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"Землевласник-СЛ" 

Приймаємо замовлення на землевпорядні  
та геодезичні роботи:

Будуймо храм

Брати і сестри, українці! Україна в небезпеці! Режим Януковича про-
лив кров української молоді! Мільйони громадян України піднялись на 
боротьбу. Міжнародна спільнота солідарна з українцями. Відчуваючи 
відповідальність за долю України, ми, представники політичних партій і 
громадських організацій, спираючись на рішення сесії Тернопільської 
районної ради від 2.12.2013 p., вирішили створити страйковий комітет 
Тернопільського району.

У страйковий комітет входять районні організації ВО “Свобода”,  
ВО “Батьківщина”, партії “Удар”, Української народної партії, партії  
“Наша Україна”, товариства “Меморіал” ім. В. Стуса, асоціація сільських 
і селищних рад Тернопільського району, районна організація Всеукра-
їнського об`єднання ветеранів, профспілка працівників освіти Терно-
пільського району, спілка ветеранів Афганістану.

Громади Тернопільського району активно підтримують боротьбу 
українського народу. Велика кількість жителів — у Києві на майдані. 
Страйковий комітет створено для організації мирних протестів на май-
данах України. Страйком працює цілодобово. З питань організації по-
їздок у Київ звертайтесь за координатами: м. Тернопіль, майдан Пере-
моги, 1. Тел.: 43-58-97, 43-59-52, 068-158-37-53. 

Михайло ПРОТАСЕВИЧ,  
голова страйкового комітету Тернопільського району.

Звернення 

Наша 
сторінка

www.facebook.
com/PodilskeSlovo

Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

Д
ень Святого Миколая 
для Тернопільського 
районного терито-
ріального медично-

го об’єднання став знако-
вим. Відтепер життя 
медичного персоналу і 
пацієнтів перебуватиме під 
церковним омофором, 
адже 19 грудня на терито-
рії ТРТМО відбувся моле-
бень з нагоди освячення та 
монтажу куполів на ново-
збудованому храмі-
каплиці. Участь в освячен-
ні куполів взяли представ-
ники влади, медики, жур-
налісти, громадськість.

Наріжний камінь храму-
каплички заклали 23 серпня 
2010 року і назвали майбутній 
храм на честь святого велико-
мученика і цілителя Пантелей-
мона, преподобного лікаря Пе-
черського цілителя Агапіта та 
святителя Луки Войно-
Ясенецького. Як зазначив голо-
вний лікар Тернопільського ра-
йонного територіального ме-
дичного об’єднання, Верховний 
отаман Українського козацтва, 
депутат Тернопільської облас-
ної ради Ігор Вардинець, храм-
каплицю почали будувати за 
ініціативи українських козаків та 
колективу ТРТМО як міжконфе-
сійну святиню. “Відправи у хра-
мі будуть відбуватися щонеділі, 
сюди, у підземну церкву, можна 
буде прийти помолитися у будь-
яку пору доби, — сказав Ігор 
Вардинець. — Церква-каплиця 
стане крилом піднебесся задля 
душевної втіхи, одужання та 
укріплення віри в Божу милість. 
Адже коли буде здоровою ду-
ша, не хворітиме і тіло”.

Чин освячення храму-каплиці 
провели священики з різних 
конфесій м. Тернополя на чолі з 
настоятелем Свято-Троїцького 
духовного центру ім. Данила 
Галицького, духівником Україн-
ського козацтва, протоієреєм  
о. Анатолієм Зінкевичем, аби 
підкреслити, що храм буде від-
чинений для усіх вірян, неза-
лежно від віросповідання. Після 

освячення куполів священнос-
лужителі побажали присутнім 
згуртованості навколо святині, 
подякували будівничим храму, 
усім, хто вклав свою дещицю у 
спорудження церкви-каплиці. 

Кожен хворий бажає зцілен-
ня і тілесного, і духовного. 

Ковтком живої води для них бу-
дуть святі Христові таїнства, які 
полегшують біль і страждання.

Фоторепортаж з події чи-
тайте у наступному номері 
газети “Подільське слово”.

У номері газети “Подільське слово” за 13.12.2013 р. № 51 у звер-
ненні страйкового комітету Тернопільського району з технічних при-
чин під час підготовки матеріалу до друку допущено прикру помилку 
— в переліку районних організацій — членів страйкового комітету 
пропущено Українську народну партію. Редакція просить вибачення у 
партійців УНП, голови Тернопільської районної організації Україн-
ської народної партії Богдана Ящика та всіх читачів газети і повторно 
публікує текст звернення.

Спростування ●

Під час освячення та монтажу 
куполів храму-каплиці  

святого великомученика  
і цілителя Пантелеймона,  

преподобного лікаря  
Печерського, цілителя Агапіта 

та святителя Луки Войно-
Ясенецького на території  

Тернопільського районного 
територіального медичного 

об`єднання, 19 грудня 2013 р.
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Гаряча тема ●

Вітаємо! ●
Педагогічний ко-

лектив Острівської 
ЗОШ І-ІІІ ст. щиро 
вітає з днем наро-
дження вчителя 
англійської мови 
Оксану Михайлівну 
СОЛОДКУ.

Хай життя буде схоже 

на свято,

Доля щастя принесе багато,

Теплом зігріє і любов’ю

І подарує міцного здоров’я!

Щиро вітаємо з днем ангела 
Миколу Олексійовича  
КОМАРОВА з с. Курники.

Хай добрий ангел береже повік

Вогонь зорі, що долею зоветься,

Життя, неначе вишитий рушник,

Багрянцем калиновим усміхнеться.

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні крапельки страждань.

З повагою — Наталія Іванівна 
ПИТУЛАЙ з сім’єю з Лозови.

Колектив Баворівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів щиро вітає з днем ангела 
директора школи Миколу  
Степановича КОСТИКА.

В день ангела бажаємо любові,

Завжди і всюди — перемог,

Натхнення, щастя, злагоди, здоров’я,

Хай Вас оберігає Бог! 

Ірина ЮРКО.

17 грудня представники ро-
сійської газовидобувної і га-
зорозподільної монополії 
“Газпром” і національної  
акціонерної компанії  
“Нафтогаз України” у при-
сутності президентів України 
та Росії підписали доповне-
ння до Контракту на купівлю-
продаж газу на 2009-2019 
роки. 

Ціна блакитного 
вогника

“Росія видасть Україні кредит 
на 15 мільярдів доларів і знизить 
ціну на газ — такі основні підсумки 
переговорів президентів двох кра-
їн Володимира Путіна і Віктора 
Януковича в Москві 17-18 грудня, 
— пише видання “Кореспондент”. 
— Відомо, що газ із 1 січня 2014 
року Україна буде отримувати не 
по 400 доларів за тисячу кубоме-
трів, як було раніше, а за 268,5 
долара. Коефіцієнт вартості росій-
ського газу для України буде пе-
реглядатися і затверджуватися 
щоквартально. Ще до Нового року 
— в останні тижні 2013-го — Мо-
сква почне купувати українські єв-
рооблігації, на що протягом кіль-
кох кварталів витратить 15 мільяр-
дів доларів”. Фахівці зазначають, 
що ціна на газ для населення не 
прив’язана до контракту України 
та Росії, адже газ, який йде до на-
селення, видобувається в Україні.

Відтак, 15 млрд. доларів США 
будуть розміщені в цінних паперах 
України. Як повідомив міністр фі-
нансів РФ Антон Силуанов, дво-
річні єврооблігації України на 3 
млрд. доларів Росія може купити 
вже до кінця тижня. Єврооблігації 
українського уряду будуть розмі-
щені на Ірландській біржі, купон 
складе 5 % річних.

Представник уряду України при 
Євразійській комісії, постійно дію-
чому регулюючому органі Митного 
союзу і Єдиного економічного 
простору, Віктор Суслов, який 
брав участь у переговорах Віктора 
Януковича і Володимира Путіна, 
зазначив, що перевагою росій-
ської позики перед кредитом МВФ 
були більш прийнятні умови для 
уряду і країни. “Зниження ціни на 
газ дає економію 4528 млрд. до-
ларів на рік, і 27 млрд. $ економії 
до закінчення контракту в 2018 
році”, — сказав Віктор Суслов.

Президент Росії Володимир  
Путін підкреслив, що виділення 
коштів не було умовою приєднан-
ня до Митного союзу — це питан-
ня на зустрічі в Москві, стверджу-
ють сторони, не обговорювалося. 
Надання фінансової допомоги Во-
лодимир Путін пояснив щирим 
бажанням Росії допомогти україн-
цям у складний час світової фінан-
сової кризи. Водночас, Єврокомі-
сар з питань розширення та євро-
пейської політики в Європейській 
Комісії Штефан Фюле зазначив, 
що ці домовленості не суперечать  
євроінтеграції України.

Попова, Сівковича та 
Коряка судитимуть?

За силовий розгін Євромайда-
ну в ніч на 30 листопада можуть 
покарати чотирьох державних по-
садовців. Це голова Київської 
міської державної адміністрації 
Олександр Попов, заступник голо-
ви РНБО Володимир Сівкович, 
керівник київської міліції Валерій 
Коряк та його заступник Петро 
Федчук. За результатами попере-
дніх розслідувань Генпрокуратури, 
саме Олександр Попов і Володи-
мир Сівкович тієї ночі морально 
тиснули на керівника київської мі-
ліції Валерія Коряка, щоб “Беркут” 
застосував силу проти мирних мі-
тингувальнків. Президент України 
Віктор Янукович уже відсторонив 
Олександра Попова і Володимира 
Сівковича від займаних посад “у 
зв’язку з підозрою у причетності 
до порушення конституційних прав 
громадян на Майдані Незалеж-
ності в ніч на 30 листопада”. Про-
куратура пропонує для посадовців 
домашній арешт.

Правосуддя 
Тернопільщини 

вчинило так
Апеляційний суд Тернопільської 

області залишив на свободі трьох 
активістів місцевого Євромайда-
ну. Представники прокуратури ви-
магали закрити під домашній 
арешт керівника Штабу національ-
ного спротиву Тернополя, депута-
та Тернопільської обласної ради 
Володимира Стаюру, голову фрак-
ції ВО “Свобода” в Тернопільській 
обласній раді Марію Чашку і депу-
тата Тернопільської міської ради 
Марію Баб’юк. Нагадаємо, Воло-
димира Стаюру, Марію Чашку і 
Марію Баб’юк звинуватили у ніби-
то блокуванні адмінбудинку Тер-
нопільської облдержадміністрації. 
Тернопільський міськрайонний 
суд ухвалив рішення про обрання 
запобіжного заходу у вигляді осо-
бистого зобов’язання. Прокурату-
ра оскаржила це рішення в Апеля-
ційному суді Тернопільської об-
ласті, проте її позов не задоволь-
нили. 

Тим часом  
на Євромайдані

У суботу, 14 грудня, на Євро-
пейській площі столиці за двісті 
метрів від Євромайдану утворився 
антимайдан “Збережемо Україну” 
на підтримку Президента України 
Віктора Януковича та уряду. Два 
полярні мітинги розділив кордон 
“Беркуту”. До слова, спочатку 
анонсували, що на Європейській 
площі зберуться 200 тисяч анти-
майданівців. Кажуть, їх там стільки 
і було. Свідками цих подій стали 
мешканці Тернопільського району 
— Андрій Кітик, Вадим Репак,  
Андрій Пласконіс, Назар Гоч з 
Жовтневого, Олег Гарматій і Ми-
кола Стопа з Чернелева-Руського, 
Ігор Запотічний з Тернополя, які 
перебували в Києві з 13 по 16 
грудня. Хлопці привезли до Києва 
Державний прапор України з на-
писами рідних населених пунктів, 

який встановили на славнозвісній 
ялинці у центрі української столи-
ці. Як розповів нашому кореспон-
денту Андрій Кітик, який привіз 
власним авто делегацію Терно-
пільського району в Київ, дорога 
до столиці була вільною, праців-
ники державтоінспекції не заважа-
ли руху транспорту. 

— Вразив контингент Антимай-
дану. Зранку там було багато 
п’яних, люди навіть не намагалися 
прибирати за собою сміття, — роз-
повів Андрій Кітик. — Багато пред-
ставників цього зібрання зізнава-
лися, що приїхали підтримати Пре-
зидента та уряд за гроші, дехто 
взагалі був некомпетентний у поді-
ях України останнього часу. Були й 
такі, що приїхали на Антимайдан з 
примусу — працівники бюджетних 
установ, яким погрожували звіль-
ненням. Однак, не заперечую і 
присутність переконаних у пра-
вильності дій уряду. Та як би там 
не було, факт, що “безстроковий” 
мітинг на Європейській площі за-
кінчився точно за графіком робо-
чого дня — о шостій годині вечора, 
після якого всі антимайданівці ро-
зійшлися, а сцену демонтували, 
свідчить сам за себе”.

15 грудня відбулося третє На-
родне віче “День гідності” на Май-
дані Незалежності, де зібралися 
200 тисяч учасників. Тим часом на 
п’яти проблемних округах в Украї-
ні відбувалися вибори депутатів 
до Верховної Ради. Голосували 
Черкащина, Київщина, Миколаїв-
щина. Спостерігачі заявили про 
масові фальсифікації. До 30 груд-
ня ц. р. Центральна виборча комі-
сія повинна оголосити офіційні 
результати. 16 і 17 грудня Євро-
майдан знову мобілізувався в очі-
куванні результатів переговорів 
Віктора Януковича з російським 
Президентом Володимиром Путі-
ним. Дехто з політологів почав 
стверджувати, що громадянське 
суспільство, яке сформувалося на 
євромайданах країни, уже давно 
переросло тих, хто намагається її 
очолити.

Майдани: сontra spem spero?

Уродженець с. Жовтневе Тернопільського району Сергій  
Яворський з дружиною Людмилою, донечкою Анастасією та 
сином Олександром підтримували український Євромайдан 
біля Генерального консульства України в Нью-Йорку (США).

Мешканці Тернопільського району (зліва направо)  
Олег Гарматій, Андрій Пласконіс, Вадим Репак  

привезли на столичний Євромайдан Державний прапор  
України з написами своїх населених пунктів.

20 грудня — День міліції
Шановні правоохоронці Тернопільського району та ветерани ор-

ганів внутрішніх справ! Прийміть щирі вітання з професійним святом 
— Днем міліції. У всі часи Ваша служба була складною, відповідаль-
ною роботою, яка вимагає мужності, сили і самопожертви. Але у 
будь-яких, навіть найскладніших умовах Ви з честю і гідністю вико-
нуєте свій службовий обов'язок. Впевнені, що й надалі у Тернопіль-
ському районі зростатиме авторитет міліції, що Ви робитимете все 
від Вас залежне для зміцнення громадського порядку, захисту кон-
ституційних прав громадян.

Бажємо Вам міцного здоров’я, особистого щастя, родинного бла-
гополуччя, добробуту, сил і наснаги, доброї удачі під час виконання 
службових обов’язків, нових вагомих успіхів у праці, від результатів 
якої залежить авторитет закону, віра громадян у справедливість.

Василь ДІДУХ,  
голова Тернопільської 

районної ради.

Віктор ЩеПАНОВСьКИЙ, 
голова Тернопільської 
райдержадміністрації.

Шановні колеги! 
Вітаю Вас із Днем міліції!
Це свято тих, хто присвятив своє життя служінню людям та Вітчизні, 

хто береже мир і спокій громадян, їхні права і свободи, захищає  
інтереси держави і суспільства. У день професійного свята висловлюю 
Вам, шановні колеги, вдячність за сумлінну працю і витримку, наполе-
гливість і цілеспрямованість у боротьбі зі злочинністю, забезпечення 
правопорядку.

Бажаю Вам, шановні працівники Тернопільського райвідділу міліції, 
міцного здоров’я та родинного щастя, сімейного благополуччя та до-
бробуту, наснаги та успіхів у нелегкій, справі забезпечення правопо-
рядку і служіння закону. Нехай на життєвому шляху Вас супроводжує 
щира людська повага. 

Особлива вдячність дружинам, батькам і матерям працівників  
органів внутрішніх справ за підтримку, турботу та розуміння.

Найкращі побажання ветеранам та пенсіонерам ОВС. Ваші поради 
та досвід завжди приходять на допомогу і в скрутних ситуаціях, і в мілі-
цейських буднях. Довгих років життя Вам, родинного затишку та до-
статку, здійснення усіх найкращих задумів. 

Руслан БАЛИК, 
начальник Тернопільського РВ УМВС України  

в Тернопільській області, підполковник міліції.

Висловлюємо найщиріші слова подяки директору ПП “Агрон” 
Наталі Григорівні БеРеЗОВСьКІЙ та голові ФГ “Березовського” 
Юрію Романовичу БеРеЗОВСьКОМУ за солодкі подарунки вихо-
ванцям ясел-садка “Країна дитинства” с. Великі Гаї. Дякуємо за 
доброту Ваших сердець, милосердя та любов до ближніх. Нехай 
Господь благословляє Вас, Вашу сім’ю, родину та колективи  
добром, щастям, злагодою й миром! 

З повагою та найкращими побажаннями — колектив  
ясла-садка “Країна дитинства” с. Великі Гаї.

Подяка ●

Тернопільська районна рада інформує в порядку статті 171 
Кодексу адміністративного судочинства України

Тернопільським окружним адміністративним судом відкрито про-
вадження у справі № 819/3 047/13-а за позовною заявою прокурора 
Тернопільського району до Тернопільської районної ради про скасу-
вання Пункту 10 рішення Тернопільської районної ради № 347 від 2 
грудня 2013 року “Про суспільно-політичну ситуацію в Україні”.

Судове засідання призначено на 30 грудня 2013 року, початок о 
10 годині 30 хвилин, за адресою: Тернопільський окружний адміні-
стративний суд, вул. Кн. Острозького, 20, м. Тернопіль.

Оголошення ●

Фізична особа-підприємець Андрій Тарасович Вавринів  
спеціалізується на виробництві кованих виробів з металу та має на-
мір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосфер-
не повітря стаціонарними джерелами від роботи кузні і допоміжних 
приміщень та їх опалення.

Адреса виробництва: с. Великі Гаї Тернопільського р-ну, вул. 
Садова, 48, тел. 49-08-08.

Перевищення нормативів гранично допустимих викидів і 
санітарно-гігієнічних нормативів на території підприємства та за 
межами санітарно-захисної зони немає.

Зауваження приймаються протягом 30 календарних днів з дати 
опублікування за адресою: м. Тернопіль, майдан Перемоги, 1,  
тел.: 43-60-64, 43-59-30 (Тернопільська райдержадміністрація).

21 листопада 2013 року відійшла у вічність наша дорога подру-
га, членкиня “Союзу українок”, патріотка-українка, що присвятила 
своє життя боротьбі за волю України, п. Ольга Марчук. Члени Ве-
ликоглибочецького осередку “Союзу українок” висловлюють щирі 
співчуття родині, друзям з приводу важкої і непоправної втрати — 
смерті Ольги Марчук, яка своїми розповідями сприяла вихованню 
сучасної молоді, втіленню у життя національної ідеї. Ми будемо 
молитися за тебе. 

Сумуючі — родина, друзі, члени Великоглибочецького 
осередку “Союзу українок”.



П’ятниця, 20 грудня 2013 року3 Тема дня
Чисте довкілля ●

Служба 101 ●

Галина ЮРСА —  
ТРР “Джерело”. 

Фото автора.

Кажуть люди, що довго пра-
цюючи на одному місці, з 
часом стаєш філософом. 
Тобто, менше звертаєш ува-
ги на несуттєве, дрібне. 
Більше починаєш розуміти 
людей та співчувати їм. Не 
так боляче реагуєш на обра-
зи та непорозуміння. А кі-
нець кінцем усвідомлюєш: 
все, що відбувається навко-
ло, інколи не вкладається в 
жодні рамки здорового глуз-
ду.  Суєта, все суєта, як ска-
зала стара циганка з фільму  
“Табір іде у небо”.

До такого, на жаль, невтішного 
висновку дійшла і я, читаючи та 
вивчаючи більше півсотні доку-
ментів, які стосуються спроб спо-
чатку міської, а згодом і обласної 
влади влаштувати у відпрацьова-
ному піщаному кар’єрі поблизу 
Чистилова Тернопільського райо-
ну лінії з сортування побутового 
сміття, навіть сміттєпереробного 
заводу, не на словах, а на ділі — 
отримати дозвіл на свіже місце для 
вивезення сміття з Тернополя, бо 
сміттєзвалище у Малашівцях дав-
но дихає на ладан і місцеві люди 
висловлюють час від часу обурен-
ня з приводу загрозливої екологіч-
ної ситуації у Малашівцях та навко-
лишніх селах, влаштовуючи для 
міської влади критичні дні.

Найстаріший, найактуальніший і 
найцікавіший, на мою думку, доку-
мент датований 31 березня 1987 
року — це рішення виконавчого ко-
мітету Тернопільської обласної ра-
ди народних депутатів “Про вста-
новлення санітарно-захисної зони 
озера і пляжу в Тернополі”, де, зо-
крема, сказано, що органам, уста-
новам та підприємствам, колгос-
пам і власникам індивідуальних 
служб в межах санітарно-захисної 
зони не допускати організації зва-
лищ без погодження з органами 
санепідемслужби. А Чистилівський 
піщаний кар’єр якраз знаходиться 
у цій зоні. Та й документ цей, хоча 
й чвертьстолітньої давності, не від-
міняли. І якби в подальшому його 
ніхто не порушував, не жили б нині 
жителі Чистилова, Гаїв Шевченків-
ських, Білої, Лозови у постійній на-
прузі, що у безпосередній близь-
кості від їх домівок, садів, полів 
влада вперто впродовж уже двох 
десятиліть з невеликою перервою 
не полишає спроби влаштувати  
міське сміттєзвалище.

1993 рік. У цей час з’являється 
постанова про закриття Малашів-
ського сміттєзвалища. Починаєть-
ся активний пошук нового місця. І 
ясний взір Тернопільської міської 
ради спрямований саме на Чисти-
лів. До Тернопільської районної, 
Чистилівської сільської рад йдуть 
звернення — прохання надати ді-
лянки для облаштування заводу з 
переробки та утилізації твердих 
побутових відходів. І в одній, і в 
другій раді мудрі люди розуміють, 
що їх, м’яко кажучи, дурять з при-
воду заводу. Адже ні проекту під-
приємства, ні відповідної докумен-
тації, а на нинішній мові —  елемен-
тарного бізнес-плану, ніхто не 
представляє. До того ж, санепі-
демстанція, спеціалісти  водного, 
земельного, екологічного профілів 
кажуть рішуче “ні!” розміщенню у 
Чистилівському кар’єрі лінії для 
сортування побутового сміття, 
складування побутових відходів та 
подібним діям. Своєї згоди не да-
ють також власники цієї землі та 
землекористувачі — Чистилівська 
сільська рада та правління тодіш-
нього колгоспу “Україна”.

Поїздки делегацій з Тернопіль-
ської міської ради до Тернопіль-
ської районної ради та Чистилова  
продовжуються регулярно ще кіль-
ка років. Як свідчать документи, 
триває і активне “листування”. Одні 
скаржаться на  важкий екологічний  
стан Тернополя, Малашівців та 
просять якнайшвидше посприяти у 
виділенні земельної ділянки під 

сміттєпереробний завод (читай — 
сміттєзвалище), інші переконливо 
доводять марноту цих спроб, по-
силаючись на Конституцію України 
та інші закони, які гарантують кож-
ній людині безпечне для життя та 
здоров’я середовище.

У 2001 році Чистилівська сіль-
ська рада, все ж, трохи пішла на 
поступки Тернопільській міській 
раді, ухваливши 22 лютого рішення 
13 сесії 3-го скликання про надан-
ня дозволу на попередній вибір 
земельної ділянки для будівництва 
заводу з переробки та утилізації 
твердих побутових відходів (ТПВ) у 
відпрацьованому піщаному кар’єрі 
з влаштуванням захисного шару 
для попереднього складування 
ТПВ з метою подальшого їх вико-
ристання як сировини для функціо-
нування заводу, але без попере-
днього завозу сміття, як просили 
міські чиновники. Вони аргументу-
вали це тим, що для початку робо-
ти заводу потрібно назбирати від-
повідну кількість матеріалу (читай 
— сміття), а вже потім будувати 
підприємство.

Я сама була живим свідком цих 
подій. Пригадую дуже переконливі 
та аргументовані на перший по-
гляд виступи на сесії Чистилівської 
сільської ради тодішніх заступника 
голови виконавчого комітету Тер-
нопільської міської ради Івана Пан-
ця та начальника відділу екобезпе-
ки Олега Соколовського, які розпо-
відали про пріоритети сучасного 
сміттєпереробного заводу та його 
перспективи. Як стимул для грома-
ди Чистилова, було обіцяно 30-40 
тисяч гривень з міського бюджету 
для розвитку села (тоді це були не-
малі кошти), автобус для переве-
зення учнів, а також контейнери 
для побутового сміття та безко-
штовне його вивезення. Як один з 
аргументів бездоганності, еколо-
гічної чистоти сміттєпереробного 
заводу наводився приклад Сум та 
Маріуполя, де, за словами висту-
паючих, вже функціонували такі 
підприємства. Повідомляли також, 
що сміттєпереробні заводи такі 
безпечні, що їх можна будувати на-
віть у центрі міста. Ці слова у му-
дрих сільських людей, депутатів 
Чистилівської сільської ради ви-
кликали хіба що усмішку та запи-
тання на кшталт: “То чого приїхали 
до Чистилова, а не збудуєте такий 
завод у самому Тернополі?”. 

З цього часу починається ціла 
епопея судових позовів до Чисти-
лівської сільської ради. І що цікаво: 
якщо місцева Феміда була на боці 
міської влади, то апеляційні суди у 
Києві чи Львові завжди вигравала 
громада Чистилова.

Своє занепокоєння з приводу 
загрозливої екологічної ситуації у 
випадку розміщення сміттєзвали-
ща у Чистилівському піщаному 
кар’єрі висловлювали громади Ло-
зови, Білої, а згодом і Гаїв-
Шевченківських, території яких 
розміщені ще ближче до джерела 

еконебезпеки. Це приблизно на 
десятиліття зупинило міську владу 
у домаганнях надати ділянку для 
розміщення лінії для сортування та 
переробки ТПВ.

2013 рік. На світ Божий 
з’являється розпорядження голови 
Тернопільської ОДА Валентина 
Хоптяна від 29 жовтня ц. р. про на-
дання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відве-
дення земельної ділянки ТОВ “Еко-
прес” на... території Чистилівської 
сільської ради Тернопільського ра-
йону (це той самий відомий ша-
новному читачеві Чистилівський пі-
щаний кар’єр, який за час епопеї 
перейшов від колгоспної до іншої 
власності). Цим розпорядженням 
підприємство, яке, до рeчі, ново-
народжене, бо зареєстроване ли-
ше 10 квітня 2013 року, його влас-
никами є дві фізичні та одна юри-
дична особа, адреса засновника 
(не думайте, що це передноворіч-
ний жарт) — місто Рооуд-таун, ра-
йон Вікхемскай, буд. 1, Віргінські 
острови, Велика Британія), бере 
цю ділянку площею 12 га в оренду 
аж на 49 років для проектування, 
будівництва та розміщення станції 
сортування ТПВ. До того ж, як ка-
жуть, хлопці з Британії дуже “на-
дійні”, ба мають стартовий капітал 
аж 1000 гривень.

“А де ж логіка?” — запитає 
вдумливий читач. Невже обласній 
владі невідомі висновки апеляцій-
них судів, які, здається, повинні 
були спонукати забути те місце під 
Чистиловом назавжди. Але про 
відсутність будь-якої логіки вже бу-
ло попереджено на початку мате-
ріалу.

Коли про розпорядження голо-
ви ОДА довідались наші районні  
депутати, громадськість, то на се-
сії Тернопільської районної ради 2 
грудня висловили свій протест 
проти таких дій обласної влади, 
яка цим розпорядженням пере-
креслила усі норми чинного зако-
нодавства. Своїм зверненням де-
путати наклали мораторій на виді-
лення земельних ділянок на тери-
торії району під розміщення сміт-
тєсортувальної лінії для складуван-
ня ТПВ. А також заборонили Тер-
нопільській РДА сприяти у виділен-
ні земельної ділянки на території 
Чистилівської сільської ради для 
аналогічних потреб. Прийнято та-
кож звернення до Кабінету Міні-
стрів України та голови Тернопіль-
ської ОДА про скасування розпо-
рядження від 29 жовтня 2013 року 
за № 523. Створено також тимча-
сову комісію з вивчення цього пи-
тання. До її складу увійшли пред-
ставники усіх фракцій, представле-
них у районній раді, а також фахів-
ці відповідних підрозділів Терно-
пільської РДА.

Сільський голова Чистилова 
Ігор Полотнянко звернувся із позо-
вом до Тернопільського окружного 
адміністративного суду, яким об-
грунтував незаконність виданого 

розпорядження. Сільський го-
лова вважає, що розпоряджен-
ня голови ОДА прийнято всу-
переч вимогам Земельного ко-
дексу України, Законів України 
“Про місцеві державні адміні-
страції”, “Про місцеве само-
врядування в Україні”, “Про 
землеустрій”, “Про відходи” та 
інших.  Надання земельної ді-
лянки не погоджено з власни-
ками землі — суміжними зем-
лекористувачами, а саме Чис-
тилівською сільською радою, 
відповідно до повноважень.

Чистилівський сільський го-
лова вважає, що також пору-
шено вимоги статті 35 Закону 
України “Про місцеві державні 
адміністрації”, де зазначено, 
що у разі розгляду місцевою 
державною адміністрацією пи-
тань, які стосуються інтересів 
місцевого самоврядування, 
про це повідомляється зазда-
легідь. Представники цих ор-
ганів та посадові особи тери-
торіальних громад мають пра-
во брати участь у розгляді та-
ких питань місцевою держав-
ною адміністрацією, вислов-

лювати зауваження і пропозиції. 
Однак, всупереч вимогам цієї стат-
ті, голова Тернопільської ОДА при-
йняв розпорядження без врахуван-
ня прав та законних інтересів гро-
мади.

Всупереч вимогам законодав-
ства не проведено жодного гро-
мадського слухання щодо містобу-
дівного обґрунтування визначення 
можливості використання земель-
ної ділянки для проектування, бу-
дівництва та розміщення станції 
сортування твердих побутових від-
ходів. Тернопільська РДА не при-
ймала розпорядження щодо на-
дання згоди на розробку містобу-
дівного обґрунтування.

З незрозумілих причин сам 
текст розпорядження голови Тер-
нопільської ОДА від 29 жовтня 
2013 року № 523 не розміщений 
на офіційному сайті Тернопільської 
ОДА. Така ситуація викликає біль-
ше запитань, ніж відповідей, та на-
штовхує на думку непрозорості дій 
органу виконавчої влади.

Оскаржуване розпорядження, 
йдеться у позовній заяві, супере-
чить Закону України “Про відходи”, 
та, як очікуваний результат, при-
зведе до катастрофічних екологіч-
них наслідків. У радіусі двох кіло-
метрів розміщені села Чистилів, 
Лозова, Біла, Гаї Шевченківські, 
місто Тернопіль. Відстань до Чис-
тилівського орнітологічного заказ-
ника загальнодержавного значен-
ня — менше трьох кілометрів, що є 
неприпустимим, відповідно до 
державних будівельних норм.

Окрім того, піски в Чистилів-
ському піщаному кар’єрі обводне-
ні, що свідчить про високий рівень 
ґрунтових вод. Напрямок руху під-
земних вод — ріка Серет та Терно-
пільський став.

Отже, Чистилівська сільська ра-
да після заборони низки апеляцій-
них судів на розміщення у тому 
самому піщаному кар’єрі полігону 
для складування твердих побуто-
вих відходів, знову змушена вкотре 
відстоювати своє законне право на 
життя у екологічно чистому серед-
овищі. З вимогами скасувати роз-
порядження голови Тернопільської 
ОДА № 523 від 29 жовтня 2013 р. 
звернулися в Тернопільський 
окружний адміністративний суд Бі-
лецька та Гаї-Шевченківська сіль-
ські ради.

Справа сьогодні перебуває в 
судовому розгляді. Віриться, що 
права як громади, так і кожного 
громадянина зокрема буде захи-
щено, і, нарешті, щасливо закін-
читься ця велика епопея з Чисти-
лівським кар’єром. Адже ця 12-
гектарна площа, яка розміщена у 
мальовничому куточку нашого 
краю, вартує гіднішого застосуван-
ня. А ділянку для сміття можна зна-
йти. Треба лише не боятися від-
крито спілкуватися з людьми. 
Адже, як справедливо говорить на-
родна мудрість, “шила в мішку не 
втаїш”.

На ті самі граблі,  
або Новітня сміттєва епопея

Тут, на місці колишнього піщаного кар’єру, 
могло б бути гарне місце для відпочинку…

У Тернопільському окружному 
адміністративному суді відкрито 
провадження у справі 
№64/5731/13 від 08.12.2013 р. 
за позовною заявою прокурату-
ри Тернопільського району до 
Малоходачківської сільської ради 
про скасування пункту 8 рішення 
Малоходачківської сільської ради 
№154 від 02.12.2013 р. “Про 
суспільно-політичну ситуацію в 
Україні”. Судове засідання при-
значено на 31.12.2013 р. о 10 
год. за адресою: Тернопіль-
ський окружний адміністратив-
ний суд, вул. Кн. Острозького, 
20, м. Тернопіль.

Малоходачківський  
сільський голова  

Михайло НЕДОШИТКО.

З початку 2013 року в Тер-
нопільському районі вини-
кла 51 пожежа. Збитки від 
пожеж становлять більше 
115 тис. грн. Лише на поже-
жах за поточний період за-
гинуло двоє людей.

У зв’язку з наближенням ново-
річних свят для забезпечення на-
лежного протипожежного стану 
культових об’єктів, церков, шкіл 
та клубів у Тернопільському райо-
ні Тернопільський районний від-
діл УДСНС України у Тернопіль-
ській області закликає суворо до-
тримуватись встановлених чин-
ним законодавством правил по-
жежної безпеки, щоб запобігти 
виникненню пожеж та займань. 
Потрібно дотримуватись простих 
вимог правил пожежної безпеки: 
у всіх приміщеннях, де будуть 
проводитись святкові заходи, по-
винні бути первинні засоби поже-
жогасіння (вогнегасники); вста-
новлювати ялинки на твердій 
основі; не встановлювати ялинки 
в проходах і біля виходів на шля-
хах евакуації; не використовувати 
в електролічильниках нестандарт-
ні плавкі запобіжники; якщо церк-
ва ще старої забудови, всі 
дерев’яні конструкції обробити 
вогнетривким розчином.

За матеріалами 
Тернопільського РВ УДСНС 

України у Тернопільській 
області.

Безпечні 
свята

Ви запитували ●

На “гарячу лінію” управління 
Держаної міграційної служ-
би України в Тернопільській 
області часто надходять за-
питання про те, чи можна 
оформити закордонний пас-
порт без особистої присут-
ності заявника. Відповідь 
однозначна — ні.

З 2007 р. українцям видають 
паспорти з полікарбонатною сто-
рінкою, на яку фото наносять ме-
тодом лазерного гравіювання на 
підприємстві у Києві, а не вклею-
ють у “паспортному столі”. Сам 
знімок роблять безпосередньо в 
територіальному підрозділі мігра-
ційної служби у день звернення 
особи із заявою на оформлення 
закордонного паспорта. Завдяки 
цьому документ є більш захище-
ним від підробок. Процес фото-
графування займає лише кілька 
хвилин і не потребує додаткової 
оплати — вона входить у вартість 
адміністративної послуги.

Працівники міграційної служби 
застерігають громадян: щоб не 
стати жертвою шахраїв, у жодно-
му разі не погоджуйтесь на про-
позицію оформити документ дис-
танційно. Піддаючись спокусі зе-
кономити час, ви не лише не 
отримаєте документ, а й втратите 
власні кошти.

УДМС України  
в Тернопільській області.

Оформити 
закордонний 

паспорт 
дистанційно  
не можна
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Податкові новини ●

Будьте здорові! ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора та Галини ЮРСИ.

11 грудня ц. р. у приміщенні 
Тернопільського районного 
територіального медичного 
об’єднання відбулася конфе-
ренція асоціації медичних 
сестер Тернопільської об-
ласті. Модератором засідан-
ня виступила президент асо-
ціації медичних сестер Тер-
нопільської області Надія 
Фаріон. 

Вступним словом конференцію 
розпочав заступник головного лі-
каря ТРТМО Ігор Войтович, який 
відзначив важливу роль медсестер 
у лікувальному процесі. Представ-
ник київської фірми “Інтердез” 
(спеціалізується на виготовленні 
дезінфікуючих засобів) у західному 
регіоні Валерій Повержук подару-
вав усім присутнім на конференції 
медсестрам пакунки із продукцією 
цього виробника. 

Перше питання, що стояло на 
порядку денному, — “Грип, осо-

бливості клініки, діа-
гностики, профілактики. 
Сучасні методи лікуван-
ня”. Кандидат медичних 
наук, асистент кафедри 
інфекційних хвороб 
Тернопільського дер-
жавного медичного уні-
верситету ім. І. Горба-
чевського Марія Шкіль-
на окреслила схеми 
розвитку грипу, навела 
класифікацію вірусів, 
зосередила увагу при-
сутніх на симптомах ві-
русних захворювань. 
Вона розповіла, як по-
трібно здійснювати іму-
нопрофілактику грипу, 
назвала найбільш ефек-
тивні протигрипозні ме-
дичні препарати, пояс-
нила, яким способом і в 
яких дозах їх потрібно 
вводити в організм лю-
дини. Марія Іванівна на-
голосила, що запасати-
ся імунітетом найкраще 
у весняно-літній період, 
смакуючи дарами при-
роди і “купаючись” у со-
нячних променях. Усі 
бажаючі могли отрима-
ти вичерпні відповіді 
фахівця на запитання, 

які їх турбували.
Друге питання конференції 

“Психологічні аспекти спілкування і 
керівництва у професійній діяль-
ності медичного працівника” під 
час свого виступу висвітлила кан-
дидат педагогічних наук, доцент 
кафедри педагогічної майстернос-
ті та освітніх технологій Тернопіль-
ського національного педагогічно-
го університету ім. В. Гнатюка Ма-
рія Бойко. Марія Миколаївна нага-
дала, що медсестри, насамперед, 
працюють із людьми, тому повинні 
добре володіти азами мистецтва 
спілкування. Вона зазначила, що 
людину можна лікувати словом, 
власним зовнішнім виглядом, влас-
ною поведінкою. Пані Марія проа-
налізувала модель спілкування 
“лікар-пацієнт”, поділилась пора-
дами ефективної взаємодії хворо-
го і медсестри, окреслила набір 
якісних рис, якими має володіти 
кожна медична сестра. 

На завершення конференції 
представниця служби організації 
інфекційного контролю Надія  
Галапац представила присутнім 
проект програми “Чиста лікарня 
безпечна для пацієнта”, яка вже 
півтора року здійснюється за іні-
ціативи Всеукраїнської Асоціації 
медичних сестер та Асоціації 
“Служба організації інфекційного 
контролю”. Пані Надія окреслила 
завдання та етапи програми. Піс-
ля гігієнічного огляду відділень, 
який здійснюється працівниками 
служби організації інфекційного 
контролю, розробляється гігієніч-
ний план, здійснюються доопра-
цювання, відповідно до розро-
блених рекомендацій. Окрім цьо-
го, відділення відзначають стату-
сом “Чиста лікарня безпечна для 
пацієнта” і вносять до Всеукраїн-
ського реєстру проекту. За сло-
вами Надії Галапац, у 2013 році 

170 відділень України 
отримали цей статус. У 
Тернопільській області, 
яка разом зі Львівською 
є одним із найактивні-
ших учасників проекту, 
таку відзнаку отримали 
вся психоневрологічна 
лікарня й частина відді-
лень університетської 
лікарні. Пані Надія 
представила геогра-
фію проекту, зазначи-
ла, що нині лише Чер-
нівецький регіон не за-
діяний у ньому. Крім 
цього, вона здійснила 
аналітичний огляд хі-
мічних речовин, які ви-
користовуються в де-
зінфікуючих засобах, 
окреслила шлях вибо-
ру деззасобів за трьо-
ма критеріями: ефек-
тивність, безпечність, 
економність (ринкова 
вартість).

“Чиста лікарня  
безпечна для пацієнта”

Нотатки з конференції асоціації  
медичних сестер Тернопільської області

Заступник головного лікаря ТРТМО Ігор Войтович, головна медсестра ТРТМО Тетяна Мороз 
і президент асоціації медичних сестер Тернопільської області Надія Фаріон.

Асистент кафедри інфекційних  
хвороб ТДМУ ім. І. Горбачевського  

Марія Шкільна.

Учасниці конференції медичних  
сестер Тернопільської області в ТРТМО, 11 грудня 2013 р.

До кінця року старі 
КВЕДи необхідно 
замінити на нові 
Старі коди виду економічної 

діяльності (ДК 009:2005) будуть 
дійсними до 31 грудня 2013 року. 
З нового 2014 року їх необхідно 
змінити на КВЕД – 2010. 

Діючі нормативні документи 
не передбачають здійснення під-
приємницької діяльності за “ста-
рими” КВЕДами в наступному 
році. Відповідно, кожен платник 
податків повинен замінити  
КВЕДи зразка 2005 року на нові 
коди економічної діяльності, які 
затверджені у 2010 році. 

Класифікатор видів економіч-
ної діяльності ДК 009:2010 за-
тверджений наказом Держспо-
живстандарту України від 
11.10.2010 р. № 457. 

Звірте дані про 
об’єкти житлової 

нерухомості 
Власники об’єктів житлової 

нерухомості можуть здійснювати 
звірку даних про об’єкти житло-
вої нерухомості та розміри їх 
житлової площі до 31 грудня 
2013 року (включно). Звірка да-
них здійснюється на підставі ори-
гіналів документів про право 
власності на об’єкти житлової 
нерухомості та про житлову пло-
щу таких об’єктів. 

Платникам податку на нерухо-
ме майно, відмінне від земельної 
ділянки надано право звернутися 
з письмовою заявою до контро-
люючого органу за місцем про-
живання (реєстрації) для прове-
дення звірки даних щодо: 

об’єктів житлової нерухомості, 
в тому числі їх часток, що пере-
бувають у власності платника по-
датку; 

розміру житлової площі 
об’єктів житлової нерухомості, 
що перебувають у власності 
платника податку; 

права на користування піль-
гою зі сплати податку; 

розміру ставки податку; 
нарахованої суми податку. 
Звірка даних допоможе уник-

нути непорозумінь при нараху-
ванні суми податку у наступному 
році. 

Нагадаємо, що з 1 січня 2014 
року житлова нерухомість, яка 
перебуває у власності як фізич-
них, так і юридичних осіб оподат-
ковуватиметься податком. 

Об’єкти оподаткування, став-
ки та порядок сплати податку на 
нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, визначені у 
ст. 265 Податкового кодексу 
України. 

Відшкодування ПДВ 
протягом 11 

робочих днів: для 
кого і коли 

З 1 січня 2014 року підприєм-
ства з позитивною податковою 
історією отримають можливість 
проходити прискорену процеду-
ру відшкодування податку на до-
дану вартість. Для них термін 
камеральної перевірки, що є 
обов’язковим елементом проце-
дури відшкодування ПДВ, буде 
скорочено з 20 до 5 днів. 

Міністерство доходів і зборів 
підготувало проект наказу, яким 
визначається порядок та крите-
рії, за якими підприємствам бу-
де присвоюватися статус плат-
ника з позитивною податковою 
історією. 

Міндоходів планує надавати 
відповідний статус за результа-
тами автоматизованого аналізу 
податкової звітності до 1 числа 
кожного звітного (податкового) 
місяця, починаючи з 2014 року. 
Зокрема, право на отримання 
“позитивного” статусу матимуть 
платники ПДВ, які протягом 
останніх трьох років декларува-
ли суми бюджетного відшкоду-
вання, забезпечують своєчасне 
подання звітності та не мали 
випадків анулювання реєстрації 
платника ПДВ. Окрім цього, 
претенденти на цей статус ма-
ють відповідати  критеріям, не-
обхідним для автоматичного 
відшкодування податку на до-
дану вартість. Нагадаємо, такі 
суб’єкти господарювання мають 
регулярно подавати звітність, 
не перебувати у процедурі бан-
крутства, не мати податкового 
боргу та платити своїм найма-
ним працівникам щонайменше 
дві з половиною мінімальних 
зарплати. 

За одинадцять місяців цього 
року сума бюджетного відшко-
дування податку на додану вар-
тість, задекларована суб’єктами 
господарювання Тернопільської 
об’єднаної ДПІ ГУ Міндоходів у 
Тернопільській області, склала 
57,6 млн. грн. 

За словами начальника по-
даткової інспекції Петра Яким-
чука, з початку року на рахунки 
платників в установах банків (із 
врахуванням перехідних залиш-
ків) з Держбюджету вже відшко-
довано 52,3 млн. грн. податку 
на додану вартість. 

За матеріалами 
інформаційно-

комунікаційного відділу 
Тернопільської об’єднаної 

ДПІ ГУ Міндоходів у 
Тернопільській області.

Управління агропромислового розвитку Тернопільської  
райдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної 
посади (на час декретної відпустки) головного спеціаліста сектору 
організації виробництва, інженерно-технічного забезпечення, пере-
робки та маркетингу сільськогосподарської продукції відділу.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі доку-
менти: заяву про участь у конкурсі; особову картку з відповідними 
додатками; дві фотокартки розміром 4х6 см; копію документа про 
освіту; декларацію про доходи за 2012 рік; попередження про спе-
ціальні обмеження для державних службовців; копію паспорта гро-
мадянина України; медичну довідку про стан здоров’я; письмову 
згоду на проведення спеціальної перевірки.

Вимоги до учасників конкурсу: володіння українською мовою, по-
вна вища освіта, володіння персональним комп’ютером в обсязі 
користувача.

Документи приймаються впродовж місяця з дня опублікування 
оголошення. Довідки за телефонами:  53-71-27, 53-71-39.

Подяка ●

Жителі с. Лозова, парафіяни церкви св. Петра і Павла  
висловлюють щиру вдячність Лозівському сільському голові  
Володимиру Миколайовичу ГУЛЮ за щиру підтримку, добре, 
мудре слово та активне сприяння розвитку села і місцевого храму. 
Хай святий Миколай ніколи не обминає Вашої оселі, хай Господь 
Бог надсилає свої ласки усій Вашій родині.

 Дирекція Жовтневої ЗОШ І-ІІ ст., педагогічний та учнівський 
колективи, батьківський комітет висловлюють найщиріші слова 
вдячності давнім друзям та постійним спонсорам нашої школи 
Михайлу Володимировичу Перогу, Володимиру Петровичу 
Кітику, Володимиру Васильовичу Солтисяку, Василю Яросла-
вовичу Алексевичу, Юрію Вячеславовичу Черетянку за взає-
морозуміння та допомогу. Щиро дякуємо за солодкі подарунки до 
Дня Святого Миколая генеральному директору ТОВ “Вікторія” 
Степану Васильовичу Маціборці та благодійному фонду 
“Батьківський край”. Дякуємо за доброту Ваших сердець, мило-
сердя та любов до ближніх. Нехай Господь благословляє Вас, Ва-
ші сім’ї, родини та колективи добром, щастям, любов’ю і миром.
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06.00 Православний 
     календар.
06.05, 06.30, 07.00, 
    07.30, 08.00, 08.30 Новини.
06.20 М/ф.
06.45, 07.45, 08.20
         Гiсть студiї.
07.35 Ера бiзнесу.
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.50 Полiттеатр.
10.10 Без цензури.
10.35, 16.30 Т/с “Таємниця
        старого мосту”.
11.25 Нехай Вам буде
          кольорово!
12.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.25 Шеф-кухар країни.
13.30 Аудiєнцiя. 
13.50 Свiтло.
14.10 Право на захист.
14.30 Темний силует.
14.40 Вiкно до Америки.
15.40 Дiловий свiт. 
          Агросектор.
15.55 Як це?
17.20 Про головне.
18.05 Агро-News.
18.35 Фiнансова перспектива.
18.45 Сiльрада.
19.15 Фестиваль гумору 
        “Умора”.
21.00 Пiдсумки дня.
21.40 Знак питання.
21.50 Концертна програма 
     “Я люблю тебе, Україно!”
22.55 Трiйка, Кено, 
        Секунда удачi.
23.00, 01.00 Пiдсумки.
23.25 На слуху.
23.50 Вiд першої особи.
00.10 Смiх з доставкою 
         додому.

канал “1+1”
06.05, 07.00, 08.00, 
        09.00 “ТСН”.
06.45, 07.10, 08.10 “Снiданок 
         з 1+1”.
09.05 “Шiсть кадрiв”.
09.45 Т/с “Любов та 
        покарання”.
11.55 Х/ф “Зозуля”.
15.45 Т/с “Без слiду”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Любов та 
         покарання”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Х/ф “Остання
          жертва”. (2).
22.15 “Грошi”.
23.35 “ТСН”.
23.50 Х/ф “Червонi вогнi”. (2).

інтер
06.05 Д/ф “Краса - 
        страшна сила”.
07.00, 07.30, 08.00, 
       08.30, 09.00 Новини.
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
        “Ранок з Iнтером”.
09.10 Х/ф “Ти будеш моєю”.
11.10 Д/с “Слiдство вели...” 
12.00 “Новини”.
12.20 Д/с “Слiдство вели...” 
13.35 “Судовi справи”.
14.40 “Сiмейний суд”.
15.40 “Чекай на мене”.
17.50 Новини.
18.00 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Жiнки на межi”.
20.00 Подробицi.
20.30 Т/с “Любов не 
         картопля”.
22.25 Т/с “Полювання
         на Беркута”.
00.30 “Велика Рiзниця 
       по-українськи”.

ICTV
06.20 Дiловi факти.
06.30 Т/с “Таксi”.
06.55 Т/с “Леся+Рома”.
07.35 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
10.00 Т/с “Прокурорська
          перевiрка”.
11.10 Т/с “Лiтєйний”.
12.10 Т/с “Лiквiдацiя”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Лiквiдацiя”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Пристрастi за
         Чапаєм”.
22.25 Свобода слова.
00.25 Т/с “Тринадцятий”.

СТБ
06.25 “Усе буде добре!”
08.05 “Неймовiрна правда 
        про зiрок”.
09.45 “Таємницi Х-фактора.
        Життя як D-версiя”.
10.45 Х/ф “Зимовий роман”.
12.40 “Битва екстрасенсiв.
        Чоловiки проти жiнок”.
14.55 “Звана вечеря”.
15.55 “Усе буде добрi”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.20 “Неймовiрна правда 
        про зiрок”.
20.15 “Куб 4”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Детектор брехнi 
        4. Життя пiсля сповiдi”.

00.35 “Один за всiх”.

новий канал
06.15 М/с “Черепашки
         нiндзя”.
06.40 М/с “Губка Боб”.
07.00 Пiдйом.
09.00 Х/ф “Таймлесс. 
         Рубiнова книга”.
11.40 Т/с “Воронiни”.
13.25 М/с “Черепашки 
          нiндзя”.
13.45 М/с “Губка Боб”.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.50 Т/с “Татусевi доньки”.
16.50 Т/с “Метод Лаврової”.
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.20 Абзац!
20.00 Т/с “Трохи не в собi”.
21.05 Т/с “Воронiни”.
23.10 Х/ф “Дублери”. (2).

Трк «україна»
05.25 Срiбний апельсин.
07.00, 9.00, 17.00, 
         19.00 Подiї.
07.30 Щиросердне зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10 Х/ф “Княжна 
         з хрущовки”.
13.15 Люблю! Чекаю!
14.15, 17.25, 22.30 Т/с “Слiд”.
16.00 Критична точка.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Ключi вiд
          минулого”.
22.00 Подiї дня.
23.20 Х/ф “Дiвич-вечiр
         у Вегасi”. (2).

к1
06.30 “Top Shop”.
07.30 М/ф.
09.45 Х/ф “Зухвалi дiвчата”.
11.40 “Пороблено в Українi”.
13.00 “КВК”.
15.40 “Вечiрнiй квартал”.
18.00 “Звана вечеря”.
19.00 “Орел i решка”.
20.00 Т/с “Моя прекрасна
          няня”.
21.00 “Розсмiши комiка”.
22.00 “Леся Здєся”.
22.25 Х/ф “Голий 
       пiстолет-33 1/3”. (2).
00.10 Х/ф “Їх 
        помiняли мiсцями”.

нТн
05.10 Т/с “Вiдчинiть, мiлiцiя!”
08.30 “Агенти впливу”.
09.30 “Правда життя.

       Професiя автогонщик”.
10.15 Т/с “Iнкасатори”.
14.45 Т/с “Павутиння-7”.
19.00, 21.40 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Кримiналiсти: 
  мислити як злочинець”. (2).
23.00 Т/с “Згадати
         майбутнє”. (2).
00.00 Т/с “CSI: 
         Нью-Йорк”. (2).

ТеТ
06.00 Телепузики.
06.30, 7.20 М/с “Лалалупси”.
06.55 Малята-твiйнята.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Шоу Гарфiлда”.
08.55 “Єралаш”.
10.00, 21.05 Країна У.
11.05 Одна за всiх.
12.05 Т/с “Ксена —
         принцеса-воїн”.
13.05 Т/с “Якось у казцi”.
14.00 Богиня шопiнгу.
15.45 УТЕТа тато!
16.50 Королева балу.
18.00 Моду народу.
20.00 Т/с “Два батька 
         i два сина”.
22.10 6 кадрiв.
23.15 Дурнєв+1.
23.55 Т/с “Секс i мiсто”. (2).

перший канал 
(україна)

04.00, 7.00, 10.00, 13.00
         Новини.
04.05, 7.15 Телеканал 
         “Доброго ранку”.
07.50 “Доброго здоров’ячка!” 
з Г. Малаховим.
08.35 “Жити здорово!”
09.45 “Iстина десь поряд”.
10.15 “Контрольна
           закупiвля”.
10.50 “Модний вирок”.
12.00 Iншi новини.
12.20 “Зрозумiти. 
          Пробачити”.
13.15 “Час обiдати!”
14.00 “Вони i ми”.
15.00 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.40 “Наодинцi з усiма”.
17.45 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30 “Хай говорять”.
20.40, 22.10 Т/с “Рiдкiсна 
         група кровi”.
22.00 Нiчнi новини.
23.10 “Вечiрнiй Ургант”.
23.50 Муз. фiльм “Летюча 
          миша”.

Мега
06.00, 17.00 У пошуках iстини.
06.40 Чудеса свiту.
07.30, 13.00 Освенцим.
08.20 Вiйна хижакiв.
09.10, 19.40 Шукачi.
10.10 У пошуках пригод.
11.00 Вбивця Земля.
12.00 Зграя.
14.00, 21.40 Сучаснi дива.
15.00, 18.50 Таємнича Росiя.
16.00 Пiдроблена iсторiя.
18.00 Д/ф “Таємниця
        Дзержинського”.
20.40 Д/ф “Провал Канарiса”.
22.30 Планета Земля.
23.30 Загадки Всесвiту.
00.30 Європейський 
         покерний тур.

рТр-планета
06.00 “Ранок Росiї”.
10.00 “1000 дрiбниць”.
10.35 “Про найголовнiше”.
11.15 Т/с “Детективне 
     агентство “Iван та Мар’я”.
12.00, 15.00, 18.00 Вiстi.
12.25, 15.10, 17.40 Мiсцевий
        час. Вiстi Москва.
12.40 “Особливий випадок”.
13.25 Т/с “Господиня
          моєї долi”.
14.10 Т/с “Таємницi
    iнституту шляхетних дiвчат”.
15.25 “Aсademia”. 
    А. Якимович. “Лев Толстой 
    i Iлля Рєпiн”. 1 лекцiя.
16.10 Д/ф “Царська дорога”. 
“Два послушники”.
16.40 Новини культури.
16.50, 18.40 Т/с “Свати-5”.
19.35 “Прямий ефiр”.
20.30 Т/с “Береги моєї мрiї”.
22.10 Т/с “Таємницi слiдства”.
23.00 “Трiумф смiшної д
   iвчинки. Алiса Фрейндлiх”.
23.50 “Тим часом”.

канал “2+2”
07.15 Т/с “Слiдаки”.
08.40 “Заручники 
       правосуддя”.
09.00 Х/ф “Лейтенант
           Суворов”.
11.00 Т/с “Гончi”.
19.00 Т/с “Лiнiйний 
          вiддiл”. (2).
20.00 “Нове Шалене вiдео”.
20.30 “Облом UA. Новий 
         сезон”.
21.00 “Новини 2+2”.
21.25 “ДжеДАI”.

22.00 Х/ф “Втеча
       з Нью-Йорку”. (2).
00.10 Х/ф “Вони серед 
       нас”. (2).

Тонiс
06.00 “Таке спортивне 
      життя. В. Ломаченко”.
06.30, 8.30 “Свiт за тиждень”.
07.00 “Ранковий еспресо”.
14.30 “Щоденник 
      для батькiв”.
15.00, 18.30, 21.00 
        “Соцiальний пульс”.
15.15, 21.25 “Соцiальна 
         економiка”.
15.20, 16.45, 18.55, 21.30 
          “Погода”.
16.20 Д/с “Дивовижнi
           жителi саду”.
16.40 “Цивiлiзацiя Incognita”.
16.50 “Алло, лiкарю!”
17.50 “Алло, адвокат!”
18.50, 22.40 “Економiчний 
       пульс”.
19.00 В гостях у 
     Д. Гордона: I. Дзюба.
20.00 Засекречена любов.
21.35 Анна Герман. 
        Вiдлуння любовi.
22.45 НЛО: факти
          i фальсифiкацiя.
00.30 Т/с “Ескорт 
         агентство”. (3).

нТВ-Свiт
05.10 Т/с “Вiдчинiть, мiлiцiя!”
08.30 “Агенти впливу”.
09.30 “Правда життя.
         Професiя автогонщик”.
10.15 Т/с “Iнкасатори”.
14.45 Т/с “Павутиння-7”.
19.00, 21.40 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Кримiналiсти: 
        мислити
       як злочинець”. (2).
23.00 Т/с “Згадати 
      майбутнє”. (2).
00.00 Т/с “CSI: 
        Нью-Йорк”. (2).

Enter-фiльм
05.45 Радянськi мультфiльми.
09.45 Х/ф “Здрастуйте, 
          я ваша тiтка”.
11.45, 16.20 Т/с “Жарт 
        за жартом”.
12.30, 22.40 Т/с “Безмовний 
        свiдок”.
14.35 Х/ф “Айболить-66”.
17.25 Х/ф “Водiй 
         автобуса”.
20.05 Х/ф “Розслiдування”.
21.25 Х/ф “Вигiдний
            контракт”.
00.45 Х/ф “Гра всерйоз”.

уТ-1
06.00 Православний календар.
06.05, 06.30, 07.00, 07.30,
        08.00, 08.30 Новини.
06.20 М/ф.
06.45, 07.45, 08.20 Гiсть студiї.
07.35 Ера бiзнесу.
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.40, 16.05 Т/с “Таємниця 
        старого мосту”.
10.25 Т/с “МонтеКрiсто”.
11.20 Нехай Вам буде
          кольорово!
12.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.15 Знак питання.
12.35 Д/ф “Слово про загибель
           Руської землi”.
13.05 Х/ф “Нормандiя - Неман”.
15.25 Українська пiсня.
16.55 Х/ф “Фронт без флангiв”.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.10 Останнє попередження.
19.35 Концерт “Мама i син”.
21.25 Нiчна Рiздвяна Лiтургiя 
       пiд проводом Святiйшого 
       отця Франциска в базилiцi 
       Святого Петра.
23.30, 01.00 Пiдсумки.
00.00 На слуху.
00.30 Вiд першої особи.

канал “1+1”
06.05, 07.00, 08.00, 09.00 “ТСН”.
06.45, 07.10, 08.10 “Снiданок
         з 1+1”.
09.05 Т/с “Любов та покарання”.
10.55 Х/ф “Проїзний квиток”.
14.45 Т/с “Без слiду”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Любов та покарання”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Х/ф “Грiх”. (2).
22.15 “Мiняю жiнку 8”.
23.45 “ТСН”.
00.00 Х/ф “Пiсля прочитання
         спалити”. (2).

інтер
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
          09.00 Новини.
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
            “Ранок з Iнтером”.
09.10 Т/с “Любов не картопля”.
11.10 Д/с “Слiдство вели...” 
12.00 Новини.
12.20 Д/с “Слiдство вели...” 
13.35 “Судовi справи”.
14.40 “Сiмейний суд”.
15.40 “Давай одружимося
         в Українi”.

16.45 Т/с “Аннушка”.
17.50 Новини.
18.00 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Жiнки на межi”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Любов не картопля”.
22.25 Т/с “Полювання 
         на Беркута”.
00.30 “Велика Рiзниця 
           по-українськи”.

ICTV
06.30 Дiловi факти.
06.40 Т/с “Таксi”.
07.05 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Надзвичайнi новини. 
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.10 Анекдоти по-українськи.
10.30 Т/с “Лiтєйний”.
12.45 Факти. День.
12.55 Анекдоти по-українськи.
13.00 Т/с “Пристрастi 
           за Чапаєм”.
16.35 Т/с “Лiтєйний”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Пристрастi 
            за Чапаєм”.
23.30 Х/ф “Повернення
           героя”. (2).

СТБ
05.50 “Усе буде добре!”
07.20 “Неймовiрна правда
           про зiрок”.
09.10 Х/ф “Снiгове кохання, 
        або Сон зимової ночi”.
11.55 Х/ф “Новорiчна дружина”.
13.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.55 “Звана вечеря”.
15.55 “Усе буде добрi”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.20 “Неймовiрна правда
            про зiрок”.
20.00 “Врятуйте нашу сiм`ю 2”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.40 “Врятуйте нашу сiм`ю 2”.
23.55 “Кохана, 
         ми вбиваємо дiтей”.

новий канал
06.15 М/с “Черепашки нiндзя”.
06.40 М/с “Губка Боб”.
07.00 Пiдйом.
09.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.00 Т/с “Воронiни”.
13.25 М/с “Черепашки нiндзя”.
13.45 М/с “Губка Боб”.
14.50 Т/с “Друзi”.

15.50 Т/с “Татусевi доньки”.
16.50 Т/с “Метод Лаврової”.
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.20 Абзац!
20.00 Т/с “Трохи не в собi”.
21.05 Т/с “Воронiни”.
23.10 Х/ф “Апартаменти
           Джо”. (2).
00.50 Репортер.
01.00 Т/с “Щоденники 
          вампiра”. 

Трк «україна»
06.00 Т/с “Адвокат”.
07.00, 9.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.20 Щиросердне зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10 Т/с “Пiлот мiжнародних
            авiалiнiй”.
13.15, 17.25, 22.30 Т/с “Слiд”.
16.00 Критична точка.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Ключi вiд минулого”.
22.00 Подiї дня.
00.15 Т/с “Мент у законi-7”. (2).

к1
06.30 “Top Shop”.
07.30 М/ф.
10.10 Х/ф “Фальшиве весiлля”.
12.00 Т/с “Всi жiнки — вiдьми”.
14.00 Т/с “Дикий янгол”.
15.00, 19.00 “Орел i решка”.
16.00, 20.00 Т/с “Моя 
           прекрасна няня”.
17.00, 21.00 “Розсмiши комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
22.00 “Велика рiзниця”.
23.00 “ВусоЛапоХвiст”.
00.00 Т/с “Вiдчайдушнi 
        домогосподарки”. (2).

нТн
05.20 Х/ф “Хочу у в’язницю”.
06.55 Х/ф “Кольє Шарлотти”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Засуди мене”.
10.00 “До суду”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.40, 19.30 Т/с “Слiпий-2”.
14.40, 17.00 Т/с “Жорстокий
            бiзнес”.
16.45, 19.00, 21.40 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Кримiналiсти: 
    мислити як злочинець”. (2).
23.00 Т/с “Згадати 
         майбутнє”. (2).
00.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”. (2).

ТеТ
06.00 Телепузики.
06.30, 7.20 М/с “Лалалупси”.
06.55 Малята-твiйнята.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Шоу Гарфiлда”.
08.55 “Єралаш”.
10.00, 21.05 Країна У.
11.05 Одна за всiх.
12.05 Т/с “Ксена — 
           принцеса-воїн”.
13.05 Т/с “Якось у казцi”.
14.00 Богиня шопiнгу.
15.45 УТЕТа тато!
16.50 Королева балу.
18.00 Моду народу.
20.00 Т/с “Два батька i 
          два сина”.
22.10 6 кадрiв.
23.30 Т/с “Секс i мiсто”. (2).

перший канал 
(україна)

04.00, 7.00, 10.00, 13.00 
           Новини.
04.05, 7.15 Телеканал
           “Доброго ранку”.
07.50 “Доброго здоров’ячка!” 
        з Г. Малаховим.
08.35 “Жити здорово!”
09.45 “Iстина десь поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.50 “Модний вирок”.
12.00 Iншi новини.
12.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.15 “Час обiдати!”
14.00 “Вони i ми”.
15.00 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.40 “Наодинцi з усiма”.
17.45 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30 “Хай говорять”.
20.40, 22.10 Т/с “Рiдкiсна
          група кровi”.
22.00 Нiчнi новини.
23.10 “Вечiрнiй Ургант”.
23.50 Х/ф “Солом’яний
          капелюшок”.

Мега
06.00, 17.00 У пошуках iстини.
06.40 Чудеса свiту.
07.30, 13.00 Освенцим.
08.20 Убивчi iнстинкти.
09.10, 19.40 Шукачi.
10.10 У пошуках пригод.
11.00 За мить до катастрофи.
12.00 Вiйна хижакiв.

14.00, 21.40 Сучаснi дива.
15.00, 18.50 Таємнича Росiя.
16.00 Гучна справа.
18.00 Д/ф “Перевал Дятел”.
20.40 Д/ф “Чебаркульський 
           метеорит”.
22.30 Планета Земля.
23.30 Загадки Всесвiту.
00.30 Звичнi речi.

рТр-планета
06.00 “Ранок Росiї”.
10.00 “1000 дрiбниць”.
10.35 “Про найголовнiше”.
11.15 Т/с “Полiт метелика”.
12.00, 15.00, 18.00 Вiстi.
12.25, 15.10, 17.40 Мiсцевий
        час. Вiстi Москва.
12.40 “Особливий випадок”.
13.25 Т/с “Господиня моєї долi”.
14.10 Т/с “Таємницi 
      iнституту шляхетних дiвчат”.
15.25 “Aсademia”. А. Якимович. 
     “Лев Толстой i Iлля Рєпiн”.
16.10 Д/ф “Царська
           дорога”. “Диво”
16.40 Новини культури.
16.50, 18.40 Т/с “Свати-5”.
19.35 “Прямий ефiр”.
20.30 Т/с “Береги моєї мрiї”.
22.10 Т/с “Таємницi слiдства”.
23.00 “Анатомiя любовi. 
          Ева, Пола i Беата”.
23.50 “Гра в бiсер”
           з I. Волгiним.

канал “2+2”
07.15 Т/с “Слiдаки”.
08.40 “Заручники правосуддя”.
09.00, 21.00 “Новини 2+2”.
09.25 Х/ф “Перша кiнна”.
12.30 “Насильно щасливi”.
13.30 “Пiрамiди -
            антени Всесвiту”.
14.30 “По Чумацькому шляху”.
14.55 “Енциклопедiя 
           Росiйського флоту”.
16.00 Д/ф “Кулемети”.
16.55 Х/ф “Ворог мiй”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”. (2).
20.00 “Нове Шалене вiдео”.
20.30 “Облом UA. Новий сезон”.
21.25 “ДжеДАI”.
22.00 Х/ф “Тюряга”. (2).
00.10 Х/ф “Монстр на
           карнавалi”. (3).

Тонiс
06.00 “Таке спортивне життя.
        Н. Добринська”.

06.30, 8.30, 15.00, 18.30,
        21.00 “Соцiальний 
         пульс”.
07.00, 18.50, 22.40 “Економiчний
          пульс”.
07.05 “Ранковий еспресо”.
09.00, 20.00 Засекречена 
         любов.
10.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Анна Герман. 
         Вiдлуння любовi.
12.45 “Алло, адвокат!”
13.10 “Ронiн”.
14.00, 22.45 НЛО: факти 
        i фальсифiкацiя.
15.15, 21.25 “Соцiальна 
           економiка”.
15.20, 16.45, 18.55, 21.30 
         “Погода”.
16.20 Д/с “Дивовижнi жителi
        саду”.
17.45 “Соцiальний статус: 
         ваша пенсiя”.
19.00 В гостях у
          Д. Гордона: I. Дзюба.
21.35 Анна Герман. 
            Вiдлуння любовi.
00.30 Т/с “Ескорт 
          агентство”. (3).

нТВ-Свiт
05.20 Х/ф “Хочу 
          у в’язницю”.
06.55 Х/ф “Кольє Шарлотти”.
08.30 Ранковий 
          “Свiдок”.
09.00 “Засуди мене”.
10.00 “До суду”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.40, 19.30 Т/с “Слiпий-2”.
14.40, 17.00 Т/с “Жорстокий
           бiзнес”.
16.45, 19.00, 21.40 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Кримiналiсти: 
       мислити як злочинець”. (2).
23.00 Т/с “Згадати 
             майбутнє”. (2).
00.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”. (2).

Enter-фiльм
05.45 Радянськi мультфiльми.
10.00 Х/ф “Пiна”.
11.30, 16.25 Т/с “Жарт за 
           жартом”.
12.30, 22.35 Т/с “Безмовний
          свiдок”.
14.35 Х/ф “Людина 
          з бульвару Капуцинiв”.
17.25 Х/ф “Приморський
                 бульвар”.
20.05 Х/ф “Вигiдний контракт”.
00.40 Х/ф “Таємниця 
         “Чорних дроздiв”.

ВіВТорок, 24 грудня



П’ятниця, 20 грудня 2013 року6 Програма телепередач
середа, 25 грудняуТ-1

06.00 Православний календар.
06.05, 06.30, 07.00, 
    07.30, 08.00, 08.30 Новини.
06.20 М/ф.
06.45, 07.45, 08.20 Гiсть студiї.
07.35 Ера бiзнесу.
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.30 Уряд на зв`язку 
         з громадянами.
10.00 Пряме включення 
   з Кабiнету мiнiстрiв України.
10.15 Т/с “МонтеКрiсто”.
11.10 Хто в домi хазяїн?
11.45, 15.00, 18.20 Новини.
11.55 Рiздвяне Привiтання 
    i Апостольське Благословення
      Святiйшого отця Франциска 
       з площi Святого Петра.
12.45 Не вiр худому кухарю.
13.25 Х/ф “Свiй серед 
     чужих, чужий серед своїх”.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Книга.ua.
16.00 Крок до зiрок.
16.55 Х/ф “Фронт 
          без флангiв”.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.15 Рiздвяний концерт.
20.50 Мегалот.
21.40 Концертна програма 
       “Я люблю тебе, Україно!”
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00, 01.00 Пiдсумки.
23.25 На слуху.
23.50 Вiд першої особи.
00.10 Смiх з доставкою 
          додому.

Канал “1+1”
06.05, 07.00, 08.00, 
          09.00 “ТСН”.
06.45, 07.10, 08.10 “Снiданок 
            з 1+1”.
09.05 Т/с “Любов 
           та покарання”.
10.55 Х/ф “Школа 
            проживання”.
14.40 Т/с “Без слiду”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Любов 
          та покарання”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Х/ф “Бiла ворона”.
00.15 “Тачки 2”.
00.55 “ТСН”.
01.10 Т/с “Без слiду”.

Інтер
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
         09.00 Новини.
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

        “Ранок з Iнтером”.
09.10 Т/с “Любов не 
          картопля”.
11.10 Д/с “Слiдство вели...” 
12.00 Новини.
12.20 Д/с “Слiдство вели...” 
13.35 “Судовi справи”.
14.40 “Сiмейний суд”.
15.40 “Давай одружимося 
         в Українi”.
16.45 Т/с “Аннушка”.
17.50 Новини.
18.00 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Жiнки на межi”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Любов 
           не картопля”.
22.25 Т/с “Полювання 
          на Беркута”.
00.30 “Велика Рiзниця 
          по-українськи”.

ICTV
06.25 Дiловi факти.
06.35 Т/с “Таксi”.
07.00 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Нетаємнi файли.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.10 Анекдоти по-українськи.
10.20 Т/с “Лiтєйний”.
12.45 Факти. День.
12.55 Анекдоти по-українськи.
13.00 Т/с “Пристрастi 
           за Чапаєм”.
16.35 Т/с “Лiтєйний”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Пристрастi
           за Чапаєм”.
23.30 Х/ф “Нiндзя-вбивця”. (2).

сТБ
06.15 “Усе буде добре!”
07.55 “Неймовiрна правда 
          про зiрок”.
09.35 “Зiркове життя. 
         Зорянi схуднення”.
10.40 “Врятуйте нашу сiм`ю 2”.
13.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.55 “Звана вечеря”.
15.55 “Усе буде добрi”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.20 “Неймовiрна правда 
         про зiрок”.
20.00 “МайстерШеф 3”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.40 “МайстерШеф 3. 
      Оголошення переможця”.
23.10 “МайстерШеф 
        3. Невiдома версiя”.
01.00 Х/ф “Кур`єр”.

новий канал
06.15 М/с “Черепашки нiндзя”.
06.40 М/с “Губка Боб”.
07.00 Пiдйом.
09.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.00 Т/с “Воронiни”.
13.25 М/с “Черепашки нiндзя”.
13.45 М/с “Губка Боб”.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.50 Т/с “Татусевi доньки”.
16.50 Т/с “Метод Лаврової”.
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.20 Абзац!
20.00 Т/с “Трохи не в собi”.
21.05 Т/с “Воронiни”.
23.10 Х/ф “Артур: iдеальний
           мiльйонер”. (2).

ТрК «україна»
06.00 Т/с “Адвокат”.
07.00, 9.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.30 Щиросердне зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10 Т/с “Пiлот мiжнародних
            авiалiнiй”.
13.15, 17.25, 22.30 Т/с “Слiд”.
16.00 Критична точка.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Ключi вiд минулого”.
22.00 Подiї дня.
00.15 Т/с “Мент у
          законi-7”. (2).

К1
06.30 “Top Shop”.
07.30 М/ф.
10.10 Т/с “Всi жiнки — вiдьми”.
14.00 Т/с “Дикий янгол”.
15.00, 19.00 “Орел i решка”.
16.00, 20.00 Т/с “Моя 
           прекрасна няня”.
17.00, 21.00 “Розсмiши
          комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
22.00 “Велика рiзниця”.
23.00 “ВусоЛапоХвiст”.
00.00 Т/с “Вiдчайдушнi 
        домогосподарки”. (2).

нТн
06.00 Х/ф “Кольє Шарлотти”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Засуди мене”.
10.00 “До суду”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.40, 19.30 Т/с “Слiпий-2”.
14.40, 17.00 Т/с “Жорстокий
           бiзнес”.
16.45, 19.00, 21.40 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Кримiналiсти: 

     мислити як злочинець”. (2).
23.00 Т/с “Згадати 
          майбутнє”. (2).
00.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”. (2).

ТеТ
06.00 Телепузики.
06.30, 7.20 М/с “Лалалупси”.
06.55 Малята-твiйнята.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Шоу Гарфiлда”.
08.55 “Єралаш”.
10.00, 21.05 Країна У.
11.05 Одна за всiх.
12.05 Т/с “Ксена — 
         принцеса-воїн”.
13.05 Т/с “Якось у казцi”.
14.00 Богиня шопiнгу.
15.45 УТЕТа тато!
16.50 Королева балу.
18.00 Моду народу.
20.00 Т/с “Два батька 
         i два сина”.
22.10 6 кадрiв.
23.30 Т/с “Секс i мiсто”. (2).

Перший канал 
(україна)

04.00, 7.00, 10.00, 13.00 
         Новини.
04.05, 7.15 Телеканал 
         “Доброго ранку”.
07.50 “Доброго здоров’ячка!” 
        з Г. Малаховим.
08.35 “Жити здорово!”
09.45 “Iстина десь поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.50 “Модний вирок”.
12.00 Iншi новини.
12.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.15 “Час обiдати!”
14.00 “Вони i ми”.
15.00 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.40 “Наодинцi з усiма”.
17.45 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30 “Хай говорять”.
20.40, 22.10 Т/с “Рiдкiсна
          група кровi”.
22.00 Нiчнi новини.
23.10 “Вечiрнiй Ургант”.
23.50 Комедiя “Ласкаво 
        просимо на борт”.

Мега
06.00, 17.00 У пошуках iстини.
06.40 Чудеса свiту.
07.30, 13.00 Вермахт.
08.20 Убивчi iнстинкти.
09.10, 19.40 Шукачi.

10.10 У пошуках пригод.
11.00 За мить до катастрофи.
12.00 Вiйна хижакiв.
14.00, 21.40 Сучаснi дива.
15.00, 18.50 Таємнича Росiя.
16.00 Гучна справа.
18.00 Д/ф “Провал Канарiса”.
20.40 Д/ф “Перевал Дятел”.
22.30 Невiдома Австралiя.
23.30 Загадки Всесвiту.
00.30 Покер.

рТр-Планета
06.00 “Ранок Росiї”.
10.00 “1000 дрiбниць”.
10.35 “Про найголовнiше”.
11.15 Т/с “Полiт метелика”.
12.00, 15.00, 18.00 Вiстi.
12.25, 15.10, 17.40 Мiсцевий
          час. Вiстi Москва.
12.40 “Особливий випадок”.
13.25 Т/с “Господиня
           моєї долi”.
14.10 Т/с “Таємницi
    iнституту шляхетних дiвчат”.
15.25 “Aсademia”. 
     С. Карпов. “Уроки Венецiї”.
16.10 Д/ф “Царська 
         дорога”. “Хрест”.
16.40 Новини культури.
16.50, 18.40 Т/с “Свати-5”.
19.35 “Прямий ефiр”.
20.30 Х/ф “Любов з
    випробувальним термiном”.
22.10 Т/с “Таємницi слiдства”.
23.00 “Хулiо Iглесiас. 
       Життя продовжується”.
23.50 “Культурна революцiя”.
          Програма.

Канал “2+2”
07.15 Т/с “Слiдаки”.
08.40 “Заручники правосуддя”.
09.00, 21.00 “Новини 2+2”.
09.25 Х/ф “Через Гобi
           та Хiнган”.
12.50 “Зцiлення смертю”.
13.50 “Таємниця 
         вiрусу смертi”.
14.50 “Карлики у Всесвiтi”.
15.15 “Видатнi
           авiаконструктори”.
16.20 Д/ф “Кулемети”.
17.15 Х/ф “Планета битв”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”. (2).
20.00 “Нове Шалене вiдео”.
20.30 “Облом UA. 
             Новий сезон”.
21.25 “ДжеДАI”.
22.00 Х/ф “Глибинна зiрка-6”.
00.00 Х/ф “Жах: Торнадо 
         у Нью-Йорку”. (2).

Тонiс
06.00 “Таке спортивне 
        життя. В. Гончаров”.
06.30, 8.30, 15.00, 18.30, 21.00
         “Соцiальний пульс”.
06.55, 18.50, 
         22.40 “Економiчний
         пульс”.
07.00 “Ранковий еспресо”.
09.00, 20.00 Засекречена 
         любов.
10.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Анна Герман. 
           Вiдлуння любовi.
12.45 “Соцiальний статус:
           ваша пенсiя”.
13.20 “Цивiлiзацiя Incognita”.
14.00, 22.45 НЛО: 
        факти i фальсифiкацiя.
15.15, 21.25 “Соцiальна
            економiка”.
15.20, 16.45, 18.55, 21.30
           “Погода”.
16.20, 0.00 Д/с “Дивовижнi
           жителi саду”.
17.50 “Алло, адвокат!”
19.00 В гостях у 
          Д. Гордона: I. Дзюба.
21.35 Батьки мимоволi.
00.30 Т/с “Ескорт
           агентство”. (3).

нТВ-свiт
06.00 Х/ф “Кольє Шарлотти”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Засуди мене”.
10.00 “До суду”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.40, 19.30 Т/с “Слiпий-2”.
14.40, 17.00 Т/с “Жорстокий
            бiзнес”.
16.45, 19.00, 21.40 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Кримiналiсти: 
    мислити як злочинець”. (2).
23.00 Т/с “Згадати 
        майбутнє”. (2).
00.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”. (2).

Enter-фiльм
05.45 Радянськi мультфiльми.
08.45 Х/ф “Людина 
            з бульвару Капуцинiв”.
10.40, 15.20 Т/с “Жарт за
         жартом”.
11.50, 22.45 Т/с “Безмовний
           свiдок”.
13.50 Х/ф “Пiна”.
16.20 Х/ф “Кар’єра 
         Дiми Горiна”.
18.15 Х/ф “Здрастуйте, 
         я ваша тiтка”.
20.15 Х/ф “Вигiдний контракт”.
00.50 Х/ф “Без видимих 
           причин”.

уТ-1
06.00 Православний календар.
06.05, 06.30, 07.00, 07.30, 
           08.00, 08.30 Новини.
06.20 М/ф.
06.45, 07.45, 08.20 Гiсть студiї.
07.35 Ера бiзнесу.
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.40, 16.05 Т/с “Таємниця 
           старого мосту”.
10.25 Т/с “МонтеКрiсто”.
11.20 Нехай Вам буде 
         кольорово!
12.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.25 Дорослi iгри.
13.25 Х/ф “Людина 
           з бульвару Капуцинiв”.
15.25 Рояль в кущах.
16.55 Х/ф “Фронт 
          за лiнiєю фронту”.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.10 Останнє попередження.
19.35 Концерт “Музика 
            нас з`єднала”.
21.40 “Надвечiр`я”.
22.30 Фестиваль пiснi 
           в Коблево.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00, 01.00 Пiдсумки.
23.25 На слуху.
23.50 Вiд першої особи.
00.10 Смiх з доставкою додому.

Канал “1+1”
06.05, 07.00, 08.00, 09.00 “ТСН”.
06.45, 07.10, 08.10 “Снiданок 
         з 1+1”.
09.05 Т/с “Любов та покарання”.
10.55 Х/ф “Бiла ворона”.
14.40 Т/с “Без слiду”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Х/ф “Операцiя “И”
        та iншi пригоди Шурика”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Х/ф “Москва сльозам 
         не вiрить”.
23.35 “ТСН”.
23.50 Х/ф “Несуть 
           мене конi”. (2).

Інтер
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
           09.00 Новини.
07.10, 07.35, 08.10, 08.35
           “Ранок з Iнтером”.
09.10 Т/с “Любов 
           не картопля”.
11.10 Д/с “Слiдство вели...” 
12.00 Новини.
12.20 Д/с “Слiдство вели...” 
13.35 “Судовi справи”.
14.40 “Сiмейний суд”.

15.40 “Давай одружимося
           в Українi”.
16.45 Т/с “Аннушка”.
17.50 Новини.
18.00 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Жiнки на межi”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Любов 
        не картопля”.
22.25 Т/с “Полювання
         на Беркута”.
00.30 “Велика 
        Рiзниця по-українськи”.

ICTV
06.20 Дiловi факти.
06.30 Т/с “Таксi”.
06.50 Т/с “Леся+Рома”.
07.35 Максимум в Українi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.10 Анекдоти по-українськи.
10.20 Т/с “Лiтєйний”.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.05 Т/с “Пристрастi 
        за Чапаєм”.
16.40 Т/с “Лiтєйний”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Пристрастi 
          за Чапаєм”.
23.25 Х/ф “Пiд прицiлом”. (2).
01.15 Кримiнальний облом.

сТБ
05.45 “Чужi помилки. 
           Кривавий борг”.
06.30 “Усе буде добре!”
08.15 “Неймовiрна правда 
          про зiрок”.
09.55 Х/ф “Любов i голуби”.
12.05 “Кохана, 
        ми вбиваємо дiтей”.
13.55 “Битва екстрасенсiв”.
14.55 “Звана вечеря”.
15.55 “Усе буде добрi”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.20 “Неймовiрна 
          правда про зiрок”.
20.00 “Зваженi i щасливi 3”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.40 “Зваженi i щасливi 3. 
       Оголошення переможця”.
00.40 Х/ф “Любов i голуби”.

новий канал
06.15 М/с “Черепашки нiндзя”.
06.40 М/с “Губка Боб”.
07.30 Пiдйом.
09.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.00 Т/с “Воронiни”.

13.25 М/с “Черепашки нiндзя”.
13.45 М/с “Губка Боб”.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.50 Т/с “Татусевi 
           доньки”.
16.50 Т/с “Метод 
           Лаврової”.
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.20 Абзац!
20.00 Т/с “Трохи не в собi”.
21.05 Т/с “Воронiни”.
23.05 Х/ф “Остiн Пауерс
          Голдмембер”.
01.00 Репортер.
01.10 Т/с “Щоденники вампiра”. 

ТрК «україна»
06.00 Т/с “Адвокат”.
07.00, 9.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.30 Щиросердне зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10 Т/с “Пiлот мiжнародних
              авiалiнiй”.
13.15, 17.25, 22.30 Т/с “Слiд”.
16.00 Критична точка.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Ключi вiд минулого”.
22.00 Подiї дня.
00.15 Т/с “Мент у законi-7”. (2).

К1
06.30 “Top Shop”.
07.30 М/ф.
10.10 Т/с “Всi жiнки 
        — вiдьми”.
14.00 Т/с “Дикий янгол”.
15.00, 19.00 “Орел i решка”.
16.00, 20.00 Т/с “Моя 
            прекрасна няня”.
17.00, 21.00 “Розсмiши 
           комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
22.00 “Велика рiзниця”.
23.00 “ВусоЛапоХвiст”.
00.00 Т/с “Вiдчайдушнi 
           домогосподарки”. (2).

нТн
04.55, 14.40, 17.00 Т/с 
       “Жорстокий бiзнес”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Засуди мене”.
10.00 “До суду”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.40, 19.30 Т/с “Слiпий-2”.
16.45, 19.00, 21.40 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Кримiналiсти: 
      мислити як злочинець”. (2).
23.00 Т/с “Згадати 
              майбутнє”. (2).
00.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”. (2).

ТеТ
06.00 Телепузики.
06.30, 7.20 М/с “Лалалупси”.
06.55 Малята-твiйнята.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Шоу Гарфiлда”.
08.55 “Єралаш”.
10.00, 21.05 Країна У.
11.05 Одна за всiх.
12.05 Т/с “Ксена — 
         принцеса-воїн”.
13.05 Т/с “Якось у казцi”.
14.00 Богиня шопiнгу.
15.45 УТЕТа тато!
16.50 Королева балу.
18.00 Моду народу.
20.00 Т/с “Два батька
          i два сина”.
22.10 6 кадрiв.
23.30 Т/с “Секс i мiсто”. (2).

Перший канал 
(україна)

04.00, 7.00, 10.00, 13.00
           Новини.
04.05, 7.15 Телеканал 
        “Доброго ранку”.
07.50 “Доброго здоров’ячка!”
          з Г. Малаховим.
08.35 “Жити здорово!”
09.45 “Iстина десь поряд”.
10.15 “Контрольна 
          закупiвля”.
10.50 “Модний вирок”.
12.00 Iншi новини.
12.20 “Зрозумiти. 
           Пробачити”.
13.15 “Час обiдати!”
14.00 “Вони i ми”.
15.00 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.40 “Наодинцi з усiма”.
17.45 “Давай 
          одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30 “Хай говорять”.
20.40, 22.10 Т/с “Рiдкiсна 
        група кровi”.
22.00 Нiчнi новини.
23.10 “Вечiрнiй Ургант”.
23.50 Х/ф “Головне 
           не боятися!”

Мега
06.00, 17.00 У пошуках
          iстини.
06.40 Чудеса свiту.
07.30, 13.00 Вермахт.
08.20 Зграя.
09.10, 19.40 Шукачi.
10.10 У пошуках пригод.

11.00 За мить до катастрофи.
12.00 Убивчi iнстинкти.
14.00, 21.40 Сучаснi дива.
15.00, 18.50 Таємнича Росiя.
16.00 Гучна справа.
18.00 Д/ф “Чебаркульський 
           метеорит”.
20.40 Д/ф “Тунгус. Знамення”.
22.30 Невiдома Австралiя.
23.30 Загадки Всесвiту.
00.30 Звичнi речi.

рТр-Планета
06.00 “Ранок Росiї”.
10.00 “1000 дрiбниць”.
10.35 “Про найголовнiше”.
11.15 Т/с “Полiт метелика”.
12.00, 15.00, 18.00 Вiстi.
12.25, 15.10, 17.40 Мiсцевий
         час. Вiстi Москва.
12.40 “Особливий випадок”.
13.25 Т/с “Господиня моєї долi”.
14.10 Т/с “Таємницi 
      iнституту шляхетних дiвчат”.
15.25 “Aсademia”. 
       С. Карпов. “Уроки Венецiї”.
16.10 Д/ф “Царська 
          дорога”. “Наш святий
           повернувся”.
16.40 Новини культури.
16.50, 18.40 Х/ф “Час любити”.
19.35 “Прямий ефiр”.
20.30 Х/ф “Любов з
      випробувальним термiном”.
22.10 Т/с “Таємницi слiдства”.
23.00 “Роза зi шпильками 
         для Мiрей. Росiйська 
         француженка”.
23.50 “Володимир Тендряков. 
Портрет на тлi часу”.

Канал “2+2”
07.15 Т/с “Слiдаки”.
08.40 “Заручники 
       правосуддя”.
09.00, 21.00 “Новини 2+2”.
09.25 Х/ф “Юнiсть Петра”.
12.30 “Тягар богiв”.
13.30 “Царськi оракули”.
14.30 “Помста природи”.
14.55 “Видатнi
         авiаконструктори”.
16.00 Д/ф “Снайперська 
          зброя”.
17.00 Х/ф “Глибинна 
         зiрка-6”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”. (2).
20.00 “Нове Шалене вiдео”.
20.30 “Облом UA. 
            Новий сезон”.
21.20 “ДжеДАI”.
22.00 Х/ф “Погоня”.

00.05 Х/ф “Захованi”. (2).

Тонiс
06.00 “Таке спортивне життя
           О. Садовнича”.
06.30, 8.30, 15.00, 18.30, 
      21.00 “Соцiальний пульс”.
06.55, 18.50, 22.40 “Економiчний
             пульс”.
07.00 “Ранковий еспресо”.
09.00, 20.00 Засекречена 
        любов.
10.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Батьки мимоволi.
12.45 “Алло, адвокат!”
13.10 “Україна-Європа:
         маятник Фуко”.
14.00, 22.45 НЛО: 
         факти i фальсифiкацiя.
15.15, 21.25 “Соцiальна
             економiка”.
15.20, 16.45, 18.55, 21.30 
          “Погода”.
16.20, 0.00 Д/с “Дивовижнi
          жителi саду”.
17.45 “Соцiальний статус: 
        вашi права i пiльги”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. 
        О. Пороховщиков.
21.35 Кiно на двох. Усков i 
           Краснопольський.
00.30 Т/с “Ескорт 
            агентство”. (3).

нТВ-свiт
04.55, 14.40, 17.00 Т/с 
      “Жорстокий бiзнес”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Засуди 
         мене”.
10.00 “До суду”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.40, 19.30 Т/с “Слiпий-2”.
16.45, 19.00, 21.40 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Кримiналiсти: 
      мислити як злочинець”. (2).
23.00 Т/с “Згадати 
         майбутнє”. (2).
00.00 Т/с “CSI: Нью-Йорк”. (2).

Enter-фiльм
05.45 Радянськi мультфiльми.
08.00 Х/ф “Приморський
          бульвар”.
10.30, 15.30 Т/с “Жарт 
            за жартом”.
11.40, 22.50 Т/с “Безмовний 
          свiдок”.
13.40 Х/ф “Прощавай, 
      шпана замоскворецька...”
16.40 Х/ф “Калина червона”.
18.35 Х/ф “Атестат зрiлостi”.
20.25 Х/ф “Вигiдний
          контракт”.
00.55 Х/ф “Звiльнення”.

чеТВер, 26 грудня



П’ятниця, 20 грудня 2013 року7 Шкільний меридіан
Право ●80-ті роковини Голодомору ●

Пам’ять ●

Жанна БАСЮК, 
заступник директора  

з виховної роботи 
Малоходачківської 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

22 листопада в церкві Архи-
стратига Михаїла с. Малий Хо-
дачків відбулася хресна дорога, 
присвячена 80-м роковинам Го-
лодомору 1932-33 рр. в Україні, 
яку організували вчитель хрис-
тиянської етики Надія Євгенівна 
Чуйко, педагог-організатор 
Олександра Михайлівна Стібель 
і актив учнівського самовряду-
вання. Голова учнівського само-
врядування Олена Кузюк розпо-
чала хресну дорогу словами:

Пекельні цифри та слова,
У серце б’ють, неначе молот.
Немов прокляття, ожива
Рік тридцять третій…
Голод… Голод…
Ведучі Ірина Паласюк, Павло 

Шкодінський, Руслан Жолодзь 
розповіли присутнім про Голо-
домор 1932-33 рр. 80 років то-
му мільйони синів і доньок 
України, мільйони невинних 
людей, наших рідних і близьких 
були без жалю винищені Голо-
домором. Тільки правда про 
геноцид українського народу і 
пам’ять про усіх полеглих здат-
на звільнити нас від мороку ми-
нулого. Галина Бомок, Олена 
Хоптяна, Андрій Бойчук читали 
поезії, сповнені болю і співчут-
тя.

В одній християнській пісні 
йдеться: “Люблю цей світ за те, 
що в ньому є діти”. Найщиріші 
молитви – це молитви з дитячих 
уст. Девізом хресної дороги 
стали слова: “Хто молиться спі-
ваючи, той молиться двічі”. Кож-

на стація супроводжувалася 
піснями, віршами, глибокими 
роздумами над важливими жит-
тєвими ситуаціями: “Чи правда, 
коли люди чинять зло, то плаче 
Ісус?”, “Богу потрібна лише щи-
ра любов усіх?”, “Відчини серце 

для доброти. Душа нехай від-
найде блаженство і любов”, 
“Життя не купиш за золото і 
перли”. Діти складали руки до 
Бога і молилися за всіх дорос-
лих, за рідних і за чужих. 

На завершення хресної до-

роги залунала подячна пісня 
Богу. Діти молилися за Україну, 
людей, радість і мир. Отець Ва-
силь Сліпчук подякував дітям, 
вчителям та хористам за про-
ведену хресну дорогу, присвя-
чену Голодомору 1932-33 рр. 

Стефанія РОМАНИШИН,  
педагог-організатор 
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Не звільняється пам’ять, 
відлунює знову роками.

Я зітхну… Запалю 
обгорілу свічу.

Помічаю не замки-твердині,
 не храми –

Скам’янілий чорнозем –
 потріскані стіни плачу. 

Піднялись, озиваються 
в десятиліттях

З далини, аж немов
 з кам’яної гори надійшли. 

Придивляюсь: “Вкраїна.
Двадцять перше століття”.
І не рік, а криваве клеймо:

 “Тридцять три”.

Коли дослідники говорять 
про Голодомор 1932-33 рр., 
мають на увазі період з квіт-
ня 1932 по листопад 1933 
рр. Саме за ці 17 місяців в 
Україні загинули мільйони 
людей. Пік голодомору при-
пав на весну 1933 року. В 
Україні тоді від голоду вми-
рало 17 людей щохвилини, 
1000 — щогодини, майже 25 
тисяч — щодня... Причиною 
голодомору стала політика 
сталінського режиму щодо 
українців як нації і, зокрема, 
щодо селян як класу. 

Головною метою організації 
штучного голоду був підрив со-
ціальної бази опору українців 
проти комуністичної влади та 
забезпечення тотального контр-
олю з боку держави за всіма 
верствами населення. Голодо-
мор 1932-1933 років в Україні 
назавжди залишиться в пам’яті 
українців однією з найстрашні-
ших сторінок нашого минулого.

Ми зараз не усвідомлюємо, 
що таке справжній голод. Чи-
мало людей недоїдають, несу-
чи тягар бідності. Інші голоду-
ють, щоб схуднути. Та хіба це 
допоможе нам осягнути глиби-
ну могил тих мільйонів україн-

ців, загибель яких в Голодомо-
рах 1921-1923 та 1932-1933 
років була передбачена крем-
лівськими зірками? Штучний 
голод, наслідок спустошення 
владою селянських запасів зер-
на, колективізація та інші ре-
пресії – злочини, вчинені для 
того, щоб поставити україн-
ський народ на коліна поряд з 
іншими “народами-братами”. 

Всебічні, правдиві знання 
допоможуть уникнути подібних 
катастроф у майбутньому, саме 
тому нам потрібно пам’ятати 
нашу історію. Цього року минає 

80 років з дня страшного гено-
циду української нації, а біль 
ще й досі не вщухає в душі 
кожної людини, яка розуміє і 
вивчає криваві сторінки історії 
часів Голодомору. 

До 80-х роковин Голодомору 
в Україні учні нашої школи  під-
готували проект “На Хресті Го-
лодомору”. Тема Голодомору 
1932-33 рр. не залишила бай-
дужим нікого, хто взяв активну 
участь у проекті. Діти зібрали 
свідчення тих людей, які пере-
жили трагедію, оформили збі-
рочку віршів “На Хресті Голо-

домору”, підготували виставку 
малюнків “Голодомор очима ді-
тей”, презентації “Голодомор – 
геноцид української нації”, а на 
завершення проекту провели 
лінійку пам’яті “Біль душі люд-
ської”.

Пам’ять про мільйони неви-
нних жертв, яких вже ніколи не 
повернеш, – це застереження 
майбутнім поколінням. Хай же 
ця пам’ять згуртовує нас, жи-
вих, дасть нам силу та волю, 
мудрість і наснагу для зміцнен-
ня власної держави на власній 
землі.

Найщиріші молитви — з дитячих уст

Біль душі людської

Старшокласниці Ігровицької ЗОШ І-ІІ ст.  
під час лінійки пам’яті “Біль душі людської”.

Учасники хресної дороги в церкві  
св. Архистратига Михаїла с. Малий Ходачків.

Христина ГАВРОН,  
президент шкільного 

парламенту Почапинської 
ЗОШ І-ІІІ ст. 

Насильство над дітьми 
розглядається як пору-
шення прав людини. Це 
приклад примусового 
контролю, який одна лю-
дина здійснює над іншою, 
домагання, будь-які інші 
дії чи бездіяння, що поля-
гають у застосуванні пси-
хічного, емоційного тиску 
або фізичної сили для за-
подіяння шкоди. Внаслідок 
цього сьогодні гостро по-
стає проблема дотриман-
ня прав дітей. 

Перший прояв самореаліза-
ції особистості, формування її 
поведінки відбувається в сім’ї. 
Сім’я має виступати основним 
джерелом матеріальної та емо-
ційної підтримки, психологічно-
го захисту, засобом збережен-
ня і передачі національно-
культурних і загальнолюдських 
цінностей. Не випадково Кон-
венція ООН про права дитини 
1989 року містить перелік норм, 
що спрямовані на забезпечен-
ня її захисту. Право дитини на 
піклування з боку батьків може 
бути реалізоване лише за умо-
ви добровільного і належного 
виконання батьками своїх 
обов’язків.

У рамках тижня профілактики 
правопорушень у Почапинській 
ЗОШ І-ІІІ ст. 14 листопада 2013 
року фахівець із соціальної робо-
ти Тернопільського районного 
центру соціальних служб для 
сім”ї, дітей та молоді Ірина Іго-
рівна Майка, заступник директо-
ра з виховної роботи Віталій Ми-
колайович Ковальчук і педагог-
організатор Марія Леонідівна 
Крамар провели  профілактично-
інформаційні заходи з питань ре-
алізації і захисту прав дитини. 
Організатори заходів спільно з 
представниками організацій-
партнерів — представником Тер-
нопільської  районної 
кримінально-виконавчої інспекції 
Тетяною Михайлівною Фариною, 
представником відділу кримі-
нальної міліції у справах дітей 
Лілією Іванівною Шуфлат, діль-
ничними інспекторами Віталієм 
Івановичем Тищуком та Андрієм 
Івановичем Синьківим, начальни-
ком Тернопільського управління 
юстиції Михайлом Володимиро-
вичем Нацюком провели бесіди з 
учнями молодших класів на теми: 
права та обов’язки учнів, відпо-
відальність та правопорушення, 
взаємовідносини дітей у школі та 
позаурочний час, цивільна відпо-
відальність та бережливе став-
лення до шкільного майна. Діти 
уважно слухали, активно відпові-
дали на запитання та запитува-
ли, намалювали багато малюн-
ків, в яких зобразили власне ро-
зуміння прав та обов’язків, моло-
діжного соціуму.

Як живеться 
дитині  
в сім’ї?

Козівська сільська рада 
повідомляє, що з 1.01.2014 р. 
вступає в дію нова нормативно-
грошова оцінка земель  
с. Козівка Тернопільського ра-
йону, Тернопільської області. 
За роз’ясненнями звертайте-
ся в Тернопільську ОДПІ  
та Козівську сільську раду.

Баворівська сільська рада 
повідомляє про зміну 
нормативно-грошової оцінки 
земель с. Баворів та с. Застав’є 
Тернопільського району, які 
знаходяться в межах населе-
ного пункту. Просимо всіх 
платників податків (фізичних 
та юридичних осіб) за 
роз’ясненням звертатися за 
адресою: вул. Шевченка, 31,  
с. Баворів, Тернопільський ра-
йон. Тел. 29-42-22.

Оголошення ●
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Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

Біло-біла, як кущ жасмину, 
знову запанувала зима, заку-
тавши нас у передчуття свя-
та. 15 грудня у Тернопіль-
ському районному будинку 
культури зимові пейзажі, 
сніжні фантазії, незабутні 
враження й сни про морозні 
візерунки у музично-
хореографічній казці “У по-
шуках чарівної мелодії” від-
творили учні Острівської му-
зичної школи. 
Того дня учасники концерту-

феєрії розкрили перед гостями 
святкову новорічну панораму. Як 
розповіла нашому кореспонденту 
завуч Острівської музичної школи 
Віра Романівна Гаяць, участь у кон-
цертній програмі взяли майже дві 
сотні талановитих учнів з сіл Вели-
ка Лука, Миролюбівка, Настасів, 
Мишковичі, Лучка, Острів, Буцнів, 
Серединки, селища Велика Бере-
зовиця, тернополяни. “Нині в Ост-
рівській музичній школі навчаються 
172 учні. У нашому концерті взяли 
участь і випускники школи, — ска-
зала Віра Романівна. — Свій талант 
і здібності вихованцям уміло пере-
дають 25 педагогів під орудою ди-
ректора школи, заслуженого пра-
цівника культури України Степана 
Дмитровича Бородая”.

Родзинкою цьогорічної “Зимо-
вої казки” стало театралізоване 
дійство, а не традиційний концерт. 
Автор сценарію — хореограф Ост-
рівської музичної школи Ліна Лео-
нідівна Горбунова. До слова, бажа-
ючих стати свідками дивовижного 

концерту було дуже багато, коли 
свято почалося, вільних місць вже 
не залишилося. 

Головними героями казки були 
братик і сестричка (у ролях — учні 
хореографічного відділу Олександр 
Товстига і Олександра Хомишин), 
які для того, щоб врятувати своїх 
друзів від чар Снігової Королеви 
(роль виконала викладач сучасної 
хореографії Яна Ткач), вирушили 
на пошуки чарівної мелодії у цар-
ство Феї Музики (у ролі — викла-
дач народної і класичної хореогра-
фії Ліна Горбунова). Фея Музики 
запросила на концерт придворних 
— це учнівські ансамблі гітаристів 
(викладач Ігор Вовчак), сопілкарів 
(викладач Ігор Васевич), флейтис-
тів (викладач Коваль Віталій), скри-
палів (викладач Оксана Філатова). 
“Чарівну різдвяну мелодію” вико-
нав зразковий ансамбль банду-
ристів “Дивоструни” (художній ке-
рівник — Лариса Атаманчук). У те-
атралізованому дійстві взяли участь 
і окремі виконавці музичного відді-
лу: Богдан Костриба (сопілка), 
Павло Піщатін (гітара), Олеся Ле-
мішка (бандура), Михайло Семен  
(акордеон), Олена Королішен 
(скрипка), Михайло Волинець 
(кларнет), Ірина Сисак (фортепіа-
но).

Вокальні номери виконали ви-
хованці викладача вокалу Тетяни 
Григорчук — це хори молодших і 
старших класів, вокальні ансамблі, 
солісти-вокалісти Надія Соколо-
вська, Вікторія Литвин, Юлія Бек, 
Ілона Павловська, Ангеліна Дяків, 
Іванна Брона. 

Учні і випускники хореографіч-
ного відділу виконали десять хоре-

ографічних постановок у напрям-
ках народної, класичної і сучасної 
хореографії.

За словами організаторів, го-
ловна мета концерту-феєрії “У 
пошуках чарівної мелодії” — на-
гадати про новорічні традиції, 
неминущі цінності. На сцені ви-
хованці та педагоги Острівської 

музичної школи поєднали всі зи-
мові свята, згадуючи у творчих 
номерах Святого Миколая, Діда 
Мороза, величність Різдва. Вод-
ночас, учні продемонстрували 
власний професійний ріст – усе, 
чого навчилися протягом року. 
Приємно було спостерігати за 
захопленням у поглядах числен-

них глядачів, а ще, коли маленькі 
діти (очевидно, менші братики і 
сестрички виступаючих, — ред.) 
обступили сцену і бралися собі 
повторювати рухи танцюристів, 
підспівувати, вслухатися у гру 
музичних інструментів, мріючи, 
коли виростуть, теж стати таки-
ми умілими… 

У пошуках чарівної мелодії

Директор Острівської музичної школи, депутат Тернопільської районної ради, заслужений 
працівник культури України Степан Бородай (у центрі) з організаторами музично-хореографічної 

казки “У пошуках чарівної мелодії”, педагогами Острівської музичної школи.

Ансамбль гітаристів Острівської музичної школи з викладачем Ігорем Вовчаком.

Учні другого класу хореографічного відділу Острівської  
музичної школи. Викладач — Яна Ткач.

Учасники музично-хореографічної казки “У пошуках чарівної мелодії”  
під час фінальної частини свята виконують пісню “Україна колядує”. Солістка — одна з перших 
випускниць Острівської музичної школи, нині викладач музичного відділу Світлана Петришин.

Учні хореографічного відділу 
Острівської музичної школи. Викладач — Ліна Горбунова.
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Суспільство
Вітаємо! ●

Галина ЮРСА —  
ТРР “Джерело”. 

Фото автора.

Двадцять перше століття 
називають віком інформа-
ції. Зрозуміло, що людині, 
я б сказала навіть, люд-
ству, важко осягнути все, 
що сконцентровано на ін-
формаційних носіях. Тому 
важливо вибирати, що на 
цей час найбільш актуаль-
но. А ще важливіше — умі-
ло, з максимальною корис-
тю використовувати му-
дрість минулого та сучас-
ного.

Тернопільський міськрайон-
ний центр зайнятості — потужне 
джерело інформації не лише 
для людей, які шукають роботу, 
але й тих, хто хоче, навіть у не-
молодому віці, змінити профе-
сію, розпочати власну справу. 
Тут проводять велику профорі-
єнтаційну роботу для учнів шкіл. 
Словом, фахові спеціалісти 
ТМРЦЗ знайомлять з тим, що 
стисло називаємо — ринок пра-
ці. Ця організація — потужний, 
живий організм, де часто відбу-
ваються семінари, тренінги, 
круглі столи, проводяться так 
звані ярмарки вакансій тощо.

11 грудня тут відбувся семі-
нар “Новий закон — нові можли-
вості” з участю першого заступ-
ника голови Тернопільської рай-
держадміністрації Анатолія  
Жейнова, представників органів 
виконавчої влади району, соці-
альних партнерів і роботодав-
ців.

Директор ТМРЦЗ Анатоій  
Куриляк охарактеризував новий  
Закон України “Про зайнятість 
населення”, який набрав чин-
ності 1 січня цього року. “Якщо 
попередній закон лише давав 
гарантії безробітним щодо пра-
цевлаштування, — наголосив 
Анатолій Васильович, — то но-
вий спрямований на створення 
робочих місць, сприяє зростан-
ню зайнятості населення, сти-
мулюванню працевлаштування 
громадян, які недостатньо кон-
курентоспроможні на ринку пра-
ці. Новий закон розширює мож-
ливості самозайнятості насе-
лення, створення нових робочих 
місць суб’єктами малого під-
приємництва, посилення  соці-
ального захисту від безробіття 
та скорочення кількості безро-
бітних. Держава бере на себе 
більші повноваження щодо ре-
гулювання зайнятості”.

Заступник директора ТМРЦЗ 
Ігор Кондира охарактеризував, 

зокрема, ситуацію у Тернопіль-
ському районі. “Згідно з дове-
деним планом створення з по-
чатку року 1140 нових робочих 
місць, нині маємо 1070, полови-
на з яких — фізичні особи-
підприємці, — сказав Ігор Воло-
димирович. — Особливу увагу 
звертаємо на навчання та пра-
цевлаштування інвалідів, інших 
соціально незахищених верств 
громадян. Проводимо перевір-
ки щодо атестації робочих  
місць за умовами праці,  дотри-
мання законодавства про опла-
ту праці. Кожного дня до нас 
звертається вперше 60 осіб що-
до пошуку роботи, надаємо що-
денно консультації, задіюємо у 
семінарах, тренінгах, інших за-
ходах більше 300 осіб. Це дає  
змогу повернути частину грома-
дян до суспільно корисного 
життя, покращити їх матеріаль-
ний достаток”.

Начальник відділу активної 
підтримки безробітних ТМРЦЗ 
Тарас Бельма інформував про 
умови видачі ваучерів на на-
вчання особам, старшим 45 ро-
ків, та які мають стаж більше 15 
років, про можливість підтвер-
дження неформального навчан-
ня осіб за робітничими професі-
ями тощо.

Начальник відділу взаємодії з 
роботодавцями ТМРЦЗ Лариса 
Дмитренко вела мову про сти-
мулювання працедавців до 
створення робочих місць, поря-
док компенсації їхніх витрат у 
розмірі єдиного соціального 
внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхуван-
ня за працевлаштування осіб, 
яким надано статус безробітно-
го, на нові робочі місця; про 
розвиток підприємницької ініці-
ативи, ведення соціально відпо-
відального бізнесу, легалізацію 
зайнятості.

Головний державний подат-
ковий інспектор відділу масово-
роз’яснювальної роботи та 
звернень громадян Тернопіль-
ської об’єднаної державної по-
даткової інспекції Павло Копча 
розповів про права та обов’язки 
платників податків та контролю-
ючих органів і назвав номери 
телефонів, за якими можна 
отримати будь-яку консультацію 
щодо податкового законодав-
ства. 

Завідувач відділу соціально-
економічного захисту та право-
вої роботи обласної ради проф-
спілок Василь Когут зауважив, 
що у нашій області — найниж-
чий рівень заробітної плати в 
державі, ще й вакантні місця 
центри зайнятості пропонують у 

більшості з мінімальною заро-
бітною платнею. Василь Богда-
нович закликав активніше спри-
яти інвалідам, безробітним, які 
утримують багатодітні сім’ї та 
іншим соціально вразливим 
верствам населення.

Заступник начальника тери-
торіальної державної інспекції з 
питань праці у Тернопільській 
області Тамара Мар’яш заува-
жила: “Ми — не лише контролю-
ючий орган. Ми ще й консульту-
ємо. Ніхто із цієї структури не 
зацікавлений у збільшенні 
штрафних санкцій щодо поруш-
ників трудового законодавства. 
Ми за те, щоб порушень не бу-
ло взагалі. Ми справедливо на-
рікаємо на низький рівень заро-
бітної плати. То чому ж тоді під-
приємці сворюють такий рівень, 
а ті, хто приходить на роботу, 
згоджуються працювати за міні-
мальну плату? Адже такий рівей 
допустимий лише для  оплати 
некваліфікованої роботи”.

Шеф-редактор інформаційної 
аґенції “7 днів — Україна” Лари-
са Римар розповіла про свій 
шлях від службовця в органах 
виконавчої влади до керівника 
власного підприємства та спри-
яння у цьому Тернопільського 
МРЦЗ. Пані Лариса наголосила, 
що кожен безробітний нині осо-
бисто відповідальний за свою 
подальшу долю. Образно кажу-
чи, держава дає йому лише ву-
дилище, а як і де ловити рибу, 
він мусить вирішувати сам. Цен-
три зайнятості володіють вели-
чезним багажем інформації. 
Вміння у ній розібратися — ве-
лика наука, яка кожну людину 
може привести до успіху. Важ-
ливо не боятися можливих ри-
зиків заснувати свою справу. 
Адже успіх, гроші залежать від 
бажання та вкладу самої люди-
ни.

Із своєрідним підсумком цих 
та інших виступів, які прозвуча-
ли під час семінару “Новий за-
кон — нові можливості”, висту-
пив перший заступник голови 
Тернопільської РДА Анатолій 
Жейнов. “Нині органи виконав-
чої влади Тернопільського ра-
йону докладають максимум зу-
силь, щоб спростити реєстра-
цію кожному, хто хоче розвива-
ти власний бізнес, — сказав 
Анатолій Анатолійович. — У ра-
йоні діє Єдиний центр надання 
адміністративних послуг. І нада-
лі двері кабінетів державних чи-
новників завжди відчинені для 
конструктивних бесід, для лю-
дей діла. Обіцяю подальше 
сприяння ініціативним людям, 
за якими майбутнє”.

Хто поінформований,  
той успішний

Перший заступник голови Тернопільської райдержадміністрації Анатолій Жейнов (третій зліва), 
директор Тернопільського міськрайонного центру зайнятості  Анатолій Куриляк, заступник  
директора ТМРЦЗ Ігор Кондира з учасниками семінару “Новий закон — нові можливості”. 

У кожної людини в житті є 
щось сокровенне, найрідні-
ше, без чого вона не може 
уявити свого життя. Це рід-
ний батьківський край, де 
вперше дитина побачила 
світ, ясне сонечко, дрібні 
сльозинки дощу на віконно-
му склі, зелену траву і квіти, 
які милують око розмаїттям. 
Тут кличуть в дорогу в’юнкі 
стежини, які біжать від бать-
ківського порогу у широкий 
світ. Це земля наших бать-
ків, дідів і прадідів, і вона 
найдорожча за все на світі.

Саме цій темі було присвячене 
родинне свято “Україна — наш 
спільний дім”, яке провела у 4 
класі вчитель-методист початко-
вих класів Довжанківської ЗОШ 
І-ІІІ ст. Галина Федорівна Калуш. 
Свою любов до рідного краю діти 
висловили віршами, піснями та 
“народними усмішками”. Учні по-
ділилися міркуваннями щодо май-
бутнього свого села. Кожен із них 
бажав би бачити його гідною час-
тинкою європейської держави. 
Окрім цього, учні дізналися про 
відомих уродженців села Довжан-
ка. Саме їм була присвячена ви-
ставка дитячих малюнків, яку 

оформила Галина Федорівна. 
Глядачі теж були активними учас-
никами заходу. На завершення 
свята за давнім українським зви-
чаєм дівчатка пригостили усіх 
смачним солодким короваєм.

Галина Федорівна Калуш ви-
ховала вже не одне покоління і 
залишається небайдужою до до-
лі кожного зі своїх учнів. Вона 
щоразу відкриває своїм вихован-
цям неповторний світ книги, вмі-
ло веде їх стежками любові і до-
броти, запалюючи у їхніх серцях 
вогник допитливості, віри в себе, 
у справедливість, а також дарує 
учням свою любов і відданість. Її 
мудрість і великодушність зали-
шаються з ними на все життя. 
Народилася Галина Федорівна 
19 грудня — в день Святого Ми-
колая. Тож щиро вітаємо Вас, 
Галино Федорівно, зі святом і 
бажаємо, щоб Ваша професійна 
майстерність, педагогічний та-
лант, душевна щедрість завжди 
були прикладом для Ваших ви-
хованців. Нехай ніколи не вичер-
пуються доброта і мудрість у 
Вашому серці.  

 
Учні 4 класу Довжанківської 

ЗОШ І-ІІІ ст. та їх батьки.

Берегиня  
отчого краю

Галина Федорівна Калуш з учнями 4 класу Довжанківської ЗОШ 
І-ІІІ ст. на родинному святі “Україна — наш спільний дім”.

Слово про вчительку ●

Колектив терито-
ріального центру  
соціального обслу-
говування (надання  
соціальних послуг) 
Тернопільського ра-
йону щиро вітає з 
днем народження  со-
ціального працівника Галину  
Несторівну АБРАМЕНКО з  
с. Малий Ходачків.     

З днем народження вітаємо,

Здоров’я, щастя, удачі бажаємо.

Хай кожна днина буде гожа,

Нехай благословить Вас Мати Божа,

Нехай ангел Божий поруч Вас крокує,

А Господь многая літ дарує!

Колектив територіального 
центру соціального обслугову-
вання (надання соціальних по-
слуг) Тернопільського району 
щиро вітає з днем народження 
соціального працівника Надію 
Михайлівну ДОБРОДІЙ із  
с. Костянтинівка.  

Бажаємо щастя і достатку,

Ясного неба і тепла,

В душі — лиш злагоди й порядку,

Щоб доля світлою була.

Колектив територіального 
центру соціального обслугову-
вання  (надання соціальних по-
слуг) Тернопільського району 
щиро вітає з днем народження 

соціального працівника Оксану 
Андріївну ТАРАС із с. Плотича.

Здоров’я, щастя зичим не на рік,

На все життя бажаєм щиро,

Щоб радісним і довгим був Ваш вік

З добром, любов’ю, спокоєм і миром.

Щиро і сердечно вітаємо з 
днем народження депутата Ве-
ликоглибочецької сільської ради 
Наталію Богданівну КУДРИК.

Хай доля подарує зорепад

Здоров’я, щастя, успіхів, надії,

Життя хай квітне, як вишневий сад,

Здійсняться задуми і заповітні мрії! 

З повагою — колектив 
Великоглибочецької  

сільської ради, члени 
виконкому, депутатський 

корпус.

Щиросердечно вітаємо з  
65-річчям директора будинку 
культури с. Мишковичі Зеновія  
Олексійовича ЛОСЯ.

Нехай дарують радість Вам літа,

Душа сто літ хай буде молодою,

Хай Вам рясні колосяться жита,

Джерела б’ють цілющою водою.

Нехай Вам завжди з легкістю вдається

Розв’язувати ребуси проблем,

Бажаєм сонця за вікном і в серці,

Здоров’я і любові на щодень.

 З повагою — колектив 
Тернопільського районного 

будинку культури.
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Виробничий календар ●

Відповідно до Кодексу законів 
про працю України, листа Мініс-
терства соціальної політики Укра-
їни від 04.09.2013 р. № 9884/0/14-
13/13 про розрахунок норми 
тривалості робочого часу на 2014 
рік:

1. Затвердити виробничий ка-
лендар підприємств, установ та 
організацій області в умовах 
восьмигодинного робочого дня 
на 2014 рік, яким передбачено 
251 робочий день та 114 днів, 
робота в які не проводиться, із 
загальною кількістю робочих го-
дин 2002 (додається).

2. Взяти до відома, що під час 
розрахунку норми тривалості ро-
бочого часу безпосередньо на 
підприємстві слід керуватись  
таким:

1) як передбачено частиною 
першою статті 50 Кодексу зако-
нів про працю України, нормаль-
на тривалість робочого часу пра-
цівників не може перевищувати 
40 годин на тиждень;

2) підприємства і організації 
при укладанні колективного до-
говору можуть встановлювати 
меншу норму тривалості робочо-
го часу, ніж передбачено в час-
тині першій статті 50 Кодексу 
законів про працю України. У ра-
зі встановлення меншої норми 
тривалості робочого часу слід 
мати на увазі, що оплата праці в 
цьому випадку має провадитись 
за повною тарифною ставкою, 
повним окладом;

3) відповідно до частини пер-
шої статті 51 Кодексу законів про 
працю України скорочена трива-
лість робочого часу встановлю-
ється:

— для працівників віком від 16 
до 18 років — 36 годин на тиж-
день, для осіб віком від 15 до 16 
років (учнів віком від 14 до 15 
років, які працюють у період кані-
кул) — 24 години на тиждень.

Тривалість робочого часу 
учнів, які працюють упродовж на-
вчального року у вільний від на-
вчання час, не може перевищу-
вати половини максимальної 
тривалості робочого часу, перед-
баченої абзацом першим цього 

пункту для осіб відповідного  
віку;

— для працівників, зайнятих 
на роботах зі шкідливими умова-
ми праці, — не більш як 36 годин 
на тиждень.

Перелік виробництв, цехів, 
професій і посад зі шкідливими 
умовами праці, робота в яких дає 
право на скорочену тривалість 
робочого тижня, затверджено 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 21 лютого 2001 р. № 
163.

Крім того, законодавством 
встановлюється скорочена три-
валість робочого часу для окре-
мих категорій працівників (учите-
лів, лікарів та інших);

4) скорочена тривалість робо-
чого часу може встановлюватись 
за рахунок власних коштів на під-
приємствах і в організаціях для 
жінок, які мають дітей віком до 
чотирнадцяти років або дитину-
інваліда;

5) згідно з пунктом 6 статті 69 
Господарського кодексу України 
підприємство самостійно вста-
новлює для своїх працівників 
скорочений робочий день та інші 
пільги;

6) під час розрахунку балансу 
робочого часу слід мати на увазі, 
що згідно зі статтею 53 Кодексу 
законів про працю України напе-
редодні святкових і неробочих 
днів (стаття 73 цього Кодексу) 
тривалість роботи працівників, 
крім працівників, зазначених у 
статті 51 Кодексу законів про 
працю України, скорочується на 
одну годину як при п’ятиденному, 
так і при шестиденному робочо-
му тижні, а напередодні вихідних 
днів тривалість роботи при шес-
тиденному робочому тижні не 
може перевищувати 5 годин;

7) відповідно до статті 73  
Кодексу законів про працю Укра-
їни у 2014 році на підприємствах, 
в установах, організаціях робота 
не проводиться у такі святкові і 
неробочі дні:

1 січня — Новий рік;
7 січня — Різдво Христове;
8 березня — Міжнародний  

жіночий день;

20 квітня — Пасха (Велик-
день);

1 і 2 травня — День міжнарод-
ної солідарності трудящих;

9 травня — День Перемоги;
8 червня — Трійця; 
28 червня — День Конституції 

України;
24 серпня — День незалеж-

ності України;
8) згідно з частиною третьою 

статті 67 Кодексу законів про 
працю України у випадку, коли 
святковий або неробочий день 
(стаття 73 цього Кодексу) збіга-
ється з вихідним днем, вихідний 
день переноситься на наступний 
після святкового або неробочо-
го. Тому за графіком п’ятиденного 
робочого тижня з вихідними дня-
ми у суботу та неділю у 2014 ро-
ці вихідний день у суботу 8 бе-
резня має бути перенесений на 
понеділок 10 березня, вихідний 
день у неділю 20 квітня — на по-
неділок 21 квітня, вихідний день 
у неділю 8 червня — на понеділок 
9 червня, вихідний день у суботу 
28 червня — на понеділок                       
30 червня, вихідний день у неді-
лю 24 серпня — на понеділок 25 
серпня;

9) як правило, з метою ство-
рення сприятливих умов для 
святкування, а також раціональ-
ного використання робочого ча-
су, розпорядженнями Кабінету 
Міністрів України рекомендуєть-
ся переносити робочі дні для 
працівників, яким встановлено 
п’ятиденний робочий тиждень з 
двома вихідними днями у суботу 
та неділю.

У зв’язку з тим, що зазначене 
розпорядження має рекоменда-
ційний характер, рішення про 
перенесення робочих днів при-
ймається роботодавцем само-
стійно шляхом видання наказу чи 
іншого розпорядчого документа;

10) прийняте роботодавцем 
рішення про перенесення робо-
чих днів змінює графік роботи 
підприємства, установи, органі-
зації та норму тривалості робо-
чого часу в місяцях, у яких запро-
ваджено перенесення робочих 
днів. Тому всі дії щодо надання 

відпусток, виходу на роботу ма-
ють здійснюватися за зміненим у 
зв’язку перенесенням робочих 
днів графіком роботи підприєм-
ства.

При цьому слід мати на увазі, 
що у разі перенесення робочого 
дня, який передує святковому чи 
неробочому дню, на інший вихід-
ний день, для збереження ба-
лансу робочого часу за рік три-
валість роботи у цей перенесе-
ний робочий день має відповіда-
ти тривалості передсвяткового 
робочого дня, як це передбачено 
статтею 53 Кодексу законів про 
працю України;

11) законодавством не вста-
новлено єдиної норми тривалості 
робочого часу на рік. Ця норма 
може бути різною, залежно від 
того, який робочий тиждень уста-
новлений на підприємстві 
(п’ятиденний чи шестиденний), 
яка тривалість щоденної роботи, 
коли встановлено вихідні дні, а 
тому на підприємствах, в устано-
вах і організаціях норма трива-
лості робочого часу на рік визна-
чається самостійно з дотриман-
ням вимог статей 50-53, 67 і 73 
Кодексу законів про працю Укра-
їни;

12) наводимо приклад розра-
хунку норми тривалості робочого 
часу на 2014 рік, розрахованої за 
календарем п’ятиденного робо-
чого тижня з двома вихідними 
днями в суботу та неділю за од-
накової тривалості часу роботи 
за день упродовж робочого тиж-
ня та відповідним зменшенням 
тривалості роботи напередодні 
святкових і неробочих днів.

За зазначених умов, залежно 
від тривалості робочого тижня, 
норма робочого часу на 2014 рік 
становитиме:

при 40-годинному робочому 
тижні — 2002 години;

при 39-годинному робочому 
тижні — 1957,8 години;

при 38,5-годинному робочому 
тижні — 1932,7 години;

при 36-годинному робочому 
тижні — 1807,2 години;

при 33-годинному  робочому 
тижні — 1656,6 години;

при 30-годинному робочому 
тижні — 1506 годин;

при 25-годинному робочому 
тижні — 1255 годин;

при 24-годинному робочому 
тижні — 1204,8 години;

при 20-годинному робочому 
тижні — 1004 години;

при 18-годинному робочому 
тижні — 903,6 години.

3. Районним державним адмі-
ністраціям, виконавчому коміте-
тові Тернопільської міської ради, 
департаменту освіти і науки об-
лдержадміністрації, підприєм-
ствам автомобільного транспор-
ту, облспоживспілці, відповідно 
до компетенції, погодити графіки 
роботи підприємств громадсько-
го і приватного транспорту, ди-
тячих дошкільних установ, під-
приємств, установ, організацій 
громадського харчування згідно 
з виробничим календарем під-
приємств, установ та організацій 
області на  2014 рік.

4. Департаменту соціального 
захисту населення, управлінню з 
суспільно-політичних питань та 
інформаційної діяльності облдер-
жадміністрації виробничий ка-
лендар на 2014 рік опублікувати 
у засобах масової інформації об-
ласті.

5. Визнати такими, що:
— втрачає чинність 31 грудня 

2013 року розпорядження голови 
обласної державної адміністрації 
від 6 листопада 2012 року  
№ 929-од “Про виробничий ка-
лендар підприємств, установ та 
організацій області в умовах 
восьмигодинного робочого дня 
на 2013 рік”;

— втратило чинність розпоря-
дження голови обласної держав-
ної адміністрації від 9 січня 2013 
року № 4-од “Про перенесення 
робочих днів у 2013 році”.

6. Контроль за виконанням 
розпорядження доручити заступ-
никам голови обласної держав-
ної адміністрації згідно з розпо-
ділом обов’язків.

Голова Тернопільської 
обласної державної         

адміністрації В. А. ХОПТЯН.

від 22 листопада 2013 року 
м. Тернопіль                             

№  576-од

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови Тернопільської обласної державної адміністрації

Про виробничий календар підприємств, установ та організацій області  
в умовах восьмигодинного робочого дня на 2014 рік

СІЧЕНЬ ЛЮТИЙ БЕРЕЗЕНЬ КВІТЕНЬ ТРАВЕНЬ ЧЕРВЕНЬ
ПН 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
ВТ 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
СР 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
ЧТ 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
ПТ 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
СБ 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
НД 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29

ЛИПЕНЬ СЕРПЕНЬ ВЕРЕСЕНЬ ЖОВТЕНЬ ЛИСТОПАД ГРУДЕНЬ
ПН 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
ВТ 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
СР 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
ЧТ 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
ПТ 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
СБ 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
НД 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28

Кількість днів, 
 годин: січень лютий березень І квартал квітень травень червень ІІ квартал І півріччя липень серпень вересень ІІІ

квартал жовтень листопад грудень ІV 
квартал ІІ півріччя 2014 рік

календарних 31 28 31 90 30 31 30 91 181 31 31 30 92 31 30 31 92 184 365
робота в які не 

проводиться 10 8 11 29 9 12 11 32 61 8 11 8 27 8 10 8 26 53 114

святкових, 
релігійних свят 2 - 1 3 1 3 2 6 9 - 1 - 1 - - - - 1 10

вихідних 8 8 10 26 8 9 9 26 52 8 10 8 26 8 10 8 26 52 104
робочих 21 20 20 61 21 19 19 59 120 23 20 22 65 23 20 23 66 131 251
годин 167 160 159 486 167 151 151 469 955 184 160 176 520 184 160 183 527 1047 2002

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови

Тернопільської обласної 
державної адміністрації 

22.11.2013 р.  № 576-од

Заступник голови — керівник апарату Тернопільської обласної 
державної адміністрації Ю. В. ЖЕЛІХОВСЬКИЙ.

ПРИМІТКА:
1.  Тривалість робочого дня 6 січня, 7 березня, 30 квітня, 8 травня, 27 червня, 31 грудня — 7 годин.
2. Трудові колективи можуть самостійно до офіційно встановлених свят визначати додаткові дні святкування національних та релігійних свят з відпрацюванням за ці дні.
3.  У разі прийняття рішень Кабінету Міністрів України щодо перенесення робочих днів або проведення роботи у вихідні дні, необхідно керуватися цими актами.

ВИРОБНИЧИЙ КАЛЕНДАР
підприємств, установ та організацій області в умовах восьмигодинного робочого дня на 2014 рік



П’ятниця, 20 грудня 2013 року11 Програма телепередач
п’ятниця, 27 грудня

субота, 28 грудня

ут-1
06.00 Православний 
        календар.
06.05, 06.30, 07.00, 07.30,
        08.00, 08.30 Новини.
06.20 М/ф.
06.45, 08.20 Гiсть студiї.
07.45 Тема дня.
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.40, 16.05 Т/с “Таємниця
        старого мосту”.
10.25 Т/с “МонтеКрiсто”.
11.20 Нехай Вам буде 
          кольорово!
12.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.15 “Вiра. Надiя. Любов”.
13.05 Кордон держави.
13.25 Х/ф “Табiр iде у небо”.
15.20 Дiловий свiт. 
15.35 “Таємницi успiху”.
16.50 Х/ф “Фронт за
        лiнiєю фронту”.
18.40 Фiнансова 
          перспектива.
19.15 Фестиваль 
      гумору “Умора”.
21.40 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, 
        Секунда удачi.
23.00, 01.00 Пiдсумки.
23.20 На слуху.
23.45 Вiд першої особи.
00.10 Смiх з доставкою 
          додому.

Канал “1+1”
06.05, 07.00, 08.00,
          09.00 “ТСН”.
06.45, 07.10, 08.10
          “Снiданок з 1+1”.
09.05 Х/ф “Операцiя “И”
     та iншi пригоди Шурика”.
11.00 Х/ф “Москва 
        сльозам не вiрить”.
13.55 Т/с “Без слiду”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Х/ф “Джентльмени
         удачi”.
19.30 “ТСН”.
20.15 “Вечiрнiй Київ - 2013”.
22.15 “Супергерої”.
23.20 Х/ф “Оскар”.

Інтер
07.00, 07.30, 08.00,
       08.30, 09.00 Новини.
07.10, 07.35, 08.10, 
     08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10 Т/с “Любов не 
         картопля”.
11.10 Д/с “Слiдство вели...” 
12.00 Новини.
12.20 Д/с “Слiдство вели...” 
13.35 “Судовi справи”.
14.40 “Сiмейний суд”.

15.40 “Давай одружимося
        в Українi”.
16.45 Т/с “Аннушка”.
17.50 Новини.
18.00 Т/с “Стосується
         кожного”.
19.00 Т/с “Жiнки на межi”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Шустер Live”.
00.40 Х/ф “Термiнал”.

ICTV
06.10 Дiловi факти.
06.20 Т/с “Таксi”.
06.45 Т/с “Леся+Рома”.
07.35 Зiрка YouTube.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.10 Анекдоти 
        по-українськи.
10.25 Т/с “Лiтєйний”.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти 
        по-українськи.
13.20 Т/с “Пристрастi 
        за Чапаєм”.
16.40 Т/с “Лiтєйний”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
20.00 Машина часу.
22.00 Т/с “Пристрастi 
       за Чапаєм”.
22.50 Максимум в Українi.
23.20 Х/ф “Прибрати 
          Картера”.

стб
06.30 “Неймовiрна 
       правда про зiрок”.
07.50 Х/ф “Джентльмени
       удачi”.
09.45 Х/ф “Москва 
        сльозам не вiрить”.
12.55 Х/ф “Операцiя “И” 
     та iншi пригоди Шурика”.
15.00 “Звана вечеря”.
16.00 Х/ф “Iван Васильович
       змiнює професiю”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.20 “Неймовiрна 
        правда про зiрок”.
20.00 “Танцюють всi!6. 
       Гала-концерт”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.40 “Танцюють всi!6.
     Гала-концерт. 
     Оголошення переможця”.
00.40 “Куб 4”.

новий канал
06.15 М/с “Черепашки
          нiндзя”.
06.40 М/с “Губка Боб”.
07.00 Пiдйом.

09.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.00 Т/с “Воронiни”.
13.25 М/с “Губка Боб”.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.50 Т/с “Татусевi 
           доньки”.
16.50 Т/с “Метод Лаврової”.
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.20 Абзац!
20.00 Т/с “Трохи не 
        в собi”.
21.05 Т/с “Воронiни”.
23.10 Х/ф “Це все вона”. (2).
01.05 Репортер.
01.15 Т/с “Щоденники
          вампiра”.

трК «україна»
06.00 Т/с “Адвокат”.
06.15 Срiбний апельсин.
07.00, 9.00, 17.00, 
          19.00 Подiї.
07.30 Щиросердне зiзнання.
08.00 Т/с “Подружжя”.
09.10 Т/с “Пiлот мiжнародних
         авiалiнiй”.
13.15, 17.25, 21.00, 
          22.30 Т/с “Слiд”.
16.00 Критична точка.
19.20 “Говорить Україна”.
22.00 Подiї дня.
00.15 Т/с “Мент 
        у законi-7”. (2).

К1
06.30 “Top Shop”.
07.30 М/ф.
10.10 Т/с “Всi жiнки —
         вiдьми”.
14.00 Т/с “Дикий янгол”.
15.00, 19.00 “Орел i решка”.
16.00 Т/с “Моя прекрасна 
         няня”.
17.00, 22.20 “Розсмiши
          комiка”.
18.00 “Звана вечеря”.
20.00 “КВК”.
23.20 “ВусоЛапоХвiст”.
00.20 Т/с “Вiдчайдушнi 
         домогосподарки”. (2).

нтн
04.55 Т/с “Жорстокий
          бiзнес”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Т/с “Вулицi 
        розбитих лiхтарiв-2”.
12.25 Т/с “Слiпий-2”.
14.25, 17.00 Т/с “Сiмейна
          iсторiя”.
16.45, 19.00 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Небезпечна
           комбiнацiя”.

21.30 Х/ф “На гачку”.
00.05 Х/ф “Дiамантовi 
          пси”. (3).

тЕт
06.00 Телепузики.
06.30, 7.20 М/с “Лалалупси”.
06.55 Малята-твiйнята.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Шоу
         Гарфiлда”.
08.55 “Єралаш”.
10.00 Країна У.
11.05 Одна за всiх.
12.05 Т/с “Ксена — 
         принцеса-воїн”.
14.00 Богиня шопiнгу.
15.45 УТЕТа тато!
16.50 Королева балу.
18.00 Моду народу.
19.00 Iкона стилю.
20.15 Х/ф “Джентльмени,
         удачi!”
22.40 Смiшнiше, 
         нiж кролики.
23.30 Т/с “Секс i мiсто”. (2).

перший канал 
(україна)

04.00, 7.00, 10.00, 13.00
           Новини.
04.05, 7.15 Телеканал 
         “Доброго ранку”.
07.50 “Доброго 
        здоров’ячка!” 
       з Г. Малаховим.
08.35 “Жити здорово!”
09.45 “Iстина десь поряд”.
10.15 “Контрольна
         закупiвля”.
10.50 “Модний вирок”.
12.00 Iншi новини.
12.20 “Зрозумiти. 
       Пробачити”.
13.15 “Час обiдати!”
14.00 “Вони i ми”.
15.00 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.40 “Чекай на мене”.
17.45 “Людина i закон”.
19.00 “Час”.
19.30 “Поле чудес”.
20.40 “Унiверсальний 
         артист”.
22.40 “Вечiрнiй Ургант”.
23.40 Комедiя “Здрастуйте, 
        я ваша тiтка!”

Мега
06.00, 17.00 У пошуках
          iстини.
06.40 Чудеса свiту.
07.30, 13.00 Вермахт.
08.20 Вiйна хижакiв.

09.10 Шукачi.
10.10 У пошуках пригод.
11.00 За мить до 
        катастрофи.
12.00 Убивчi iнстинкти.
14.00, 21.40 Сучаснi дива.
15.00, 18.50 Таємнича 
        Росiя.
16.00 Гучна справа.
18.00 Д/ф “Тунгус.
         Знамення”.
19.40 Пiдроблена
           iсторiя.
20.40 Д/ф “Юрiй 
        Гагарiн”.
22.30 Невiдома
          Австралiя.
23.30 Загадки Всесвiту.
00.30 Покер пiсля пiвночi.

ртр-планета
06.00 “Ранок Росiї”.
10.00 “1000 дрiбниць”.
10.35 “Про найголовнiше”.
11.15 Т/с “Полiт 
         метелика”.
12.00, 15.00, 18.00 Вiстi.
12.15 Щоденник Сочi-2014.
12.25, 15.10, 17.40 Мiсцевий
        час. Вiстi Москва.
12.40 “Особливий випадок”.
13.25 Т/с “Господиня 
        моєї долi”.
14.10 Т/с “Таємницi 
        iнституту
      шляхетних дiвчат”.
15.25 “Aсademia”. 
      I. Соловйова. “Рембрандт
      ван Рейн. Життя 
          i творчiсть”.
16.10 “Генiї i лиходiї”.
          Рiхард Вагнер.
16.40 Новини культури.
16.50, 18.40 Х/ф “Час 
          любити”.
19.35 “Секрет його 
     молодостi. Карел Готт”.
20.25 Х/ф “Камiнний гiсть”.
22.05 “Живий звук”.
23.25 “Бiла студiя”.
         Сергiй Безруков.

Канал “2+2”
07.15 Т/с “Слiдаки”.
08.40 “Заручники 
           правосуддя”.
09.00 “Новини 2+2”.
09.25 Х/ф “На початку
          славних справ”.
12.35 “Нове Шалене вiдео”.
15.30 “Облом UA. 
         Новий сезон”.
16.55 Х/ф “Погоня”.
19.00 Х/ф “Сонце,
          що сходить”. (2).

21.30 Х/ф “Макс Пейн”. (2).
23.35 Х/ф “Смертельний
           удар”. (2).

тонiс
06.00 “Таке спортивне життя. 
      Олена Костевич”.
06.30, 8.30, 15.00, 
    18.30, 21.00 “Соцiальний
        пульс”.
06.55, 18.50, 22.40 
      “Економiчний пульс”.
07.00 “Ранковий еспресо”.
9.00, 20.00 Засекречена 
         любов.
10.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Кiно на двох. Усков i 
        Краснопольський.
12.45 “Соцiальний статус:
        вашi права i пiльги”.
13.15 “Цивiлiзацiя Incognita”.
14.00, 22.45 НЛО: факти
         i фальсифiкацiя.
15.15, 21.25 “Соцiальна
         економiка”.
15.20, 16.45, 18.55, 
        21.30 “Погода”.
16.20 Д/с “Дивовижнi 
        жителi саду”.
17.50 “Алло, адвокат!”
19.00 В гостях у Д. Гордона
         О. Пороховщиков.
21.35 Микола Слiченко. 
         Життя, як диво.
00.30 Т/с “Ескорт 
         агентство”. (3).

нтВ-свiт
04.55 Т/с “Жорстокий 
          бiзнес”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Т/с “Вулицi 
        розбитих лiхтарiв-2”.
12.25 Т/с “Слiпий-2”.
14.25, 17.00 Т/с “Сiмейна
           iсторiя”.
16.45, 19.00 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Небезпечна
           комбiнацiя”.
21.30 Х/ф “На гачку”.
00.05 Х/ф “Дiамантовi 
           пси”. (3).

Enter-фiльм
05.45 Радянськi мультфiльми.
09.30 Х/ф “Пiдкидьок”.
11.00, 16.05 Т/с “Жарт 
         за жартом”.
12.10, 22.35 Т/с “Безмовний
          свiдок”.
14.10 Х/ф “Кар’єра 
         Дiми Горiна”.
17.10 Х/ф “Рiк собаки”.
19.45 Х/ф “Вигiдний 
           контракт”.
21.10 Х/ф “Без видимих 
             причин”.
00.40 Х/ф “Звiльнення”.

ут-1
06.00 Пiдсумки.
06.20 Х/ф “Зайчик”.
08.30 Панянка та кулiнар.
09.10 Православний вiсник.
09.35 Моменти життя.
10.45 Х/ф “Людина 
      з бульвару Капуцинiв”.
12.35 Театральнi сезони.
13.30 Слiдами ДПКЄ-2013.
13.55 Баскетбол. Чемпiонат
        України. Суперлiга.
16.10 В гостях у Д. Гордона.
17.00 Фестиваль пiснi в 
        Коблево.
17.30 Український акцент.
17.55 Золотий гусак.
18.30 Фестиваль гумору
         “Умора”.
20.35 Слово регiонам.
20.55 Мегалот.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Без цензури.
22.00 Українська пiсня.
22.50 Суперлото, Трiйка,
          Кено.
23.00 Смiх з доставкою 
           додому.
23.50 Х/ф “Зайчик”.

Канал “1+1”
06.35 Х/ф “Космiчнi 
      пригоди цуценят Санти”.
08.15 “ТСН”.
09.00 “Хто там?”
10.00 М/ф “Енгрi бердс”.
10.05 М/ф “Ну, постривай”.
10.20 “Свiтське життя”.
11.25 “Чотири весiлля”.
12.55 “Моя сповiдь”. 
       “Микола Басков”.
14.05 “Мiняю жiнку 8”.
15.30 М/ф “Машинi казки”.
15.35 М/ф “Маша i ведмiдь”.
16.20 “Вечiрнiй Київ - 2013”.
18.30 “Розсмiши комiка 4”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Х/ф “Люди-Iкс. 
         Росомаха”.
22.10 Х/ф “Команда А”. (2).
00.40 Х/ф “Ватель”.

Інтер
09.30 “Усе для мами”.
10.00 Д/ф “Андрiй Мягков. 
        I нiякої iронiї долi”.
11.05 Х/ф “Понаїхали тут”.
15.10 Концерт “Двi зiрки. 
        Новий Рiк”.
18.05 Т/с “Криве 
              дзеркало душi”.

20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Криве 
        дзеркало душi”.
22.25 Х/ф “П`ять зiрок”.
00.35 Х/ф “Двiчi в одну 
          рiчку”. (2).

ICTV
06.35 Козирне життя.
07.05 Х/ф “Кенгуру Джек”.
08.50 Зiрка YouTube.
09.50 Дача.
10.20 Квартирне питання.
11.20 За кермом.
11.55 ПуТЕва країна.
12.15 Наша Russia.
12.45 Т/с “Морськi пiхотинцi”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Морськi пiхотинцi”.
22.00 Х/ф “Рембо 4”. (2).
23.50 Х/ф “Фахiвець”. (2).

стб
06.55 “Караоке на Майданi”.
07.50 “Їмо вдома”.
09.00 “Усе буде смачно!”
10.00 “ВусоЛапоХвiст”.
10.50 “Танцюють всi! 6”.
14.55 “Зваженi i щасливi 3”.
19.00 “Х-фактор 4. Фiнал”.
22.05 “Таємницi Х-фактора.
          З мене досить!”
23.20 “Х-фактор 4. 
       Пiдсумки голосування”.
00.40 “Детектор брехнi
        4. Життя пiсля сповiдi”.

новий канал
06.25 Х/ф “Мерi Поппiнс”.
08.50 Вiйна свiтiв. 
         Ревiзор проти Шефа.
10.55 Уральськi пельменi.
12.00 Шурочка.
13.00 Дорослi, як дiти.
14.00 Т/с “Воронiни”.
16.10 Х/ф “Володар перснiв.
         Братство персня”.
20.00 Х/ф “Володар перснiв. 
       Двi фортецi”. (2).
23.40 Х/ф “Кохання за 
        правилами i без”.

трК «україна»
07.00, 19.00 Подiї.
07.10 Т/с “Iнтерни”.
09.15 Т/с “Ключi вiд 
            минулого”.
17.15, 19.20 Т/с “Анютине 
            щастя”.

21.30 Х/ф “Золотi ножицi”.
23.30 Т/с “Пiлот мiжнародних
           авiалiнiй”.

К1
06.30 “Top Shop”.
07.30 М/ф.
09.00 М/с “Казки Ганса
       Хрiстiана Андерсена”.
10.20 М/ф “Вiдпочивай, 
         Скубi-Ду!”
11.30 Х/ф “Пригоди Елоїзи”.
13.25 Х/ф “Зiркова хвороба”.
15.10 Т/с “Всi жiнки —
         вiдьми”.
18.05 Т/с “Моя прекрасна 
         няня”.
19.50 “Вечiрнiй квартал”.
21.40 Т/с “Надприродне”. (2).
00.20 Х/ф “Дружина
            священика”.

нтн
05.00 Т/с “Жорстокий
           бiзнес”.
08.30 Т/с “Вулицi розбитих
           лiхтарiв-2”.
11.30 “Речовий доказ”.
12.00 “Головний свiдок”.
13.00 “Випадковий свiдок”.
14.00 “Правда життя.
         Професiя Дiд Мороз”.
14.30 Х/ф “Небезпечна
         комбiнацiя”.
16.30 Х/ф “На гачку”.
19.00 Т/с “Таємницi
       слiдства-7”.
23.00 Т/с “Вiдчинiть, мiлiцiя!”

тЕт
06.00 М/ф “Як козаки...”
07.30 Малята-твiйнята.
07.55 Телепузики.
08.30 М/с “Смiшарики.
       Пiн-код”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с 
     “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, 
         Дiєго, вперед!”
10.40 М/с “Бiлка та Стрiлка.
         Пустотлива сiмейка”.
10.55 М/ф “Кришталик 
         i Пiнгвiн”.
12.15 Т/с “Ксена —
         принцеса-воїн”.
16.05 Х/ф “Космiчнi яйця”.
18.05 Х/ф “Джентльмени,
            удачi!”
20.30 Т/с “Два батька 

           i два сина”.
22.00 Вiталька. Новий рiк.
23.00 Смiшнiше, нiж кролики.

перший канал 
(україна)

06.25 “Смiшарики. 
          Новi пригоди”.
06.50 “Розумницi 
           i розумники”.
07.45 “Слово пастиря”.
08.00, 10.00 Новини.
08.15 “Смак”.
08.55 “Юрiй Нiколаєв.
         “Не можу без ТБ”.
10.15 “Iдеальний ремонт”.
11.15 “Льодовиковий перiод”.
14.25 “Приборкання Амура”.
15.15 “Вiдгадай мелодiю”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.15 Комедiя “Труффальдiно 
          з Бергамо”.
19.00 “Час”.
19.20 “Хвилина слави. 
           Дорога на Олiмп!”
20.40 “Сьогоднi увечерi”.
22.30 “Встигнути 
          до опiвночi”.
23.15 “Що? Де? Коли?”
00.35 Детектив “Загадка 
          Ендхауза”.

Мега
06.00 Динамо: як стати 
          магом.
09.10 Чудеса свiту.
11.00 Top Gear.
13.00 Невiдома Австралiя.
16.00 Як секс змiнив iсторiю.
20.00 Д/ф “Мiсто у вогнi”.
21.00 Д/ф “Блокада
           Ленiнграда”.
22.00 Д/ф “Вимiрювання
           розуму. IQ”.
23.00 Вiйна всерединi 
          нас.
00.00 Сучаснi дива.

ртр-планета
06.00, 9.00, 12.00, 
        18.00 Вiстi.
06.10, 9.10, 12.20 Мiсцевий
         час. Вiстi  Москва.
06.20 Х/ф “Червоний лотос”.
07.55 “Планета собак”.
08.25 “Суботник”.
09.20 “Нева” i “Надiя”.
    Перше росiйське 
       плавання навколо свiту”.
10.10 “Городок”.
10.35 М/ф.
10.50 Х/ф “Карусель”.
12.25 “Чесний детектив”.
12.50 “Пiшки...” 
     Москва лицедiйська.
13.15 “Чорнi дiри. Бiлi плями”.
13.55 “Шукачi”.
14.40 Х/ф “Генеральська
      невiстка”.
16.15 “Iзмайловський парк”.
18.30 Х/ф “Пенелопа”.
21.40,4.50 “Романтика 
        романсу”.
22.40 “Кришталевий бал 
   “Кришталевий Турандот”. 
       М. Жванецький.
00.00 Х/ф “Якби я була 
      цариця...”

Канал “2+2”
08.25 Д/ф “Десантник 
         Дядя Вася”.
09.15 Х/ф “Потрiйний 
        стрибок пантери”.
11.00 Т/с “Гончi”.
19.00 Х/ф “Зорянi вiйни: 
       помста ситхiв”.
22.00 Х/ф “Сонце, 
        що сходить”. (2).
00.30 Х/ф “Апокалiпсис:
         Останнiй день”. (2).

тонiс
06.00 Х/ф “Бiг”.
07.35 “Будь у курсi!”

08.00 “Соцiальний пульс”.
08.25, 18.55 “Погода”.
09.00 Засекречена любов.
10.00 “Свiтськi хронiки”.
10.55 Х/ф “Василiса 
        Прекрасна”.
13.15 За сiм морiв.
13.40 НЛО: факти 
        i фальсифiкацiя.
15.00 Д/с “Сувора планета”.
15.35, 23.25 Д/с “Африка.
      Небезпечна реальнiсть”.
16.50 “Ронiн”.
17.35 “Щоденник 
        для батькiв”.
18.15 “Цивiлiзацiя Incognita”.
18.30 “Соцiальний
        пульс вихiдних”.
19.00 Великi династiї: 
       Строганови.
20.05 О. Ягудiн. “Менi дуже 
       пощастило з Тетяною”.
21.15 Х/ф “Кухар-злодiй”. (2).
00.45 “Вихiдний, 
        пiсля пiвночi”.

нтВ-свiт
05.00 Т/с “Жорстокий
         бiзнес”.
08.30 Т/с “Вулицi 
        розбитих лiхтарiв-2”.
11.30 “Речовий доказ”.
12.00 “Головний свiдок”.
13.00 “Випадковий свiдок”.
14.00 “Правда життя. 
       Професiя Дiд Мороз”.
14.30 Х/ф “Небезпечна
           комбiнацiя”.
16.30 Х/ф “На гачку”.
19.00 Т/с “Таємницi
             слiдства-7”.
23.00 Т/с “Вiдчинiть, мiлiцiя!”

Enter-фiльм
05.45 Радянськi мультфiльми.
10.00 Х/ф “Казка про 
          Зоряного хлопчика”.
12.45 Х/ф “Дивовижнi 
        пригоди Дениса
         Корабльова”.
15.25 Х/ф “Фiнiст
        Ясний Сокiл”.
16.50 Х/ф “На золотому 
          ганку сидiли”.
18.20 Х/ф “Пiсля дощику, 
         в четвер”.
19.55 Х/ф “Королiвство 
          Кривих Дзеркал”.
21.20 Х/ф “Острiв скарбiв”.
23.00 Х/ф “Снiгова королева”.
00.30 Х/ф “Душка”.

Банк речей
при Тернопільському районному територіальному 
центрі соціального обслуговування проводить збір 

одягу та взуття, придатного для користування.  
Всі речі роздадуть одиноким малозабезпеченим 

людям. Звертатися за адресою:  
м. тернопіль, вул. М. Кривоноса, 10,  

тел. 53-81-12, 53-79-06.
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Програми місцевих телекаНалівTV-4
Понеділок, 23 грудня
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. 
         «Життя як життя» 
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий 
         фітнес
07.00 Провінційні вісті. Тиждень
07.35 «Ти зможеш» 
07.50 «Слід»
08.10 Вікно в Америку        
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Справжня ціна»
09.45 «Про нас»
11.00 Дитяча година 
12.10 Межа правди                   
13.10 Хіт-парад                                             
14.00 Х.ф. «Круїз або розвідна
         мандрівка»  
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
17.00 «Унікальна Україна»
17.30 «Гал-кліп»
19.00 Провінційні вісті
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Сільський календар»
20.30 ТНЕУ - калейдоскоп подій
20.40 Дім книги
21.30 «Розкішні мандрівки»
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х.ф. «Нелюдь» 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті
ттБ
6.00 Гімн України
6.05 “Джерело духовності”
6.25 “Мій тренер - гімнастика”
6.45 “Пісні нашого краю”
7.00 “Панорама подій”
7.30 “Урок… для батьків”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Відверті діалоги”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Мамина школа”
12.30 “Людина Всесвіту”
13.00, 16.00, 19.00, 22.00
          “Вісті ТТБ”
13.30 Словами малечі про 
        цікаві речі
13.45 “Пройди світ”
14.00 Д/Ф “Леонід Бакштаєв”
15.00 “Кіноісторії нашого часу”
15.30 “Ми - українські”
16.15 “Чудесний канал”
17.00 “Новини України”
17.15 “100 шедеврів”
17.30 “Випробуй на собі”
18.00 “В об’єктиві ТТБ”
18.15 “Пісні нашого краю”
18.30 “Цікаво про чай та каву”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.30 “Актуально”
19.45 “Храми Поділля ”
20.00 “Живі історії”
20.15 “Будьте здорові”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Портрет”
21.30 “Урок… для батьків”
22.30 “Актуально”
22.45 “Гра долі”
23.00 Д/Ф “Мелодії барв”
23.10 Д/Ф “Олександр Кобелєв”
23.30 “Від класики до джазу”
TV-4
вівторок, 24 грудня
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Життя
          як життя» 
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий 
          фітнес
07.00 Провінційні вісті
07.35 «Сільський календар»
08.00 «Індекс небезпеки»
08.20 ТНЕУ - калейдоскоп подій 
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм

09.30 «Унікальна Україна»
11.00 Дитяча година 
11.50 «Чарівний ключик»
12.10 «Музичні делікатеси»
12.40 «Відчиняй»
13.10 Хіт-парад               
14.00 Х.ф. «Упіймати буревій» 
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
17.00 «Унікальна Україна»
17.30 «Рекламна кухня»
19.00 Провінційні вісті
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Екологічно чисте життя»
20.30 «180 градусів»
21.30 «Автоакадемія»
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х.ф. «Чистилище» 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті
ттБ
6.00 Гімн України
6.05 “Джерело духовності”
6.25 “Мій тренер - гімнастика”
6.45 “Пісні нашого краю”
7.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Кіноісторії нашого часу”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Будьте здорові”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “В об’єктиві ТТБ”
12.30 “Випробуй на собі”
13.00, 16.00, 19.00, 22.00
           “Вісті ТТБ”
13.30 “Цікаво про чай та каву”
13.45 “Новини України”
14.00 “Силуети минулого”
14.15 “Живі історії”
14.30 “Від класики до джазу”
15.00 “Економічне коло”
16.15 “Хатинка Василинки”
17.00 “Новини України”
17.20 “У пошуках легенд”
17.30 Дніпропетровськ -
           місто можливостей
18.00 “Cтудмістечко”
18.15 “Пісні нашого краю”
18.30 “ПрофStyle”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.30 “Актуально”
19.45 “Зона ризику”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Час реформ”
21.30 “Діловий ритм”
22.30 “Актуально”
22.45 “Просто неба”
23.00 “Обрій-2013”
TV-4
Cереда, 25 грудня
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Життя 
         як життя» 
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий 
        фітнес
07.00 Провінційні вісті
07.35 «Екологічно чисте життя»
08.10 «180 градусів»        
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Унікальна Україна»
11.00 Дитяча година
12.10 «Гал-кліп»
12.40 «Автоакадемія»
13.10 Роксана Вікалюк, «Дійство»
14.00 Х.ф. «Коли сонце
         було Богом» 
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
16.40 «Чарівний ключик»
17.00 «Унікальна Україна»
17.30 «Розкішні мандрівки»

19.00 Провінційні вісті
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Формула здоров’я»
21.30 «Музичні делікатеси»
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х.ф. «Час прощання» 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті
ттБ
6.00 Гімн України
6.05 “Джерело духовності”
6.25 “Мій тренер - гімнастика”
6.45 “Пісні нашого краю”
7.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Удосвіта”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Пісні нашого краю”
10.15 “Просто неба”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Дніпропетровськ - 
        місто можливостей”
12.20 “У пошуках легенд”
12.30 “Час реформ”
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
        “Вісті ТТБ”
13.30 “Студмістечко”
13.45 “Новини України”
14.00 “Зона ризику”
15.00 “Удосвіта”
15.30 “Час змін”
16.15 “Чудесний канал”
17.00 “Новини України ”
17.15 “Галерея образів”
17.30 “Після школи”
18.00 “Думки вголос ”
18.15 “Пісні нашого краю”
18.30 “Надія є”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.30 “Актуально”
19.45 “7 природних чудес України”
20.00 “Економічний інтерес”
20.25 “А у нас кіно знімали”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Невигадані історії”
21.30 “Енергоманія”
22.30 “Актуально”
22.45 “Гра долі”
23.00 “Обрій-2013”
TV-4
Четвер, 26 грудня
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Життя
         як життя» 
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий 
        фітнес
07.00 Провінційні вісті
07.35 «Формула здоров’я»
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Унікальна Україна»
11.00 Дитяча година 
12.10 «Про кіно»
12.25 «Рекламна кухня»
12.40 «Індекс небезпеки»
13.10 Роксана Вікалюк, «Дійство»
14.00 Х.ф. «Поріг» 
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
17.00 «Унікальна Україна»
17.30 «Музичні делікатеси»
19.00 Провінційні вісті
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Знати більше
21.30 «Відповідно до закону»
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х.ф. «Новокаїн» 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті
ттБ
6.00 Гімн України
6.05 “Джерело духовності”

6.25 “Мій тренер - гімнастика”
6.45 “Пісні нашого краю”
7.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Розмова без нотацій”
8.00 “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 Уряд на зв’язку 
          з громадянами
12.45 “Галерея образів”
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
            “Вісті ТТБ”
13.30 “Надія є”
13.45 “Новини України”
14.00 “Соціальні грані”
14.30 “А у нас кіно знімали”
15.00 “Невигадані історії”
15.30 “Інновації”
16.15 “Диволяндія”
17.00 “Новини України”
17.15 “Азбука смаку”
17.30 “Як це було”
18.00 “Загублені у часі”
18.15 “Пісні нашого краю”
18.30 “Мандри”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.30 “Актуально”
19.45 “Що робити?”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Час реформ”
21.30 “Розмова без нотацій”
22.30 “Актуально”
22.50 “Обрій-2013”
TV-4
П’ятниця, 27 грудня
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Життя 
         як життя» 
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий 
        фітнес
07.00 Провінційні вісті
07.35 Знати більше 
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Унікальна Україна»
11.00 Дитяча година 
11.50 «Чарівний ключик»
12.10 «Гал-кліп»
12.40 «Розкішні мандрівки»
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Один у лісі» 
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
17.00 «Унікальна Україна»
17.30 «Відчиняй»
19.00 Провінційні вісті
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 ТНЕУ - калейдоскоп подій
20.10 «Сільський календар»
20.40 «Індекс небезпеки»
21.30 «Ти зможеш» 
21.40 «Про кіно»
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х.ф. «Прокляття
         нефритового скорпіону» 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті
ттБ
6.00 Гімн України
6.05 “Джерело духовності”
6.25 “Мій тренер - гімнастика”
6.45 “Пісні нашого краю”
7.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Як це було ”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Пісні нашого краю”
10.15 “Азбука смаку”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”

12.00 “Класна робота”
12.30 “Час реформ”
13.00, 16.00, 19.00, 22.00
         “Вісті ТТБ”
13.30 “Загублені у часі”
13.45 “Новини України”
14.00 “Що робити?”
15.00 “Міське кільце”
15.30 “Повір у себе”
16.15 “Чудесний канал”
17.00 “Новини України ”
17.15 “Так було”
17.30 “Легенди Запоріжжя”
18.00 “Від класики до джазу”
18.15 “Пісні нашого краю”
18.30 “Назбиране”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.30 “Актуально”
19.45 “Західний експрес”
20.00 “Творчий портрет”
20.30 “4 лапи”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 Захисник Вітчизни 
       - рятувальник
21.30 “Абетка здоров’я”
22.30 “Актуально”
22.45 “Гра долі”
23.00 “Монологи майстра”
TV-4
субота, 28 грудня
06.00 «Відчиняй»
06.30 «Про нас»
06.45, 09.15, 11.00 Ранковий
          фітнес 
07.00 Провінційні вісті
07.35 Х.ф. «Рись повертається»
09.00 Час-Tайм
09.30 Знати більше
10.30 Блага звістка 
11.15 «Про нас»       
11.30 Зміни свій світ
12.00 Новини Європи
12.30 Х.ф. «Мавпа» 
14.00 «Цивільний захист»
14.30 Мультфільми
15.00 Х.ф. «Співоче деревце» 
16.30 Дім книги
17.00 Хіт-парад
17.50 ТНЕУ-калейдоскоп подій
18.00 Наші вітання
19.00 «Розкішні мандрівки»
19.30 «Музичні делікатеси»
20.10 Суботній вечір.Ігор Брухаль
22.30 Х.ф. «Армійський пиріг» 
00.10 Час-Тайм
ттБ
6.00 Гімн України
6.05 “Джерело духовності”
6.25 “Мій тренер - гімнастика”
6.45 “Пісні нашого краю”
7.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Легенди Запоріжжя”
8.00 “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 “Так було”
13.30 “Від класики до джазу”
13.45 “Новини України”
14.00 “Творчий портрет”
14.30 “Історія рідного краю”
14.50 “4 лапи”
15.00 “Театральні зустрічі”
16.00 “Скарби роду”
16.30 “Ми - українські”
17.00 “Фільм-дітям”
18.15 “Пісні нашого краю”
18.30 “Біржа праці”

18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “Панорама подій”
19.30 “Смак життя”
20.00 “Вінтаж”
20.15 “Спортивні меридіани”
20.30 7 природних чудес України
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Поклик таланту ”
22.00 “Тетерів”
22.35 “Пісня вирине з душі”
23.00 “Монологи майстра”
TV-4 
Неділя, 29 грудня
06.00 Х.ф. «Мавпа» 
07.45, 09.45 Ранковий фітнес
08.00 Новини Європи
08.40 Час-Тайм  
09.00 Повнота радості життя
09.30 «Справжня ціна»
10.00 Дім книги
10.15 Пряма трансляція 
       Божественної Святої Літургії з
        Архикатедрального 
        Собору УГКЦ м.Тернополя 
11.40 «Про нас»
12.00 Х.ф. «Співоче деревце» 
13.30 «Чарівний ключик»
14.00 «Погляд зблизька» 
14.30 «Екологічно чисте життя»
15.00 «180 градусів»              
15.30 «Про нас»   
16.00 «Формула здоров’я»
17.00 Вікно в Америку
17.20 «Цивільний захист»
17.40 «Відповідно до закону»
18.00 Наші вітання
19.00 Провінційні вісті. Тиждень
19.40 Хіт-парад
20.45 «Про нас»
21.00 «Гал-кліп»
21.30 «Про кіно»
22.00 Х.ф. «Квартирант» 
23.45 Час-тайм
00.00 Провінційні вісті. Тиждень
ттБ
6.00 Гімн України
6.05 “Джерело духовності”
6.25 “Мій тренер - гімнастика”
6.45 “Пісні нашого краю”
7.00 “Панорама подій”
7.30 “Ми - українські”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Крізь призму часу”
10.15 “Біржа праці”
10.30 “Кулінарія від Андрія”
10.45 Словами малечі 
            про цікаві речі
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 7 природних чудес
        України
12.15 “Спортивні меридіани”
12.30 “Дитячі забави”
13.00 “Пісні нашого краю”
13.30 “Смак життя”
14.00 “Пісня вирине з душі”
14.30 Казки Миколаївського 
           зоопарку
15.00 “Поклик таланту ” 
16.00  “Мамина школа ”
16.30 “Театральні зустрічі”
17.30 “Кіноконцерт”
18.00 “Пройди світ”
18.15 “Пісні нашого краю”
18.30 “Прости”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “Азбука ремесел”
19.20 Д/Ф “Апостольська
         нива Олександра Тоцького”
20.00 “Зелений БУМ”
20.30 “Музична хвиля ТТБ”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Відверті діалоги”
22.00 “Скарби роду”
22.30 “Професіонал”
23.00 Дует “Писанка”

ут-1
06.05 Свiт православ`я.
06.35 М/ф.
07.05 Панянка та кулiнар.
07.30 “Дружина”.
09.05 Шеф-кухар країни.
10.00 Пошторг.
10.10 Околиця.
10.35 Як Ваше здоров`я?
11.25 Ближче до народу.
12.10 Подорожуй свiтом.
12.35 Крок до зiрок.
13.25 В гостях у Д. Гордона.
14.30 Олiмпiйським курсом.
15.00 Золотий гусак.
15.25 Караоке для дорослих.
16.20, 22.20 Фестиваль пiснi 
         в Коблево.
16.55 Маю честь запросити.
17.45 Дiловий свiт. Тиждень.
18.25 Концертна 
        програма Надi
       Крутової-Шестак.
20.30 Ми хочемо, 
         щоб ви знали.
20.40 Головний аргумент.
21.00 Пiдсумки дня.
22.00 Полiттеатр.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.35 “Дружина”.
00.50 Смiх з доставкою 
        додому.

канал “1+1”
06.15 Х/ф “Снiговi пригоди 
        цуценят Санти”.
07.50 М/ф.
08.25 “ТСН”.
09.00 “Лото-Забава”.
10.00 “Смакуємо”.
10.40 “Машинi казки. 
       Маша i Ведмiдь”.
11.25 Х/ф “Попелюшка”.
13.10 Х/ф “Кохання-зiтхання”.
15.20 Х/ф “Кохання-
         зiтхання 2”.
17.30 Х/ф “Кохання-
        зiтхання 3”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.15 “Битва хорiв”.
22.10 “Свiтське життя”.
23.15 “Що? Де? Коли? 2”.
00.20 “Альманах українських
         короткометражних
         фiльмiв”.

інтер
09.25 “Школа доктора 
            Комаровського”.
10.00 “Орел i решка. 
          Назад в СРСР”.
11.00 “Зимова кухня”.
12.00 Х/ф “Мiцний шлюб”.
14.00 Т/с “Криве 
         дзеркало душi”.
18.00 Х/ф “Подаруй менi 
           трiшки тепла”.
20.00 “Подробицi тижня”.
21.00 Концерт “Пiсня
          року 2013”.
23.05 Х/ф “Малахольна”. (2).
01.10 Х/ф “Страховий
         випадок”.

ICTV
06.30 Квартирне питання.
07.25 Анекдоти 
       по-українськи.
07.45 Дача.
08.25 Х/ф “Прибрати 
        Картера”.
10.30 Козирне життя.
11.00 Машина часу.
13.00 Х/ф “Особливостi
       нацiонального пiдлiдного
    лову, або Вiдрив на повну”.
14.40 Х/ф “Особливостi
     нацiонального полювання”.
16.40 Х/ф “Особливостi
        нацiональної риболовлi”.
18.45 Факти тижня.
19.55 Наша Russia.
20.25 ПуТЕва країна.
20.50 Х/ф “Фахiвець”. (2).
23.00 Х/ф “Обитель зла 3.
           Вимирання”. (2).
01.00 Х/ф “Забираючи
         життя”. (2).

стБ
06.50 “Їмо вдома”.
07.55 “МайстерШеф 3”.
09.00 “Усе буде смачно!”
10.00 “Караоке на Майданi”.
11.00 “МайстерШеф 3”.
14.20 “Х-фактор 4”.
19.00 “Битва екстрасенсiв.
       Чоловiки проти жiнок”.
21.15 “Один за всiх”.
22.30 Х/ф “Новий старий дiм”.

00.35 Х/ф “Моя мама - 
     наречена”.

Новий канал
07.45 Церква Христова.
08.00 Х/ф “Вiд музики 
       до любовi один крок”.
10.00 Пойа, якщо зможеш.
11.40 Х/ф “Володар
        перснiв. Двi фортецi”.
15.10 Х/ф “Володар 
       перснiв. Повернення 
      короля”.
19.30 Вiйна свiтiв.
        Ревiзор проти Шефа.
21.25 Х/ф “Хоббiт:
       Неочiкувана подорож”.
01.05 Знайти крайнього.

трк «україна»
06.50 Подiї.
07.10 Х/ф “Золотi ножицi”.
09.10, 10.10 Таємницi зiрок.
11.10 Х/ф “Випробування
         вiрнiстю”.
15.15 Х/ф “Зимове танго”.
19.00 Подiї тижня.
20.00 Як двi краплi.
23.30 Т/с “Пiлот мiжнародних
         авiалiнiй”.

к1
06.30 “Top Shop”.
07.30 М/ф.
08.40 М/ф “Вiдпочивай, 
       Скубi-Ду!”
10.00 Х/ф “Пригоди Елоїзи”.
11.50 Х/ф “Елоїза-2: Рiздво”.
13.50 Т/с “Моя прекрасна 
         няня”.
15.20 “КВК”.
18.00 “Вечiрнiй квартал”.
19.50 Х/ф “Пережити Рiздво”.
21.40 Т/с “Надприродне”. (2).
00.20 Х/ф “Моє 
         перше весiлля”.

НтН
07.20 Т/с “Таємницi 
         слiдства-7”.
11.30 “Легенди карного 
           розшуку”.
12.00 “Агенти впливу”.
13.00 Х/ф “Левова частка”.

15.00 Т/с “Стрiлець”.
19.00 Т/с “Павутиння-7”.
23.00 Т/с “NCIS: полювання 
          на вбивцю-9”. (2).
01.05 Х/ф “З-пiд землi”. (2).

тет
06.00 М/с “Пригоди 
        капiтана Врунгеля”.
07.30 Малята-твiйнята.
07.55 Телепузики.
08.30 М/с “Смiшарики.
         Пiн-код”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго,
         вперед!”
10.40 М/с “Бiлка та Стрiлка.
        Пустотлива сiмейка”.
10.50 М/ф “Школа монстрiв. 
Перегони в нiч на суботу”.
11.50 Х/ф “Iсторiя вiчного 
     кохання, або Попелюшка”.
14.15 Х/ф “Цуценята Санти”.
16.10 Х/ф “Привiт сiм’ї”.
18.15 Країна У.
19.20, 21.30 Вiталька. 
         Новий рiк.
20.25 Т/с “Два батька i
          два сина”.
23.00 Смiшнiше, нiж кролики.

Перший канал 
(україна)

06.10 “Армiйський магазин”.
06.40 “Смiшарики. ПIН-код”.
06.50 “Здоров’я”.
08.00, 10.00 Новини.
08.10 “Непутнi нотатки”.
08.35 “Поки всi вдома”.
09.25 “Фазенда”.
10.15 “Гафт, який гуляє 
          сам по собi”.
11.25 Комедiя “Чародiї”.
14.30 “Кривi дзеркала”.
15.45 “Льодовиковий перiод”.

мега
06.00 Як секс змiнив iсторiю.
09.10 Мегазаводи.
11.00 Top Gear.
13.00 Невiдома Австралiя.
16.00 У пошуках пригод.
19.00 Вiйна всерединi нас.

20.00 Д/ф “Дзвонять, 
        закрийте дверi”.
21.00 Д/ф “Викрадення авто”.
22.00 Д/ф “Теорiя пробок”.
23.00 Д/ф “Планета Вавiлон”.
00.00 Сучаснi дива.

ртр-Планета
05.45 Х/ф “Формула щастя”.
07.20 “Сам собi режисер”.
08.00 “Смiхопанорама”.
08.25 “Ранкова пошта”.
09.00, 12.00, 18.00 Вiстi.
09.10 Мiсцевий час. Вiстi 
      Москва. Тиждень в мiстi.
09.45 “У свiтi тварин”.
10.10 Росiя любов моя!
        “Традицiї балкарцiв”.
10.40 М/ф.
10.50 Х/ф “Ах, водевiль, 
         водевiль...”
12.20 Мiсцевий час. Вiстi 
          Москва.
12.25 До ювiлею кiностудiї
      “Мосфiльм”. “90 крокiв”.
12.55 “Бiльше, нiж кохання”.
13.35 “Влада факту”.
14.15 “Абсолютний слух”.
15.00 Х/ф “Генеральська
          невiстка”.
16.35 “Смiятися
           дозволяється”.
18.30 Х/ф “Пенелопа”.
21.35 Х/ф “Продається кiшка”.
23.30 Х/ф “Красуня i 
         Чудовисько”.

канал “2+2”
08.00 “Маски-шоу”.
10.00 Т/с “Мисливцi за 
         старовиною”.
13.00 Т/с “Пригоди Мерлiна”.
16.00 Х/ф “Зорянi вiйни:
         помста ситхiв”.
19.00 Х/ф “Макс Пейн”. (2).
21.00 Х/ф “Скелелаз”. (2).
23.10 Х/ф “Мега-акула
        проти карнозавра”. (3).
00.50 Х/ф “Дорз”. (2).

тонiс
06.00 Х/ф “Василiса 
            Прекрасна”.
07.35, 20.15 “Кумири”.

07.50, 20.00 “Цивiлiзацiя 
           Incognita”.
08.00 “Соцiальний 
        пульс вихiдних”.
08.25, 18.55 “Погода”.
09.00 Великi династiї: 
         Строганови.
10.00 “Будь у курсi!”
10.40 “Щоденник
          для батькiв”.
11.15 Х/ф “Бiг”.
14.50 За сiм морiв.
16.00 Сувора планета.
16.40 Африка. 
        Небезпечна реальнiсть.
17.50 “Моднi iсторiї з 
        Оксаною Новiцькою”.
18.30 “Свiт за тиждень”.
19.00 Великi 
        династiї: Шереметевi.
20.40 “Свiтськi хронiки”.
21.00 Перше кохання.
22.00 Х/ф “Долина квiтiв”. (3).
00.25 Д/с “Африка. 
        Небезпечна реальнiсть”.

Нтв-свiт
07.20 Т/с “Таємницi 
        слiдства-7”.
11.30 “Легенди карного 
           розшуку”.
12.00 “Агенти впливу”.
13.00 Х/ф “Левова частка”.
15.00 Т/с “Стрiлець”.
19.00 Т/с “Павутиння-7”.
23.00 Т/с “NCIS: полювання
        на вбивцю-9”. (2).
01.05 Х/ф “З-пiд землi”. (2).

Enter-фiльм
05.45 Радянськi
        мультфiльми.
10.00 Х/ф “Снiгова королева”.
11.30 Х/ф “Королiвство 
        Кривих Дзеркал”.
13.05 Х/ф “Острiв скарбiв”.
14.40 Х/ф “На золотому 
        ганку сидiли”.
16.10 Х/ф “Пiсля дощику,
          в четвер”.
17.35 Х/ф “Фiнiст 
             Ясний Сокiл”.
19.10 Х/ф “Казка про 
        Зоряного хлопчика”.
22.00 Х/ф “Дивовижнi 
         пригоди 
        Дениса Корабльова”.
00.30 Х/ф “Непроханий друг”.
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ПРОДАМ
* земельна ділянка під забудо-

ву, 0,15 га, 9 км від Тернополя, 
недорого. Тел.: 097-229-43-58, 
098-80-46-342.

* житловий будинок на 2 сім’ї 
площею 344 м2 за адресою: м. 
Тернопіль, вул. Микулинецька-
бічна, 12. Ціна договірна. Тел. 43-
18-47, 098-40-70-528.

* мотоблоки нові (потужніс-
тю від 4 до 15 к.с.), трактори 
(від 12 к.с.), мототрактори 
двигуни різних потужностей, 
навісне обладнання, гарантія, 
з/ч, безкоштовна доставка. 
Знайдете дешевше — віддамо 
ще дешевше. Тел. (098) 598-
94-84, (0352) 49-30-00, (098) 
259-19-58.

* куток кухонний (натуральний 
шпон) ціна 900 грн.Тел. 098 592-
71-01.

* УАЗ 1959 р.в. двигун ГАЗ-24 
6 місць, двох дверний, кузов з 
металевою обивкою. Ціна дого-
вірна. Тел 49-32-81, 067-38-14-
441.

* гараж металевий, окремий, 
для магазину або складу. (098) 
04-01-519.

* зерно пшениці, 2 т. (098)  
26-10-800.

* ЗІЛ-130, 1991 р. в., газ/бен-
зин, ціна договірна. Тел.: 29-27-
38, (068) 054-98-66, (098) 675-09-
23.

* музичний центр з колонками 
“Радіотехніка”. Тел. 26-19-22.

* котел КЧМ-5 (новий). Тел. 
26-19-22.

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

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

* стрижу безкоштовно під на-

глядом перукаря. Наталя. (096) 
642-13-36.

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

* продаються музичні колон-
ки (електровойси), 2 шт. по 
1000 Вт. Підсилювач “Фонік”. 
Ціна 7500  грн. Тел. 0971599714. 
Володимир.

* продається будинок у с. Біла 
Тернопільського району, 10х11 м, 
з надвірними будівлями. Всі ко-
мунікації, город, сад. Площа — 
0,13 га. Ціна — 100 тис. у. о. Тел. 
(097) 247-80-81.

* металочерепиця, профнас-
тил, комплектуючі, системи 
водозабору. Консультації з 
установки, заміри, доставка. 
Тел. (097) 473-51-37.

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

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

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

ПОСЛУГИ
* здам в оренду майстерню 

100 м2 (токарні, фрезерні стан-
ки, зварка, листогин) під рих-
товку автомобілів. Тел.: 51-00-
97, 067-700-55-02.

* до уваги юридичних і фізич-
них осіб: автосервіс “Спектр” (м. 
Тернопіль, вул. 15 квітня, 44) ре-
монтує ходову частину, двигуни, 

коробки передач, електрооблад-
нання, гальмівну систему, систе-
му охолодження, рульове управ-
ління на легкових автомобілях і 
бусах, встановлює сигналізацію, 
здійснює комп’ютерну діагности-
ку. Чистка форсунок, ремонт ін-
жекторів. Тел.: 067-700-55-02, 
51-00-97.

* ТОКС “Аверс” надає кре-
дит для різних потреб. Тел. 
(0352) 52-81-38,  (067) 354-
71-48. (Св. А01 №441153).

* штукатурка зовнішня — 30-
35 грн./м2 , внутрішня — 25-30 
грн./м2; стяжка — 30 грн./м2; уте-
плення: пінопласт, вата — 35-40 
грн./м2; підвісні стелі — 50-70 
грн./м2; шпаклівка — 20-25 грн./
м2, “короїд”, “баранек” — 25-30 
грн./м2; набриск, драп в кольорі 
— 20-25 грн./м2. Власне ришту-
вання, підсобники, без обідів. 
Тел.: 25-25-86, 098-531-95-46.

* здаються в оренду продо-
вольчі місця: бакалія, вода, 
овочі, фрукти за адресою: м. 
Тернопіль, вул. Нечая, 25, ри-

нок “Темза”. Тел.: 25-87-20, 
050-377-12-36.

*л і к у вально -оздоровчий  
масаж (медовий, антицелюліт-
ний). Перший сеанс — безко-
штовний. Мирослав, тел. 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 (ве-
сілля, хрестини, перший дзво-
ник, випускний вечір, ювілей). 
097-96-86-413.

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

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

* здам в оренду відбійні мо-
лотки, бетонозмішувачі, ришту-
вання, перфоратор. Доставка. 

Тел.: (050) 967-26-00, (097) 311-
41-43.

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

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

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

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

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

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

РОБОТА
* на роботу СТО потрібні: авто-

слюсар, автоелектрик. Тел.:  
51-00-97, 067-700-55-02.

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

Розіграш 
№749
від 15.12.2013 р.
Кульки — 70, 8, 66, 

4, 68, 29, 24, 60, 65, 
52, 39, 69, 23, 12, 19, 
44, 48, 45, 20, 2, 58, 

30, 21, 54, 73.
Велика гра:
Джекпот — не виграно.
3 лінії з одною підковою — не ви-

грано.
3 лінії з 2 підковами — 1 гравець 

— 320 907 грн.
3 лінії у 3 полях — 27 гравців — 8 

643 грн.
2 лінії у 2 полях — 2 812 гравців — 

31 грн.
2 лінії — 578 гравців — 21 грн.
1 лінія — 85 657 гравців —  

8 грн. 
Бiлет № 0918481 — Хмельницьке. 

Розіграш
№1325
від 18.12.2013 р.
Лототрон А.
Набір кульок: №2.
Виграшні номери: 4, 

18, 25, 45, 46, 51.
6 номерів — не виграно.
5 номерів —  не виграно.
4 номери — 183 гравці — 

5 464 грн.
3 номери — 3235 гравців —  

25 грн.
2 номери — 26550 гравців — 

8 грн.
Розіграш 
№1284
від 18.12.2013 р.
Виграшні номери:  

36, 12, 28, 37, 4, 22.
Мегакулька — 9.

МЕГАДЖЕК — ПОТ — не виграно.
МЕГАПРИЗ — не виграно.
5 номерів — 9 гравців — 6 518 грн.
4 номери — 278 гравців —  

239 грн.
3 номери — 4 211 гравців — 

23 грн.
5+ Мегакулька — не виграно.
4+ Мегакулька — 32 гравці — 478 

грн. 
3+ Мегакулька — 499 гравців — 46 

грн.

Грайте і вигравайте ●Милосердя ●

Аліна МУЦ, 
соціальний педагог 

Петриківської ЗОШ І-ІІ ст. 
Фото автора.

Коли тобі здається твоя 
доля

Немилосердна і така важка,
Згадай, що в світі 

значно більше горя
І лиш маленька крихітка

 добра…
  
Прохолодної грудневої дни-
ни волонтерський загін “До-
віра”, основний актив якого 
складали дев’ятикласники 
Петриківської ЗОШ І-ІІ ст., 
завітав у Тернопільську гро-
мадську організацію родин 
дітей-інвалідів “Дитина” до 
дітей з обмеженими можли-
востями. 

Кажуть, сучасна молодь байду-
жа, розбещена та безвідповідаль-
на. Але це не так. Прикладом цьо-
му є наші волонтери. Коли вони 
побували в Тернопільській громад-
ській організації родин дітей-
інвалідів “Дитина”, у багатьох на 
очах бриніли сльози. Спочатку во-
лонтери — молоді, здорові, сильні 
— доволі невпевнено почували се-
бе біля дітей, яких доля обділила 
певними можливостями. Та через 
деякий час старшокласники при-
гощали дітей-інвалідів печивом, 
фруктами, пили з ними чай, грали 

в різні ігри. Волонтерам дуже спо-
добалось спілкування з дітьми. Це 
чудова можливість подарувати те-
плоту своєї душі тим, хто позбав-
лений можливості вести повноцін-

не життя. Мені здалося, що навіть 
у поглядах учасників волонтер-
ського загону “Довіра” щось змі-
нилося.

Тішить те, що серед сучасної 

молоді є люди, чуйні до чужого го-
ря і готові завжди прийти на допо-
могу. Нехай їхня щирість та завзя-
тість спонукають інших до добро-
чинності.

Даруйте доброту

Cоціальний педагог Аліна Муц (у центрі) з учасниками  
волонтерського загону “Довіра” Петриківської ЗОШ І-ІІ ст.

Це важливо ●

У Тернопільському окружному 
адміністративному суді  відкрито 
провадження у справі 
№819/3067/13-а від 10.12.2013 р. 
за позовною заявою прокурора 
Тернопільського району до Тов-
столузької сільської ради про 
скасування рішення №275 від 
02.12.2013 р. Судове засідання 
призначено на 27.12.2013 р. о 10 
год. за адресою: Тернопільський 
окружний адміністративний суд, 
вул. Кн. Острозького, 20, м. Тер-
нопіль.

Товстолузький сільський 
голова Юрій ПРИСяжНИй.

Галина ЧУБКО, 
завідувач сектору 

організаційно-аналітичного 
забезпечення Інспекції 

державного архітектурно-
будівельного контролю  

у Тернопільській області.

Своєчасний і кваліфікований 
розгляд звернень громадян та 
підвищення якості роботи голо-
вних державних інспекторів — це 
питання, яким Інспекція держав-
ного архітектурно-будівельного 

контролю у Тернопільській об-
ласті приділяє постійну увагу. 
Відповідно до затверджених гра-
фіків, керівництвом інспекції за-
безпечено проведення особис-
тих прийомів громадян в кількос-
ті 212 осіб, в тому числі і виїзних 
прийомів громадян — 98 осіб.

З 29 листопада по 18 грудня 
2013 року начальник Інспекції 
державного архітектурно-
будівельного контролю у Терно-
пільській області Юрій Олійник 
провів виїзний прийом громадян 

у селах Біла, Петриків, Байківці, 
Великі Гаї, Смиківці, Шляхтинці, 
Гаї Шевченківські, у смт. Велика 
Березовиця Тернопільського ра-
йону.

Під час прийому Юрій Олійник 
відповів на запитання, які най-
більше турбували мешканців 
приміських сіл, ознайомив з по-
рядком отримання документів на 
виконання будівельних робіт, 
прийняття в експлуатацію закін-
чених будівництвом об’єктів. 
Крім цього, керівником Інспекції 

надано кваліфіковані відповіді 
щодо прийняття в експлуатацію 
самовільно збудованих об’єктів 
будівництва.

Такі зустрічі дають можливість 
почути кожного громадянина, 
який має намір будувати, прово-
дить будівельні роботи чи буде 
приймати об’єкти будівництва в 
експлуатацію. Також таке спілку-
вання дає можливість краще 
ознайомитись із чинним законо-
давством у сфері містобудування 
та дотримуватись цих вимог.

Начальник Інспекції ДАБК у Тернопільській області Юрій Олійник 
провів прийом громадян у селах Тернопільського району
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Рік синього дерев’яного  
Коня обіцяє розфарбувати 
життя свіжими яскравими 
барвами. Кінь – тварина 
чесна і благородна, а зна-
чить, ці якості будуть панів-
ними у людей. Крім цього, 
Кінь ще й працьовитий, то-
му, щоб досягти успіху в 
2014 році, людям потрібно 
буде працювати в поті чола, 
не дозволяючи собі розсла-
блятися і довго відпочива-
ти. В цілому рік очікується 
доволі продуктивний, осо-
бливо для людей, які бу-
дуть щось робити для того, 
щоб змінити своє життя на 
краще. Ледачих і безвідпо-
відальних синій дерев’яний 
Кінь не шкодуватиме.

Щур 
(1936, 1948, 1960, 1972, 

1984, 1996, 2008, 2020)
Перша половина року сприят-

лива для того, щоб навести по-
рядок у душі, нормалізувати від-
носини з коханою людиною або 
ж зустріти своє кохання, знайти 
надійну опору. Як би там не бу-
ло, в цей час у житті Щурів пови-
нен з’явитися сильний стимул 
працювати та заробляти якомога 
більше, розвиватися і займатися 
накопиченням, тобто, тим, що 
вони найбільше люблять. Про-
блеми в сім’ї, непорозуміння і 
конфлікти можуть негативним 
чином позначитися і на загаль-
ному настрої Щурів, а отже, 
вплинути на професійну діяль-
ність.

Ще одним аспектом вдалого 
2014 року для людей, народже-
них у рік Щура, має стати 
здоров’я. Воно буде дуже хит-
ким. Особливо Щурам варто 
звернути увагу на частий голо-
вний біль, захворювання сугло-
бів і ротової порожнини. 

Бик 
(1937, 1949, 1961, 1973, 

1985, 1997, 2009, 2021)
Успішним 2014 рік обіцяє бути 

для людей, народжених у рік  
Бика. Ці люди завжди вміють від-
стояти свої інтереси, впевнені у 
собі і навіть при деякій повільно-
сті зможуть пристосуватися до 
змін у житті завдяки наполегли-
вості і владному характеру. Для 
того, щоб у професійній діяль-
ності цей рік для Биків не минув 
марно, цим людям необхідно на-
вчитися працювати в команді і 
керувати людьми, не застосову-
ючи свій крутий норов. Удача 
буде супроводжувати цих людей 
при знайомстві з протилежною 
статтю, у фінансових справах, а 
також під час пошуків заробітку. 
Бики зможуть провести рік Коня 
на мажорній ноті, здобути нові, 
корисні знання.

Тигр 
(1938, 1950, 1962, 1974, 

1986, 1998, 2010, 2022)
Народжені у рік Тигра люди в 

2014 році відчують небувалий 
приплив енергії. Причому, ця гі-
перактивність буде спрямована 
одразу на всі сфери життя. Осо-
бливо пробудиться у них сексу-
альна енергія, яка буде зводити 
з розуму як самотніх, так і сімей-
них представників цього знаку. 

Тигри у рік синього Коня бу-
дуть відрізнятися необачністю і 
готовністю хапатися за будь-яку 
перспективну роботу, до якої во-
ни досить швидко охолонуть. Цим 
людям захочеться всього і одра-
зу, до того ж, заради швидкого 
збагачення вони готові йти на 
серйозний ризик, тож є висока 
ймовірність потерпіти невдачу.

 Непоганий рік чекає на цих 
людей в плані здоров’я: у рік Ко-
ня вони знайдуть ті внутрішні 
сили, які дозволять розлучитися 
зі шкідливими звичками, зайня-
тися гімнастикою або сісти на 
дієту.

Кіт /Кролик 
(1939, 1951, 1963, 1975, 

1987, 1999, 2011, 2023)
Люди, народжені в рік Кота, з 

перших місяців 2014 року будуть 
прагнути змінити своє життя, 
проникнувши у вище суспільство 
або завівши собі впливових опі-

кунів. Свою популярність у про-
тилежної статі Коти почнуть ви-
користовувати для того, щоб за-
безпечити себе. До речі, через 
відсутність фінансів Коти, які пе-
ребувають у шлюбі, можуть час-
то конфліктувати зі своїми поло-
винками. Важливо, щоб Кота не 
понесло і він зумів вчасно зупи-
нитися в таких суперечках, щоб 
не зруйнувати сім’ю. Від варіан-
ту змінити роботу в 2014 році 
Котам не слід відмовлятися.

Здоров’я Котів може внести 
серйозні корективи в їхнє життя 
протягом цього року, а тому слід 
бути більш обережними, щоб 
уникнути травм, зміцнювати кіст-
кову систему, здійснювати про-
філактику захворювань крово-
носних судин.

Дракон 
(1940, 1952, 1964, 1976, 

1988, 2000, 2012, 2024)
 Драконів найбільше прива-

блює влада, і наступний 2014 рік 
стане цьому підтвердженням. Ці 
люди будуть готові на все зара-
ди того, щоб керувати як профе-
сійним колективом, так і власни-
ми членами сім’ї. Однак, не ма-
ючи підтримки в колективі, цим 
людям доведеться часто відсту-
пати, а налагодити взаємини з 
людьми буде набагато важче че-
рез деспотичний характер. Про-
тягом усього 2014 року Дракону 
варто пильнувати сім’ю і власних 
дітей. Діти будуть чекати турбо-
ти і піклування від свого батька-
Дракона. Чудовим приводом на-
лагодження контакту з рідними 
стане спільний відпочинок.

 Не варто залишати без уваги 
й власне здоров’я. Проблеми зі 
шлунком проявляться у Дракона 
вже влітку. Дракону належить 
позбутися підвищеної збудли-
вості, унормувати сон.

Змія 
(1941, 1953, 1965, 1977, 

1989, 2001, 2013, 2025)
 Досить впевнено рік прове-

дуть Змії. Після минулого року, в 
якому Змія була господинею, 
цим особам слід гарненько від-
почити, насолодитися перемога-
ми, звикнути до свого нового 
становища і збудувати плани на 
майбутнє. Людям цього знаку не 
варто розраховувати на нову по-
саду або нову роботу, проте на 
тому місці, де вони працюють у 
цей час, вони зможуть серйозно 
зміцнитися.

 У відносинах із партнером 
Змії доведеться чимало поста-
ратися, щоб підігріти охололі по-
чуття. Партнер, особливо на по-
чатку року, буде націлений на 
конфлікт чи розлучення, Зміям 
доведеться проявити всі свої 
найкращі якості, щоб не допус-
тити цього. Можливо, навіть до-
ведеться поступитися принципа-
ми. Самотні ж Змії будуть уника-
ти серйозних стосунків, хоча бу-
дуть ласі на флірт. 

Володіючи сильним імуніте-
том, Змії, тим не менше, часто 
полюбляють вигадувати собі 
хвороби і перебувати в апатич-
ному стані, а це може обернути-
ся цілком реальним захворю-
ванням.

Кінь 
(1942, 1954, 1966, 1978, 

1990, 2002, 2014, 2026)
Людям, що народилися в рік 

Коня, належить прожити досить 
відповідальний рік, приймати чи-
мало рішень за інших і брати на 
себе відповідальність за ці рі-
шення. Слабкість, виявлена в 
цей період, може поставити 
хрест на кар’єрі цієї людини, а 
от хоробрість, помножена на не-
ймовірну впевненість у власних 
силах, будуть творити чудеса і 
сприяти кар’єрному зростанню. 
Коні можуть проявити себе як 
чудові фінансисти. Інтуїція часто 
буде підказувати їм правильні 
рішення.

Впевненість у своїх силах по-
винна допомогти Коням підкори-

ти кохану людину, причому на-
віть відбити її у конкурента або 
успішно змагатися з претенден-
том на її прихильність. 

Головне в цьому році у плані 
здоров’я — постаратися зберег-
ти свої нервові клітини, адже 
більшість захворювань, які да-
дуть про себе знати ближче до 
осені, будуть спровоковані саме 
стресовими ситуаціями. До того 
ж, підтримуйте імунітет: простуд-
ні захворювання будуть частими 
супутниками Коней.

Коза 
(1943, 1955, 1967, 1979, 

1991, 2003, 2015, 2027)
Коза буде не надто успішною 

в рік Коня, а все через свою за-
розумілість, споживацьке став-
лення до життя і небажання змі-
нюватися. Партнер буде вимага-
ти від цієї людини конкретних 
виважених рішень і вчинків, тоді 
як Коза буде егоїстично дбати 
лише про своє благополуччя. Та-
ке ставлення може зіграти злий 
жарт з людьми цього знаку і по-
збавити їх надійної опори у ви-
гляді сім’ї чи коханої людини. 

Креативний підхід до вирі-
шення проблем, сміливість у 
прийнятті складних рішень і го-
товність працювати понаднормо-
во будуть підкуповувати керівни-
цтво, що позначиться на 
кар’єрному становищі і заробіт-
ній платі. Особливо вдало про-
являть себе Кози в торгівлі та 
налагодженні зовнішньоеконо-
мічних зв’язків.

 Тривожним рік Коня очікуєть-
ся в плані здоров’я. Народжені в 
рік Кози люди повинні вже на-
весні пройти УЗД всіх внутрішніх 
органів, щоб уникнути неперед-
бачуваних наслідків.

Мавпа 
(1944, 1956, 1968, 1980, 

1992, 2004, 2016, 2028)
Люди, що народилися в рік 

Мавпи, проведуть, мабуть, най-
більш вдалий і при цьому лег-
кий рік. А все через легке 
сприйняття життя і вміння у 
всьому бачити позитив. Можли-
ве скорочення на роботі. Проте, 
це стане лише приводом для 
зміни місця діяльності, для по-
шуків себе в іншій професії або 
навіть поїздки за кордон в по-
шуках кращого життя.

Друга половина року роз-
фарбує новими барвами сімей-

не життя Мавп. Можливо, Мав-
пи дізнаються, що незабаром у 
них з’явиться дитина.

Мавпам дуже важливо не 
влазити в борги і обмежувати 
себе в покупках, які вони запла-
нували на цей рік. Справа в то-
му, що у фінансовому плані дру-
га половина року буде не дуже 
вдалою, а великі кредитні 
зобов’язання змусять людину в 
терміновому порядку шукати 
велику суму грошей і навіть 
розлучитися з цінною для себе 
річчю. 

Півень 
(1945, 1957, 1969, 1981, 

1993, 2005, 2017, 2029)
Рік Коня в плані емоцій не 

дуже відрізнятиметься від мину-
лого року для Півнів, адже ця 
людина не стане змінювати се-
бе, часто буде вступати в су-
перечки, найчастіше саме вона 
буде ініціатором конфліктів. Ця 
характерна риса Півня часто бу-
де перекривати такі помітні йо-
го переваги, як пунктуальність, 
відповідальність і організова-
ність. Починати змінювати своє 
ставлення до людей в кращу 
сторону необхідно вже з почат-
ку року, оскільки через це не 
наладиться не тільки кар’єра, 
але й особисте життя. 

Часті хвороби можуть стати 
каменем спотикання у кар’єрі 
Півня. По-перше, на початку ро-
ку, а також восени буде спосте-
рігатися підвищений ризик 
травматизму. По-друге, Півням 
варто зробити УЗД шлунка та 
підшлункової залози, оскільки 
проблеми з травленням будуть 
серйозно турбувати весь рік.

Собака 
(1946, 1958, 1970, 1982, 

1994, 2006, 2018, 2030)
Собакам буде досить склад-

но проявити себе в наступному 
2014 році. А все тому, що їх бу-
дуть роздирати на частини як 
домашні справи, так і робота. 
Працюючи, “як білка в колесі”, 
Собаки, тим не менше, не до-
сягнуть тих висот, які дозволи-
ли б піднятися на вищу сходин-
ку соціальної драбини. Більше 
того, ці люди відчуватимуть вто-
му і сонливість, робитимуть по-
милки. Можливо, Собаки опи-
няться під загрозою звільнення. 
Друзі нададуть необхідну під-
тримку. Всі проблеми цих людей 
від неорганізованості життя. 

Собака володіє неабиякими 
талантами, 2014 рік дуже підхо-
дить для того, щоб привселюд-
но заявити про них. Однак, все 
це буде можливо лише за умов 
доброго здоров’я Собак, за 
яким потрібно ретельно стежи-
ти. Особливо це стосується 
хвороб хребта і легеневих ін-
фекцій.

Свиня 
(1947, 1959, 1971, 1983, 

1995, 2007, 2019, 2031)
Великий куш у будь-якій сфе-

рі життя зможуть зірвати Свині 
в 2014 році. Ці люди мають за-
пас невичерпної енергії, який 
допоможе їм бути завжди в цен-
трі подій, швидше за інших реа-
гувати на обставини. До того ж, 
в середині року ці особи змо-
жуть здійснити чудову фінансо-
ву операцію, дуже вигідно при-
дбавши нерухомість для своєї 
сім’ї. В кінці року ці люди бага-
то грошей витратять на лікуван-
ня близької людини. 

У родині Свиня також має всі 
шанси відчути себе улюбленою і 
обожнюваною. До речі, чудовою 
нагодою для зміцнення сімейних 
відносин стане спільна поїздка в 
теплі далекі країни. Осінній пері-
од може обернутися сварками і 
розладами в сім’ї, але Свиня не 
допустить розлучення.

Свиня увійде у 2014 рік спо-
вненою енергії і сил, а тому 
практично не помічатиме хво-
роб. До того ж, ці вольові осо-
бистості вважатимуть за краще 
перетерпіти і приймати знебо-
люючі препарати, ніж піти на 
прийом до лікаря. Тому вже во-
сени, коли енергія вичерпаєть-
ся, є ризик опинитися на лікар-
няному ліжку.

Східний гороскоп на 2014 рік ●

Рік синього дерев’яного Коня

Для багатьох модниць підго-
товка до святкування Нового 
року, безперечно, передба-
чає придбання нової сукні. 
Жінки вірять в те, що це за-
безпечить їм успіх і благопо-
луччя на триста шістдесят 
п’ять днів уперед. При виборі 
новорічних суконь 2014 року 
варто спиратися на критерії, 
пов’язані з роком Коня, згід-
но зі східним календарем. 

2014 – рік синього дерев’яного 
Коня, характеристики якого 
пов’язані зі стихією води і таким 
матеріалом, як дерево. Отож, сукні 
мають бути зеленими, синіми, сма-
рагдовими, блакитними, бузкови-
ми, фіолетовими, бірюзовими, ко-
ричневими, сірими, кавовими, тоб-
то у “водяній” і “дерев’яній” тема-
тиці. Відтінки морських хвиль, сві-
жої весняної зелені, темно-зеленого 
скла і оперення маленької пташки 
під назвою зимородок — в особли-
вому тренді. Шовк, оксамит, атлас 
і шифон найвигідніше підкреслю-
ють глибину і насиченість цих від-
тінків. 

На думку ряду дизайнерів, свят-
ково виглядають “коктейльні” плат-
тя з прозорого шифону. Саме та-
ким вбранням рекомендують за-
пастися до Новорічної ночі-2014. 
Чудово пасуватимуть жінкам окса-
митові і мереживні плаття. Реко-
мендується вибрати темний відті-
нок — фіолетовий або зовсім чор-
ний. Так ви виглядатимете загад-
ковіше, в образі буде присутня ін-
трига. Сміливо добирайте до одягу 
сяючі аксесуари або прикраси з 
дерева. 

Звісно, більшість жінок і дівчат 
вважатимуть за краще зустрічати 
Новий рік-2014 в платтях зручної 
середньої довжини. Для радикаль-
ного міні, зрозуміло, пора року не 
сприяє. Але для максі можна зро-
бити виняток. Новорічні плаття в 
підлогу краще вибирати в тих ви-
падках, якщо ви збираєтеся свят-
кувати Новий рік у ресторані або 
іншому не менш респектабельному 
місці. Простий крій і фактура сукні 
— саме те, що вам потрібно. 

Інгредієнти: яйця курячі – 5 
шт., борошно – 5 ст. ложок, цукор 
– 5 ст. ложок, розпушувач для тіс-
та – 0,5 ч. ложки, сіль – дрібка, 
яблука – 5 шт., кориця –1 ч. лож-
ка. Розраховано на 6 порцій.

Спосіб приготування
Нарізаємо очищені яблука ку-

биками. Відділяємо жовтки від 
білків, білки збиваємо в пишну 
масу, додаємо дрібку солі і цукор 
і, збиваючи, додаємо по одному 
жовтку. Додаємо борошно, аку-
ратно вимішуємо ложкою, додає-
мо яблука, які попередньо треба 
засипати корицею, перемішуємо, 
викладаємо в формочку (можна 
силіконову), яку змащуємо мас-
лом. Випікаємо у духовці 30 хв. 
при 180 градусах.

Швидкий бісквіт 
з яблуками  
і корицею

Кулінарні секрети ●

Що вдягнути 
у новорічну 

ніч?
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Тиждень подарує нові перспективи, 
успіх у творчій діяльності та на службі. 
Завдяки вашій розкутості можете завести 
нові корисні знайомства. Варто приділяти 
якомога більше уваги сім’ї. Справи сер-
дечні не перешкоджатимуть роботі.

Кепський час минає, однак ще мати-
мете неприємний застій у роботі, що ско-
ро минеться. Певний час надії на майбут-
нє дуть примарними. Незважаючи на всі 
ваші намагання, бажане навряд чи скоро 
здійсниться. Та не впадайте у відчай, 
скоро і на вашій вулиці буде свято.

Особисте і творче життя в останньому 
тижні року різко зміниться. Якщо стосун-
ки з друзями погіршали, не дивуйтеся. 
Мабуть, ви зробили щось не так, тому 
між вами є якась тінь нерозуміння. Мо-
жуть змінитися плани щодо зустрічі Ново-
го року.

Справи будуть налагоджуватися по-
вільно, однак це стосується радше ро-
мантики. Рік іде до фінішу, і якщо з ки-
мось конфліктуєте, найкраще буде поми-
ритися, щоб у наступному році почати 
все з чистого аркуша. Зірки сприятимуть 
зміні роботи або кар’єрним зрушенням.

Останній тиждень року обіцяє дріб’язкові 
з’ясування стосунків, пригоди і цікаві зустрі-
чі. Амурні справи не хвилюватимуть, настрій 
буде по-новорічному святковим. Очікуйте 
фінансових надходжень.

Серйозно проаналізуйте плани на май-
бутнє, а якщо щось не встигли зробити, до 
кінця року ще є трохи часу. В жодному разі 
не дозволяйте собі втрачати здоровий глузд. 
Обнадійлива звістка розвеселить вас у се-
редині тижня.

Як скоро минає час. Ще недавно було 
літо, а вже Новий рік на порозі. Тиждень обі-
цяє приємні клопоти, а вашому коефіцієнту 
корисної дії можна буде позаздрити. Певна 
річ, ваша сумлінність буде врешті-решт гідно 
оцінена. Усе гаразд і в сердечних справах.

Матимете непоганий шанс збагатитися і 
повеселитися. Не прогавте цей сприятливий 
час. Начальство довіряє вам і до ваших про-
ектів ставиться прихильно. Оцінять ваші ідеї 
і друзі. Не зупиняйтесь на півдорозі! 

Якщо цього тижня оберете правильну лі-
нію поведінки на роботі, то багато неприєм-
ностей можна буде уникнути. Можете гордо 
і сміливо поводитись скрізь, де доведеться 

бувати, а при спілкуванні старайтесь не 
встрявати в суперечки. Тепліше поводьтеся 
з тими, хто вам чомусь не подобається.

Цими днями вам слід чекати на суттєві 
зміни у справах комерційно-побутових і осо-
бливо в сердечних. Усі найважливіші рішен-
ня потрібно приймати тільки самостійно. На 
роботі усе стабілізується. У вихідні знайдіть 
час розслабитись. 

Внутрішнього спокою і душевної теплоти, 
яких ви так прагнете, тиждень вам не обіцяє. 
На роботі відстоюйте свою точку зору. Тіль-
ки спрямовуючи зусилля в одне русло, мо-
жете досягти успіху. У стосунках з коханими 
будьте обережні.

Тиждень для багатьох Риб обіцяє бути 
успішним, а декому просто фантастично 
щаститиме. Якщо задумали кудись поїха-
ти, то готуйтесь до цього, а якщо в до-
розі, то матимете багато цікавих зустрі-
чей і знайомств. Перспективи на роботі 
теж непогані.

від Івана Круп'яка з 23 по 29 грудня

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)

— Які у тебе плани на Новий Рік?
— Залізу на ялинку і буду зіркою.

— А правда, що ви бачили Лох-Неське 
чудовисько? 

— Щира правда. І потім навіть півтора 
року лікувався, щоб більше його не ба-
чити.

— Літак з Австралії розбився. Оголо-
сіть це якось м’якше. 

— Пані й панове, які зустрічають літак 
з Австралії, йдіть додому…

Ранок, понеділок, невеличка фірма, 
початок робочого дня, приходять пра-
цівники, вмикають комп’ютери. Тут вва-
люється один працівник з ознаками по-
хмілля. Директор: 

— Що, знову у вихідні пив? 
Працівник: 
— Пив. А якби тут нормально платили, 

то ще б їв. 

Як придбати новий акумулятор для 
вашої улюбленої машини? 1) Поцупити в 
сусіда його старий акумулятор. 2) Через 
декілька днів він купить новий. 3) Повер-
нути на місце старий і поцупити новий.

Стюардеса підходить до головного 
пілота і каже: 

— Там якийсь чоловік хоче вийти… 
— Весь у бинтах, гіпсі і з милицею? 
— Так, це він. 
— Тоді хай виходить, він завжди тут 

виходить.

Усміхніться

Виходить з березня  
1967 року.

Засновники — Тернопільська 
районна рада  

і Тернопільська районна  
державна адміністрація
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Виховна година ● Вітаємо! ●

Оксана ПОВРОЗНІК, 
заступник директора  

з виховної роботи 
Товстолузької ЗОШ І-ІІІ ст.

10 грудня — Міжнародний 
день захисту прав людини. 
У нашій країні людина, її 
життя і здоров’я, честь і 
гідність, недоторканість і 
безпека визначаються най-
вищою соціальною цінніс-
тю. Так записано у Консти-
туції України — Основному 
законі нашої країни.

У 1991 році, коли Україна ста-
ла суверенною і незалежною 
державою, президент підписав 
міжнародний договір — Конвен-
цію про права дитини. Україна 
зобов’язалася створити умови, 

засоби і заходи, за допомогою 
яких забезпечити права та сво-
боди дитини.

Ти знаєш, що ти — людина?
Ти знаєш про це чи ні?
Усмішка твоя — єдина,
Мука твоя — єдина,
Очі твої — одні.
Словами однойменного вірша 

Василя Симоненка розпочала 
виховну годину у 3 класі Товсто-
лузької ЗОШ І-ІІІ ст. класовод 
Ольга Родіонівна Кармазин. Тема 
виховної години — “Наші права 
та обов’язки”. Ольга Родіонівна 
наголосила, що кожна людина — 
це особистість, а закон захищає 
кожну людину і її права. Малень-
кі “правознавці” ознайомили при-
сутніх із основними документа-
ми, в яких записані права дітей: 
Декларацією прав дитини (1959 

р.), Конвенцією ООН про права 
дитини, Конституцією України, 
законом про охорону дитинства. 
На допомогу третьокласникам 
прийшли казкові герої. Учні у ро-
лі захисників розглянули “Справу 
про порушення прав дитини в 
одному казковому королівстві”, 
визначили, які права були пору-
шені і ким. 

Але, крім прав, учні ще мають 
обов’язки. Діти взяли активну 
участь у грі “Правила для учнів”. 
А про свій обов’язок прибирати 
робочі місця, чергувати у класі — 
виконали пісню “Хто чергові?” 
(слова Євгена Шварца, музика 
Дмитра Кабалевського).

На завершення виховної го-
дини діти працювали у групах — 
створювали колажі “Мої права” і 
“Мої обов’язки”.

“Наші права та обов’язки”

Класовод 3 класу Товстолузької ЗОШ І-ІІІ ст. 
Ольга Родіонівна Кармазин та її вихованці.

Сердечно вітаємо з 
днем ангела головного 
редактора газети “По-
дільське слово” Ганну 
Миколаївну МАКУХ.

Всю доброту, яка існує в світі,

Всю радість, що живе 

серед людей,

Найкращі всі, що до вподоби, квіти

Даруємо у цей святковий день.

Хай Матір Божа Вас охороняє,

В душі панують мир і доброта,

Ісус Христос здоров`я посилає

На многії і благії літа. 

 З повагою – друзі і колеги  
з с. Курівці Зборівського 

району.

Щиро і сердечно вітаємо з днем 
народження Іру ГРОНСЬКУ  
з Тернополя!

Хай щастя переповнює це свято

І золотіє мрії небосхил,

Хай вділить доля радості багато,

Енергії, завзяття, творчих сил.

З повагою – друзі.

Щиросер-
дечно вітаємо 
отця Івана 
ГАВЛІЧА з 
1 5 - р і ч ч я м 
священства 
на парафії 
церкви По-
крови Пре-
святої Бого-
родиці села 
Ч е р н е л і в -
Руський. 

Від щирого серця Вас, отче, вітаємо,

Усіх благ земних і небесних бажаємо.

Хай щастить Вам завжди і всюди,

Хай надалі шанують Вас люди.

Хай радість приносить Вам кожна година,

Від горя хоронить молитва свята,

Щасливою буде життєва стежина

Для Вас і родини на многі літа.

З повагою і християнською 
любов’ю — парафіяни церкви 

Покрови Пресвятої Богородиці 
с. Чернелів-Руський, церковний 

хор і церковний комітет.

Педагогічний колектив Мишко-
вицької ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з 
днем народження вчителя світової 
літератури Ларису Михайлівну 
ШИМКІВ.

Хай цвіте, не в’яне із роками доля,

Хай Вам літ щасливих зозуля накує,

Від землі Вам – сили, від води – здоров’я

І добро та радість хай Господь дає. 

Вітаємо з днем народження лі-
каря загальної практики-сімейної 
медицини ТРТМО Ірину Михай-
лівну СМІЛЬСЬКУ, лаборанта 
Ганну Зіновіївну ГУМЕНЮК, зуб-
ного техніка Степана Олеговича  
БЕРЕЗОВСЬКОГО, молодшу  
медичну сестру Галину Петрівну 
ЦУПЕР, водія Богдана Богдано-
вича ДЗЮБАКА.

Бажаємо Вам сонця на життєвій ниві

І вірних друзів завжди на путі,

Хай усе, що потрібно людині,

Супутником буде у Вашому житті.

З повагою — колектив 
Тернопільське районне 
територіальне медичне 

об’єднання. 

Від щирого серця вітаємо з 
днем народження учасницю жіно-
чого вокального ансамблю “Бай-
ківчанка” БК с. Байківці Ганну  
Петрівну ТУРЧИН.

Нехай життя квітує буйним цвітом 

І день народження приходить знов і знов, 

А доля хай дарує з кожним роком 

Міцне здоров’я, щастя і любов!

З повагою – колективи будинку 
культури с. Байківці, 

Байковецької сільської ради.

Вітаємо з днем народження ху-
дожнього керівника народного 
аматорського хору будинку культу-
ри смт. Велика Березовиця Олега 
Миколайовича БЕЗУШКА.

Хай Вас мрія окриляє,

Радість душу звеселяє,

Хай достаток буде в домі,

Серце хай не знає втоми.

Весело життя вирує,

Щастя, успіхи дарує

І оточує любов’ю,

Миру, злагоди, здоров’я!

З повагою – колектив 
Тернопільського районного 

будинку культури.

Педагогічний колектив  
Острівської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає 
з 35-річчям вчителя фізкультури 
Юрія Мирославовича БАКАНА.

Хай доля квітне у роках прекрасних,

Життя приносить ніжність і тепло,

Хай Вам щоднини світить сонце ясне,

Завжди дарує радість і добро.

Фестивалі ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

16 грудня, напередодні 
Дня Святого Миколая, в ак-
товому залі Тернопільсько-
го національного економіч-
ного університету відбувся 
ХІХ обласний фестиваль 
творчості дітей з особли-
вими потребами “Повір у 
себе”, в рамках якого здій-
снено огляд виставки твор-
чих робіт дітей-інвалідів. 

Співорганізатори фестивалю 
Тернопільський районний центр 
соціальних служб для сім’ї, ді-

тей та молоді спільно з відді-
лом освіти Тернопільської рай-
держадміністрації та Тернопіль-
ською районною організацією 
Товариства Червоного Хреста 
України. За словами директора 
Тернопільського районного 
центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді Тетяни 
Кручик, з Тернопільського ра-
йону у фестивалі взяли участь 
96 дітей з особливими потре-
бами. З піснями й танцями на 
сцені виступили вихованці за-
кладу освіти І-ІІ ступенів “Тер-
ноп ільський обласний 
навчально-реаб іл і тац ійний 
центр”, Теребовлянської об-

ласної комунальної спеціальної 
загальноосвітньої школи-
інтернату для глухих дітей, а 
також Тернопільської спеціаль-
ної ЗОШ-інтернату І-ІІІ ступенів 
Тернопільської обласної ради. 
З привітальним словом висту-
пили перший заступник голови 
Тернопільської обласної ради 
Сергій Тарашевський і заступ-
ник голови Тернопільської об-
лдержадміністрації Василь 
Гецько. Вони вручили всім ді-
тям з особливими потребами 
дипломи лауреата фестивалю 
та призи. Серед лауреатів були 
також представники творчого 
колективу Петриківського дитя-
чого будинку-інтернату, які 

представили виставку власних 
творчих робіт. 

Творчі колективи Тернопіль-
ського національного економіч-
ного університету подарували 
гостям фестивалю гранд-шоу 
“Новий рік з улюбленими казка-
ми”. Після закінчення вистави 
перед присутніми виступив ди-
ректор Тернопільського облас-
ного центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді Бог-
дан Рокочий, який побажав ді-
тям творчої наснаги, закликав 
ніколи не переставати вірити у 
свої сили. Всім учасникам свя-
та, яких налічувалося близько 
600 осіб, вручили солодкі пода-
рунки.

“Повір у себе-2013”

Директор Тернопільського районного центру  
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Тетяна Кручик 
(зліва) та фахівець із соціальної роботи Тернопільського  

районного центру соціальних служб для сім’ї,  
дітей та молоді Тетяна Деркач з учасниками фестивалю.

Улюблені казкові герої подарували дітям море любові, радості й тепла. 


