” гроші. Ще ци-
нічніше вчинили злодії з іншою 
потерпілою, у якої вивідали па-
роль банківської сторінки і при-
власнили кошти.

Тернопільські оперативники 
встановили, що в першому ви-
падку кошти були зняті в Алчев-
ську Луганської області, а в ін-
шому перераховані на картку 
жительки міста Тараща Київ-
ської області. Проте розшукати 
зловмисників поки не вдалося. 

Так трапилося із 30-річною 
тернополянкою. Жінка через 
інтернет-крамниці продавала 
непотрібні їй речі. В оголошенні 
вказала не лише номер мобіль-
ного, а й реквізити кредитної 
картки. В якийсь момент моло-
диці зателефонували. Невідомі 
представилися співробітниками 
служби безпеки банку і запропо-
нували змінити пін-код. Аби пе-
реконати тернополянку у необ-
хідності такої процедури, наля-
кали втратою грошей. Далі на 
мобільний потерпілої надійшло 
смс-повідомлення і його зміст 
жінка переказала невідомим, бу-
дучи впевненою, що це необхід-
но для її ж безпеки, а насправді 
вказала пароль доступу до по-
слуги “екстрені гроші”. Холод-
ним душем стало для молодиці 
наступне інформування, що на-
дійшло на її телефон. Ще б пак, 
йшлося про те, що з її рахунку 
знято майже тисячу гривень.

Міліціонери застерігають – 
реальніше вберегтися від поді-
бного роду злодіянь, ніж розра-
ховувати на повернення втраче-
ного. А ще варто запам’ятати 
декілька порад: нікому і за жод-
них обставин не надавайте осо-
бистої інформації, особливо в 
телефонному режимі; уважно 
читайте смс-повідомлення, які 
приходять на ваш мобільний те-
лефон; якщо вас переконують у 
ризику втратити кошти чи ін-
формують про будь-які інші бан-
ківські операції та вимагають 
надати якісь дані, не поспішай-
те, краще зателефонуйте на га-
рячу лінію фінансової установи 
(на кожній картці вказані номе-
ри телефонів). Пам’ятайте:  
у таких ситуаціях ваша фінансо-
ва безпека залежить тільки від 
вас!

Шахраї знімали гроші  
з банківських карток

Податкові новини ●

Продаж автомобіля 
у 2013 році

З 1 січня 2013 року не оподат-
ковується дохід, отриманий плат-
ником податку від продажу (об-
міну) протягом звітного (подат-
кового) року одного з об’єктів 
рухомого майна у вигляді легко-
вого автомобіля, мотоцикла, мо-
педа. Такий порядок оподатку-
вання операцій з продажу (обмі-
ну) об’єктів рухомого майна ре-
гламентовано ст.173 Податково-
го кодексу України, до якої За-
коном № 5413 внесено зміни.

У разі продажу протягом (по-
даткового) року двох та більше 
об’єктів рухомого майна у вигля-
ді легкового автомобіля, мотоци-
кла, мопеда, це оподатковувати-
меться податком на доходи фі-
зичних осіб за ставкою 5%.

Телефони для довідок: 15-07, 
43-46-46.

 
Відділ взаємодії із ЗМІ  

та громадськістю 
Тернопільської об’єднаної ДПІ.

Не платив орендну 
плату – поплатився 

земелькою
Одне із підприємств, яке, ма-

буть, мало грандіозні плани що-
до будівництва готелів, через 
власну халатність втратило пра-
во орендувати земельну ділянку 
площею 10 гектарів. До цього 
призвела систематична несплата 
товариством орендної плати за 
землю. Ще у 2001 році між Тер-
нопільською міською радою та 
підприємством було укладено 

договір про оренду земельної ді-
лянки, а у 2012 році рішенням 
сесії міської ради, на підставі по-
дання Тернопільської об’єднаної 
ДПІ, угоду вирішили розірвати. 
Адже недобросовісна сплата 
цього платежу завдавала шкоди 
місцевому бюджету.

Тепер платник, крім того, що 
залишився “безземельним”, в 
обов’язковому порядку повинен 
сплатити значну частину боргу, а 
також нараховані штрафні санк-
ції. Можливо, закарбується ке-
рівництву фірми в пам’ять, що 
скупий платить двічі.

Загалом, станом на кінець ми-
нулого року в Тернопільській 
об’єднаній ДПІ перебувало 943 
підприємства – платники плати 
за землю. Протягом 2012 року 
вони сплатили понад 34 млн. 
грн. “земельного” платежу. Міс-
цевий бюджет обласного центру 
отримав понад 30,5 млн. грн., а 
до казни Тернопільського району 
надійшло 3,5 млн. грн.

 
Світлана ГУДИМА,  
перший заступник  

начальника Тернопільської 
об’єднаної ДПІ.

Штрафувати поки 
що не будуть

Починаючи з січня цього року, 
суб’єкти господарювання, які у 
своїй діяльності використовують 
реєстратори розрахункових опе-
рацій, зобов’язані подавати копії 
розрахункових документів, сфор-
мованих РРО, і фіскальних звіт-
них чеків в електронній формі 
дротовими або бездротовими 

каналами зв’язку. Суб’єктам гос-
подарювання надано право ви-
бору щодо можливості передачі 
таких документів. Так, вони мо-
жуть придбати РРО нового поко-
ління, що створюють контрольну 
стрічку в електронній формі та 
містять вбудовані модеми, або ж 
доопрацювати наявну касову тех-
ніку та приєднати до неї відпо-
відні модеми. 

Вважаємо за доцільне наголо-
сити, що користувачам касової 
техніки при її придбанні або за-
міні необхідно звертатися до 
центрів сервісного обслугову-
вання або виробників РРО щодо 
проведення ними відповідного 
доопрацювання цієї моделі у тер-
мін до 1 липня 2013 року. Адже з 
цього часу використання такої 
техніки потягне за собою відпо-
відальність у зв’язку з набранням 
чинності п. 9 статті 17 Закону 
“Про застосування реєстраторів 
розрахункових операцій у сфері 
торгівлі, громадського харчуван-
ня та послуг”. Нормою статті пе-
редбачено, що до суб’єктів гос-
подарювання застосовуватимуть-
ся фінансові санкції у розмірі 10 
неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян у разі неподання 
до податкових органів вищевка-
заної звітності дротовими або 
бездротовими каналами зв’язку. 
Проте, варто мати на увазі, що у 
період освоєння нової технології 
(до 1 липня) штрафні санкції до 
платників застосовуватись не бу-
дуть.

 
Відділ взаємодії із ЗМІ та 

громадськістю Тернопільської 
об’єднаної ДПІ.

У правоохоронних органах ●

Кодексом професійної ети-
ки та поведінки працівників 
органів прокуратури, за-
твердженому Генеральним 
прокурором України 1 груд-
ня 2012 року на Всеукраїн-
ській конференції працівни-
ків органів прокуратури, 
визначені основні принципи 
та моральні норми, якими 
повинні керуватися проку-
рори. Неухильне дотриман-
ня вимог цього документу 
стає обов’язковим для кож-
ного працівника з моменту 
призначення його на поса-
ду.

Як наголосив прокурор Тер-
нопільської області Геннадій 
Мовчан, Кодексом професійної 
етики та поведінки працівників 
органів прокуратури визначено, 
що загальнолюдські принципи 
моралі повинні стати основою у 
спілкуванні прокурора з грома-
дянами, а верховенство права і 
законності – основоположними 
принципами його професійної 
діяльності. 

У зазначеному документі ви-
кладено морально-етичні норми, 
вимоги до професійної та поза-
службової поведінки, співробіт-
ництва з іншими органами та 
організаціями, які повинні стати 
основою при організації роботи 
працівників прокуратури, а та-
кож сприяти підвищенню авто-
ритету прокурорів та зміцненню 
довіри громадян до органів про-
куратури в цілому.

“Працівники прокуратури 
зобов’язані усвідомлювати соці-
альну вагомість своєї діяльності 
та ступінь відповідальності пе-
ред суспільством і державою, – 
зазначив Геннадій Мовчан. – Го-
ловними критеріями кадрової 
політики, запровадженої Гене-
ральним прокурором України  
Віктором Пшонкою, є професіо-
налізм працівників прокуратури, 
їх високі моральні якості та усві-
домлення того, що людина, її 
життя і здоров’я, честь і гідність, 

недоторканність і безпека 
визначаються найвищою 
соціальною цінністю. Гро-
мадяни повинні бути впев-
нені, що захист їхніх кон-
ституційних прав здійсню-
ється працівниками прин-
циповими, цілеспрямова-
ними, з високим рівнем 
фахової підготовки та на-
діленими загальнолюд-
ськими моральними якос-
тями”.      

Водночас, як наголосив 
прокурор Тернопільської 
області Геннадій Мовчан, 
жодне повідомлення про 
факти протиправної пове-
дінки працівників прокура-
тури, використання ними в 
корисливих цілях службо-
вого становища, а також 
про факти корупції не за-
лишиться без уваги та 
правової оцінки.

З метою профілактики 
та попередження ганебних 
вчинків серед працівників 
у прокуратурі Тернопільської об-
ласті створено підрозділ вну-
трішньої безпеки, а також функ-
ціонує “телефон довіри” (0352) 
25-09-51, призначений для по-
відомлення та оперативного ре-
агування на отриману інформа-
цію про корупційні правопору-
шення, використання службових 
повноважень у корисливих цілях, 
порушення громадського поряд-
ку, аморальну поведінку.

За кожним отриманим повідо-
мленням проводиться ретельна 
перевірка. У випадку підтвер-
дження факту вчинення праців-
ником прокуратури протиправ-
ного діяння приймається рішен-
ня відповідно до чинного зако-
нодавства та вживаються заходи 
реагування відповідно до ступе-
ня вини та тяжкості вчиненого.

Зокрема, минулого року з ор-
ганів прокуратури Тернопіль-
ської області звільнено 3 праців-
ники, 10 притягнуто до дисци-
плінарної відповідальності. У ра-
зі вчинення злочинів співробіт-

ники прокуратури, як і інші гро-
мадяни, несуть кримінальну від-
повідальність. 

Разом з тим, керівництвом 
прокуратури Тернопільської об-
ласті постійно приділяється осо-
блива увага професійній підго-
товці та комплексній 
профілактично-виховній роботі з 
кадрами. Адже створення умов 
та сприяння попередженню про-
типравних вчинків та проявів ко-
рупції серед прокурорських ка-
дрів – це також одне з найваж-
ливіших завдань кодексу. 

“Виконання покладених на 
прокуратуру завдань в умовах 
сьогодення потребує від кожно-
го працівника високого професі-
оналізму, неупередженості, чес-
ності, порядності та здатності 
протистояти намаганням непра-
вомірного впливу на його служ-
бову діяльність”, — констатував 
Геннадій Мовчан. 

 
Прес-служба прокуратури 

Тернопільської області.

Геннадій Мовчан:  
“Завдання, покладені на прокуратуру, 

вимагають від кожного працівника  
не тільки високого професіоналізму, але й 
неупередженості, чесності та порядності”

Прокурор Тернопільської області  
Геннадій Мовчан.
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Будьте здорові! ●

Контрольна для дорослих ●

Ольга ЛУЧАНКО, 
практичний психолог 
Великоберезовицької  

ЗОШ І-ІІІ ст.

Завершився перший се-
местр навчального року. Ви-
значним він був не лише для 
першокласників, випускни-
ків, але й для п’ятикласників. 
Порівняно з початковою 
школою у них змінився ре-
жим дня, збільшилося фі-
зичне і розумове наванта-
ження. До учня-
п’ятикласника вперше по-
ставлено так багато вимог. 
Він повинен навчитися вра-
ховувати ці вимоги, долаю-
чи пов’язані із цим періодом 
труднощі, адже ці вміння 
стануть у нагоді в доросло-
му житті. П’ятикласника вже 
цікавить не лише навчання, 
а й спілкування зі шкільними 
друзями, однолітками. Важ-
ливо, щоб у дитини була 
можливість обговорити з 
батьками свої шкільні спра-
ви, навчання, стосунки з 
друзями.

Діти адаптуються до нової сис-
теми навчання: класний керівник, 

різні вимоги вчителів-
предметників, нові дисципліни. 
Кожного дня доводиться засвою-
вати значний обсяг інформації, 
незнайомі терміни й поняття. Для 
деяких учнів характерним є від-
чуття самотності внаслідок від-
сутності спілкування із першою 
вчителькою. Інколи п’ятикласники 
стають, на перший погляд, без-
причинно тривожними, боязкими 
або, навпаки, розв’язними, за-
надто метушливими.   

Незважаючи на показну дорос-
лість, п’ятикласники потребують 
ненав’язливого контролю з боку 
батьків, оскільки не завжди мо-
жуть зорієнтуватися в нових ви-
могах шкільного життя. Дорослим 
у цій ситуації важливо зрозуміти, 
що все це — природні пережи-
вання, які необхідні для розвитку 
школяра, бо вони допомагають їм 
стати дорослими. Основними по-
мічниками батьків у складних си-
туаціях є терплячість, уважність і 
розуміння проблем дитини.   

Ми маємо стати більш толе-
рантними, допомогти школярам 
адаптуватися до цієї поки що не-
звичної для них ситуації. Важли-
во обговорити з дитиною причи-
ни її невдоволення, підтримуючи 
при цьому авторитет вчителя. 

Якщо відчуваєте, що адаптація 
затягується, зверніться до шкіль-
ного психолога, який дасть ко-
рисну пораду, сприятиме у по-
шуку потрібної інформації, допо-
може зрозуміти проблеми у по-
ведінці дитини, надасть реко-
мендації щодо їх подолання.  

Як практичний психолог шко-
ли, знаючи про можливі труднощі 
адаптації, намагаюсь пройти з 
учнями цей етап, щоб допомогти 
їм подолати проблеми у навчан-
ні, запобігти негативним проявам 
поведінки. Завдяки класним ке-
рівникам 5-А класу Оксані Ми-
хайлівні Граб та 5-Б Наталії Пе-
трівні Щербінін, педагогам Вели-
коберезовицької ЗОШ І-ІІІ ст., 
батькам, їхній турботі, чуйності, 
тактовності, спільним зусиллям 
усіх учасників навчально-
виховного процесу подолано не-
простий період. Спілкування з 
учнями під час тренінгових за-
нять, бесід, анкетувань свідчить, 
що п’ятикласникам цікаво вчити-
ся, подобається пізнавати нове, 
вони хочуть більше знати, лю-
блять мислити, творити. Вчите-
лям і батькам потрібно тільки 
підтримувати і розвивати те, чим 
так щедро обдарувала дитину 
природа. 

Перший раз… у п’ятий клас, 
або Труднощі адаптації  
в новому середовищі

Учні 5-Б класу Великоберезовицької ЗОШ І-ІІІ ст.  
з практичним психологом Ольгою Романівною Лучанко.

Педагог-орнанізатор Людмила Богданівна Стецько з учнями 5-А класу Великоберезовицької  
ЗОШ І-ІІІ ст. під час тренінгового заняття з елементами арт-терапії “Я  — п’ятикласник” . 

Галина ЮРСА. 

На Водохреще пройшли 
Йорданські купання, органі-
зовані ТР МГО “Сокіл”, які 
відбулися у Зарваниці. У  
них взяли участь активісти 
ТР МГО “Сокіл” із села Гра-
бовець Тернопільського ра-
йону Павло Вівчар, Андрій 
та Ігор Дерев’яні. Хлопці 
вважають, що надалі охочих 
буде більше, адже “моржу-
вання” останнім часом стає 
все популярнішим.

Також в цей день купалися в 
ополонці й соколята з Ігровиці. 

“Моржуємо вже декілька років. 
Робимо це, в першу чергу, для 
себе, бо прекрасно розуміємо, 
що здоровий дух — лише в здо-
ровому тілі, а також таким чином 
хочемо заохочувати інших до цієї 
корисної справи”, — сказав акти-
віст ТР МГО “Сокіл” Петро  
Литвин.

“Наша молодіжна громадська 
організація “Сокіл” організовує 
заходи, спрямовані на заохочен-
ня молоді вести здоровий спосіб 
життя. Плануємо 3 лютого в селі 
Грабовець провести забіг 
здоров’я  та збір місцевих ворка-
утерів”, — підсумував голова ТР 
МГО “Сокіл” Володимир Петрик.

Є моржі  
у Тернопільському 

районі

Не страшні йорданські морози  
для моржів з села Грабовець Тернопільського району.  

Здоровий дух — лише в здоровому тілі.
Моржі з Тернопільського району у Зарваниці.

Микола ГУцУЛЯК, 
прес-секретар прокурора 

Західного регіону України з 
нагляду за дотриманням 
законів у воєнній сфері.

За результатами прокурор-
ського реагування Терно-
пільської прокуратури з на-
гляду за дотриманням за-
конів у воєнній сфері За-
хідного регіону України, у 
січні 2013 року в публічно-
му акціонерному товари-
стві “Тернопільський раді-
озавод “Оріон” погашено 

заборгованість із заробіт-
ної плати за листопад 2012 
року на суму 595 тис. грн. 

Як підкреслив Тернопіль-
ський прокурор з нагляду за до-
триманням законів у воєнній 
сфері Західного регіону Украї-
ни, радник юстиції Руслан Ку-
ляш, завдяки втручанню проку-
ратури право робітників на 
оплату праці поновлено, а спе-
ціалізована прокуратура продо-
вжує роботу на цій важливій ді-
лянці захисту конституційних 
прав людини.

На підприємстві оборонного 
комплексу погашено  

борги із зарплати на суму 
майже 600 тис. грн.

Людина і закон ●



П’ятниця, 25 січня 2013 року9 Культура
Від Різдва до Стрітення ● Вітаємо! ●

Марія ЮРІЙЧИН,  
класовод 4 класу Острівської 

ЗОШ І-ІІІ ст.

Багато цікавих і урочистих 
свят є у нашого народу, але, 
мабуть, найтаємничішим є 
Різдво Христове. З наро-
дженням немовляти Ісуса 
люди отримують нові надії і 
сподівання на щасливий рік, 
на добру долю, на щедрий 
врожай. У давнину Різдво 
відзначали по-іншому, але 
деякі давні ритуали, звичаї 
та магічні дійства зберегли-
ся до нашого часу.

Особливого значення надають 
Святвечору напередодні Різдва. 
До вечері збираються усією ро-
диною, часто у найстарших роди-
чів — бабусі,  дідуся. Обов’язково 
готують дванадцять пісних страв. 
На стіл під скатертину стелять 
духмяне сіно та кладуть головку 
часнику, щоб усі були здорові. В 
кутку хати обов’язково стоїть ді-
дух — невеличкий пшеничний 
снопик, прикрашений стрічкою і 
сухими квітами.

У перший день Різдва прийня-
то обов’язково йти  до церкви. В 
усі дня свят багато колядують, 
відві-дують родичів. Будинки від-
відують колядники, які вітають 
господарів з Різдвом. Особливо 
цікаво відбуваються вистави вер-
тепу.

Вертепне дійство в Острові ор-
ганізували і разом з батьками 
провели учні 4 класу. Виважено 
та обдумано розподілили ролі. 
Діти дуже старалися, ніхто не за-
бував слів. Батьки подбали про 
прекрасні костюми.

За переказами, першими при-
йшли привітати Ісуса пастушки, 
(Оленка Лукава, Дмитро  Сушко, 
Яна Вирозуб), що пасли ягняток у 
степу. Вони розповідають людям 
про пригоду, яка трапилася з ни-
ми, про дивну, ясну зірку, що 

привела їх до вертепу. Слідом за 
пастушками прийшли привітати  
Спасителя три царі (Арсен Бере-
за, Назар Коляса, Устим Кобель). 
А з неба під ніжну мелодію “Свята 
ніч”, яку на сопілці виконав Ярос-
лав Машталяр “злетіли ангели” 
(Яна Антків та Тетяна Гладь) і спі-
вали гарні пісні. Всі люди тішили-
ся, бо знали, що народився Бо-
жий Син і назвали Його царем.

Але не всі раділи Ісусу. Дiзнався 
про його народження Ірод-цар 
(Ярослав Машталяр) від своїх по-
мічників: жида Мошка (Дмитро 
Богак) та Сури (Анжела Гладь). 
На допомогу їм прибігає Чортик 

(Віталій Костриба). Вони з усіх 
сил намагаються переконати лю-
дей, що немає ніякого Бога, за-
прошують до корчми гарно випи-
ти і з’їсти, пропонують різний 
крам, гроші, але люди непохитні у 
своїй вірі. Тоді Ірод наказує воїну 
(Олег Гладь) повбивати усіх ді-
тей, які народились у його цар-
стві. Але Пастушки, Козак (Артур 
Махота) і Ангели переконали вої-
на у правдивості своїх слів. 

За грішною душею Ірода при-
ходить Смерть (Віталій  Попере-
чний). Ірод благає на колінах по-
милувати його, але Смерть не-
вблаганна, і Чортик бере душу в 

пекло….
Зранку до вечора учні сповіща-

ли всім друзям, рідним і знайо-
мим добру новину про народжен-
ня Христа. Дзвін дзвіночка, голо-
сний спів та веселий сміх супро-
воджувавли дітей упродовж дня. 
Ох і ж радісно калядникам!

Все пройшло чудово. Було ве-
село і гамірно. Батьки пригощали 
колядників солодощами , цукер-
ками, пампушками, фруктами. На 
душі у всіх було радісно. Хоч і 
втомлені, однак, щасливі повер-
талися діти до своїх домівок. Ко-
жезізнавався, що запам’ятає ці 
свята на все життя.

Щоб свято стало незабутнім

Учасники вертепного дійства Острівської ЗОШ І-ІІІ ст.

Народознавство ●

Тетяна РУСЕНКО, 
старший бібліотекар 

Тернопільської центральної 
районної бібліотеки.

З сивої давнини до наших днів 
дійшло багато звичаїв і обрядів 
новорічно-різдвяних свят, що не-
суть в собі глибокий і символічний 
зміст: закликання всіх сил природи 
на допомогу хліборобу в боротьбі 
за врожай, а значить, за благоден-
ство, добробут, щастя в родині. У 
відомій колядці співається:

А що перший празник —
Рождество Христове,
Радуйся, ой радуйся, земле,
Син Божий народився!
А що другий празник —
Святого Василя,
Радуйся…
А що третій празник —
Святе Водохреще,
Радуйся…
Різдво — одне з найбільших 

християнських свят, яке входить у 
так звані “дванадесяті свята”, які 
християнська церква відзначає 
надзвичайно урочисто. За біблій-
ними твердженнями, в цей день 
народився Син Божий — Ісус Хрис-
тос. Йому, Царю царів, християни 
поклоняються вже протягом не од-
ного тисячоліття. Різдво Христове 
завершує сорокаденний Різдвяний 
піст, або ж, як називають у народі 
— Свята Чотиридесятниця. Напе-
редодні свята дотримуються суво-
рого посту. Вже після Різдва наста-
ють святі дні, або 12 днів, протягом 
яких відзначається свято. Різдво — 
це свято, яке відповідає уявленням 
народу про добробут, благополуч-
чя, благоденство, щастя і злагоду.

Свято Старого Нового року при-
падає на ніч з 13 на 14 січня за 
Григоріанським календарем. Вечір 
напередодні Старого Нового року 
називають Маланчиним. Вранці 14 
січня прийнято засівати. Цей обряд 
здійснюють тільки хлопчики або чо-
ловіки. 14 січня — свято на честь 
Василія Великого (329-379) архіє-
пископа Кесарії Кападокійської, що 

в Малій Азії. Церковні джерела ха-
рактеризують його як аскета, бого-
слова і вченого, автора кодексу 
чернечого життя. 14 січня також 
свято Обрізання Господнього (са-
ме тоді, згідно з церковними дже-
релами, відбулося обрізання Ісуса 
Христа за єврейським звичаєм). 
Найважливішими моментами тра-
диційного новорічного свята в 
Україні за старим стилем є риту-
альний стіл, щедрування й засіван-
ня, веселощі й забави. Переддень 
Старого Нового року своєю обря-
довістю нагадує переддень Різдва. 
Вечір в народі називається ще-
дрим, або багатим, що пов’язано зі 
звичаєм готувати багатий святко-
вий стіл, де на відміну від Святве-
чора обов’язково були й скоромні 
страви.

Хрещення Господнє, або Йор-
дан — третє і завершальне свято 
циклу різдвяно-новорічних свят. 
Православні та греко-католицькі 
християни його відзначають  
19 січня. Водохреще збігається зі 
святом Богоявлення, проте їх слід 
розрізняти. У народі ще зустріча-
ється назва цього свята — Йордан. 
Обряди в цей день, пов’язані з во-
дою і полягають у зануренні всіх 
бажаючих в ополонку. Багато хто 
вірить, що така процедура дарує 
здоровий дух та міць тіла.

14 січня, у перший день Нового 
року за старим стилем, у централь-
ній бібліотеці Тернопільського ра-
йону у смт. Великі Бірки проведено 
тематичну презентацією нових книг 
“Різдвяні свята українців”, які на-
дійшли до фонду з  Тернопільської 
обласної наукової бібліотеки. Осо-
бливо актуальні книги, присвячені 
різдвяним традиціям в Україні:

1. Артюх  Л. Звичаї українців у 
народному календарі. (Текст)/Л.
Артюх. — К.: Балтія-Друк, 2012 . — 
224.:іл.

Це історико-етнографічна  
характеристика свят та обрядів, 
починаючи від Святого вечора на-
передодні Різдва й закінчуючи ве-
черею на святого Миколая, а також 

опис найхарактерніших для цих по-
дій народних страв. Видання стане 
в пригоді широкому колу читачів, 
які цікавляться історією та сучас-
ним станом української побутової 
культури, етнографам, фахівцям-
кулінарам.

2. Воропай О. Звичаї нашого на-
роду. Народно-календарні звичаї. 
Український народний одяг (Текст): 
етнографічний нарис/О.Воропай . 
— К.: Унів.вид-во “Пульсари”, 2012. 
— 632 с. 

Це фундаментальна праця Олек-
си Воропая, підсумок його само-
відданої, багатолітньої пошукової 
роботи, яка охоплює річний 
календарно-обрядовий цикл жит-
тєдіяльності українців та традиції 
народного одягу. Видання розра-
ховане на всіх, кому дороге минуле 
нашого народу, його прадавні ко-
рені.

3. Скуратівський В.Т. Україн-
ський народний календар. (Текст) 
/В.Т. Скуратівський . — К.: Техніка, 
2010 . — 384 с.

Автор зібрав багатий матеріал 
про походження назв українських 
місяців та пов’язані з ними числен-
ні прислів’я і приказки, про зразки 
завбачень погоди та народні й ре-
лігійні свята з конкретним їх дату-
ванням, а також розвідки про най-
цікавіші обряди.

4. Сосенко К. Різдво — Коляда 
і Щедрий вечір: Культурологічна 
оповідь (Текст)/ К. Сосенко . — К.: 
Укр. письменник, 2010 . — 286 с. 

Книга написана видатним цер-
ковним діячем. Матеріал, яким 
оперує автор, відкриває прагли-
бини українського народознав-
ства.

5. Косміна О.Ю. Традиційне 
вбрання українців (Текст) 
/О.Ю.Косміна . — К.: Балтія-Друк, 
2008 . — Т.І: Лісостеп . — 160 с.: 
іл. Т. ІІ: Полісся. Карпати . — 160 
с.: іл. 

Традиційне українське вбрання 
є одним із символів українства, 
складовою, без якої немислима 
національна ідентичність україн-
ського народу. Інтерес до нього 
не зникає і в сучасному суспіль-
стві, та сьогодні воно відсутнє у 
щоденному використанні і висту-
пає як символ національної при-
належності, історико-культурної 
спадщини народу. Вишита сороч-
ка, крайка, вінок, очіпок, личаки, 
постоли, кожух, плахта — це роз-
маїття і колоритність українського 
національного одягу відповідає і 
різним регіонам України. 

Сподіваємося, що інтерес до 
такої важливої ланки української 
традиційної культури ніколи не 
згасне.

Новорічні презентації

Вітаємо з днем 
народження дирек-
тора НВК “Грабо-
вецька ЗОШ І-ІІ ст. 
— дошкільний на-
вчальний заклад” 
Ярослава Дмитро-
вича РЕШЕТУХУ.

Хай б’ється джерелом 

                     життя бурхливо,

Красивим буде весь життєвий шлях,

Прекрасним, щедрим, наче хлібна нива,

Чарівним, як мелодія в піснях. 

Нехай дороги стеляться крилато,

Будуть чисті, рівні, як струна.

І добро не обминає хату,

Як не обминає світ весна.

З повагою — колектив НВК 
“Грабовецька ЗОШ І-ІІ ст. — 

дошкільний навчальний 
заклад”.

Вітаємо з днем народження 
працівників Баворівської ЗОШ І-ІІІ 
ст. Оксану Володимирівну  
СЕМЧУК та Ірину Станіславівну 
БОБРІВЕЦЬ.

Бажаємо добра і довголіття,

У кожній справі хай щастить,

Вік щедрий, як калинове суцвіття,

В благополуччі й радості прожить.

З повагою — колектив 
Баворівської ЗОШ І-ІІІ ст.

З 55-річчям вітаємо завідуючу 
бібліотекою-філією с. Івачів Доліш-
ній Ольгу Володимирівну  
БЕРКЕТУ.

Хай будуть поруч віра і надія, 

Як два крила, що впасти не дадуть,

А сам Господь із милості наділить

Багато літ, що сонцем виграють. 

З повагою — відділ культури 
Тернопільської РДА, 

Тернопільська районна 
організація профспілки 

працівників культури.

Вітаємо з 55-річчям завідуючу 
бібліотекою-філією с. Івачів Доліш-
ній Ольгу Володимирівну  
БЕРКЕТУ.

Хай довгою буде життєва стежина,

Хай радістю кожна наповниться мить.

І все, чим багата й щаслива людина,

В щедротах своїх хай Господь освятить.

З повагою — працівники 
централізованої бібліотечної 

системи Тернопільського 
району.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження медсестру загальної прак-
тики сімейної медицини Шляхти-
нецької АЗПСМ Оксану Михай-
лівну МАТКОВСЬКУ.

Здоров’я, щастя та добра,

Наснаги, успіхів, тепла,

І повсякденно, повсякчас

Хай буде все у Вас гаразд!

З повагою — колектив 
Шляхтинецької АЗПСМ.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження медсестру загальної прак-
тики сімейної медицини Шляхти-
нецької АЗПСМ Оксану Михай-
лівну МАТКОВСЬКУ.

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 — працівники 
Шляхтинецької сільської ради.

Щиросердечно вітаємо  
з 60-річчям депутата Шляхтинець-
кої сільської ради Миколу Івано-
вича ТЕРЕЩЕНКА.

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 
Шляхтинецької сільської ради, 

члени виконавчого комітету, 
депутатський корпус.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження соціального працівника 
Буцнівської сільської ради Марію 
Андріївну ГОРИН.

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 
Буцнівської сільської ради, 

члени виконавчого комітету, 
депутатський корпус.
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Новації ●

Знайомство зблизька ●

Людмила АБРАМЕНКО, 
студентка 4 курсу  

відділення  “Журналістика”  
ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Перед черговим “бойовим” 
завданням, як завжди, хви-
лююсь — якою ж буде май-
бутня героїня мого нарису: 
сувора чи мила, комуніка-
бельна чи мовчазна, скром-
на чи честолюбна? А поки 
у моїй уяві роями кружля-
ли здогади, маршрутне 
таксі зупинилось непода-
лік пункту мого професій-
ного призначення. 

Усе: відкидаю дитячу невпев-
неність, озброююсь блокнотом 
із ручкою, входжу в кімнату і 
розумію, що даремно хвилюва-
лась, — отої кабінетної суво-
рості тут немає, є лише прива-
блива усміхнена жінка за робо-
чим столом, заповненим стан-
дартним журналістським інстру-
ментарієм. Одразу пропонує 
каву, щоб зігрітись. Спільну мо-
ву знаходимо надзвичайно 
швидко, мабуть, фахові навички 
допомагають. Мимоволі дізна-
юсь, що любить пані Галина по-
стійність та не любить змін. 
Обожнює музику зіркових 
1980-х. У вільний час, хоч його 
не так і багато, в’яже та виши-
ває. Або ж вдається до кулінар-
них експериментів заради своїх 
близьких. Або, як це не дивно 
звучить, їде з чоловіком на ри-
боловлю. “Ловиться не дуже, 
зате приємно як”, — констатує 
моя співбесідниця. У журналіс-
тиці позиціонує себе як правдо-
любець. Словом, навіть не уяв-
ляю собі, як у такому скромно-
му кабінеті вміщається такий 
яскравий феєрверк із жіночої 
мудрості, журналістської про-
фесійності, материнської до-
броти та вибухової харизматич-
ності, хоча і тут зайвий раз пе-
реконалась, що не інтер’єр 
прикрашає людей, а навпаки. 
Отож, знайомтесь і ви: Галина 
Миронівна Юрса — відома тер-
нопільська радіожурналістка, 
іменита авторка численних га-
зетних публікацій, а ще — від-
дана мати та кохана дружина. 

“Усі знайомі вважають мене 
тернополянкою, хоча насправді 
я не уродженка цієї місцевості”, 
— розповідає пані Галина. Від-
так дізнаюсь, що перед тим, як 
оселитись у “Файному”, доля 
приготувала для неї тривалі ге-
ографічні каруселі: Львів, Хер-
сон… Однак, розпочну тради-
ційно. Народилась моя героїня 
1965 року у містечку Рудки 
Львівської області. Писати про 
те, що маленька Галя з колиски 
мріяла стати журналісткою, не 
буду. Це банально, а, тим біль-
ше, недостовірно: навчаючись у 

місцевій школі, вона вподобала 
педагогіку, адже була приві-
тною, комунікабельною, тобто, 
володіла усіма якостями, які б 
забезпечили їй успішну вчи-
тельську кар’єру. Ще й писати 
дівчині майстерно вдавалось: 
іноді звичайні шкільні твори ви-
писувала на цілий 12-аркушевий 
зошит. У ті нелегкі часи, коли 
комуністичній партії масово 
складали похвальні оди, на ко-
ну учнівської майстерності був 
не тільки гуманітарний хист, а й 
толерантність наставників. 
“Часто згадую Дарію Степанів-
ну Лютик, яка хоч і викладала 
російською, зате творчих крил 
не обрізувала. Коли я не згаду-
вала наше “вельмишановне” 
радянське керівництво, вона не 
карала за це низькими оцінка-
ми. Хоча потрібно бути вдячни-
ми і за двійки, адже, можливо, 
це вчительський спосіб вказати 
на ваші недоліки і стимулювати 
таким чином бажання вдоско-
налюватись”, — зауважує з по-
смішкою пані Галина. 

Проте фортуна випробовува-
ла її мрії: після завершення на-
вчання одразу освоїти цю не-
легку професію не вдалось, два 
роки працювала у шкільній бі-
бліотеці. Найбільше тоді засму-
чувала читацька інертність: книг 
так багато, а охочих потовари-
шувати з ними обмаль. Проте 
дівчині, окриленій бажанням 
змінити цю тотальну неспра-
ведливість, вдавалось успішно 
популяризувати читацьке від-
відування. А після бібліотеки 
розпочався новий етап у її жит-
ті. Не обійшлось без мандрів. 
Херсонське напівморське пові-

тря, мальовничі краєвиди, ви-
тончена архітектура... Проте 
стовідсотково милуватись ту-
тешніми принадами Галина тоді 
не могла, адже паралельно 
освоювала у місцевому училищі 
популярну у 1980-х професію 
ткалі. Хоча і стіни закладу по-
кинула з відзнакою, але своє 
майбутнє за ткацьким верста-
том не бачила. “Ткаля, чесно 
кажучи, з мене вийшла не над-
то хороша”, — зізнається мені. 
“Та й відчувала, що моє творче 
єство посилало сигнали для по-
рятунку”, — замислено продо-
вжує.

Далі була ще одна мандрів-
ка. Цього разу опинилась на 
Тернопіллі. Захворів улюбле-
ний дідусь Григорій, тому за-
лишатись у Херсоні дівчина 
більше не могла. “Я часто зга-
дую його мудрість. Дідусь роз-
повідав, як потрібно будувати 
сім’ю, як повинна поводитись 
дружина. Може, саме завдяки 
його виваженим порадам мені 
вдалось сьогодні пізнати справ-
жнє сімейне щастя”, — каже 
моя співрозмовниця. А щоб не 
руйнувати хронологію, продо-
вжу. Після херсонської роман-
тики потрапила... на Тернопіль-
ський бавовняний комбінат. 
Щоб не згущувати барви, до-
дам, що простій львівській ді-
вчині із шаленим потенціалом 
навіть тут вдалось проявити 
творчість. У розпорядженні 
комбінату були радіо та газета, 
таким шансом гріх було не ско-
ристатись. Розпочала свою 
творчість гідно — із критичних 
матеріалів про труднощі робіт-
ничих буднів. “Якщо мене б за-

питали, хто був ідейним на-
тхненником моїх журналіст-
ських спроб, то, в першу чергу, 
спадає на думку ім’я колишньо-
го редактора “Текстильника” 
Параскевії Федорівни Трач”, — 
пригадує пані Галина. А потім 
було заміжжя. Ще пізніше — 
чергова порція студентства, 
щоправда, на обожнюваному 
тепер уже факультеті журналіс-
тики у Львівському університеті 
ім. І. Франка. “До речі, якби не 
мій чоловік, можливо, я б і не 
набралась такого публіцистич-
ного запалу. Одного вечора 
Йосиф сказав, що я повинна 
розвиватись творчо, адже поки 
я перебиваюсь на робітничих 
професіях, мій талант пропа-
дає”, — довірливо, з деякою 
самоіронією розповідає мені 
жінка. 

1989 рік став для Галини 
Юрси особливим. Лави студен-
тів факультету журналістики 
Львівського державного універ-
ситету поповнились ще однією 
студенткою, хоча і 25-річною. 
“Для навчання не буває надто 
пізньої, або ж надто ранньої 
пори. І яскравий тому приклад 
— я. Після тривалої відірваності 
від підручників та конспектів 
мені вдалось здати три іспити 
на “тверді” четвірки, погодь-
тесь, це вже маленька перемо-
га”, — скромно підсумовує во-
на. Із викладацького складу 
університету пригадує Володи-
мира Гоя, Йосипа Лося, Ольгу 
Федик, яка робила багато кри-
тичних зауважень, але лише з 
благородною метою. “Ганяли” 
теорією й практикою шалено, 
але без цього не відбулося б 
становлення мене як повноцін-
ного журналіста”, — констатує 
моя співбесідниця. А потім і 
працевлаштування не забари-
лось: доля пов’язала 
журналістку-початківця із “По-
дільським словом”. Тонкощі 
праці у районній газеті не ляка-
ли. “І нині з трепетом згадую 
свій перший репортаж із тов-
столузьких змагань пожежних 
добровільних дружин. Я, щоб 
додати солідності іміджу, одяг-
нула класичний костюм і туфлі 
на підборах, зробила святкову 
зачіску, макіяж. Потім, щоправ-
да, каялась. Особливо, коли зі-
псувалась погода: задощило та 
повіяло нестерпним холодом. 
Добре, що пожежники нагоду-
вали мене і дали робочу фор-
му”, — з усмішкою згадує пані 
Галя.

1997 року моя героїня уже 
стажувалась у Тернопільській 
обласній державній телерадіо-
компанії. Хоча серйозно захо-
плювалась радіо, про допису-
вання у друковані видання не 
забувала ніколи. Знову ж таки 
позиціонувала себе як 

журналіст-правдолюбець. Пер-
ший критичний сюжет стосу-
вався парадоксальної відсут-
ності в обласному центрі 
пам’ятника Соломії Крушель-
ницькій. Пізніше вийшла в ефір 
і перша авторська програма — 
“Новини Тернопільського райо-
ну” (проіснувала до 2002 року). 
Продовжувала експерименту-
вати: пробувала себе в ролі 
ведучої у різнотематичних про-
грамах (“Вервиця”, “Шкільні 
орієнтири”, “Духовні обереги”, 
“Пісенна мозаїка”, “У ритмі ча-
су” та ін.). Ділиться зі мною й 
секретами гостроти журналіст-
ського пера: “Якщо готуєш кри-
тичний матеріал, потрібно мати 
декілька прикладів якихось не-
гативних вчинків. Тільки тоді 
можна розпочинати підготовку 
матеріалу, та й то не слід за-
бувати про апелювання до опо-
нента лише шанобливо, лише 
на “Ви”. 

З теплотою говорить пані Га-
лина про своїх добрих настав-
ників, які вчили “радійному” ре-
меслу, — Петра Бубнія, Воло-
димира Клюйка, Богдана Гра-
бовського, Михайла Зубика, 
Володимира Сіробабу, Романа 
Заяця та інших. Сьогодні Гали-
на Юрса — обличчя, тобто го-
лос, Тернопільської районної 
радіокомпанії “Джерело”.  До-
писування у пресу не покидає. 
Зазвичай героями її письмових 
творінь стають прості, однак 
хороші люди. “Без усяких сен-
тиментів скажу, що найголовні-
ше в нашій професії — людино-
любство”, — афористично роз-
мірковує вона. Читаю у її сяю-
чому погляді, що це правда. 

Твердий журналістський пан-
цир залишає перед порогом 
свого дому, адже сенс свого іс-
нування вбачає у родині: лю-
блячому супутникові життя Йо-
сифові, синах (Володимирі — 
26 років, Богданчикові — 7). 
Свого молодшого сина народи-
ла у сорокарічному віці, проте 
героїнею чи екстрималкою се-
бе не вважає. Як і не ототож-
нює себе із хворими майже не-
виліковною недугою зірковості 
особистостями. “Коли піду на 
пенсію, заведу собі трьох котів, 
вирощуватиму на дачі квіти, 
можливо, більше вишиватиму”, 
— ділиться планами на майбут-
нє пані Галина. А я подумки до-
повнюю: “І писатимете, писати-
мете!”. 

31 січня Галина Юрса при-
йматиме вітання з днем наро-
дження від друзів, співробітни-
ків, шанувальників її публіцис-
тичної творчості. Побажаю цій 
неординарній жінці невичерп-
них джерел натхнення, сімей-
ного благополуччя, нових ціка-
вих зустрічей на нелегкому 
журналістському шляху!

Галина Юрса: жінка-феєрверк

Головний редактор Тернопільської районної  
радіокомпанії “Джерело” Галина Юрса.

Марія БЕЗКОРОВАЙНА.

В Україні реорганізували 
санітарно-епідеміологічну 
службу. З 1 січня 2013 року 
функції СЕС передали 
Держсанепідемслужбі та її 
структурному підрозділу — 
Центру медичної профілак-
тики. Такі зміни відбулися 
відповідно до Наказу МОЗ 
України від 21 вересня 2012 
року №176-О “Про ліквіда-
цію бюджетних установ, за-
кладів та організацій, що 
належать до сфери управ-
ління Міністерства охорони 
здоров’я України”.

Процес реформування СЕС 
торкнувся і Тернопільщини, де 
створено головне управління 
Державної санітарно-
епідеміологічної служби в Тер-
нопільській області на чолі з 
Володимиром Паничевим та 

державна установа “Тернопіль-
ський обласний лабораторний 
центр”. З 1 січня цього року 
функції Тернопільської районної 
СЕС, але дещо урізані та оптимі-
зовані, передані новостворено-
му Теребовлянському міжрайон-
ному управлінню головного 
управління Держсанепідслужби 
в Тернопільській області, яке 
очолив Віталій Сивак. У повно-
важеннях управління залишить-
ся, зокрема, здійснення переві-
рок. Щоправда, згідно з наказом 
МОЗ, їх кількість значно скоро-
титься. Наприклад, суб’єктів 
господарювання з високим сту-
пенем ризику перевірятимуть 
раз на рік (раніше — щоквар-
тально), із середнім — раз на 
три роки (раніше — щопівроку), 
з низьким — раз на п’ять років 
(раніше — раз на рік).

— Щодо критеріїв, за якими 
суб’єктів господарювання відно-
ситимуть до тих чи інших ступе-

нів ризику, Кабмін своєю поста-
новою від 19 вересня 2012 року 
за поданням Держсанепідслуж-
би України затвердив нові під-
ходи, — повідомив начальник 
Теребовлянського міжрайон-
ного управління Головного 
управління Держсанепідслуж-
би в Тернопільській області, 
головний державний санітар-
ний лікар Теребовлянського і 
Тернопільського районів Віта-
лій Сивак. — Відтак, більшість 
видів господарської діяльності, 
які не створюють реальної за-
грози для життя та здоров’я гро-
мадян, відноситимуться до низь-
кого та середнього ступеня ри-
зику й лише незначна їх кількість 
— до високого. Це стосується 
насамперед тих об’єктів госпо-
дарювання, діяльність яких може 
призвести до виникнення та 
розповсюдження масових інфек-
ційних та неінфекційних хвороб. 
Наприклад, діяльність, пов’язана 

із наданням стаціонарної медич-
ної допомоги, водопостачання у 
населених пунктах із населен-
ням понад 100 тисяч осіб; ви-
робнича діяльність, у якій задія-
но понад 500 осіб; діяльність, 
пов’язана із вихованням, на-
вчанням та оздоровленням ді-
тей. Відтак, згідно з цими кри-
теріями, школи, дитячі садочки, 
табори, лікарні тощо планово 
перевірятимуть лише один раз 
на рік. 

Лабораторні дослідження 
відтепер проводитимуть у Те-
ребовлянському міжрайонному 
відділі Тернопільського облас-
ного лабораторного центру, 
який знаходиться за цією ж 
адресою, що й Теребовлянське 
міжрайонне управління голов-
ного управління Держсанепід-
служби в Тернопільській облас-
ті: м. Теребовля, вул. Засті-
ноцька, 20. Щоправда, меш-
канці Тернопільського району 

лабораторні дослідження мо-
жуть пройти і в Тернопільсько-
му міському відділі Тернопіль-
ського обласного лабораторно-
го центру за адресою: м. Тер-
нопіль, вул. Кн. Острозького, 
21А. Обов’язки завідувача Те-
ребовлянського міжрайонного 
відділу Тернопільського облас-
ного лабораторного центру ви-
конує Віктор Гудзь.

У зв’язку з реформуванням 
Головного управління Держсан-
епідслужби у Тернопільській 
області відбулися деякі зміни, 
пов’язані з імунопрофілактикою 
та зберіганням імунобіологіч-
них препаратів. За санепід-
службою залишається тільки 
право контролювати заходи 
імунопрофілактики, а обов’язки 
планування, зберігання, розпо-
ділу, передачі вакцини покла-
дені на головне управління охо-
рони здоров’я Тернопільської 
облдержадміністрації.

У Тернопільському районі ліквідували СЕС
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ут-1
06.00 “Доброго ранку, 
      Україно!”
06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.10, 7.05, 8.05 Спорт.
06.50 Смiх з доставкою 
      додому.
07.20 Кiножурнал “Хочу 
     все знати”.
08.20 Д/ф “Н. Бiлохвостикова. 
Без гучних слiв”.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.20 Д/ф “Контингент.
        В’єтнам”.
10.15 Т/с “Маруся”.
11.45 “Надвечiр’я”.
12.15 Свiтло.
12.40 “Вiра. Надiя. Любов”.
13.35 “Адреналiн”.
15.00 Новини.
15.20 Euronews.
15.35 Дiловий свiт.
     Агросектор.
15.50, 18.20 Криве дзеркало.
18.05, 21.10 Дiловий свiт.
20.40 За лаштунками 
      Шустер-Live.
21.15, 22.50 Шустер-Live.
22.45 Трiйка, Кено, 
        Секунда удачi.
00.30 Пiдсумки.

Канал “1+1”
06.10, 7.00, 8.00, 9.00, 
     19.30 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.30, 8.05, 
     9.10 “Снiданок з “1+1”.
07.25 М/ф “Ескiмоска”.
10.00 “Шiсть кадрiв”.
10.35, 17.10 Т/с “Величне 
      столiття. Роксолана”.
12.40, 13.45 Т/с “Цiкава
       Варвара”.
14.50 “Сiмейнi мелодрами”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-2”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
20.15 “Вечiрнiй Київ”.
22.00 Бойовик “Ред”. (2).
00.10 Трилер “28 днiв 
      потому”. (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 “Мар`їна роща”.
10.55 Д/с “Слiдство вели...” 
       з Л. Каневським-2”.

12.50, 18.10 Т/с “Господиня
       тайги”.
14.30 “Судовi справи”.
15.20 “Сiмейний суд”.
16.15 Т/с “Вищий пiлотаж”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Справедливiсть”.
22.30 Т/с “Бригада”. (2).

ICTV
06.05 Свiтанок.
07.05, 7.45 Дiловi факти.
07.15 Т/с “Леся+Рома”.
07.50 Стоп-10.
08.45, 12.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.15, 23.45 
    Надзвичайнi новини.
10.05, 16.50 Т/с “Вулицi \
      розбитих лiхтарiв”.
11.55, 13.00 Т/с “Група “Zeta”.
13.50, 22.00 Т/с “Прокурорська
       перевiрка”.
14.55, 20.00 Т/с “Даiшники”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.00 Т/с “Таксi”.
00.40 Х/ф “Надмiрне
        насильство-2”. (2).

стб
06.15 Х/ф “Розiграш”.
07.55 Х/ф “Чудес не буває”.
09.55, 18.00 Х/ф “Дихай
       зi мною”.
17.50, 22.00 “Вiкна-новини”.
19.55, 22.25 “Моя правда.
      ВIА Гра”.
23.20 “Зоряне життя. 
   Вiдверто про перший секс”.
00.25 Х/ф “Жiноча iнтуїцiя”.

новий канал
06.00, 6.45 Очевидець. 
Найсмiшнiше.
06.40, 7.10, 7.40, 8.45 Пiдйом.
07.30, 8.30, 19.00 Репортер.
07.35, 8.35, 19.20, 1.10 
          Погода.
09.00, 16.45 Т/с “Вiола 
    Тараканова. У свiтi 
    злочинних пристрастей-3”.
10.05, 19.35 Т/с “Татусевi 
         доньки”.
13.15, 14.15 Kids’ Time.
13.20 М/с “Злюки бобри”.
14.40 Т/с “АйКарлi”.
15.45 Т/с “Третя планета
           вiд Сонця”.
17.55, 20.40 Т/с “Воронiни”.
19.15 Спортрепортер.

21.40 Т/с “Щасливi разом”.
22.45 Т/с “Школа”. (2).
23.50 Т/с “Щоденники 
     вампiра”. (2).

тРК «україна»
06.10 Т/с “Єфросинiя. 
       Продовження”.
07.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.20 “Ранок з “Україною”.
09.20, 12.45 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Дикий-3”.
11.50 “Хай говорять”.
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Право на захист.
17.10 Т/с “Нерiвний шлюб”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Дикий-3”.
20.50 Т/с “Право на правду”.
21.45 Т/с “Ментовськi 
       вiйни-6”. (2).

К1
06.00 “Ранок на К1”.
07.30 М/ф.
10.15, 22.00 “Жiноча лiга”.
11.10, 23.50 Х/ф “Жандарм
         iз Сен-Тропе”.
13.00, 23.00 Т/с “Клiнiка”.
13.50 Т/с “Менталiст”.
14.40 “Шопiнг-монстри”.
15.25, 18.00 “Звана вечеря”.
16.15 “Орел i решка”.
17.10 “Дiм, на заздрiсть усiм”.
19.00 “КВК-2012”.
21.10 “Розсмiши комiка”.

нтн
06.10 “Правда життя”.
07.10 Х/ф “Секретний 
        фарватер”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.

10.00 Т/с “Термiново 
       в номер-3”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.50 Т/с “Ланцюг”.
14.40 Т/с “Лiтєйний”.
16.30 Т/с “Днiпровський рубiж”.
19.00 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Вчора 
      закiнчилася вiйна”.
22.45 Х/ф “Сонячний удар”.
00.25 Х/ф “Лiсоруб”. (3).

тЕт
06.40 Дiзнайся як.
06.55 Т/с “Як я зустрiв
        вашу маму”.
07.30, 8.25 М/с 
       “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
09.00 Т/с “Кремлiвськi 
    курсанти”.
10.00 Т/с “Всi жiнки відьми”.
11.00 Т/с «Та, що говорить
        з привидами».
12.00 Т/с “Метод Лаврової”.
12.55 Богиня шопiнгу.
13.35 Т/с “Моя прекрасна няня”.
14.40, 20.30 Даєш молодьож!
15.40 Вайфайтери.
16.15 Т/с “Сплiт”.
17.15 Досвiдос.
17.40 Половинки.
18.20 Одна за всiх.
19.25 Шури-мури.
21.35 Що якщо?
22.00 Вiталька.
22.30 Т/с “Метод Лаврової”.
23.30 Анекдоти.

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, 4.15 “Модний
         вирок”.
12.15 “Час обiдати!”
12.50 “Доброго здоров’ячка!” 
      з Г. Малаховим.
14.00 Iншi новини.
14.25, 18.40 “Зрозумiти. 
         Пробачити”.
15.30 “Хочу знати”.
16.00 “Єралаш”.
17.05 “Чекай на мене”.
19.05 “Людина 
         i закон”.
20.05 “Поле чудес”.
21.00 “Час”.
21.30 Комедiя “Кавказька 
       полонянка, або 
       Новi пригоди Шурика”.
23.00 “Вечiрнiй Ургант”.
23.50 Х/ф “Брати”.

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. Надзви-
чайна 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 “Лягавий”.
23.20 Х/ф “Моє останнє
        перше кохання”.

Enter-фiльм
08.30 Х/ф “Мар’я-майстриня”.
09.50 Х/ф “Русалонька”.
11.00 Д/ф про кiно.
12.00 Х/ф “Крiзь терни
       до зiрок”.
15.00, 20.00 Т/с “Червона 
        капела”.
17.00 Х/ф “Небезпечний вiк”.
18.30 Х/ф “Акваланги на днi”.
22.00 Х/ф “Золотий пил”.
23.30 Х/ф “Заколот 
         на “Баунтi”.

ут-1
06.05 Пiдсумки.
06.20 Свiт православ’я.
07.00 Клуб гумору.
08.00, 10.15 Шустер-Live.
09.55 Школа юного суперагента.
12.35 Криве дзеркало.
17.00 “Таємницi успiху” 
      з Н. Городенською.
17.35 Х/ф “Пiдданi революцiї”.
19.00 Золотий гусак.
19.30 Жарт з В. Винокуром.
19.55 Зiрки гумору. 
20.50 Мегалот.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Кабмiн: подiя тижня.
21.30 Українська пiсня.
22.00 Зiрки гумору. 
        О. Степаненко.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Твiй голос.
23.25 Ера здоров’я.
23.50 Фiльм-концерт “  
       В. Леонтьєв.

Канал “1+1”
06.05 “Ремонт +”.
06.40 “Я люблю Україну-3”.
08.00 “Свiтське життя”.
09.00 “Хто там?”
10.10, 10.35 М/с “Чiп i Дейл”.
11.00 “Свiт навиворiт-3: 
  Танзанiя, Ефiопiя”.
11.50 Комедiя “Агент 
      Кодi Бенкс-2.
     Пункт призначення  Лондон”.
13.50 Комедiя “Мiсiс Даутфайр”.
16.30 “Вечiрнiй Київ”.
18.30 “Розсмiши комiка”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Х/ф “Пiрати Карибського
     моря-3: на краю землi”. (2).
23.15 Комедiя “День бабака”.

Iнтер
07.55 “Справедливiсть”.
09.55 “Орел i решка”.
10.50 “Велика рiзниця в Одесi”.
12.40 “Велика рiзниця”.
13.45 Т/с “Сашка, любов моя”.

17.10 “Проводи Старого року
          з М. Галкiним”.
20.00 “Подробицi”.
20.25 Концерт “Юрмала-2012”.
22.10 Х/ф “Стерво”. (2).
00.10 Великий бокс. 
   Макс Бурсак vs. Жульєн Марi.

ICTV
06.15 Козирне життя.
06.50 Т/с “Таксi”.
08.30 Зiрка YouTube.
09.30 Дача.
10.25 Квартирне питання.
11.20, 15.20 Дивитися всiм!
12.15 ОлiмпiЛяпи.
13.00 За кермом.
13.25 Х/ф “Брюс Всемогутнiй”.
16.05 Нетаємнi файли.
17.00 Екстрений виклик.
17.55 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Х/ф “Смертельна 
      зброя”. (2).
20.55 Х/ф “Смертельна 
       зброя-2”. (2).
22.55 Х/ф “Смертельна з
      броя-3”. (2).
00.55 Х/ф “Смертельна 
       зброя-4”. (2).

стб
06.50 Х/ф “Дами 
        запрошують кавалерiв”.
08.10 “Караоке на Майданi”.
09.05 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
10.45 “Хата на тата”.
12.15 “Моя правда. ВIА Гра”.
15.15 “Слiдство ведуть
        екстрасенси”.
19.00 Х/ф “Мiй коханий генiй”.
22.40 “Зоряне життя.
        Актори однiєї ролi-2”.
23.40 Х/ф “Золоте теля”.

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.
10.55 Уральськi пельменi.
12.20 Люди ХЕ.
13.25 Нереальна iсторiя.
14.30 Т/с “Татусевi доньки”.
17.20 Х/ф “Дiти шпигунiв-2: 
     острiв втрачених бажань”.
19.40 Х/ф “Руйнiвник”.
22.00 Х/ф “У зонi смертельної 
        небезпеки”.
00.10 Х/ф “Нескiнченний 
      свiт”. (2).

тРК «україна»
06.00 Срiбний апельсин.
07.00, 19.00 Подiї.
07.10 Т/с “Iнтерни”.
09.00 Кращий кухар на селi.
10.00 Таємницi зiрок.
11.00 Т/с “Матусю, 
       я кiлера люблю”.
13.10 Х/ф “Допустимi жертви”.
15.00 Т/с “Слiд”.
16.20 Т/с “П’ятницький”.
21.15 Т/с “Мент у законi-6”.
00.50 Х/ф “Американський
        пирiг-3: весiлля”. (2).

К1
06.00 “Ранок на К1”.
07.30, 10.00 М/ф.
09.00 М/с “Казки Ганса 
     Хрiстiана Андерсена”.
11.10 М/ф “Велика подорож 
        Пуха”.
12.25 Х/ф “Iнший я”.
14.00 “Подаруй собi життя”.
15.00 Х/ф “Турецький гамбiт”.
17.15 “Розсмiши комiка”.
19.00 “КВК-2012”.
21.10 Т/с “Надприродне”. (2).
23.30 Х/ф “Просто друзi”.

нтн
06.35 “Легенди бандитського
         Києва”.
07.00 Х/ф “Велика пригода
        Зорро”.

08.30 Т/с “Прямуючи на пiвдень”.
10.20 “Залiзний Оскар”.
10.50 “Випадковий свiдок”.
11.30 “Речовий доказ”.
12.00, 23.00 “Головний свiдок”.
12.50 Т/с “Днiпровський рубiж”.
15.20 Т/с “Чокнута”.
19.00 Т/с “Павутиння-5”.
22.35 “Свiдок”.
23.50 Х/ф “Чистильник”. (2).

тЕт
06.00, 10.40 Єралаш.
07.05 Т/с “Як я зустрiв 
       вашу маму”.
07.40 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.35 Байдикiвка.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Лiло i Стiч”.
11.25 Т/с “Моя прекрасна няня”.
13.35 Одна за всiх.
14.25 Х/ф “Вуличнi танцi”.
16.30 Х/ф “Вуличнi танцi-2”.
18.20 Х/ф “Будинок
         Великої Матусi”.
20.40 Вiталька.
22.25 Веселi мамзелi.
23.00 Х/ф “Орки”. (3).
00.45 Comedy Woman.

перший канал 
(україна)

05.50, 6.10 Х/ф “Вiдплата”.
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
          18.00 Новини.
08.00 “Грай, гармонь улюблена!”
08.40 “Смiховинки.
        Новi пригоди”.
08.55 “Розумницi i розумники”.
09.40 “Слово пастиря”.
10.15 “Смак”.
10.55 Велика вiйна. “Сталiнград”.
12.10 Х/ф “Гарячий снiг”.
14.00 “Мiсто у вогнi”.
15.20 Народження легенди. 
     “Кавказька полонянка”.
16.20 Комедiя “Кавказька 

      полонянка, або Новi
       пригоди Шурика”.
18.20 “Леонiд Гайдай. 
      Великий пересмiшник”.
19.10 Комедiя “Операцiя
   “И” та iншi пригоди Шурика”.
21.00 “Час”.
21.25 “Сьогоднi увечерi”.
22.55 Х/ф: “Пес Барбос i 
   незвичайний крос”, “Самогонники”.
23.25 Комедiя “На Дерибасiвськiй
    гарна погода, або На 
   Брайтон-Бiч знову йдуть дощi”.

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 “Жiночий погляд” 
       з О. Пушкiною.
12.15 “Нашi” з Львом 
     Новоженовим”.
13.05 “Гарячий снiг Сталiнграда”.
14.25 “Слiдство вели...”
15.20 “Очна ставка”.
16.20 О. Журбiн. Мелодiї 
        на згадку.
17.30 Т/с “Одiссея сищика 
         Гурова”.
21.10 “Огляд. 
         Надзвичайна подiя”.
21.45 Т/с “Незабутнє шоу” 
    з циклу “Слiдчий комiтет”.
23.35 “Таємнича 
       Росiя”. “Загадковi
       черепи, або Дослiди
       над людством?”

Enter-фiльм
09.00 Х/ф “Русалонька”.
10.30 Навколо смiху.
12.00 Д/ф про кiно.
13.00 Х/ф “Бум”.
14.30 Х/ф “Бум-2”.
16.00 Т/с “Гостя з майбутнього”.
23.30 Х/ф “Крiзь терни до зiрок”.

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.



П’ятниця, 25 січня 2013 року12 Програма телепередач
Неділя, 3 лютого

Програми місцевих телекаНалівTV-4
Понеділок, 28 січня
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Знати більше.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.15, 10.45 Ранковий фітнес.
09.30 «Справжня ціна».
09.45 Програма «Про нас».
10.00 Т/с «Полюби ворога свого». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 Хіт-парад.
13.00 Програма «Більше спорту».
13.15 Енциклопедія.
13.40 Вікно в Америку.
14.00 Х/ф «Живим». (1).
17.00 «Цей загадковий світ».
17.30 Програма «Гал-кліп».
18.00 Т/с «Полюби ворога свого». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Сільський календар».
20.40 Дім книги.
21.00 Наші вітання.
21.30 Програма «Коліжанка».
22.35 Х/ф «Коли орел атакує». (2).
00.15 Час-Tайм.
ттБ
Профілактика
14.00 Д/ф «Пресвітлої дороги свічка чорна», ч. 1.
14.50 «Замки Тернопілля».
15.00 «Кіноісторії нашого часу».
15.30 «Звитяга».
16.00 «Вісті ТТБ».
16.15 «Чудесний канал».
16.40 «Юні експерти».
16.45 «До речі, про речі».
17.00 «Новини України».
17.15 «Телемандри».(Козелець).
17.30 «Казки Миколаївського зоопарку».
18.00 «В об’єктиві ТТБ».
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 «Окрилені солоспіви».
20.15 «Будьте здорові».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Час реформ».
21.30 «Урок… для батьків».
22.30 «Актуально».
22.45 Х/ф «Циган». (1).
24.00 Мовлення у цифровому форматі.
TV-4
вівторок, 29 січня
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Сільський календар».
08.00 «Справа мого життя».
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.15, 10.45 Ранковий фітнес.
09.30 «Цей загадковий світ».
10.00 Т/с «Полюби ворога свого». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 Хіт-парад.
13.00 «Музичні делікатеси».
13.30 «Справа мого життя».
14.00 Х/ф «Лос-Анджелесом без карти». (1).
17.00 «Цей загадковий світ».
17.30 Програма «Обрані часом».
18.00 Т/с «Полюби ворога свого». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Межа правди.
21.00 Наші вітання.
21.30 Програма «Фільми та зірки».
22.35 Х/ф «Гарпії». (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 «Будьте здорові».
10.30 «Час країни».
11.00 «У країні Мультляндії».

12.00 «Економічне коло».
13.25 «Плекайте мову».
13.30 «Забуті пісні».
13.45 «Новини України».
14.00 «Час реформ».
14.30 Д/ф «Пресвітлої дороги свічка чорна», ч. 2.
15.15 «100 шедеврів».
15.30 «В об’єктиві ТТБ».
15.45 «Окрилені солоспіви».
16.15 «Хатинка Василинки».
16.40 «Ясна справа».
17.00 «Новини України».
17.15 «Світ професій».
17.30 «Діловий ритм».
18.00 «Cтудмістечко».
18.15 «Пісні нашого краю».
18.30 «Дім Грушевських у Києві».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Актуально».
19.45 «Зона ризику».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Час реформ».
21.30 «Крути».
22.30 «Актуально».
22.35 Х/Ф «Циган». (1).
24.00 Мовлення у цифровому форматі.
TV-4
Cереда, 30 січня
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Межа правди.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.15, 10.45 Ранковий фітнес.
09.30 «Цей загадковий світ».
10.00 Т/с «Полюби ворога свого». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 Вечір пам’яті Мирослава Коцюлима
         «Душа осяяна театром».
13.00 «Гал-кліп».
13.30 Програма «Обрані часом».
14.00 Х/ф «Добрий день, я ваша тітка». (1).
16.40 «Чарівний ключик».
17.00 «Цей загадковий світ».
17.30 Програма «Коліжанка».
18.00 Т/с «Полюби ворога свого». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Програма «Обрані часом».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Музичні делікатеси».
22.35 Х/ф «Гидке каченя». (1).
00.15 Час-Tайм.
ттБ
07.00, 13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
07.30 «Удосвіта».
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Пісні нашого краю».
10.15 «Світ професій».
10.30 «Час країни».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Зона ризику».
13.25 «Плекайте мову».
13.30 «Студмістечко».
13.45 «Новини України».
14.00 Д/ф «Пресвітлої дороги свічка чорна», ч. 3.
14.55 «Духовні скарби України».
15.00 «Удосвіта».
15.30 «Енергоманія».
16.15 «Чудесний канал».
16.40 «Іноземна для дітей».
16.50 «Історія однієї пісні». 
         («Родимий край, село родиме»).
17.00 «Новини України».
17.15 «Вінтаж».
17.30 «Після школи».
17.45 «Санкт-Петербурзький гірничий музей».
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 Муз. фільм «Кохання чисте, як росинка».
20.00 «Крізь призму часу».

20.30 «Галерея образів».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Час реформ».
21.30 «Брати по неволі».
22.30 «Актуально».
22.45 Х/ф «Повернення Будулая». (1).
24.00 Мовлення у цифровому форматі.
TV-4
Четвер, 31 січня
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Програма «Обрані часом».
08.05 Програма «Фільми та зірки».
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.15, 10.45 Ранковий фітнес.
09.30 «Цей загадковий світ».
10.00 Т/с «Полюби ворога свого». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 Вечір пам’яті Мирослава Коцюлима «Душа 
осяяна театром».
13.00 Програма «Коліжанка».
13.30 Формула здоров’я.
14.30 Х/ф «Добрий день, я ваша тітка». (1).
17.00 «Цей загадковий світ».
17.30 «Музичні делікатеси».
18.00 Т/с «Полюби ворога свого». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Знати більше.
21.00 Наші вітання.
21.30 Програма «Фільми і зірки».
22.35 Х/ф «Справжнє кохання». (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 «Пісні нашого краю».
10.15 «Думки вголос».
10.30 «Час країни».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Після школи».
12.15 «Вінтаж».
12.30 «Уряд на зв’язку з громадянами».
13.25 «Плекайте мову».
13.30 «Надія є».
13.45 «Новини України».
14.00 «Час реформ».
14.30 Д/ф «Черешневий гай Алли Дутківської».
15.00 «Признання долі».
15.30 «Фабрика ідей».
16.15 «Чудесний канал».
16.40 «Іноземна для дітей».
16.50 Д/ф «Сергій Параджанов».
17.00 «Новини України».
17.15 «Музей-садиба О. Грибоєдова».
17.30 «Співає В. Кириченко».
18.00 «Загублені у часі».
18.15 «Пісні нашого краю».
18.30 «Пам’ять Софії Київської».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Актуально».
19.45 «Що робити?».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Час реформ».
21.30 «Розмова без нотацій».
22.30 «Актуально».
22.45 Х/Ф «Повернення Будулая». (1).
24.00 Мовлення у цифровому форматі.
TV-4
П’ятниця, 1 лютого
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Справа мого життя».
08.00 Програма «Больова точка».
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.15, 10.45 Ранковий фітнес.
09.30 «Цей загадковий світ».
10.00 Т/с «Полюби ворога свого». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 Хіт-парад.
13.00 Програма «Обрані часом».
13.30 Програма «Музичні делікатеси».

14.00 Х/ф «Смішні люди». (1).
17.00 «Цей загадковий світ».
17.30 «Гал-кліп».
18.00 Т/с «Полюби ворога свого». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.10 «Сільський календар».
20.40 Програма «Слід».
21.00 Наші вітання.
21.30 Енциклопедія.
22.35 Х/ф «Ангел з майбутнього». (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 «Пісні нашого краю».
10.15 Д/ф «Печерне місто Чуфут-кале».
10.30 «Час країни».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Що робити?»
13.25 «Плекайте мову».
13.30 «Загублені у часі».
13.45 «Новини України».
14.00 «Час реформ ».
14.30 Д/ф «Дві долі».
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 «Старий Луцьк».
18.15 «Пісні нашого краю».
18.30 «Назбиране».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Актуально».
19.45 Муз. фільм «Українські наспіви».
20.00 «Легенди чорного острова».
20.15 «Творимо сьогодення 
          заради майбутнього».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Час реформ».
21.30 «Абетка здоров’я».
22.30 «Актуально».
22.45 Х/ф «Повернення Будулая». (1).
23.55 «Музична хвиля ТТБ».
24.00 Мовлення у цифровому форматі.
TV-4
субота, 2 лютого
07.00 Провінційні вісті.
07.35 Х/ф «Острів Джорджа». (1).
09.00 Час-Tайм.
09.15, 11.00 Ранковий фітнес.
09.30 Знати більше.
10.30 Блага звістка з Р. Реннером.
11.00 Ранковий фітнес.
11.15 Програма «Про нас». 
11.30 Зміни свій світ.
12.00 Новини Європи.
12.30 Х/ф «Все перемагає любов». (1).
14.00 Програма «Обрані часом».
14.30 Мульфільми.
15.00 Х/ф «Пригоди маленького Мука». (1).
16.30 Дім книги.
17.00 Хіт-парад.
18.00 Наші вітання
19.00 Програма «Baby-boom».
19.30 Програма «Фільми та зірки».
20.00 Межа правди.
21.00 «Радуйтеся, всії люди». Різдвяне дійство.
23.30 «Музичні делікатеси».
00.10 Час-Тайм.
ттБ
07.00 «Вісті ТТБ».
07.30 Концерт І. Красовського.
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Пісні нашого краю».
10.15 «Назбиране».
10.30 «Час країни».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Дитячі забави».

12.30 «Музичний калейдоскоп».
13.00 «Азбука смаку».
13.25 «Плекайте мову».
13.30 «Забуті пісні».
13.45 «Новини України».
14.00 «Час реформ».
14.30 Д/ф «Галич столиця князя
         Данила Галицького».
15.00 «Театральні зустрічі». («Любов понад усе».).
16.00 «Скарби роду».
16.30 Фільм-дітям. «Червоні черевички».
18.00 Д/ф «Мелодії барв».
18.15 «Пісні нашого краю».
18.30 «Класна робота».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00 «Панорама подій».
19.30 «Смак життя».
20.00 «Своїми очима».
20.15 «Спортивні меридіани».
20.30 «У пошуках легенд».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Поклик таланту».
22.00 «Панорама подій».
22.30 Х/Ф «Повернення Будулая». (1).
23.35 «Хтось має іти далі…»
24.00 Мовлення у цифровому форматі.
TV-4
Неділя, 3 лютого
06.00 Х/ф «Острів Джорджа». (1).
07.45, 11.40 Ранковий фітнес.
08.00 Новини Європи.
08.40 Час-Тайм.
09.00 Повнота радості життя.
09.30 Програма «Справжня ціна».
09.45 Програма «Про нас».
10.00 Дім книги.
10.15 Пряма трансляція святої літургії з 
  архікатедрального собору УГКЦ м. Тернополя.
12.00 Х/ф «Пригоди маленького Мука». (1).
13.30 Програма «Погляд зблизька».
14.00 Знати більше.
15.00 «Чарівний ключик».
15.30 Програма «Про нас».
15.50 Енциклопедія.
16.00 Межа правди.
17.00 Програма «Слід».
17.30 Програма «Фільми та зірки».
18.00 Наші вітання.
19.00 Провінційні вісті. Тиждень.
19.35 Програма «Більше спорту».
19.50 Хіт-парад.
20.30 «Гал-кліп».
21.00 Формула здоров’я.
22.00 Х/ф «Все перемагає любов». (1).
23.45 Час-тайм.
ттБ
07.00 «Сяйво віри».
07.30 «Подорожні замальовки».
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Крізь призму часу».
10.15 «Надія є».
10.30 «Cпортивні меридіани».
10.45 «Словами малечі про цікаві речі».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «А у нас кіно знімали».
12.30 «Дитячі забави».
13.00 «Пісні нашого краю».
13.25 «Плекайте мову».
13.30 «Смак життя».
14.00 «Живі сторінки».
14.30 «Відкриваючи Україну. 
          Черкащина. Земля Тараса».
15.00 «Поклик таланту». 
16.00 «Мамина школа».
16.30 «Театральні зустрічі». («Любов понад усе».).
18.00 «Пройди світ».
18.15 «Пісні нашого краю».
18.30 «Юна зірка».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00 «Земне тяжіння».
19.30 «Невигадані історії».
20.00 «З одвічністю на «ти».
20.30 «Музична хвиля ТТБ».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Відверті діалоги».
22.00 «Скарби роду».
22.30 Х/ф «Вам і не снилось». (1).
24.00 Мовлення у цифровому форматі.

Ут-1
06.10 Клуб гумору.
07.10 Сiльський час.
07.40 “Дружина”.
09.05 Х/ф “Новi пригоди 
        капiтана Врунгеля”.
10.20 Крок до зiрок.
11.05 Маю честь запросити.
11.50 Хто в домi хазяїн?
12.10 Караоке для дорослих.
12.55 Золотий гусак.
13.25 Шеф-кухар країни.
14.15 Ближче до народу.
14.50 Новорiчна нiч на Першому.
17.40 Дiловий свiт. Тиждень.
18.15 Криве дзеркало.
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.30 Точка зору.
21.50 Головний аргумент.
22.00 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.35 Смiх з доставкою додому.

канал “1+1”
06.05 Мелодрама 
        “З неба на землю”.
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 Комедiя “Золоте теля”.
15.15 Мелодрама “Самозванка”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.15 Комедiя “На гачку”.
22.10 “Свiтське життя”.
23.10 Драма “Платон”. (2).

Iнтер
06.30 Х/ф “Син Рембо”.
08.10 Великий бокс. 
    Макс Бурсак vs. Жульєн Марi.
09.30 “Школа доктора 
        Комаровського”.
10.05 Х/ф “Максим Перепелиця”.

12.00 Х/ф “Пес Барбос i
   незвичайний крос. Самогонники”.
12.25 Т/с “Якщо небо мовчить”.
16.30 “Юрмала-2012”.
18.15 Т/с “Лорд. 
        Пес-полiцейський”.
20.00 “Подробицi тижня”.
20.55 Т/с “Лорд. 
        Пес-полiцейський”.
22.40 Х/ф “Термiнатор-3: 
        повстання машин”. (2).

ICTV
06.15 Свiтанок.
07.05 Квартирне питання.
07.55 Анекдоти по-українськи.
08.15 Дача.
09.10 Основний iнстинкт.
09.35 Дивитися всiм!
10.35 ОлiмпiЛяпи.
11.30 Козирне життя.
12.00 Мультособи.
12.20 Кримiнальний облом.
13.15 Х/ф “Iдеальне вбивство”.
15.10 Х/ф “Тупий i ще тупiший”.
17.00 Х/ф “Брюс Всемогутнiй”.
18.45 Факти тижня.
19.30 Х/ф “Смертельна 
         зброя-3”. (2).
21.35 Х/ф “Смертельна
            зброя-4”. (2).
23.45 Iнший футбол.
00.10 Х/ф “Смертельна зброя”. (2).

стБ
06.55 Х/ф “Висота”.
08.40 “Їмо вдома”.
09.40 “Зоряне життя.
        Окiльцювати зiрку”.
10.35 “Караоке на Майданi”.
11.35 Т/с “Самара”.
16.40 Х/ф “Жiноча iнтуїцiя”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
19.55 Х/ф “Полiт метелика”.
23.40 Х/ф “Дурна зiрка”.

Новий канал
06.00 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”.
09.55 М/ф “Том i Джерi: 
        Шерлок Холмс”.
11.00 Т/с “Щасливi разом”.
15.35 Х/ф “Дiти шпигунiв-2: 
       острiв втрачених бажань”.
17.35 Х/ф “Руйнiвник”.
20.00 Х/ф “Вiд колиски 
        до могили”. (2).
22.00 Х/ф “Король вечiрок-2”. (2).
00.05 Х/ф “У зонi смертельної 
      небезпеки”. (2).

трк «Україна»
06.00 Срiбний апельсин.
07.00 Подiї.
07.20 Х/ф “Король Ральф”.
09.00 Ласкаво просимо.
10.00 Таємницi зiрок.
11.00 Т/с “Матусю,
          я кiлера люблю”.
13.10 Т/с “Подружжя”.
16.00 Т/с “Слiд”.
17.10 Т/с “П’ятницький”.
19.00 Подiї тижня.
20.00 Т/с “П’ятницький”.
21.00 Т/с “Iнтерни”.
23.00 Т/с “Контргра”. (2).

к1
06.00 “Ранок на К1”.
07.30 М/ф.
10.00 М/ф “Велика подорож Пуха”.
11.15 Х/ф “Iнший я”.
12.50 “Добрий вечiр, тварини”.
13.45 Х/ф “Чарiвна країна”.
15.20 Х/ф “Давайте потанцюємо”.
17.10 “Вечiр. Паша. Зорi”.

18.10 “Розсмiши комiка”.
19.50 Х/ф “Голий пiстолет-33 
         1/3”. (2).
21.10 Т/с “Надприроднє”. (2).
23.30 Х/ф “Хороший хлопець”. (2).

НтН
06.05 “Легенди бандитського Києва”.
06.55 Х/ф “Версiя 
        полковника Зорiна”.
08.25 Т/с “Чокнута”.
11.30 “Легенди карного розшуку”.
12.00 “Агенти впливу”.
13.00 “Православнi святi”.
15.10 Т/с “Вчора закiнчилася вiйна”.
19.00 Т/с “Слiпий”.
23.00 “Лохотрон”.
23.30 Х/ф “Хто ви, пане КА?” (3).

тет
06.00 Єралаш.
07.05 Т/с “Як я зустрiв вашу маму”.
07.40 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.35 Байдикiвка.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Лiло i Стiч”.
10.40 М/ф “Друзi назавжди”.
12.15 Х/ф “Вуличнi танцi”.
14.20 Х/ф “Вуличнi танцi-2”.
16.10 Х/ф “Будинок 
           Великої Матусi”.
18.30 Даєш молодьож!
19.35 Шури-мури.
20.40 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2).
22.30 Х/ф “Клуб щастя”. (2).
00.30 Comedy Woman.

Перший канал 
(Україна)

06.00, 10.00, 12.00 Новини.
06.10 “Генiї i лиходiї”.
06.35 Х/ф “Дiловi люди”.
08.00 “Служу Батькiвщинi!”

08.45 “Смiховинки. ПIН-код”.
09.00 “Здоров’я”.
10.10 “Непутнi замiтки”.
10.35 “Поки всi вдома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 “Iгор Кваша. Особистий бiль”.
13.15 Х/ф “Той самий Мюнхгаузен”.
16.00 Комедiя “Операцiя “И”
       та iншi пригоди Шурика”.
17.40 Х/ф “Найпривабливiша
          i найсимпатичнiша”.
19.10, 22.00 Церемонiя вручення 
   народної премiї “Золотий грамофон”.
21.00 Недiльний “Час”.
23.15 “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 “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” 
          з В. Такменевим.
20.05 “Ти не повiриш!”
21.00 “Реакцiя Вассермана”.
21.35 Х/ф “Б.С.”
23.25 “Промiнь Свiтла”.

Enter-фiльм
08.30 Х/ф “Бум”.
10.00 Х/ф “Бум-2”.
11.30 Т/с “Гостя з майбутнього”.
19.00 Х/ф “Пригоди Електронiка”.
23.30 Х/ф “Чингачгук 
          Великий Змiй”.
01.00 Х/ф “Союз племенi iрокезiв”.
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ПРОДАМ
* котел КЧМ-5, б/к, ціна — 4000 

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

грн. Тел. (097) 546-41-52, 42-19-47.
* пісок, гравій, декоративний та 

будівельний камінь. Тел. (098) 057-
93-61, 52-13-75.

* мотоблоки нові (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 ви-
пуску, 1,3 бензин, бежевий “ме-
талік”. Терміново. 1500 у.о.  Тел. 
098-96-69-039.

* 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 хорошо-
му стані, виробник — Німеччина. 
Тел. (067) 165-87-97, 24-98-61.

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

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

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

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

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

* ванна чавунна довжиною 1,70 

м. Тел. (096) 789-34-34.
* панелі залізобетонні 6х150 м, 2 

шт., тел. (096) 789-34-34.
* земельну ділянку під 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 комуні-
кації, 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 орг-
техніку. 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 пові-

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

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

ПОСЛУГИ
* готівковий кредит до 11000 

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

* 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. Не-
дорого, 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.

* 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”. Плит-
ка, шпаклювання, побілка, арки, 
кольорова штукатурка, стяжка, гіп-
сокартон. Тел. (0352) 43-65-63. 

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

Справи приватні ●

Купон безкоштовного 
оголошення

тел./код:

Текст оголошення

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

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

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

Це важливо ●

Михайло НАЦЮК, 
начальник Тернопільського 

районного управління 
юстиції.

З 1 січня 2013 року набра-
ли чинності зміни до По-
даткового кодексу Украї-
ни, відповідно до яких з 
нового року запроваджу-
ється новий вид податку 
— податок на нерухоме 
майно, відмінне від зе-
мельної ділянки. Порядок 
справляння податку на не-
рухоме майно, визначений 
статтею 265 Податкового 
кодексу України. Відповід-
но до п. 265.2 статті 265 
ПКУ, об’єктом оподатку-
вання є об’єкти житлової 
нерухомості, а саме — бу-
дівлі, віднесені до житло-
вого фонду, дачні та садо-
ві будинки.

Платниками податку на не-
рухоме майно є як фізичні, так 
і юридичні особи, в тому числі 
нерезиденти, які є власниками  
об’єктів житлової нерухомості. 
Відповідно до статті 331 Ци-
вільного кодексу України, ново-
збудований житловий будинок 
стає об’єктом житлової нерухо-
мості тільки з моменту його 
державної реєстрації. 

Якщо об’єкт житлової неру-
хомості перебуває у спільній 
частковій власності кількох 
осіб, платником податку є кож-
на з цих осіб за належну їй 
частку. Якщо об’єкт житлової 
нерухомості перебуває у спіль-
ній сумісній власності кількох 
осіб, але не поділений в натурі, 
платником податку є один з та-
ких власників, визначений за їх 
згодою, якщо інше не встанов-
лено судом. 

Відповідно п.п. 265.2.2 п. 
265 ст.265 ПКУ, не є об’єктом 
оподаткування податком на не-
рухоме майно:

а) об’єкти житлової нерухо-
мості, які перебувають у влас-
ності держави або територіаль-
них громад (їх спільній влас-
ності);

б) об’єкти житлової нерухо-
мості, які розташовані в зонах 
відчуження та безумовного 

(обов’язкового) відселення, ви-
значені законом;

в) будівлі дитячих будинків 
сімейного типу;

г) садовий або дачний буди-
нок, але не більше одного тако-
го об’єкта на одного платника 
податку;

ґ) об’єкти житлової нерухо-
мості, які належать багатодіт-
ним сім’ям та прийомним 
сім’ям, у яких виховується троє 
та більше дітей, але не більше 
одного такого об’єкта на 
сім’ю;

д) гуртожитки.
Податковий кодекс передба-

чає пільги в оподаткуванні. Зо-
крема, оподаткуванню не під-
лягають  квартири площею до 
120 кв. м та житлові будинки 
площею до 250 кв. м включно. 
Особливістю цієї пільги є те, 
що вона застосовується тільки 
один раз за звітний період (рік) 
і лише до одного об’єкта неру-
хомості. А тому, якщо особа 
має у власності два та більше 
житлових будинки, будинок, 
квартиру чи дачний будинок то-
що, пільга застосовується тіль-
ки до одного об’єкта. На інші 
об’єкти нерухомості нарахову-
ється податок. Власник має 
право самостійного вибору 
об’єкта житлової нерухомості, 
до якого застосовується пільга, 
повідомивши про це податко-
вий орган. Відповідно до п.п. 
265.3.1. ст. 265 ПКУ, оподатку-
ванню підлягає тільки житлова 
площа об’єкта житлової неру-
хомості. Період оподаткування 
дорівнює календарному року.

Щодо новоствореного (но-
вовведеного) об’єкта житлової 
нерухомості податок нарахову-
ється, починаючи з місяця, в 
якому виникло право власності 
на такий об’єкт. У разі перехо-
ду права власності на об’єкт 
оподаткування від одного влас-
ника до іншого протягом кален-
дарного року податок обчислю-
ється для попереднього влас-
ника за період з 1 січня цього 
року до початку того місяця, в 
якому він втратив право влас-
ності на зазначений об’єкт опо-
даткування, а для нового влас-
ника — починаючи з місяця, в 
якому виникло право власнос-

ті.
Суми податку з об’єктів жит-

лової нерухомості, які знахо-
дяться у власності фізичних 
осіб, обчислюються органом 
державної податкової служби 
за місцезнаходженням об’єкта 
житлової нерухомості. Органи 
державної податкової служби 
надсилають платникам за міс-
цезнаходженням об’єкта жит-
лової нерухомості до 1 липня 
звітного року за встановленою 
формою  пода т кове 
повідомлення-рішення про су-
му податку, що підлягає сплаті, 
та платіжні реквізити. Податко-
ве зобов’язання за звітний рік з 
податку на нерухоме майно фі-
зичною особою сплачується 
протягом 60 днів з дня вручен-
ня податкового повідомлення.

Платники податку — юридич-
ні особи самостійно обчислю-
ють суму податку станом на 1 
січня звітного року і до 1 люто-
го цього ж року подають органу 
державної податкової служби 
за місцезнаходженням об’єкта 
оподаткування декларацію за 
формою, встановленою у по-
рядку, передбаченому статтею 
46 ПКУ, з розбивкою річної су-
ми рівними частками поквар-
тально.

Ставки податку на нерухоме 
майно встановлюються сіль-
ською, селищною, міською рада-
ми за 1 м2 житлової площі об’єкта 
житлової нерухомості в таких 
межах: для квартир, житлова 
площа яких не перевищує 240 
м2, та житлових будинків, житло-
ва площа яких не перевищує 500 
м2, — до 1% розміру мінімальної 
заробітної плати; для квартир, 
житлова площа яких перевищує 
240 м2, та житлових будинків, 
житлова площа яких перевищує 
500 м2, — 2,7% розміру мінімаль-
ної заробітної плати.

Для прикладу: якщо з 1 січня 
2013 року розмір мінімальної 
заробітної плати становить 
1147 грн. при встановленні 
ставки податку 1%, особа, в 
якої житлова площа квартири 
не перевищує 240 м2, 
зобов’язана буде сплатити по-
даток на нерухоме майно в 
розмірі 11,47 грн. за один м кв. 
житлової площі.

Податок на нерухоме майно

Статистична панорама ●
* Обсяг реалізованої промисло-

вої продукції підприємствами Тер-
нопільського району у січні-
листопаді 2012 р. становив 388869,2 
тис. грн. (6,3% загальнообласного 
обсягу реалізованої промислової 
продукції). Індекс обсягу реалізова-
ної промислової продукції склав 
86,4%.

* Виробництво курячих яєць за 
2012 р. склало 90191,3 тис. шт., що 
на 54,9% більше, ніж у 2011 р.

* У 2012 р. сільськогосподар-
ськими підприємствами обсяг ви-
робництва м’яса (реалізація худоби 
та птиці на забій у живій вазі) склав 
54961 ц, що більше на 5,8% проти 
2011 р.

* Виробництво молока у січні-
грудні 2012 р. збільшилось на 
14,3% порівняно з 2011 р. і стано-

вило 39272 ц.
* У 2012 р. підприємствами Тер-

нопільського району виконано буді-
вельних робіт на суму 40589 тис. 
грн., тобто збільшилось на 27,1% 
порівняно з 2011 роком.

* У 2012 р. транспортними під-
приємствами Тернопільського ра-
йону перевезено 346,9 тис.т ванта-
жів, що на 3,4% більше, ніж у 2011 
р. Вантажооборот збільшився на 
13,1% і становив 274,2 млн.т/км.

* Чисельність населення в Терно-
пільському районі станом на 1 груд-
ня 2012 р. становила 65337 осіб. У 
січні-листопаді 2012 р. чисельність 
населення збільшилась на 435 осіб, 
що в розрахунку на 1000 становило 
7,3 особи. 

Головне управління статистики  
в Тернопільській області.

Вірш з конверта ●

Микола КІТЧАК. 

Підстyпний Сатана 
Людей війною спокyсив.
Гармонія земна 
На  частки рветься ним. 
Добра десь промінь щез — 
У темній хмарі зла.
Неправда зновy йде, 
А правда відстyпа.
Повіяв вітер змін 
І плачyть матері,
Бо їхні діти там — 
В далекій чyжині.
Той вітер роздyва 

Пожежy на землі,
І не один народ 
Згорить y тім вогні...
До помсти кличе плач
І бyде литись кров,
І кат з небес зійде, 
Щоб покарати знов
За мyки ті страшні, 
Що Божий Син терпів,
За кров тy на хресті, 
Що Він за нас пролив.
За те, що піддались 
Спокyсам Сатани,
Від правди відреклись
І впали y гріхи.

Промінь добра

Цифри і факти ●

У Тернопільській області вже 
другий рік поспіль нарощують об-
сяги аграрного виробництва. За 
попередніми даними, у 2012 р. на 
Тернопільщині виробництво про-
дукції сільського господарства 
проти 2011 р. зросло на 9,8%, у 
т.ч. у сільськогосподарських під-
приємствах – на 15,4%, у госпо-
дарствах населення – на 5,3%. 
Обсяг виробництва продукції рос-
линництва за рік збільшився на 
10,5%. В області наростили обсяги 
виробництва всіх основних сіль-
ськогосподарських культур, крім 
цукрових буряків (фабричних) та 
ріпаку. Зокрема, в області у 2012 
р. зібрали рекордний урожай зер-
на – 2165 тис. т (на 15% більше, 

ніж у 2011 р.). Добре зародили 
картопля та овочеві культури, ви-
робництво яких становило 1285 
тис. т та 255 тис. т відповідно. Зна-
чно зросло виробництво сої (на 
66%) та фруктів (на 62%), яких зі-
брали 77 тис. т та 43 тис. т.

В аграрних підприємствах об-
ласті спостерігається нарощування 
чисельності поголів’я всіх видів ху-
доби та птиці. Завдяки цьому та 
зважаючи на підвищення продук-
тивності тварин, вдалося також 
збільшити обсяги виробництва всіх 
основних видів продукції тварин-
ництва. 
Головне управління статистики 

в Тернопільській області. 

Валова продукція аграрного 
сектору знову з приростом
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Здоровий спосіб життя ●

Танці вберігають 
від травм

Танці в похилому віці є не ли-
ше розвагою, але й терапією, 
вважають американські дослід-
ники зі штату Міссурі. Вчені про-
тягом двох місяців провели 18 
танцювальних уроків за спеці-
ально розробленою програмою 
для людей похилого віку. Вона 
складалась із танців та окремих 
хореографічних елементів. Вия-
вилось, що заняття танцями по-
кращують відчуття рівноваги та 
підвищують швидкість ходи у 
людей похилого віку. А це, в 
свою чергу, зменшує ризик па-
діння і вберігає від тяжких травм, 
лікування яких в похилому віці 
дуже складне.

Багато учасників експеримен-
ту виявили бажання продовжити 
заняття танцями в майбутньому. 
Чоловіки старшого віку більш 
впевнені в собі і танцюють із за-
доволенням, а жінки часто-густо 
соромляться. Отож, любителям 
порухатись під музику деколи не 
вистачає партнерок.

Шлях до стрункої 
фігури і …

Олімпійської медалі 
Навесні ми традиційно нама-

гаємось скинути з себе не тільки 
теплий одяг, але й набрані за 
зиму зайві кілограми. Засоби 
схуднення та утримання ваги у 
нормі у всіх різні. 

23-літній американець Шейні 
Девіс став на льоду катка “Лін-
готто” в італійському місті Турині 
першим в історії зимових Олім-
піад темношкірим чемпіоном, 
виграв ковзанярську дистанцію 
на 1000 м. На прес-конференції 
Шейні розповів журналістам 
один із секретів свого успіху. 
Виявляється, при підготовці до 
Олімпіади лікарі прописали 
схильному до повноти Девісу су-
вору дієту. Щоб запобігти спо-
кусі, Девіс прикріпив до дверцят 
холодильника портрет голланд-
ця Ербена Веннемарса, двора-
зового чемпіона світу зі спринту. 
“Коли мені хотілося що-небудь 
з’їсти, — розповів Девіс, — я під-
ходив до холодильника, дивився 
на фото і говорив собі: “А ось 
Ербен їсть апельсини!”  

Дізнавшись про це, Ербен 
Веннемарс, бронзовий призер 
Турину “на тисячі”, сказав: “Я 
дуже гордий тим, що Девіс саме 
мене вибрав прикладом для се-

бе. Сподіваюсь, мені теж вдасть-
ся бігати так само швидко, а то 
вже набридло дивитись, як він 
увесь час виграє”. Нагадаємо, 
що в олімпійському сезоні Девіс 
виграв у всіх забігах на 1000 м, 
у яких брав участь. 

Малюкам корисно 
плавати в “сухому” 

басейні 
Німецькі спортивні фізіологи 

під час спостережень встанови-
ли, що маленьким дітям корисно 
плавати у так званому “сухому” 
басейні, тобто, манежі, заповне-
ному різнокольоровими порож-
німи кульками або м’ячиками. 

 Під час “борсання” в манежі 
у дитини повністю розслаблю-
ються м’язи, збільшується мі-
крокапілярний кровотік і лімфо-
тік, активізується обмін речовин 
і захисні сили організму, розви-
вається координація рухів, хре-
бет приймає правильне анато-
мічне положення, що сприяє 
формуванню  правильної поста-
ви. 

Освічені батьки — 
стрункі діти

Наукові співробітники універ-
ситету м. Ульма (ФРН), які про-
тягом трьох років спостерігали 
за 1124 учнями початкової шко-
ли, виявили цікаву закономір-
ність: чим нижчий рівень освіти 
батьків, тим вищий у їхньої ди-
тини ризик набрати надлишкову 
вагу. 

До кінця спостережень дуже 
повними виявились 17,1% за-
гальної кількості дітей, які бра-
ли участь в експерименті. При 
цьому у батьків, які закінчили 
гімназію або ВНЗ, таких було 
8,1 %, а в тих, хто отримав не-
повну середню освіту (що не 
дає права вступу до ВНЗ), — 
10,8%.  Найбільше маленьких 
товстунів росло в сім’ях, де 
батьки у свій час могли здолати 
не більше восьми класів, — 
21,7%, 

— Для здоров’я дітей освіта 
батьків навіть важливіша, ніж 
рівень їх статків, — каже керів-
ник дослідження Юрген Штай-
накер. — Чим освіченіші батьки, 
тим більше вони приділяють 
уваги формуванню здорового 
способу життя дітей, яке вклю-
чає правильне харчування і за-
няття спортом. 

Олена ГИКАВА.

Аліна РОМАНЕНКО,  
Вікторія ПРИДОМІРСЬКА, 

учениці 3 класу Ангелівської 
ЗОШ І-ІІІ ст.

В Ангелівській ЗОШ І-ІІІ ст. 
часто проводяться українські 
свята, ранки, присвячені ви-
значним подіям, солодкі яр-
марки, вікторини, розваги, під 
час яких вчителі прагнуть при-
щепити учням любов до рідної 
землі, її  традицій, повагу до 
праці.
Нещодавно в школі відбувся ці-

кавий конкурс “Маленькі господа-
рочки”. В ньому взяли участь учени-
ці 2-4 класів. Дівчатка майстерно 
чистили картоплю і яблука, оформ-
ляли малюнки українських свят, 
розповідали про свої улюблені 
страви і спосіб їх приготування. 

Найзахоплюючішим виявився 
конкурс бутербродів, після завер-
шення якого дівчатка частували ни-
ми хлопців, за що останні на подяку 
заспівали їм українську народну піс-
ню “Грицю, Грицю, до роботи” під 
музичний супровід вчителя музич-
ного мистецтва Оксани Іванівни Ді-

дух. Потім відбувся майстер-клас, 
на якому маленькі господиньки ви-
бирали продукти харчування для 
різних українських страв. Журі кон-
курсу (повар Ольга Миколаївна Ді-
дух, вихователь групи продовжено-
го дня Оксана Вікторівна Соколік, 
вчитель Оксана Володимирівна 
Пласконіс) визначили переможців 
свята: 1 місце посіла Яна Шемчук (4 
клас), 2 — Аліна Романенко (3 клас), 
3  — Вікторія Москаленко (2 клас)

Учасниці дійства отримали смач-
ні подарунки та щирі аплодисмен-
ти.

Маленькі господарочки з Ангелівки

Світ дитинства ●

Господарочки Ангелівської ЗОШ І-ІІІ ст. — учениці 2-4 класів.

Цікаві зустрічі ●

Галина ЮРСА. 
Фото Ольги ПОДТАБАЧНОЇ.      

У Тернопільській області та 
далеко за її межами знають 
смак весільних короваїв, які 
випікають господині з мальов-
ничого села Дубівці. Проте 
спекти за старовинним ре-
цептом житньо-пшеничний 
хліб на черені вміє не кожна.

Педагог Марія Ханас усе своє 
життя віддала школі, вихованню у 
дітей патріотизму, духовності та 
усіх шляхетних якостей, якими во-
лодіє сама. 

У родині пані Марії з покоління у 
покоління передається любов до 
хліба та вміння його пекти. Жінка 
говорить, що випікання хліба в печі 
— це процес тривалий у часі, вима-
гає терпіння, певної фізичної сили, 
а головне — великого бажання та 
любові. При сьогоднішньому напру-
женому ритмі життя господиня пече 
цей хліб лише у великі релігійні та 
державні свята, сільські празники, 
на ювілеї рідних та близьких людей. 
Його смак і запах ні з чим не порів-
няти. Хто хоч раз скуштував цей 
хліб, той відчув приплив життєвої 
енергії, неповторну атмосферу свя-
та і справжню насолоду, навіть 
щастя. 

— Щоб спекти хліб на черені, 
треба мати добру сільську піч, роз-
повідає пані Марія. — Отже, готує-
мо для початку восьмилітрове відро 
пшеничного борошна. Беремо 
близько половини і підмішуємо до 
нього 750 грамів житнього борош-
на, висипаємо у велику каструлю та 

заливаємо пятьма літрами окропу. 
Розмішуємо все до однорідної ма-
си (пані Марія має для цього спеці-
альну копистку — авт.), накриваємо 
грубою полотниною, можна ков-
дрою, та ставимо у тепле місце 
паритися на 2-3 години.

Тим часом у другій каструлі готу-
ється опара. До 1 літра теплої си-
роватки підмішуємо трохи борош-
на, додаємо пачечку дріжджів (50 г) 
і 150 г кислого тіста з минулої ви-
пічки. Хто пече вперше, у того, при-
родньо, такого тіста нема, тому, як 
мовить пані Марія Ханас, можна 
обійтися і без нього. Коли запарене 
борошно стає теплим, додаємо до 
нього опару, добре вимішуємо ко-
писткою, накриваємо кришкою та 
ковдрою. Заглядаємо час від часу, 
як тісто бродить. Усю цю процедуру 
наша господиня встигає зробити 
до 18 години. Тісто залишає на цілу 
ніч у теплому приміщенні для даль-
шого бродіння.

Ранесенько, о 6-7-ій годині, гос-
подиня молиться, дякує Творцеві за 
можливість знову бачити світ, лю-
дей, просить благословення на по-
дальшу працю. „Хто не вірить у 
Бога, — каже Марія Ханас, — той 
ніколи не спече доброго житнього 
хліба, адже саме від Бога пішло 
життя...”. Опісля господиня бере 
добру жменю солі, стільки ж цукру, 
яйце, жменю кмину, 300 грамів не-
рафінованої олії та додає усе це до 
прокислого за ніч тіста. Кописткою 
або ж рукою усе це добре перемі-
шує. Місить годину, а то й більше. 
Борошна треба стільки, щоб тісто 
відставало від руки, було пружним. 
Потім руку опускає у борошно і на 

вимішаному тісті та в повітрі робить 
знак хреста. Накриває тісто ков-
дрою та знову дає йому підійти 40-
50 хвилин.

За півгодини до цього готується 
піч. Дрова треба палити і підгорта-
ти протягом години, щоб піч була 
червоною. Коли по добре розпале-
ному дну печі (черені) прогорнути 
коцюбою, мають летіти іскри. Лише 
в такій печі можна випікати хліб. 

За 10 хвилин до останнього за-
киду дров готуємо 6 глибоких по-
ливаних мисок (це будуть форми 
для хліба), накриваємо їх добре 
змоченими у воді білими полотни-
нами. Руками накладаємо тісто у 
миски на полотнинки. Тісто живе, 
воно підходить і в мисочках. Тому 
все треба робити добре та швид-
ко.

Готуємо ще дві мисочки. До од-
нієї насипаємо більше склянки жит-
нього борошна, а до другої розби-
ваємо 1-2 яйця. Коцюбою вигорта-
ємо з печі жар. Вона аж пашить, 
іскри сипляться в усі боки. Видови-
ще неповторне! На лопату насипа-
ємо житнього борошна, з миски 
перегортаємо хліб на лопату дого-
ри дном, забираємо полотнинку. 
Руки вмочуємо у збиті яйця та обе-
режно, погладжуючи, намащуємо 
хліб. Опісля пальчиком робимо по-
середині три дірочки. І в піч! Так 
чинимо з усіма шістьма хлібами.

Пані Марія Ханас під час закла-
дання хліба у розжарену піч тричі 
промовляє молитву „Отче наш”, 
хрестить піч, намагається не роз-
мовляти з людьми, не робити у цей 
час ще якоїсь роботи. Лише хліб та 
молитва!

Коли усі хліби 
покладені один біля 
одного у печі, за-
криваємо її заслін-
кою (у Дубівцях ка-
жуть “затула”). За 
10 хвилин відкрива-
ємо заслінку і диви-
мось, у якому стані 
хліб. Якщо зауважу-
ємо, що він підго-
рає (темніє), накри-
ваємо газетним па-
пером. Папір по-
чорніє, а хліб — ні. 

Через годину, 
або ж трохи більше, 
готовий спечений 
хліб витягуємо ко-
цюбою з печі, вити-
раємо полотниною, 
кладемо на рівну 
поверхню та накри-
ваємо чистим білим 
полотном та кле-
йонкою, щоб він ви-
пустив пару. Ще че-
рез годину хліб стає 
пухким, але їсти йо-
го можна лише че-
рез 2-3 години. Та-
кий хліб зберігаєть-
ся до двох місяців. 
Якщо хочете мати 
його на довше, до-
бра господиня з Дубівців пані Марі 
Ханас радить тримати хліб у моро-
зильній камері холодильника. Від 
цього він не втрачає ні смаку, ні 
аромату. 

Особливо жінка любить, коли у 
гості до неї навідуються діти з ону-
ками. Їм дуже смакує житній хліб, 

спечений на черені. А ще діти лю-
блять бути присутніми при закла-
данні та випічці хліба. У домі тоді 
так затишно, тепло і добре на душі 
від мудрості поколінь, які давно ві-
дійшли, але залишили по собі той 
неповторний, як у дитинстві, запах 
та смак хліба, випеченого на чере-
ні.

Cтаровинний рецепт випікання хліба на черені

Марія Ханас вкладає у кожну хлібину  
часточку душі.

Ради-поради ●

Природних можливостей люди-
ни для захисту голови від холоду за 
допомогою волосяного покриву ви-
стачає до мінус 5 градусів. Термо-
метр показує, що на вулиці холодні-
ше? Надягайте головний убір.

Краще вибирати шапку з нату-
рального матеріалу, а не синтетич-
ну. Під синтетичними головними 
уборами волосся отримує заряд 
статичної електрики, тому стає диб-
ки. Крім того, синтетика накопичує 
вологу і завдає дискомфорту во-
лоссю і голові. Шапки з натураль-
них волокон не електризують во-

лосся, під ними менше розвиваєть-
ся парниковий ефект.

Не варто надягати головний убір 
при першому ж незначному похоло-
данні. Користі від цього не буде.

На зиму багато хто робить дреди 
і африканські кіски — нібито для то-
го, щоб було більше волосся і теплі-
ше. Але вони спричиняють випадін-
ня волосся. При натягуванні волос-
ся відбувається спазм, кровопоста-
чання і живлення волосяних фолікул 
порушується. Спочатку травмується 
волосся, а потім утворюється ру-
бець. Як відомо, в рубцевій тканині 

нічого не росте.
Молодь замість шапок часто но-

сить навушники — вуха в теплі, а 
голова дихає. Проте у холод важли-
во, щоб в теплі була вся голова, а 
не лише вуха. Переохолодження 
може спровокувати розвиток інфек-
ційного процесу, який здатний за-
чепити навіть головний мозок. Тем-
пературу, при якій потрібно надяга-
ти головний убір, кожен визначає 
сам. Але при — 10 С вже можливе 
переохолодження. Для дитини шап-
ка в холодну пору року 
обов’язкова!

Чи можна у мороз ходити без шапки?
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Ви можете зміцнити свій ав-
торитет і навіть отримати ви-
знання завдяки своїм знанням, 
а також вчасно бути поінформо-
ваними. Сприятливий час для 
проведення і організації виста-
вок, для застосування нових 
методів спілкування. Вихідні 
проведіть з близькими людьми.

Можливо, ви, нарешті, зна-
йдете сили, час і кошти для то-
го, щоб оновити свою оселю, 
зробити ремонт чи зайнятись 
своїм здоров’ям. Будь-яка ро-
бота, запланована вами, має 
вдатись. Уникайте можливості 
стати заручником чужих гро-
шей. Вихідні проведіть вдома.

На вас чекають цікаві зустрічі 
та знайомства, які зможуть пе-
рерости в романтичні стосунки, 
якщо ви того бажаєте. Через 
об’єктивні обставини ви тимча-
сово можете відмовитись від 
заманливої пропозиції — поїзд-
ки чи спільної праці. Організуй-
те свій відпочинок на свіжому 
повітрі або відвідайте своїх ро-
дичів.

Ви можете використати цей 
тиждень для того, щоб на само-
ті поміркувати щодо отримання 
прибутку від власного бізнесу 
або відкриття нового. Щоб не 
виникло перевантажень і, як на-
слідок, проблем зі здоров’ям, 
ви маєте переглянути виконан-
ня поточних справ. Вихідні при-
святіть батькам і рідним.

Якщо ви прагнете закріпити 
свій успіх у романтичних сто-
сунках, то вам варто скориста-
тися цим тижнем. Ви випромі-
нюватимете чарівність і викли-

катимете симпатію, але це 
спричинить заздрість у друзів. 
Наприкінці тижня влаштуйте 
своїм близьким свято.

Отримаєте приємну звістку  
про успішне вирішення ваших 
фінансових питань. Можливе 
підписання вигідної угоди про 
купівлю і продаж нерухомості. 
Одночасне перебування і на ро-
боті, і вдома спричинить деякі 
труднощі. На вихідні знайдіть 
можливість побути наодинці з 
собою.

Ви будете чарівні, і все, що б 
ви не сказали, сприйматимуть 
позитивно. Завдяки своїй при-
вабливості і шарму ви зможете 
вирішити багато питань. Будь-
які короткочасні поїздки і кон-
такти будуть вигідні, а далекі — 
неуспішні. На вас чекатиме при-
ємне знайомство.

Більшість ваших контактів, 
зустрічей або поїздок принесе 
вам користь, а в деяких випад-
ках реальну матеріальну вигоду. 

Якщо ви планували далеку по-
їздку, вона може не відбутись 
через певні причини. Матимете 
можливість віддати частину 
боргу. Чекайте прихильності 
від начальства.

Ваша активність і діловитість 
можуть принести вам нові пер-
спективи і можливості. На вас 
чекають цікаві контакти або на-
віть знайомства з іноземцями. 
Проблемними можуть бути 
партнерські та подружні сто-
сунки. У вихідні влаштуйте піз-
навальну або розважальну по-
їздку.

Цей тиждень сприятливий 
для визначення своїх безпосе-
редніх службових обов’язків. 
Можливі покупки для оздоблен-
ня дому. Вільний час присвятіть 
відновленню своїх сил, зміц-
ненню здоров’я, особливо, як-
що є схильність до застудних 
захворювань.

Контакти, що зав’язалися з 
людьми здалеку або іноземця-
ми, можуть перерости у дружні 
стосунки. Корисна інформація 
допоможе вам об’єднати одно-
думців або друзів у неофіцій-
ний клуб. Можлива напруга у 
стосунках з дітьми. Настав час 
налагодити з ними контакти.

Ви можете отримати матері-
альну підтримку від батьків або 
начальства. Обговоріть з пер-
соналом поточні завдання — це 
дозволить вдало їх вирішити і 
зміцнити своє службове стано-
вище. Можете стати свідком 
конфлікту, але намагайтесь у 
це не втручатися. Тиждень 
сприяє проведенню курсу оздо-
ровчих процедур.

від Івана Круп'яка з 28 січня по 3 лютого 

Розіграш №702
від 20.01.2013 р.
Кульки —  20, 23, 

1, 66, 7, 12, 28, 3, 
22, 8, 53, 10, 54, 
40, 49, 59, 42, 56, 
43, 38, 71, 50, 15, 

62.
Велика гра:
Джекпот — не виграно.
3 лінії з одною підковою — не 

виграно.
3 лінії з 2 підковами — 1 гра-

вець — 372 829 грн.
3 лінії у 3 полях — 21 гравець 

—  12 911 грн.
2 лінії у 2 полях — 2 129 гравців 

— 47 грн.
2 лінії — 411 гравців — 329 грн.
1 лінія — 84 394 гравці —  

10 грн. 
Бiлет № 0463949 — Кіровоград-

ське.
“Забава плюс”
Кульки — 4, 5, 

8, 9, 1, 0.
І кулька — №458910 — 3 гравці 

— 100 000 грн.
ІІ кулька — №58910— 30 гравців 

— 2 500 грн.
ІІІ кулька — №8910 — 306 грав-

ців — 250 грн.
ІV кулька — №910 — 3 066 грав-

ців — 50 грн.
V кулька — №10 — 30 762 грав-

ці — 10 грн.
VІ кулька — №0 — 306 600 грав-

ців — 2 грн.
Розіграш №1231
від 23.01.2013 р.
Лототрон А.
Набір кульок: №2
Виграшні номе-

ри: 11, 23, 34, 46, 
48, 50.  

6 номерів — не виграно.
5 номерів — 3 гравці — 7 131 

грн.
4 номери — 82 гравці — 

365 грн.
3 номери — 2095 гравців —  

24 грн.
2 номери — 18 899 гравців — 

6 грн.
Розіграш №1184
від 02.01.2013 р.
Виграшні номе-

ри: 8, 9, 23, 26, 
10, 11.

Мегакулька — 8.
МЕГАДЖЕК-ПОТ— не виграно.
МЕГАПРИЗ — не виграно.
5 номерів — 6 гравців — 9 039 

грн.
4 номери — 250 гравців —  

230 грн.
3 номери — 4 004 гравців — 

22 грн.
5+ Мегакулька — не виграно.
4+ Мегакулька — 40 гравців — 

460 грн. 
3+ Мегакулька — 467 гравців — 

44 грн.

Грайте і вигравайте ●

Адреси відпочинку ●

Гороскоп ●

СТРІЛЕЦЬ (ЖОВНІР) 
(23.11 — 21.12)

СКОРПІОН (ЗЕМЛЕДУХ) 
(24.10 — 22.11)

Астрологічний прогноз

ТЕЛЕЦЬ (ТУР) 
(21.04 — 20.05)

БЛИЗНЮКИ (ДВІЙНЯТА) 
(21.05 — 21.06)

РАК (ЧИСТОВОД) 
(22.06 — 22.07)

ТЕРЕЗИ (КАНТАР) 
(24.09 — 23.10)

ВОДОЛІЙ (ВОДОНОС) 
(21.01 — 19.02)

РИБИ 
(20.02 — 20.03)

ОВЕН (БАРАН)
(21.03 — 20.04)

КОЗЕРІГ (ЦАПОК) 
 (22.12 — 20.01)

ЛЕВ (ЗВІРОЦАР) 
(23.07 — 23.08)

ПАННА (ХЛІБОНОША) 
(24.08 — 23.09)

Виходить з березня  
1967 року.

Засновники — Тернопільська 
районна рада  

і Тернопільська районна  
державна адміністрація

Головний редактор
Ганна МАКУХ ............... 528878
Редактори відділів:  
Марія БЕЗКОРОВАЙНА  
Ірина ЮРКО ...................... 528830
Відповідальний секретар
Людмила ДЕЙНЕКА
Літературний редактор
Тетяна СВИНАРИК
Бухгалтерія, довідки .......... 528830

Позиція авторів може не 
збігатися з позицією редакції. 
За достовірність викладених 
фактів відповідальність несе 
автор. Редакція залишає за 
собою право редагувати і 

скорочувати тексти. Рукописи не 
рецензуються і не повертаються. 

 — політична реклама

АдРесА РедАкцІЇ:
м. Тернопіль,

вул. Бродівська, 17.
Розрахунковий рахунок 

26003250972001
ТФ кБ Приватбанк міста 

Тернополя, МФО 338783, 
ідентифікаційний 
код 02475351. 

Реєстраційний номер 
ТР №186. Тираж 2580

Індекс 61357. Зам.№ 399. 
еmail: podilske_slovo@ukr.net

Газета виходить у п’ятницю. 

Віддруковано видавництвом «А-Прінт» 
ТОВ «ДІМ», м.Тернопіль, 

 вул.Текстильна, 28,  
http://a-print.com.ua/ 
тел. (0352) 52-27-37,  
(067) 350-17-94.

®

Чоловік у пологовому будинку 
дивиться через скло і розчулено 
сюсюкає. Потім штовхає свого 
друга під бік:

— Дивись: посміхається, по-
сміхається!

Друг:
— Та він на тебе не дивить-

ся... 
Чоловік:
— Та я про медсестру кажу!

— Хто поставив цей новенький 
джип біля під’їзду? Ні зайти, ні 
вийти! Я питаю: чий він?!

— Тату! Чого ти кричиш? Це ж 
твій!

— Знаю, просто, може, сусіди 
ще не в курсі...

Господині на замітку: щоб ко-
рок від шампанського не потра-
пив комусь в око, ставте на свят-
ковий стіл тільки горілку.

Корисна порада: якщо купити 
у магазині пельмені, зняти з них 
упаковку, викинути з пельменів 
усю начинку, а натомість поклас-
ти м’ясо — буде дуже смачно.

Звісно, я дивлюся новини. Але 
іноді хочеться дізнатися, що ж 
трапилося насправді...

— Я про тебе піклувалася! Ко-
ли тобі зле було, я тобі суп при-
готувала!

— А ти нічого не переплутала? 
Ти спочатку суп приготувала, а 
потім мені зле було...

Касирка супермаркету розпо-
відає подрузі:

— Я майже щодня бачу чолові-
ків, які загубилися. Вони само-
тньо вештаються торговим за-
лом, заглядаючи в різні відділи, 
але врешті мігрують до горілча-
ного. Там їх дружини і виловлю-
ють.

Подружка купила собі айфон. 
У телефонній книзі на контакт 
“Тато” вона поставила фото на-
чальника міліції у формі, “Дядь-
ко” —  прокурора області, “Брат” 
— омонівця. У неї тричі крали те-
лефон, але завжди повертали.

УсміхнітьсяДо джерел ●

Найпоживніші овочі 
— ті, що запалені 

сонцем
Отже, сіль споживати до міри. 

Але добре тримати її там, де жи-
веш і спиш. Усе життя під моїм 
ліжком, де узголів’я, лежить тор-
бинка сірої солі. Добре дихається 
і гарні сни. Цього навчив мене ні-
мецький доктор у таборі.

Щодень на твоєму столі місце 
овочам. Найпоживніші ті, що най-
більше запалені, напоєні сонцем. 
Перший — буряк, немає на землі 
кращої їжі. За ним — квасоля, гар-
буз, ягоди, морква, томати, пе-
рець, шпинат, салат, яблука, ви-
ноград, сливи.

М’ясо, якщо кортить, їсти мо-
жеш. Але рідко. Не спокушайся на 
свинину, не одного вона дочасу 
понесла на той світ. А тоненька 
скибка сала піде на хосен. Але не 
копти його. Нащо смолу спожива-

ти?.. Коров’яче молоко нічого не 
дає людському тілу. Хіба що кис-
ле.

Погана їжа — ковбаса, смажена 
картопля, печиво, солодощі, кон-
серви, маринади. Моя їжа — це 
крупи, квасоля, зеленина. Суди за 
звірами. Хижак наївся м’яса — 
ледве суне, лінивий. А кінь з вівса 
цілий день воза тягне. Сарничка з 
трави аж літає.

Якщо на столі риба — ти пан. 
Риба очищає і молодить, як і вода, 
звідки вона прийшла. Знак риби 
носив Ісус. Риба, сухий житній 
хліб, овочі — найкраща тобі гости-
на.

Усе, що росте в твоєму саду, 
— тобі на здоров’я й поживу. Кож-
не зело, яке плекала твоя рука, 
вдвічі поживніше, ніж куплене. Я 
радію їм, як дітям. І вони це чують. 
Рослинка вгадує, чого нам бракує, 
і дає нам це. Усе під ногами, що 
потрібно нашому тілу. Усе в Небі 
— що потрібно душі.

Чоловікові після 50-ти треба 
узвар із груші-дички пити якнай-
частіше.

Їсти краще жменьками, але 
часто. Щоб менше їсти, п’ю бага-
то води і узварів, їм грубу і сиру 
городину. З вечора четверга до 
вечора п’ятниці нічого не їм, лише 
п’ю воду.

Пости — найбільша благодать. 
Ніщо не кріпить і не молодить ме-
не так, як постування. Кістки ста-
ють легкими, як у птиці. А серце 
— веселим, як у хлопця. З кожним 
великим постом я наче молодшаю 
на кілька літ. Але не їсти м’яса — 
ще не піст. Не “їсти” свого ближ-
нього — ось перший крок до по-
сту. Піст — це не традиція, не бі-
блійний припис, не жертва Богу. 
Це вияв любові до Бога. Якщо во-
на більша за любов до смачних 
страв, питва і розваг…

Продовження у наступному 
номері “Подільського слова”.

“Многії літа, благії літа”
Заповіді 104-річного карпатського 

мудреця Андрія Ворона

Управління праці та соціально-
го захисту населення Тернопіль-
ської райдержадміністрації пові-
домляє, що з 1 січня 2013 року 
набрав чинності Закон України 
“Про внесення змін до статті 13 
Закону України ”Про охорону ди-
тинства”, яким надано право на 
50-відсоткову знижку з оплати 
житлово-комунальних послуг, по-
слуг зв’язку та на придбання 
твердого палива і скрапленого 
газу дитячим будинкам сімейно-
го типу та прийомним сім’ям, в 

яких не менше року проживають 
відповідно троє або більше дітей, 
а також сім’ям (крім багатодітних 
сімей), в яких не менше року 
проживають троє і більше дітей, 
враховуючи тих, над якими вста-
новлено опіку чи піклування.

За роз’ясненням Департамен-
ту сім’ї та дітей, документом, 
який підтверджує право на пільги 
та державні гарантії, передбачені 
законодавством для дитячих бу-
динків сімейного типу, прийом-
них сімей, а також сімей, в яких 

не менше року проживають від-
повідно троє або більше дітей, 
враховуючи тих, над якими вста-
новлено опіку чи піклування, є 
розпорядження про створення 
дитячого будинку сімейного ти-
пу, прийомної сім’ї, влаштування 
дітей під опіку чи піклування.

 
За матеріалами управління 

праці та соціального захисту 
населення Тернопільської 

райдержадміністрації.

Нове в законодавстві ●

Пільги для ДБСТ та прийомних сімей

Тернопільський  
академічний обласний  

український драматичний 
театр ім. Т.Г. Шевченка
26, 27 та 30.01 — Прем’єра 

музичної комедії-жарту “Поши-
лись у дурні”. М. Кропивниць-
кий.

31.01 — Поліцейська комедія 
“Супниця, або Порцелянові 
пристрасті”. Р.Ламуре. Поч. о 
19.00.

Ляльковий театр
27.01 — Зимова казка-

комедія “Кому потрібен Сніго-
вик?”. В. Лісовий. Поч. о 12.00, 
14.30. Вартість квитка — 12 
грн.

Філармонія
30.01 — Концертна програма 

за участю ансамблю “Гармонія” 
Ужгородської філармонії та ан-
самблю танцю “Надзбручанка” 
Тернопільської філармонії. Поч. 
о 15.00, 18.00. Квитки — в касі 
філармонії.

Краєзнавчий музей
До 90-річчя з дня народжен-

ня С. Генсірука “Людина, що 
жила любов’ю і турботою про 
ліс”. З музейних фондових ма-
теріалів “Портрет XVIII- XX ст.”.

Виставка “Героїчні сторінки 
Державотворення”.

Виставка декоративних сві-
чок Романа Багрія.

Виставка “Нові надходження 
у музей за 2012 рік”.

“Богдан Лепкий. Казки”. Ілю-
страції Наталії Собкович.

Працюємо з 9.00 до 17.30, 
вихідні — понеділок, середа.
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Вітаємо! ●Традиції ●

Наталя РУДА, 
завідуюча бібліотекою-філією  

с. Лозова.

Лунає над світом коляда, і 
малі й дорослі колядники 
віншують господарів: бажа-
ють їм добра, здоров’я, 
щастя, всіляких гараздів. 

Щирі, добрі слова, від яких 
світліють серця і обличчя госпо-
дарів. Та не тільки коляда та він-
шування котяться оселями. В 
кожну хатину завітає і вертеп, і 
Маланка, і шопка з Різдвяною 
зіркою. Так і в селі Лозова жод-

ного двору не обминув вертеп, 
завітав у місцеву церкву св. апос-
толів Петра і Павла дитячий вер-
теп. Маленькі учасники дійства 
відтворили події народження 
Христа. Під час дійства лунали 
коляда та віншування. Коляда та 
побажання величні, найщиріші з 
дитячих уст. До побажань долу-
чився парох с. Лозова о. Михай-
ло Павко. Також дитячий вертеп 
брав участь у районному конкур-
сі, що відбувся у селищі Велика 
Березовиця.

Усі ці діти є членами клубу за 
інтересами “Діти матінки Марії”, 
який працює при Лозівській сіль-

ській бібліотеці-філії з 2007 року. 
Робота клубу полягає у вивченні, 
збереженні духовності, звичаїв 
та обрядів нашого краю. Діти за-
вжди беруть участь у святкуванні 
визначних подій села, державних 
та релігійних свят, а також кож-
ного року стають паломниками 
до святих місць країни. 

Святкове дійство підготовлене 
за сприяння директора будинку 
культури Дарії Ткач.

Церковний комітет висловлює 
щиру подяку всім, хто долучився 
до цьогорічної коляди, а також 
дорослому та дитячому верте-
пам.

Над Вертепом зірка ясна
Дитячий вертеп с. Лозова (зліва направо): Уляна Ковалик, Діана Найда, Уляна Климів, Аліна 
Кубрак, Юля Гриньків, Катя Логін, Мар’яна Кубрак, Таня Гриньків, Наталя Миц, Аліна Миц.

Від щирого серця 
вітаємо з днем наро-
дження депутата Ве-
ликоберезовицької се-
лищної ради Андрія 
Ігоровича ЧЕРНЕЦЯ.

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 
Великоберезовицької  

селищної ради. 

Щиро вітаємо з ювілеєм медсе-
стру загальної практики сімейної 
медицини Шляхтинецької АЗПСМ 
Оксану Михайлівну  
МАТКОВСЬКУ.

Хай сонечко світить із ясного неба, 

Бажаєм усього, чого тільки треба!

Хай доля дарує довгого віку,

Добре здоров’я і щастя без ліку,

Хай обминають дім Твій тривоги,

Цвітом і рястом проляжуть дороги.

З повагою — друзі, сім’ї 
Кованюків, Бербеців, Скориків.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження вчителя початкових класів 
Великоглибочецької ЗОШ І-ІІІ ст. 
ім. Я. Стецька Лесю Ярославівну 
БІЛИК.

Хай квітує доля у роках прекрасних,

А життя приносить радість і любов.

Миру і здоров’я, злагоди і щастя,

Многая літа Вам знов і знов.

З повагою — учні 2-А класу 
Великоглибочецької ЗОШ І-ІІІ 

ст. ім. Я. Стецька та батьки.

З днем народження щиро вітає-
мо члена виконкому Великоглибо-
чецької сільської ради Марію Іва-
нівну ЗАЛЕЦЬКУ.

Здоров’я, щастя та добра,

Наснаги, успіхів, тепла,

І повсякденно, повсякчас

Хай буде все у Вас гаразд!

З повагою — колектив 
Великоглибочецької сільської 

ради, члени виконкому 
та депутатський корпус.

Вітаємо з днем народження за-
відуючу ФАПом с. Скоморохи Ніну 
Олександрівну ПРОКОПИШИН, 
акушерку Вікторію Олегівну  
ПЧОЛУ, завідуючу фельдшерським 
пунктом с. Кип’ячка Галину Григо-
рівну МАХИНКУ, завідуючу фель-
дшерським пунктом с. Мар’янівка 
Оксану Іванівну ВАСИЛЬЦЬО, 
оператора котельні Настасівської 
АЗПСМ Ярослава Васильовича  
МАКОГОНА.

Бажаємо щастя, здоров’я, добра,

А серцю — тільки тепла,

Щоб його не краяли ані біль, ані жаль,

Щоб сповнились тисячі мрій і бажань. 

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання. 

Вітаємо з днем народження 
вчителя української мови та літера-
тури Мишковицької ЗОШ І-ІІІ ст. 
Ольгу Ігорівну ЛАЗУТУ та вчителя 
військової підготовки Івана Зено-
війовича МИТУЛИНСЬКОГО.

Зичимо здоров’я, щастя, довголіття,

Настрою веселого на повне століття.

Щоб життя було веселим, радісним,

 багатим

І щоб кожен день прожитий 

вам здавався святом.

З повагою — педагогічний 
колектив  

Мишковицької ЗОШ І-ІІІ ст.

Трудовий колектив Мишковиць-
кої ЗОШ І-ІІІ ст. вітає з днем наро-
дження техпрацівника Оксану Фе-
дорівну РОПИЦЬКУ.

Бажаємо здоров’я, як криця, міцного,

Будьте душею завжди молоді.

Хай Вашу долю освітлюють зорі,

А щастя рікою вливається в дім.

Вітаємо з днем народження за-
відувача стоматологічного відді-
лення ТРТМО Ігоря Івановича 

СТОРОЖКА лікаря-рентгенолога 
Богдана Євгеновича СУМА, 
лікаря-онколога Василя Романо-
вича БЕГАНА, фельдшера ШМД 
Марію Богданівну  
ДЖИНДЖИРИСТУ.

Хай радість Вам життя дарує,

Щоб посміхались Ви весь час,

Любов і злагода панують

Й достаток повниться щораз.

 З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання. 

Педагогічний колектив Мишко-
вицької ЗОШ І-ІІІ ст. вітає з днем 
народження директора школи  
Андрія Ігоровича ЧЕРНЕЦЯ.

В цей дорогий для серця день

Бажаєм квітів і пісень,

Від друзів — щирих привітань,

Від зірок — здійснення бажань,

Від сонця — світла і тепла,

Щоб доля щедрою була.

І не спинити часу лік,

Нехай щастить весь довгий вік!

Вітаємо з днем народження 
медичну сестру стаціонару ТРТМО 
Олександру Йосипівну МАРКА-
НИЧ, медсестру Надію Романів-
ну ЖУБРИК, молодших медичних 
сестер Оксану Вікторівну  
КОЖУШИН, Марію Ярославівну 
СТЕЦИК, Олександру Орестів-
ну ПІДДУБНУ, Галину Дионізі-
ївну НЕБОР, водія ШМД Богда-
на Ярославовича ГУРАЛЯ.

Щоб Ви добра мали багато,

А доля квітла, наче сад,

І щоб на Вас із неба падав

Лише щасливий зорепад!

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання. 

Колектив  управління Держав-
ної казначейської служби України  
в Тернопільському районі щиро 
вітає з днем народження голов-
ного казначея відділу бюджетних 
надходжень, видатків та обслуго-
вування кошторисів розпорядни-
ків коштів та інших клієнтів Лілію  
Стефанівну ТЕСЛЮК.

Сонця променистого на Вашому обрії,

Долі Вам бажаємо щедрої та доброї.

Хай всі мрії Ваші збуваються,

Бажаємо того, що щастям називається. 

Із 80-річчям вітаємо люблячу 
матусю, турботливу бабусю і пра-
бабусю Софію Петрівну  
КУЗЬМЕНКО з Довжанки.

Журавлиним ключем відлітають літа,

 Сивина посріблила вже скроні, 

Тільки в серці у Вашім та 

ж струна золота, 

Те ж тепло незгасиме в долонях. 

Спасибі, рідненька, за вічну турботу, 

За щире бажання добра нам усім. 

За мудрі поради, невтомну роботу,

Вам, наша рідна, доземний уклін.

З повагою — донька Світлана, 
зять Михайло, син Богдан, 

невістка Марія, онуки 
Людмила, Віталій, Галина, 

Олександр, Наталя, правнуки 
Валентин і Вікторія.

Педагогічний колектив Вели-
коглибочецької ЗОШ І-ІІІ ст.  
ім. Я. Стецька вітає з 50-річчям 
вчителя початкових класів  
Наталію Володимирівну КМЕТЬ 
та з днем народження вчителя 
зарубіжної літератури Олексан-
дру Богданівну СПІЧАК.

Сердечно зичимо родинного тепла,

Здоров’я, щастя, злагоди довіку.

Нехай кують зозулі многії літа,

А Бог із неба хай пошле опіку.

Щиро вітаємо з 40-річчям за-
ступника директора з виховної 
роботи Почапинської ЗОШ І-ІІІ ст. 
Віталія Миколайовича  
КОВАЛЬЧУКА та з днем наро-
дження — вчителя географії та 
основ економіки Марію Андріїв-
ну СКАЛЬКО.

Хай кожен день леліє небом чистим,

 Світанки сяють, скупані в росі.

 І в серці радість розквіта іскриста,

 І задуми збуваються усі.

З повагою — колектив 
Почапинської ЗОШ І-ІІІ ст.

Ірина ЮРКО.

29 грудня 2012 року в будин-
ку культури с. Чернелів-
Руський відбулося новорічне 
свято для талановитих учас-
ників дитячого фольклорно-
етнографічного колективу 
“Чернелівські забави” (ху-
дожній керівник — Тарас Со-
тула).

Як зазначила директор будин-
ку культури с. Чернелів-Руський 
Людмила Мита, для дітей прове-
ли веселі конкурси з подарунками 
на кшталт “Хто швидше з’їсть кис-
лий фрукт” (переможець — Мико-
ла Пирожок), “Хто прудкіший” 
(найшвидший — Назар Жук). У 
конкурсі в парах “Танці навколо 
крісла” перемогли чернелевоза-
бавчани Мар’яна Слобода та Ми-
кола Пирожок. Змагання відбули-

ся під музичним супроводом ху-
дожнього керівника “Чернелів-
ських забав” Тараса Сотули.

Сюрпризом для шанувальників 
Діда Мороза (у ролі — житель 
Чернелева-Руського Юрій Старко) 
стала красуня ялинка, яку праців-
ники будинку культури придбали 
завдяки спонсорській допомозі 
генерального директора ТОВ “Ві-
кторія” Степана Маціборки. Шіст-
надцять солодких гостинців для 
кожного представника колективу 
“Чернелівські забави” у торбу ча-
рівного Діда Мороза поклали міс-
цеві підприємці Оксана Комарин-
ська, подружжя Оксани та Воло-
димира Махиньків.

Дитячий фольклорно-
етнографічний колектив “Черне-
лівські забави” БК с. Чернелів-
Руський та дирекція будинку куль-
тури висловлюють щирі слова по-
дяки за підтримку на адресу 

Чернелево-Руського сільського 
голови Михайла Дручка, 
спонсорам-односельчанам, гене-
ральному директору ТОВ “Вікто-
рія” Степану Маціборці, громаді 
села. Вдячні слова через газету 
“Подільське слово” учасники ко-
лективу надсилають справедливо-
му журі конкурсу-огляду вертепів 
Тернопільського району  “Нова 
радість стала”, працівникам відді-
лу культури Тернопільської РДА та 
Тернопільського районного бу-
динку культури. За теплу зустріч 
вертепу с. Чернелів-Руський учас-
ники висловлюють вдячність свя-
щеннослужителям церкви святих 
апостолів Петра і Павла м. Терно-
поля,  керівництву ВАТ “Тернопі-
льобленерго”, фабрики меблів 
“Нова” та магазину “Хмельничан-
ка” у Тернополі. Нехай добрі сло-
ва і вчинки завжди вертають сто-
рицею здоров’я, щастя і любові!

Чернелево-Руська новорічна 
ялинка сяяла щастям і добром

Учасники дитячого фольклорно-етнографічного колективу  
“Чернелівські забави” (художній керівник — Тарас Сотула)  

під час новорічного свята в будинку культури с. Чернелів-Руський.


