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

геодезичні обміри; розробка проектів землеустрою.
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"Землевласник-СЛ" 

Приймаємо замовлення на землевпорядні  
та геодезичні роботи:

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Україна понад усе
Галина ЮРСА –  
ТРР “Джерело”. 

Фото автора.

В
они не називають 
себе героями. Вони 
просто вважають, 
що прийшов їхній 

час перевірки на віру, міць 
та любов. Ці хлопці про-
йшли бойове хрещення під 
шквалом куль та розривами 
гранат на барикадах 
Євромайдану саме у най-
важчі, найдраматичніші дні 
сучасної української історії. 
Вони не змогли залишитись 
у теплих домівках з турбо-
тливими матерями, кохани-
ми дружинами, зграйкою 
галасливих дітей, коли над 
Україною, як ніколи раніше, 
нависла загроза втрати 
суверенітету, свободи. Вони 
поміняли костюми на камуф-
ляжну форму і готові, якщо 
треба буде, віддати свої 
молоді життя за Україну – 
духовну, багату, європей-
ську державу, де усі рівні 
перед законом. Де людей, 
молодь насамперед, не вби-
ватимуть лише за те, що 
вони хочуть жити 
по-людськи. 

Сотня Народної самооборони 
Тернопільського району імені 
провідника ОУН Ярослава Стець-
ка під керівництвом Ігоря Попка 
– це наші сучасники. Це люди, 
гідні поваги лише за те, що свої-
ми тілами захистили нас від куль. 
За те, що дали можливість вчи-
тися, працювати, жити. 2 берез-
ня у Великому Глибочку біля ве-
личного пам’ятника Ярославу 
Стецьку відбулося велелюдне зі-
брання громади району та уро-
чисте посвячення сотні Народної 
самооборони.

— Яка сила духу має бути в 
людини, що з дерев’яним щитом 
та палицею протистоїть до зубів 
озброєним беркутівцям? Наші 
молоді хлопці, деякі за віком ще 
просто діти,  які здолали страх, 
але перемогли, примусивши 
тремтіти ворогів, тих, хто вважав 
себе сильними світу цього, — 
сказав заступник голови Терно-
пільської районної ради, голова 
Тернопільської районної органі-
зації ВО “Свобода”, член сотні 
Роман Наконечний, розпочинаю-
чи зібрання. — Прийшовши з Єв-
ромайдану, ці хлопці зайняли ак-
тивну життєву позицію, підтриму-
ють правопорядок у селах, па-
трулюють на дорогах... Мені до 

душі один із лозунгів Євромайда-
ну “Ліпше боятися на Майдані, 
ніж бути героєм біля телевізора”. 
Майдан нині – у кожному місті та 
селі, Майдан – у нашому серці. 
Тому хай якомога менше буде 
боягузів! Хай кожен відчує свою 
відповідальність у цей складний 
час, і за прикладом сотні Народ-
ної самооборони Тернопільсько-
го району впише і своє ім’я до 
списку борців за свободу та 
справедливість.

На честь сотні прозвучав Дер-
жавний гімн України, який кожно-
го дня додавав їм сили вистояти 
на Євромайдані. Заступник голо-
ви обласного товариства 
політв’язнів та репресованих, ве-
теран УПА Михайло Баканчук 
прочитав “Декалог націоналіста”. 
А великоглибочанин Ігор Петри-

шин – молитву за Україну. Це 
символічно, адже в усі часи ви-
борювання незалежності осно-
вним гаслом українських патріо-
тів було “Бог та Україна”.

Сотню Народної самооборони 
Тернопільського району імені 
Ярослава Стецька освятив та 
благословив на справедливу бо-
ротьбу парох Великого Глибочка 
о. Михайло. Учні місцевої школи, 
члени козацького коша імені 
Ярослава Стецька, прочитали 
патріотичні вірші.

Прямо із засідання сесії Тер-
нопільської обласної ради при-
був депутат Мирон Кузик, який 
оголосив рішення сесії, в якому, 
зокрема, депутати обласної ради 
засуджують збройне вторгнення 
Росії на територію суверенної 
держави Україна.

Не стримувала сліз болю і де-
путат Тернопільської районної 
ради, директор Великоглибо-
чецької ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Я. Стець-
ка Надія Тищук. Так, як може 
українська жінка, мати, вона 
благословила хлопців з Народ-
ної самооборони, побажала їм 
сили духу, витримки і здоров’я 
та висловила сподівання, що 
здоровий глузд переможе, війни 
не буде. “Досить смертей моло-
дих невинних дітей! Ми і так ду-
же дорогою ціною заплатили за 
свободу, поховавши найкращих 
людей,” — мовила Надія Тищук. 
А сільський депутат Володимир 
Матвіїшин передав кошти, які у 
Великому Глибочку зібрали для 
лікування поранених Євромай-
дану.

— Замість того, щоб жити по-

сусідськи у мирі та злагоді, Росія 
різними способами: спочатку 
економічно, підвищуючи ціну на 
газ, бойкотуючи без видимих 
причин експорт українських то-
варів тощо, а у нинішній, найваж-
чий час, вдаючись до військової 
сили, хоче придушити суверен-
ність України, її бажання іти єв-
ропейським шляхом, — наголо-
сив у своєму виступі голова Тер-
нопільської районної організації 
УНП Богдан Ящик. — Але цьому 
не бути! Адже миролюбиву Укра-
їну підтримує увесь світ! І ми ма-
ємо найбільший захист та надію 
– це наш народ, який продемон-
стрував єдність та волю до пере-
моги у своєму європейському 
виборі шляху розвитку...

Продовження на 3 стор.

Хвилиною мовчання вшанували Героїв Небесної сотні хлопці з сотні Народної самооборони  
Тернопільського району імені Ярослава Стецька. Великий Глибочок, 2 березня 2014 року.

6 березня Євросоюз оприлюд-•	
нив список 18 українських чинов-
ників, які потрапили під санкції і 
рахунки яких тепер заморозять у 
банках Європи. Серед них рахун-
ки екс-президента Віктора Яну-
ковича, його синів Олександра і 
Віктора і керівників силових ві-
домств, Кабміну та Адміністрації 
президента. Причиною включен-
ня всіх екс-чиновників у список 
названо те, що вони проходять як 
фігуранти справ про розкрадання 
коштів з українського держбю-
джету і виведення їх за межі кра-
їни, тому Україна може розрахо-
вувати на їх повернення.

“Газпром” з квітня 2014 року •	
скасовує пільги на постачання га-
зу Україні. 

Президент Європейської комі-•	
сії Жозе Мануель Баррозу пові-
домив, що ЄК погодила пакет 
фінансової допомоги для Украї-
ни. Загалом він включає надання 
принаймні 11 мільярдів євро у 
наступні кілька років, пише “Укра-
їнська правда”.

25 лютого стартувала офіційна •	
кампанія позачергових виборів 
президента України. Згідно з со-
ціологічними дослідженнями 
“СОЦІС”, опублікованими в “Вікі-
педії”, на перших позиціях кан-
дидатів у президенти Петро По-
рошенко, Віталій Кличко, Юлія 
Тимошенко, Сергій Тігіпко, Петро 
Симоненко, Олег Тягнибок. Реє-
страція кандидатів триватиме до 
30 березня 2014 року.
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Те, що відбувається сьогодні 
в Криму, на Сході та Півдні 
України, важко піддається 
розумінню, аналізу, усвідом-
ленню. Тільки запрацювала 
переформатована Верховна 
Рада, нове керівництво дер-
жави, новий уряд, ще не ви-
стиг Майдан у Києві від неви-
нної крові, ще тільки назвали 
головних злочинців злочин-
ного режиму Януковича, як 
світову громадськість збури-
ло фактичне вторгнення 
військ Путіна в Крим. У чет-
вер минулого тижня  
Арсеній Яценюк очолив но-
вий уряд, а вже у п’ятницю 
10 чужих військових верто-
льотів приземлилися на мир-
ній українській території Кри-
му. Це був початок агресії, 
яка сьогодні заполонила пів-
острів. Нібито невідомі люди 
у формі російського спецна-
зу зі зброєю, якою користу-
ється лише армія Путіна, 
блокують українські військові 
частини, аеропорти, бухти, 
орудують військовою техні-
кою з російськими номера-
ми. На тлі цих безчинств Пу-
тін цинічно заявляє, що жод-
ного вторгнення в Україну 
нема, а люди зі зброєю — це 
самооборона Криму.

Євросоюз та міжнародне спів-
товариство, визнавши дії нової 
української влади, парламенту та 
уряду правильними з перших кро-
ків їх діяльності, тепер намагають-
ся вплинути і на російського агре-
сора, який, вдавшись до ескалації 
напруги в Україні, стає загрозою 
міжнародній безпеці.

Вчора зранку преса Євросоюзу 
повідомила, що о 21-ій годині за 
київським часом 6 березня вже 
вчетверте за останній тиждень 
збирається Рада безпеки ООН для 
розгляду українського питання. 
Темою номер один має стати факт 
викрадення в Криму представника 
Ради безпеки Роберта Серрі, який 
днями перебував там зі спосте-
режною місією. 

В умовах загрози національній 
безпеці України з боку Росії нова 
українська влада логічно повертає 
погляди в бік НАТО, адже в мо-
мент початку та розгортання вій-
ськової агресії Росії раптом вия-

вилось, що реально безпеки нам, 
незважаючи на Будапештський 
меморандум, ніхто не гарантує. 
Тобто, жодна армія, окрім україн-
ської, в цих надзвичайних обста-
винах не може протистояти до 
зубів озброєним російським воя-
кам. Зважаючи на це, Верховна 
Рада України, за повідомленнями 
інформаційних джерел, має роз-
глянути вже зареєстрований за-
конопроект про вступ України до 
НАТО, поданий депутатами від 
“Батьківщини”. Обнадійливими в 
цьому плані є останні заяви гене-
рального секретаря НАТО Расмус-
сена про те, що “НАТО посилить 
співпрацю з Україною”. Вчора, 6 
березня, з’явилася інформація 
про те, що генсек НАТО Андрес 
фон Расмуссен підтвердив право 
України на членство в північно-
атлантичному альянсі. 

Реальна стурбованість подіями 
в Україні і Євросоюзу. Є сподіван-

ня, що місія ОБСЄ, яка розпочинає 
роботу в Криму з участю великого 
кола військових країн-членів Євро-
союзу, зробить висновки, після 
яких будуть конкретні дії. Агресія 
Росії проти України рівнозначна її 
виходу з ОБСЄ, кажуть посадовці 
ЄС. Кількома днями раніше було 
повідомлено, що за агресію проти 
України Росію виключать з “вели-
кої вісімки”. Про це заявили пре-
зидент США Барак Обама та 
прем’єр-міністр Канади Стівен 
Гербер, наголосивши, що їх країни 
припинять співпрацю з Росією. 

Утримати незалежність тяжче, 
ніж здобути. Для українців це є 
очевидним сьогодні, попри те, що 
посадовці ЄС, як і свідомі українці, 
вважають дії українського парла-
менту та уряду Арсенія Яценюка 
“швидкими та ефективними”. 

Загрозливою є економічна си-
туація: без значної фінансової до-
помоги міжнародних інституцій 

Україну чекає дефолт. 11 млрд. 
євро — такий пакет допомоги га-
рантує, за словами президента 
Єврокомісії Жозе Мануеля Бар-
розу, Євросоюз уряду України в 
найближчі роки для підтримки ре-
форматорських дій. Прем’єр-
міністр України Арсеній Яценюк, у 
свою чергу, стверджує, що Украї-
на виконає для відновлення фі-
нансової співпраці всі вимоги 
Міжнародного валютного фонду. 
За словами голови Єврокомісії 
Жозе Мануеля Баррозу, перший 
транш допомоги ЄС надійде в 
Україну одразу, як тільки МВФ 
відновить кредитування. 

Які ж кроки зробить український 
уряд? ЗМІ уже назвали ці кроки 
“масштабною економією”. За по-
відомленнями урядових джерел, 
негайно підлягають скороченню 
120 державних програм із загаль-
ною сумою 48 млрд. гривень, які 
передбачали фінансування капі-

тального будівництва, ремонту до-
ріг та інше. 6 березня на засіданні 
уряду було повідомлено, що авто-
парк державних автомобілів, які 
обслуговують органи центральної 
влади, загальною кількістю 1500 
авто, будуть розпродані для попо-
внення державної казни. Міністр 
соціальної політики Людмила Де-
нисова заявила про призупинення 
ряду соціальних програм. Йдеться 
про пільги, соціальні виплати, різ-
ного роду компенсації. На значне 
збільшення фінансування на тлі 
вимушеного масового “затягнення 
пасків”, за словами голови уряду 
Арсенія Яценюка, можуть розрахо-
вувати українські військовослуж-
бовці. На прикладі подій у Криму 
бачимо, що кадровий склад 
військово-морських сил України 
насправді гідно тримає натиск 
агресора і заслуговує на повагу 
співвітчизників. 

Вражають останні події у схід-
них та південних областях Укра-
їни. 5 березня під стінами ОДА в 
Донецьку сталася масова бійка 
між учасниками 5-тисячного мі-
тингу під російськими прапора-
ми і 2-тисячним Євромайданом, 
правоохоронцям не під силу бу-
ло це зупинити, є постраждалі. 
Масові провокації з боку проро-
сійських налаштованих груп у 
Луганську, Дніпропетровську. Чи 
вдасться новим очільникам об-
лдержадміністрацій у цих регіо-
нах нормалізувати ситуацію, чи 
не вийде вона остаточно з-під 
контролю? Тим часом головні 
злочинці злочинного режиму 
зникли і залишаються не пока-
раними. Злочинів більшає: Генп-
рокуратура прийняла постанову 
про затримання незаконно про-
голошених керівниками АР Крим 
Сергія Аксьонова та Володими-
ра Константинова, які звинува-
чуються у злочинах проти дер-
жави.

Коли номер готувався до друку, 
стало відомо, що вдень 6 березня 
російські бойовики зняли облогу 
українських військових баз. На-
чальник регіонального медіа-
центру міноборони Криму Владис-
лав Селезньов висловив припу-
щення, що це може бути пов’язано 
з приїздом місії ОБСЄ, у якій з 21 
країни представлено 40 учасників. 
За попередніми даними, місія ОБ-
СЄ буде в Криму до 12 березня.

Гаряча тема ●

Що буде завтра?

Народного депутата від ВО 
“Свобода” Олега Сиротюка 
призначено головою Тер-
нопільської облдержадмі-
ністрації. 

У вівторок, 4 березня, нового 
голову Тернопільської ОДА Оле-
га Сиротюка представив віце-
прем’єр-міністр України Олек-
сандр Сич. Він зачитав Указ 
президента про призначення 
Олега Сиротюка  керівником 
виконавчої гілки влади області.

Голова обласної ради Василь 
Хомінець привітав Олега  
Сиротюка із призначенням на 
посаду голови обласної дер-
жавної адміністрації. “Переко-
наний, що ми працюватимемо 
як одна команда, — зазначив 
Василь Хомінець. — Олег Сиро-
тюк протягом трьох років був 

активним та принциповим депу-
татом Тернопільської обласної 
ради, добре знає область та 
проблеми, які потрібно вирішу-
вати. Ми докладатимемо спіль-
них зусиль, щоб вивести Терно-
пілля із соціальної та економіч-
ної кризи. Люди дочекалися на 
справедливу владу і вимагають 
фундаментальних змін. Бажаю 
здобутків на благо нашого краю, 
на благо кожного тернополяни-
на”.

Олег Сиротюк подякував за 
високу довіру і зазначив: “Ми 
повинні відбудувати наші закри-
вавлені майдани, викорінювати 
зневіру та покладатися на влас-
ні сили. Розумію усю відпові-
дальність, яка лежить на мені,  і 
готовий з однодумцями до по-
будови української держави, до 
розвою Тернопілля”.

Присутні хвилиною мовчання 
вшанували пам’ять про Небесну 
Сотню.

Олег Сиротюк — 
голова Тернопільської 
облдержадміністрації
Олег Сиротюк народився 18 лютого 1978 р. у м. Терно-

полі. Народний депутат України, член партії Всеукраїнське 
об’єднання “Свобода”.

З 1992 року належить до Національної скаутської органі-
зації “Пласт”. Зі свободівцями знайомиться під час пере-
бування в одному з молодіжних таборів у Карпатах.   
“Я спочатку познайомився з людьми, з їхніми поглядами і 
переконаннями. А потім і з самою політичною силою”  
(з інтерв’ю). Ввійшовши до лав “Свободи”, знайомиться  з 
працями ідеологів націоналізму — Донцова, Сціборського, 
Міхновського.

У 1995-2000 роках навчається у Тернопільській академії 
народного господарства. Займається науково-дослідною і 
пошуковою роботою, стає стипендіатом Міжнародного 

фонду “Смолоскип”. Навчання закінчує з червоним дипломом. 
Нині здобуває другу вищу освіту — юридичну — на факультеті 
післядипломної освіти Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка.

З 12 грудня 2012 р.— народний депутат України 7-го скликан-
ня від партії Всеукраїнське об’єднання “Свобода”, № 16 в спис-
ку. Заступник голови Комітету з питань державного будівництва 
та місцевого самоврядування.

У неділю, 9 березня, о 14.30 біля пам’ятника Т. Шевченку 
у Великій Березовиці відбудеться зібрання громадськості 

Тернопільського району з нагоди 200-річчя з дня народження 
Т. Г. Шевченка “Великий син великого народу”.

Дорогі жінки!
Щиро вітаю Вас з нагоди Міжнародного жіночого дня — 8 Березня!
Все найдорожче і найкраще, що є у житті людини, пов’язане з 

жінкою — берегинею роду, миру, злагоди і гармонії.
Саме Вам, дорогі жінки, ми вдячні за мудрість і ніжність, мате-

ринство і ту велику відповідальність, яку покладено на Ваші плечі. 
Своєю натхненною працею поряд з чоловіками-
рятівниками Ви забезпечуєте надійний захист 
населення та територій від надзвичайних ситу-
ацій природного та техногенного характеру.

У цей весняний день зичу Вам щастя, 
здоров’я, любові та успіхів у всіх справах і по-
чинаннях. Нехай у Ваших родинах завжди па-
нує мир, злагода і добробут!

 
Юрій ТКАЧИК,  

начальник Тернопільського РВ 
УДСНС України у Тернопільській області.

За повідомленням телекана-•	
лу “24”, народний депутат від 
“Батьківщини” Сергій Пашин-
ський тимчасово виконуватиме 
повноваження глави адміні-
страції Президента України.

6 березня у Тернопільській •	
об’єднаній державній податко-
вій інспекції відбувся брифінг 
на тему «Деклараційна кампа-
нія 2014 року: перші підсумки», 
у якому взяли участь заступник 
начальника Тернопільської 
об’єднаної державної податко-
вої інспекції ГУ Міндоходів у 
Тернопільській області Василь 
Кравець, начальник відділу ад-
міністрування податку на дохо-
ди фізичних осіб Леся Захар-

ко. Під час брифінгу відбулось 
обговорення правил оформ-
лення декларації про майно-
вий стан і доходи, підбито пер-
ші підсумки деклараційної кам-
панії 2014 року.

5 березня тернополяни про-•	
вели в останню путь активіста 
Майдану, 31-річного Тараса 
Слободяна. Тарас безслідно 
зник у Києві, а згодом його 
знайшли мертвим у лісі на Сум-
щині. 

За повідомленням інтернет-•	
видання “Погляд”, зараз у 
лікарнях Тернополя прохо-
дять курс реабілітації майже 
20 постраждалих на Майдані 
в Києві.

Новини ●

Корвет “Тернопіль”, один з кращих кораблів ВМФ України, на якому служать  
85 моряків, озброєні бойовики відрізали від суші з перших днів облоги Криму.
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Благодійництво ●

Вітаємо! ●

Учасники зібрання з нагоди посвячення сотні Народної самооборони  
Тернопільського району імені Ярослава Стецька у Великому Глибочку.

Героям слава! ●

Продовження.
Початок на 1 стор.

Спокою, холодного розуму, 
який не здригнеться перед воро-
гом, та гарячого серця, яке лю-
бить та дорожить усім україн-
ським, побажав сотні Народної 
самооборони член районної ор-
ганізації ВО “Батьківщина”, голо-
ва ТРО Товариства “Меморіал” 
ім. В. Стуса Василь Івасечко. Пан 
Василь поділився спогадами про 
одного з найперших з Небесної 
сотні — вірменина Сергія Нігоя-
на, з яким разом виступав на 
сцені тоді ще мирного Євромай-
дану. “Цей хлопець так гарно го-
ворив українською, — сказав Ва-
силь Івасечко. — Він знав 
напам’ять десятки поезій з “Коб-
заря”. Був напрочуд лагідною та 
доброю молодою людиною, укра-
їнським вірменином, патріотом. 
Цей хлопець запалив серця міль-
йонів...”

Співголова районного осеред-
ку політв’язнів та репресованих, 
ветеран УПА, поет Зеновій Сер-
дюк подарував членам сотні На-
родної самооборони книжечки з 
власними повстанськими вірша-
ми та поділився інформацією про 
детальний опис бою у Великому 
Глибочку 1945 року між енкаве-
дистами та сотнею Бурлаки, якою 
керував Василь Шепета (псевдо 
Чорний). “Завдяки мудрим діям 
повстанців загинули десятки во-
рогів, а сотня не зазнала втрат. І 
вам, хлопці, бажаю мудрості, ви-
важеності. Ви маєте гарних по-
передників, і вам є в кого вчити-
ся”, — сказав Зеновій Сердюк.

Українці завжди були мирним 
народом, який любив землю та 
працю на ній. Але чим лагідніші 
люди, тим більше мають випро-
бувань. Це про нас. З цього при-
воду активний учасник Євромай-
дану, який був у всіх гарячих 
точках столиці, голова фракції 
ВО “Свобода” у Тернопільській 
районній раді Богдан Лихий ска-
зав: 

— Хочеш миру — готуйся до 
війни. Війни не для того, щоб 
убивати, а для того, щоб показа-

ти: є в Україні 
сила, здатна за-
хистити мирний 
народ. Політики 
можуть багато. 
Але народ, са-
моорганізував-
шись, зробив 
набагато більше 
за слова та за-
яви. Бо виваже-
не слово можуть 
почути і зрозу-
міти лише мудрі 
люди, а не ті, які 
до того часу ке-
рували Украї-
ною, та на очах 
у всього світу 
втопили влас-
ний народ у 
крові. Та вони 
цим не заляка-
ли нас. Бо коли 
ти борешся за 
справедливість, 
страх зникає. Ти 
не боїшся і 
смерті у вирі 
бою, коли поруч 
твої побратими. 
Тому закликаю 
усіх, кому не 
байдужа доля 
України, попо-
внювати лави 
сотні і спільно з 
в ійськовими, 
міліцією, яка з 
народом, обе-
рігати мир та 
спокій. А коли 
замовкнуть по-
літики, загово-
рить сила...

З а п и с у в а -
тись до лав 
сільської самооборони закликав і 
Великоглибочецький сільський 
голова Богдан Закітнюк. Учасни-
ки дійства вшанували пам’ять 
Небесної сотні. Хлопці з Народ-
ної самооборони виклали перед 
монументом Ярослава Стецька 
хрест із палаючих лампадок як 
пам’ять про всіх убієнних на Єв-
ромайдані. Ведучий дійства, ре-
жисер народного самодіяльного 

театру БК с. Великий Глибочок 
Роман Винник прочитав новітню 
поезію, яка народилась у час 
останніх подій у Києві.

Учасники урочистого зібрання 
у Великому Глибочку поклонили-
ся пам’ятному знаку на місці роз-
стрілу енкаведистами україн-
ських патріотів, заспівали Дер-
жавний гімн України та покляли-
ся бути вірними пам’яті своїх 
славних батьків.

Україна понад усе

До учасників зібрання з нагоди посвячення сотні 
Народної самооборони Тернопільського району 
імені Ярослава Стецька у Великому Глибочку 
звертається заступник голови Тернопільської 

районної ради, голова  
Тернопільської районної організації ВО 

“Свобода”, член сотні Народної самооборони 
Роман Наконечний. 

Галина ЮРСА –  
ТРР “Джерело”. 

Фото автора.

Нині багато людей потребу-
ють матеріальної та мораль-
ної допомоги. Щоб полегши-
ти їх життя, об’єднались гро-
мади, церкви. Адже сьогодні 
навіть одна, але “щира” грив-
ня стає тією неоціненною 
лептою, яка переважить ти-
сячу золотих та лукавих.

Тернопільська районна органі-
зація Товариства Червоного Хрес-
та України разом з організаціями-
партнерами, підприємцями на-
креслила спільні плани щодо збору 
коштів та речей для допомоги тим, 
хто цього нині найбільше потребує, 
— малозабезпеченим, багатодіт-

ним, інвалідам, одиноким літнім 
хворим людям та ін. Зібрані благо-
дійні грошові внески, речі, медика-
менти, засоби гігієни, продукти, 
одяг розподіляють та вручають 
безпосередньо тим, кому направ-
лена допомога.

Як повідомила голова Терно-
пільської  районної організації 
товариства Червоного Хреста 
України Ольга Нижник, до 
організацій-партнерів приєдна-
лись і  учасники  Автомайдану 
Тернопільського району, які нині 
ведуть переговори з меценатами 
та організаціями Європи та дер-
жав інших континентів щодо ма-
теріальної допомоги потребую-
чим району у вигляді засобів реа-
білітації (інвалідні візки, ходулі) та 
засобів гігієни (підгузники, пе-
люшки), які особливо потрібні.

Разом легше

Співзасновник благодійної організації “Світлодар”  
Євген Семенчук та член її наглядової ради Олександр  
Стельмах, директор Тернопільського районного центру  

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Тетяна Кручик  
зі спеціалістами та фахівцями ТРЦСССДМ у Тернопільській 
районній організації Товариства Червоного Хреста України.     

Працівники культури Тернопільського району висловлюють щирі 
співчуття художньому керівнику БК с. Байківці Марії Сергіївні  
Вацик з приводу тяжкої і непоправної втрати — смерті матері.

Працівники культури Тернопільського району висловлюють щирі 
співчуття завідуючій клубом с. Хатки Надії Зеновіївні Квасичинській 
з приводу тяжкої і непоправної втрати — смерті матері.

Щиро вітаємо з 
8 Березня жіночий 
педагогічний ко-
лектив Прошів-
ської ЗОШ І-ІІ ст.

Хай пролісок перший 

     дарує Вам ніжність,

А сонце весняне

                   дарує тепло,

У березні вітер несе хай надію

І щастя, і радість, і тільки добро!

З повагою — чоловічий 
колектив  

Прошівської ЗОШ І-ІІ ст.

Щиросердечно вітаємо з днем 
народження завідуючу клубом  
с. Стегниківці Дарію Романівну 
КАРМАН, завідуючу клубом с. Пе-
триків Надію Петрівну ДИТЮК, 
художнього керівника будинку 
культури с. Забойки Аллу Васи-
лівну БАЛАКУНЕЦЬ, майстра 
декоративно-прикладного мисте-
цтва (писанкар) с. Біла Ярослава 
Володимировича ОСАДЦУ.

Бажаємо сонця на кожній стежині

І пригорщі повні наснаги й краси,

Доброї долі і всього доволі

У світлий цей день і в майбутні роки. 

З повагою — працівники відділу 
культури Тернопільської   

райдержадміністрації, 
Тернопільського районного 

будинку культури, 
профспілковий комітет  

працівників культури 
Тернопільського району.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження технічного працівника Бай-
ковецької ЗОШ І-ІІ ст. Андрія  
Богдановича РУМАКА. 

Бажаємо щастя i достатку, 
Ясного неба i тепла, 
В житті — лиш злагоди й порядку, 
Щоб доля щедрою була.
В роботі — успіху й терпіння, 
У справах — вічного горіння.

З повагою — педагогічний і 
трудовий колективи 

Байковецької школи.

Щиро вітаємо директора, вчи-
телів та учениць Байковецької 
ЗОШ І-ІІ ст. зі святом Весни. Нехай 
почуття любові зігріває Ваші сер-
ця, а Ви залишайтеся завжди та-
кими ж вродливими та неповтор-
ними. Бажаємо, щоб кожен день 
Ви зустрічали з посмішкою, у пе-
редчутті радості, із впевненістю та 
спокоєм. 

З повагою – чоловічий  
склад колективу  

Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.

Учні 8 класу та їхні батьки від 
щирого серця вітають з початком 
весни вчителя історії і права  
Байковецької ЗОШ І-ІІ ст. Наталію 
Миколаївну ПАХОЛІК. Нехай ко-
жен Ваш день буде сонячним і 
радісним, нехай довкола Вас пану-
ють любов і гармонія. Будьте за-
вжди усміхнені, сповнені надій та 
оптимізму. 

Управління Державної казначейської служби України у Тернопільському районі Тернопіль-
ської області оголошує конкурс на заміщення посади головного казначея відділу бюджетних надхо-
джень, видатків та обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів (за строковим договором).

До заяви про участь у конкурсі додають такі документи: заповнену особову картку (форма П-2 ДС); 
дві фотокартки розміром 4х6 см; копії документів про освіту; копію документа, який посвідчує особу; 
довідку з податкового органу про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову деклара-
цію); декларацію про майно, доходи витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік; ме-
дичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ №133/0; письмову згоду на прове-
дення спеціальної перевірки; копію військового квитка; довідку про допуск до державної таємниці  
(у разі його наявності).

Вимоги до претендента: громадянство України; повна вища освіта; стаж роботи — не менше 3-х ро-
ків; володіння персональним комп’ютером в обсязі користувача. Документи приймаються впродовж 
місяця з дня опублікування оголошення. Довідки за телефоном 53-05-02.

Оголошення ●
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Ірина ЮРКО.

“Якщо вже влаштовуємо ле-
нінопад, то чому б не завер-
шити кампанію з усунення 
радянщини з топонімів”, — 
вважають мешканці  
с. Жовтневе Тернопільського 
району. 

Часто, коли йде мова про Жов-
тневе, автору цих рядків дово-
диться зустрічати щирий подив у 
людей, які вперше дізнаються про 
цей топонім: “Як у патріотичній 
Тернопільській області збереглася 
подібна назва?”. Село назвали 
Жовтневим на честь 40-річчя Жов-
тневої революції у 1957 році, тут і 
колгосп свого часу називався “Іме-
ні 40-річчя Жовтня”. До цього воно 
носило назву Чернелів Мазовець-
кий. Після другої світової війни 
офіційно позначалося як с. Жукове 
– у пам’ять про командувача Пер-
шого українського фронту – мар-
шала Жукова, штаб якого там зна-
ходився під час завершальної ста-
дії Проскурівсько-Чернівецької 
операції 1944 р. У 2004 році на 
хвилі ейфорії від Помаранчевої ре-
волюції село мало не стало Пома-
ранчевим. 

Про чергове перейменування 
цього населеного пункту вперше 
заговорили 23 лютого ц. р. на 
сільському віче, присвяченому 
пам’яті Небесної Сотні. Ініціатори 
ідеї – директор Чернелево-Руської 
школи І ст.-дитячого садка, жи-
телька с. Жовтневе Світлана Гоч 
та місцевий підприємець Володи-
мир Солтисяк. “Нам потрібно яко-
мога скоріше підготуватися до та-
кого важливого кроку, – зазначила 
Світлана Гоч. – На часі – вибори 
президента, 25 травня буде іде-
альна можливість провести голо-
сування і відректися від радянської 
назви”. 

І справді, топоніміка має велике 
виховне значення, неабияк сприяє 
самоідентифікації українців. Як 
можна виховувати любов до Укра-
їни, живучи в селі, названому на 
честь Жовтневої революції, яка у 
1917 році стала початком встанов-
лення в країні комуністичного то-
талітарного режиму, призвела до 
тривалої кривавої громадянської 
війни? Отож, нині проблема стосу-
ється кожного з 590 жителів села. 
Варіанти перейменування Жовтне-
вого наразі два. Менш популярний 
– відновлення історичної назви 
Чернелів, більш – Соборне. 

Однак, мешканці села поки що 

насторожено сприймають таку  
інформацію, потерпаючи за май-
бутні труднощі щодо переоформ-
лення документів. Як зазначив се-
кретар Чернелево-Руської  
сільської ради Петро Кузьмяк 
(Жовтневе підпорядковане цій 
сільраді – ред.), труднощів з до-
кументами не буде. “Після можли-
вого перейменування нашим жи-
телям немає потреби змінювати 
паспорти, в яких вказується місце 
реєстрації, це стосуватиметься 
лише оформлення нових докумен-
тів, – сказав Петро Іванович. – По-
дібна практика застосовувалася 
нещодавно після зміни назви міс-
цевої вулиці Охримівська на Наза-
рія Яремчука, коли за потреби у 
сільській раді видаємо додаткову 
довідку про колишню назву”. 

Ще одним каменем спотикання 
у цьому перейменуванні є відсут-
ність юридичного грунту – у Законі 
України “Про всеукраїнський ре-
ферендум” визначено, що втратив 
чинність Закон “Про місцеві рефе-
рендуми”, а нового закону Верхо-
вна Рада ще не розробила. 

Природно, що Україна має по-
збутися символіки, яка пропагує 
минулу бездержавність і колоні-
альну залежність. Зауважимо, що 
декомунізація та дерусифікація то-
понімії потребує значно менше 
організаційних зусиль і часу, ніж, 
приміром, зміна мовної ситуації 
зросійщених міст і сіл. Це підтвер-
джує досвід Львівської області, де 
топонімія була повністю очищена 
від тоталітарних назв у перші ж 
роки незалежності.

Як показали результати дослі-
дження назв населених пунктів 
України у 2012 році, через понад 
20 років після розпаду Радянського 
Союзу лише вулиць, названих на 
честь тоталітарних лідерів чи ра-
дянської епохи загалом, у 20 разів 
більше, ніж пов’язаних із незалеж-
ністю. Мало не в кожній області все 
ще є однойменні з Жовтневим се-
ла. На Черкащині, Тернопільщині, 
Волині, Закарпатті та Херсонщині 
їх по одному, на Луганщині та на 
Вінниччині – по два. Рекордсмена-
ми в цьому сенсі є Полтавщина – 9 
сіл та Харківщина – 10. Наполовину 
“відстає” Одещина, де Жовтневих 
“всього” 5, але в одному районі  
області існує аж три Жовтневих – у 
Новоандріївській, Орджонікідзев-
ській та Старомаяківській сільських 
радах. Якщо ж до них додати село 
Жовтень, підпорядковане Біляїв-
ській районній раді, – картина ви-
мальовується іще та... 

Як перейменувати 
Жовтневе?

Євген ГЛАДЧУК,  
старший лейтенант міліції, 

інспектор дозвільної системи 
Тернопільського РВ УМВС 
України в Тернопільській 

області. 

Відповідно до ст. 263 Кри-
мінального кодексу Украї-
ни, незаконне поводження 
зі зброєю, бойовими припа-
сами або вибуховими речо-
винами карається позбав-
ленням волі на строк від 3 
до 7 років.

З 1 по 20 березня 2014 року 
на території Тернопільського ра-
йону проводиться місячник до-
бровільної здачі будь-якої зброї 

та боєприпасів. Громадяни, які в  
цей період добровільно здавати-
муть зброю чи боєприпаси в ор-
гани внутрішніх справ, звільня-
ються від кримінальної відпові-
дальності за незаконне носіння, 
зберігання, придбання, передачу 
чи збут вогнепальної зброї (крім 
гладкоствольної мисливської), 
бойових припасів, вибухових ре-
човин або вибухових пристроїв, з 
правом наступної реєстрації 
зброї в особисте користування 
згідно із чинним законодав-
ством. 

Зброю можна здати в Терно-
пільський РВ за адресою: м. Тер-
нопіль, вул. Степова, 45. 

Довідки за телефонами:  
43-61-17, 43-61-00. 

Право на зброю

Ми — українці ●

Наталя ЧИКАЛО, 
вчитель історії НВК 

“Великобірківська ЗОШ І-ІІІ 
ст. – гімназія ім. С. Балея”.

У зимову криваву ніч
Кати зробили страшну річ!
Вони дітей наших вбивали
І міри в діях цих не мали.
Але не зможе промовчати 
Ні рідний батько, ані мати,
Коли без жалю й каяття
Жорстоко б’ють їхнє дитя.
Повстала вся наша країна,
Щоб захистити Україну
Від ненависницької влади,
Бо вже немає цьому ради.
Вставайте ж ви, сестро

 і брате!
Щоби ярмо з держави зняти.
Бо нам нащадки не простять,
Що не здолали вражу рать.
Минеться з часом лиха

 днина
І розвцвіте наша країна.
Гордитись буде кожен з вас,
Що відстояв себе і нас.

Так розпочалася година вша-
нування пам’яті Небесної Сотні 
25 лютого 2014 року у Велико-
бірківській школі-гімназії.

80 днів і ночей… Тривожних, 
заплаканих і вимолених… Не-
рівною була ця боротьба. Вла-
да, сила і гроші проти гарячого 
серця. Зло проти добра. Куля 
проти мрії.

За цей короткий проміжок 
часу ми прожили цілу історичну 
епоху. Три місяці, залишивши 
свої родини, тисячі людей стоя-
ли на вулицях, день і ніч, у мо-
рози, заради одного — щоб до-
могтися свого, щоб їхній біль 

хтось почув. Це було схоже на 
страшний сон. Тюрми заповни-
ли протестувальниками, людей 
заарештовували просто на ву-
лицях, били жінок і старих. Роз-
бивали голови журналістам, 
стріляли у медиків. Люди зника-
ли безвісти. З них знущалися: 
роздягали догола, обливали во-
дою, ставили навколішки і зму-
шували співати Гімн України об-
личчям до землі.

Усе це, щоб приборкати, щоб 
посіяти страх, покору. Змусити 
до мовчання, рабського плазу-
вання перед владою, міліціоне-
ром, прокурором, суддею. І жо-
ден із політтехнологів не заува-
жив у ті дні основного: чим 
сильніше затягували зашморг 
диктатури і страху, тим спокійні-
шими ставали обличчя людей. 
Дух, отой непоборний і невло-
вимий дух свободи, переданий 
предками, прокинувся, кликав 
лише вперед. Уже капітулювали 
політики, але прості люди не 
відступали. В один день тисячі 
стали солдатами свого народу. 
Звичайні мирні люди. Інтелі-
гентні, жартівливі, люблячі. Ін-
женери, водії, вчителі, колишні 
військові, безробітні, студенти, 
учні. “Ми прийшли сюди пере-
могти або померти”, — запри-
сяглися вони на барикаді на 
вулиці Грушевського. Це була 
остання барикада нашої свобо-
ди. “Це наша країна. І ми її не 
віддамо нікому”, — сказали ві-
сімнадцятирічні юнаки, йдучи на 
штурм облдержадміністрації. І 
Бог почув. Він не міг не почути. 
Перемога прийшла. Закони про 
диктатуру скасовано. Ненави-

сний уряд Азарова відставлено. 
Нема Януковича. У країну по-
вертається надія.

Велика перемога маленьких 
людей. Людей з гарячими, муж-
німи серцями. Перемога кожної 
людини, яка стояла на майда-
нах, передавала гроші у церк-
вах, їжу чи одяг, плакала чи мо-
лилася. Цього разу ми заплати-
ли за цю перемогу велику ціну 
– щонайменше сто життів. Від-
тепер ніхто — чуєте! — ніхто не 
посміє сказати, що свобода да-
лася нам за безцінь!!!

Так, ще не все зроблено. Ще 
не всього досягнуто. Попереду 
ще не проста боротьба, ще ба-
гато зусиль треба докласти. Але 
надалі напевно буде легше. Бо 
з’явилося розуміння чи не най-
важливішого: якщо люди боять-
ся влади — це диктатура, якщо 
влада боїться людей — це сво-
бода! Разом зі свободою посту-
пово приходять добробут і щас-
тя для кожного. Це перевірено у 
багатьох країнах, що вже дося-
гли успіху. 

24 лютого 2014 року ВРУ 
прийняла постанову про при-
своєння звання Героїв Небесної 
Сотні посмертно з метою визна-
ння їхньої слави на сотні віків у 
майбутньому. Планується вста-
новити їм пам’ятник у Києві.

Спочивайте з Богом і вічна 
пам’ять, наша Небесна Сотне. 
Пам’ять про вас ніколи не по-
мре у наших серцях! Слава Ге-
роям!

Пам’ять про Героїв Небесної 
Сотні вшанували хвилиною мов-
чання і спільною молитвою учні 
та педагоги школи.

Куля проти мрії
Вшанування пам’яті Небесної сотні  

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

25 травня 2014 року в Україні відбудуться позачергові вибори Пре-
зидента України. З метою виготовлення якісних списків виборців 
Центральна виборча комісія надала вам можливість перевірити себе 
у Державному реєстрі виборців, не виходячи з дому. Для цього на 
офіційному сайті ЦВК (cvk.gov.ua), в розділі “Державний реєстр ви-
борців” є закладка “Особистий кабінет виборця”. Зайдіть в нього, 
натисніть “реєстрація” і внесіть обов’язкову для заповнення поля ін-
формацію. Через деякий час ви отримаєте відповідь на вказану вами 
електронну адресу.

Якщо у вас немає доступу до інтернету, зверніться з паспортом до 
відділу ведення Державного реєстру виборців за адресою: м. Терно-
піль, майдан Перемоги, 1, кабінет 118, з 8.00 до 17.00 (обідня пере-
рва з 13.00 до 14.00), крім вихідних. 

Довідки за телефонами: 43-59-59, 42-59-82. Не упустіть нагоду 
скористатися своїм виборчим правом. 

Відділ ведення Державного реєстру  
виборців Тернопільської РДА.

Шановні жителі Тернопільського 
району, перевірте себе у 

Державному реєстрі виборців!

Вибори — 2014 ●
До уваги 
адвокатів!
Оголошено конкурс з від-

бору адвокатів, які залучають-
ся до надання безоплатної 
вторинної правової допомоги. 
Заяви для проходження кон-
курсу приймаються Головним 
управлінням юстиції у Терно-
пільській області, а також всі-
ма районними, районними у 
містах, міськими (міст облас-
ного значення), міськрайон-
ними, міжрайонними управ-
ліннями юстиції до 28 берез-
ня 2014 року.

З повним текстом оголо-
шення можна ознайомитися 
на офіційному веб-сайті Го-
ловного управління юстиції у 
Тернопільській області 
(http\\:terjust@tr.ukrtel.net).

Колективи Тернопільського районного методичного кабінету, 
відділу освіти Тернопільської райдержадміністрації висловлюють 
щире співчуття методисту РМК Наталії Михайлівні Німко з приводу 
тяжкої і непоправної втрати – смерті чоловіка.

Працівники культури Тернопільського району висловлюють щи-
рі співчуття завідуючій клубом с. Підгороднє Людмилі Тарасівні 
Квасниці з приводу тяжкої і непоправної втрати — смерті батька.

Працівники культури Тернопільського району висловлюють щи-
рі співчуття бібліотекарю дитячої бібліотеки с. Великий Глибочок 
Олександрі Ярославівні Дубовій з приводу тяжкої і непоправної 
втрати — смерті батька.
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200-річчя Великого Кобзаря ●

Галина ЮРСА — ТРР 
“Джерело”. 

Фото автора.

Таку назву мала творча зу-
стріч зі студентами техніч-
ного коледжу ТНТУ ім. Івана 
Пулюя, яка відбулась у Тер-
нопільській обласній бібліо-
теці для молоді та була при-
свячена 200-річчю з дня на-
родження Т. Г. Шевченка — 
Великого Кобзаря, який цьо-
го року широко відзначаєть-
ся українською та світовою 
громадськістю. Адже геній 
Шевченка належить не окре-
мо взятому народу, а всьому 
людству.

Бібліотекар Леся Олійник роз-
повіла про період у творчості Та-

раса Шевченка, коли він за за-
вданням Київської Археологічної 
комісії у жовтні 1846 року відвідав 
Вишнівець, Почаїв, Кременець та 
навколишні села. Експедиція 
Шевченка була короткочасною, 
але насиченою. Художник вико-
нав кілька малюнків, записав на-
родні пісні та легенди.

Студенти коледжу та усі при-
сутні мали можливість ознайоми-
тись із зображеннями картин, які 
Шевченко написав, перебуваючи 
на Тернопіллі, зокрема, “Вид на 
околиці з тераси Почаївської Лав-
ри”, “Почаївська Лавра з півдня”, 
“Почаївська Лавра зі сходу” та 
“Собор Почаївської Лаври”. Усі 
чотири акварелі зберігаються ни-
ні у Київському державному музеї 
ім. Тараса Шевченка.

Студенти також ознайомилися 

з пам’ятниками, які тернополяни 
з любов’ю до великого україн-
ського поета та художника спо-
рудили у своїх селах і містах.

Леся Олійник розповіла про 
тернопільських краєзнавців, які у 
свій час досліджували тему пере-
бування Тараса Шевченка на Тер-
нопіллі, —  Петра Медведика, 
Євгена Дороша, Богдана Мель-
ничука, Ігоря Дуду та коротко 
ознайомила з літературою на цю 
тему.

Інсценізовані уривки з поем 
Тараса Шевченка “Петрусь” та 
“Варнак” поставили студенти тех-
нічного коледжу ТНТУ ім. Івана 
Пулюя. Українські пісні, які запи-
сав поет, перебуваючи на Терно-
піллі, виконали учасники фоль-
клорного гурту “Пшеничне пере-
весло”.

Тарас Шевченко і Тернопілля

Бібліотекар Тернопільської обласної бібліотеки для молоді Леся Олійник (крайня справа)   
та учасники фольклорного гурту “Пшеничне перевесло” Людмила Червінська, Ігор Іванюра, 

Галина Шот, Степан Грабець, Євгенія Семчишин та Іван Нищий.

Коли підприємець 
не має права на 

податкову знижку
“Чи має право на податкову 

знижку підприємець, який отримує 
доходи лише від підприємницької 
діяльності?” (запитували під час 
“гарячої лінії”).

Відповідають фахівці 
інформаційно-комунікаційного 
відділу Тернопільської 
об’єднаної ДПІ ГУ Міндоходів у 
Тернопільській області:

— Платник податку має право 
включити до податкової знижки у 
зменшення його оподатковувано-
го доходу за наслідками звітного 
року, фактично здійснені ним деякі 
витрати. При цьому, загальна сума 
податкової знижки, нарахована 
платнику податку в звітному по-
датковому році, не може переви-
щувати суми річного загального 
оподатковуваного доходу платни-
ка податку, нарахованого як заро-
бітна плата.

Заробітна плата — це основна 
та додаткова заробітна плата, інші 
заохочувальні та компенсаційні ви-
плати, які виплачуються  платнику 
податку у зв’язку з відносинами 
трудового найму. Отже, доходи 
громадянина, отримані ним від під-
приємницької діяльності, не є за-
робітною платою. Тому фізична 
особа — підприємець не має права 
на податкову знижку щодо доходів, 
отриманих від підприємницької ді-
яльності.

Нагадаємо, що протягом січня-

лютого цього року правом на по-
даткову знижку скористалися 793 
мешканці Тернополя і Тернопіль-
ського району. З них 115 особам 
вже повернуто 143,3 тис. грн. по-
датку на доходи фізичних осіб.

Для зарахування 
сплачених податків 
за межами України 

— подайте 
відповідну довідку
“Який документ зобов’язана на-

дати в податкову інспекцію особа, 
яка є громадянином України, проте 
отримувала іноземні доходи та 
сплачувала за кордоном відповідні 
податки?” 

Відповідають фахівці 
інформаційно-комунікаційного 
відділу Тернопільської 
об’єднаної ДПІ ГУ Міндоходів у 
Тернопільській області:

— Оподаткування іноземних до-
ходів регламентовано ст. 170 По-
даткового кодексу України. Цими 
нормами визначено, що в разі, як-
що джерело виплат будь-яких опо-
датковуваних доходів є іноземним, 
сума такого доходу включається до 
загального річного оподатковува-
ного доходу платника податку — 
отримувача, який зобов’язаний по-
дати річну Податкову декларацію, 
та оподатковується за ставками, 
визначеними ст. 167 Кодексу.

У разі, коли, згідно з нормами 
міжнародних договорів, згоду на 
обов’язковість яких надано Верхо-
вною Радою України, платник по-

датку може зменшити суму річного 
податкового зобов’язання на суму 
податків, сплачених за кордоном, 
він визначає суму такого зменшен-
ня за зазначеними підставами у 
річній Податковій декларації.

Суми податків та зборів, сплаче-
ні за межами України, зарахову-
ються під час розрахунку податків 
та зборів в Україні за правилами, 
встановленими Податковим кодек-
сом.

Для отримання права на зараху-
вання податків та зборів, сплаче-
них за межами України, платник 
зобов’язаний отримати від дер-
жавного органу країни, де отриму-
ється такий дохід, уповноваженого 
справляти такі податки, довідку 
про суму сплаченого податку та 
збору, а також про базу та об’єкт 
оподаткування. Зазначена довідка 
підлягає легалізації у відповідній 
країні, відповідній закордонній ди-
пломатичній установі України.

Водночас варто мати на увазі, 
що сума податку з іноземного до-
ходу платника, сплаченого за 
межами України, не може переви-
щувати суму податку, розрахова-
ну на базі загального річного опо-
датковуваного доходу такого 
платника податку, згідно із зако-
нодавством України.

До речі, троє тернополян вже 
заявили про отримання іноземних 
доходів на суму 36,9 тис. грн. 
протягом деклараційної кампанії 
цього року. Їм належить сплати 
до місцевого бюджету 5,5 тис. 
грн. податку на доходи фізичних 
осіб.

Податкові новини ●

Гаряча тема ●

Самообороною Майдану Терно-
пільщини були зафіксовані випад-
ки шахрайства та силового тиску в 
місті, зокрема, збору коштів неві-
домими від імені Самооборони, до 
того ж часто із застосуванням тис-
ку. У своїх попередніх зверненнях 
до містян комендант Тернопіль-
ської Самооборони уже зазначав, 
що волонтери організації збирають 
лише добровільні пожертви та ли-
ше у трьох пунктах міста: ТРЦ “По-
доляни”, магазині “Сільпо” на ма-
сиві Дружба, магазині “Сільпо” на 
вул. 15 квітня. 

Штаб Самооборони Майдану 

Тернопільщини звертається до 
тернополян та мешканців області з 
проханням повідомляти про випад-
ки несанкціонованого збору коштів 
від імені Самооборони та зафіксо-
вані безчинства з боку будь-яких 
структур. Повідомлення прийма-
ються цілодобово за номером “га-
рячої лінії” (068) 705-88-04 та в 
штабі Тернопільської Самооборо-
ни, що знаходиться у приміщенні 
Тернопільської облради. 

 
Інформцентр Самооборони 

Майдану Тернопільщини.

Самооборона Тернопільщини 
просить повідомляти про 
шахрайства та безчинства

Галина ЮРСА —  
ТРР “Джерело”.

Нині на складах відділень 
Тернопільського районного 
територіального медичного 
об’єднання у Великому Гли-
бочку знаходиться гумані-
тарний вантаж з Голландії. 
Сюди входять функціональ-
ні медичні ліжка, столи, 
крісла, ноші, одяг тощо.

24 лютого комісія з представ-
ників Тернопільської районної 
ради, міліції, МНС, ТРТМО,  учас-
ників Євромайдану, відділу осві-
ти, Тернопільської районної ор-

ганізації Товариства Червоного 
Хреста України, ЗМІ з дозволу 
митної служби відкрила склади 
та перевірила їх вміст.

Як повідомила голова Терно-
пільської районної організації 
Товариства Червоного Хреста 
України Ольга Нижник, гумані-
тарна допомога з Голландії на-
дійшла для ТРТМО, відділу осві-
ти РДА та Червоного Хреста і 
буде розподілена відповідно до 
призначення.

Улітку цього року очікують на 
приїзд делегації з Голландії, од-
ним із завдань якої є перевірка 
адресності допомоги, яка надій-
шла з цієї країни.

Контакти ●

Для кого “гуманітарка” 
з Голландії?

14-15 лютого в Тернополі від-
булися фінальні ігри чемпіона-
ту Тернопільської області з 
футзалу серед юнаків 1997-
1998 років народження. Всьо-
го в змаганнях взяли участь 
22 команди. У фінальній час-
тині зустрічалися переможці 
зонального етапу, який від-
бувся напередодні.

Переможцями попереднього 
етапу стали: 1 зона — команди Те-
ребовлянської ДЮСШ і “Тернопіль 
№1”, 2 зона — “Тернопіль №2” і 
ДЮСШ Тернопільського району, 3 
зона — команда Чортківської ДЮСШ 
і футбольний клуб “Чортків”, 4 зона 
— Лановецька ДЮСШ, 5 зона — 
Зборівська ДЮСШ.

Відтак у фіналі зіграли 8 команд 
у двох групах. До складу першої 
групи увійшли команди “Тернопіль 
№1”, Тернопільської районної 
ДЮСШ, футбольного клубу “Чорт-
ків”, Зборівської ДЮСШ. Матчі між 
цими командами відбувалися на ба-
зі Тернопільського фізкультурно-

оздоровчого комплексу. Ігри учас-
ників другої групи, до якої увійшли 
команди “Тернопіль №2”, Чортків-
ської ДЮСШ, Теребовлянської 
ДЮСШ та Лановецької ДЮСШ, від-
булися в спортивному залі Терно-
пільської ЗОШ №27. Переможці 
груп змагалися за перше і друге 
місця, а команди, які посіли другі 
місця в своїх групах, сперечалися 
за третє-четверте місце. За резуль-
татами групових ігор до четвірки 
кращих увійшли команди ДЮСШ 
Тернопільського району (тренер Ві-
талій Іванович Чорній), яка в грі за 
третє місце переграла ДЮСШ Те-
ребовлянського району з рахунком 
4:1, у грі за перше місце змагались 
юні футболісти ДЮСШ Зборівсько-
го району та міста Тернополя. Осно-
вний час гри закінчився з рахунком 
1:1, у серії післяматчевих пенальті 
сильнішими виявились футболісти 
міста Тернопіль.   

Олександр ШУМ,  
директор Тернопільської 

районної ДЮСШ.

Спортивні новини ●

Чемпіонат Тернопільської 
області з футзалу назвав 

переможців

8 років світлої пам’яті  
Віри Василівни БЛАЖЕВСЬКОЇ-ЧАБАН 

(11.02.1971-5.03.2006 р.)
Вже вісім років опадають роси 
І вісім років яблуні цвітуть,
А тебе немає, наша доню рідна,
Пішла від нас ти назавжди у вічну путь.
Лиш погляд твій зоріє із портрета —
Такий щасливий, гарний, молодий...
Здається — прийдеш знову, усміхнешся...
Тебе немає, доню дорога.
Ти так хотіла жити і творити,
Було багато планів і надій.
Чи ті, що серце матері поранили,
Знайшли вже спокій у душі своїй?
Вже вісім років прожили без тебе,
Вже вісім років відцвіли гаї,
Тебе нема, лиш згадка є про тебе,
І в серці хрест несуть всі люблячі твої.
Її могилу в цвинтарній скорботі
Серед буяння зелені знайдіть,
Пошліть молитву Богові за душу
І квіти ніжні тихо покладіть.
Ми пам’ятати будемо щоденно,
Тебе в молитві щирій пом’янем.
І поки жити будемо у світі,
До тебе з спомином у смутку всі прийдем.
Вічно сумуючі — чоловік, донька Соломія, батьки, брати  

з сім’ями, похресники, вся родина, друзі.

Знайомтесь:  
ваш дільничний інспектор  

ІЛЛІН Сергій Петрович 
Дільничний інспектор Тернопільського РВ УМВСУ в Тернопільській об-

ласті, старший лейтенант міліції обслуговує адміністративну дільницю, в 
яку входять населені пункти — с. Настасів, с. Миролюбівка, с. Мар’янівка, 
с. Йосипівка. Контактні телефони: 43-61-00, 43-61-17, (096) 196-62-99. 

Прийом громадян здійснює: в другий і четвертий вівторок місяця з 9 до 11 
год., перший і третій четвер з 18 до 21 год. — у приміщенні Настасівської сіль-
ської  ради; у перший і третій вівторок місяця з 9 до 11 год., у другий і четвер-
тий четвер місяця з 18 до 21 год. — у приміщенні Миролюбівської сільської 
ради.
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10 березня
Понеділок 

11 березня
ВіВторок

12 березня
середа

13 березня
ЧетВер

14 березня
П’ятниця

15 березня
субота

16 березня
неділя

ут 1
06.00 Православний календар.
06.05, 07.00, 08.00 Новини.
06.20 На слуху.
06.45, 07.20, 07.40, 08.20 Гiсть студiї.
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.10 Т/с “МонтеКрiсто”.
10.00, 15.00, 19.00, 21.40 
         Громадське телебачення.
12.05 Свiт поезiї. Т. Шевченко.
12.40 Star-шоу.
14.10 Право на захист.
14.40 Вiкно до Америки.
17.20 Шевченкiвський вечiр.
21.00 Пiдсумки дня.
21.30 Дiловий свiт.
22.55 Трiйка, Кено, 
         Секунда удачi.
23.00 Пiдсумки.
23.25 Шустер LIVE.
00.35 На слуху.
01.00 Вiд першої особи.

канал «1+1»
06.00 “ТСН-Тиждень”.
07.35 Х/ф “Формула кохання”.
09.20 Х/ф “Чого хочуть жiнки”.
11.45 Х/ф “Манекенниця”.
15.20 “1+1 удома: 8 Березня”.
17.20 “Восьме березня 
        у великому мiстi”.
19.30 “ТСН”.
20.30 “Вечiрнiй квартал. 8 березня”.
22.30 Д/ф “Мiй Шевченко”.
00.55 Х/ф “Формула кохання”.

інтер
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Новини.
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ранок 
        з Iнтером”.
09.20 Т/с “Фродя”.
12.00 Новини.
12.25 Т/с “Фродя”.
13.45 “Сiмейний суд”.
14.00 Новини.
14.20 “Сiмейний суд”.
15.05 “Чекай на мене”.
16.00 Новини.
18.05 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Гетери майора Соколова”.
23.00 Т/с “Петрович”.
01.00 Д/ф “Вакцини. Бiзнес на страху”.

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Гра в кохання» 
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00 Провінційні вісті. Тиждень
07.35 «Смаки культур»
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 «Екологічно чисте життя»
12.40 «Магія природи»
13.10 Хіт-парад                                             
14.00 Х.ф. «Настя» 
16.00 Музична вистава ТНЕУ «Дитячими
         стежинами великого Тараса»  
17.00 «Магія природи»
17.30 «Гал-кліп»
19.00 «Невідома Україна»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Погляд зблизька»
20.30 ТНЕУ-калейдоскоп подій
20.40 Дім книги
21.30 «Сад,город,квітник»
22.05 Х.ф. «Брати по крові» 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті

ICTV
06.05 Свiтанок.
07.05 Надзвичайнi новини.
07.55 Факти тижня.
09.00 Х/ф “Чаклунка”.
10.55 Х/ф “Французький поцiлунок”.
12.55 Х/ф “За бортом”.
14.55 Х/ф “Дикий, дикий Вест”.
16.50 Х/ф “Парубочий вечiр у Вегасi”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.05 Надзвичайнi новини.
19.50 Х/ф “Ржевський проти Наполеона”.
21.15 Х/ф “Наша Russiа. Яйця долi”.
22.55 Х/ф “Парубочий вечiр у Вегасi 2. 
       З Вегаса до Бангкока”. (2).
00.45 Х/ф “Тiло як доказ”. (2).

стб
06.45 Х/ф “Зiта i Гiта”.
09.45 Х/ф “Дiвич-вечiр”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
20.05 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
21.05 Х/ф “Самара 2”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Детектор брехнi 5”.
23.30 “Битва екстрасенсiв”.

новий канал
07.55 М/с “Том i Джерi”.
09.40 Х/ф “Миттєвостi Нью-Йорка”.
11.25 Х/ф “Чумова п`ятниця”.
13.20 Х/ф “Перша дочка”.
15.20 Х/ф “Чого хоче дiвчина”.
17.25 Х/ф “Охоронець”.
20.00 Ревiзор.
22.35 Пристрастi за Ревiзором.
00.05 Репортер.
00.10 Х/ф “Радiсний шум”. (2).

канал “україна”
06.40 Т/с “В очiкуваннi любовi”.
10.20 Т/с “Яблучний Спас”.
14.15 Х/ф “Про що мовчать дiвчата”.
16.00 Т/с “Вiдлига”.
19.00 Подiї.
19.20 Т/с “Вiдлига”.
22.00 Подiї дня.
22.30 Т/с “Слiд”.
23.20 Х/ф “Формула кохання
         для в’язнiв шлюбу”.

тет
06.25, 8.40 М/с “Черепашки
         мутанти нiндзя”.
06.50 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Русалонька”.
10.05 М/с “Фiксики”.
10.25 М/ф “101 далматинець-2: 
         пригоди Патча в Лондонi”.
11.40 Х/ф “Мiстичнi пригоди цуценят 
         Санти”.
13.30 Х/ф “Аквамарин”.
15.20, 19.00 Панянка-селянка.
16.15 Богиня шопiнгу. 
         Повернення.
17.10, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.05 Розсмiши комiка.
21.00 Вiталька.
21.55 6 кадрiв.
22.50 Т/с “Свiтлофор”. (2).
23.15 Дурнєв+1.
23.45 Мiж нами.
00.45 Т/с “Закрита школа”. (2).

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 “До народних 
         джерел”
11.15 “Творчий портрет”
11.45 “Храми Поділля”
12.00 “Мамина школа”
12.30 “До чистих джерел”
13.00 “Назбиране”
13.30 Словами малечі 
         про цікаві речі
13.45 “Шляхами Тараса”
14.00 “Пісні нашого краю”
14.15 “Вінтаж
14.30 “Мелодії цимбалів Івана 
        Кавацюка”
15.00 “Невигадані історії”
15.30 “Спадщина”
16.00 “Просто неба”
16.15 “Чудесний канал”
18.30 “Новини України”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 Д/ф “Музеї України”
19.30 “Тема дня”
19.45 “В об’єктиві ТТБ”
20.00 “Пісні нашого краю”
20.15 “Будьте здорові”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Скарби роду”
21.30 “Урок… для батьків”
22.00 “Зустріч для вас”
22.30 “Час країни”
23.00 Д/Ф “Тарас Шевченко. 
        Заповіт”. 
23.35 “Вінтаж”

Enter-фiльм
08.15 Х/ф “Проданий смiх”.
10.40 “Жарт за жартом”.
11.45 Т/с “Прийдешньому столiттю”.
18.05 Х/ф “Приїжджа”.
19.45 Х/ф “Забута мелодiя 
        для флейти”.
22.15 Т/с “Ставка бiльша, нiж життя”.
00.15 Х/ф “Таємна прогулянка”.

ут 1
06.00 Православний календар.
06.05, 07.00, 08.00 Новини.
06.20 На слуху.
06.45, 07.40, 08.20 Гiсть студiї.
07.20 Ера будiвництва.
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.10 Т/с “МонтеКрiсто”.
10.00, 15.00, 19.00, 21.40 Громадське телебачення.
12.00, 14.30, 18.35 Новини.
12.25 Як Ваше здоров`я?
13.25 Ближче до народу.
13.55 Книга.ua.
14.45 Euronews.
17.10 Свiтло.
17.40 Околиця.
18.00 Фiнансова перспектива.
21.00 Пiдсумки дня.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.25 Шустер LIVE.
00.35 На слуху.
01.00 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”.
09.10 Х/ф “Iсторiя кохання, або 
         Новорiчний розiграш”.
11.10 Т/с “Склiфосовський”.
13.50 Х/ф “Справа лiкарiв”.
14.45 “Красуня за 12 годин 2”.
15.40 Т/с “Свати 4”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Асi”.
19.30 “ТСН”.
20.30 Т/с “Гюльчатай 2. Заради любовi”.
23.30 “ТСН”.
23.45 Т/с “Касл 2”. (2).
00.35 Т/с “Склiфосовський”.

інтер
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Новини.
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
11.20 Д/с “Слiдство вели...” 
12.00 Новини.
12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
13.30 “Судовi справи”.
14.00 Новини.
14.20 “Судовi справи”.
15.35 “Сiмейний суд”.
16.00 Новини.
16.20 “Сiмейний суд”.
16.50 Д/с “Слiдство вели...” 
17.45 Новини.
18.05 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Гетери майора Соколова”.
23.00 Т/с “Петрович”.
00.55 Д/ф “Ген жорстокостi”.

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Гра в кохання» 
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00 «Смаки культур»
07.35 «Погляд зблизька»
08.05 «Духовні роздуми»
08.20 ТНЕУ-калейдоскоп подій 
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Магія природи»
11.00 Дитяча година 
11.50 «Чарівний ключик»
12.10 «Музичні делікатеси»
12.40 «Відчиняй»
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Суперполіцейський» 
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
17.00 «Магія природи»
17.30 «Смаки культур»
19.00 Провінційні вісті
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Межа правди                     
21.30 «Автоакадемія»
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х.ф. «Куля» 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті

ICTV
05.55 Свiтанок.
07.00 Т/с “Опери”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.05 Анекдоти по-українськи.
10.15 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
13.50 Анекдоти по-українськи.
13.55 “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
14.55 Х/ф “Єгер”.
16.50 Т/с “Опери”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.05 Т/с “Чужий район 2”.
21.00 Свабода слова.
00.00 Т/с “Лiсник”.

стб
06.20 “Усе буде добре!”
08.10 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.55 “Зiркове життя”.
10.55 Х/ф “Мрiяти не шкiдливо”.
12.40 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
13.35 “МайстерШеф 2”.
16.00 “Усе буде добре!”
18.00 “Вiкна-новини”.
18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
20.05 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
21.05 Х/ф “Самара 2”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
00.15 “МайстерШеф 2”.

новий канал
06.15 М/с “Черепашки-нiндзя”.
06.35 М/с “Губка Боб”.
07.00 Пiдйом.
08.00 Т/с “Воронiни”.
09.00 Т/с “Не родись вродлива”.
09.50 Т/с “Татусевi доньки”.
15.00 Х/ф “Мiс Конгенiальнiсть 2”.
17.05 Т/с “Не родись вродлива”.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Т/с “Воронiни”.
22.00 Х/ф “Блакитна лагуна”.
00.00 Репортер.
00.05 Х/ф “Головне - не боятися”. (2).

канал “україна”
07.00, 9.00, 14.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10, 13.10, 15.20, 17.25, 22.30 Т/с “Слiд”.
10.25 Т/с “Шаман-2”.
12.15, 19.30 “Говорить Україна”.
14.20, 23.20 Т/с “Подружжя”. (2).
18.00 Т/с “Сашка”.
20.10 Т/с “Шаман-2”.
22.00 Подiї дня.
00.20 Т/с “Ментовськi вiйни-7”. (2).

тет
06.25, 8.20 М/с “Черепашки мутанти нiндзя”.
06.50 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.55 М/с “Русалонька”.
09.20 “Єралаш”.
10.10 Країна У.
12.35 Дайош молодьож.
13.30 Т/с “Ксена — принцеса-воїн”.
14.25 Т/с “Любить не любить”.
15.20, 19.00 Панянка-селянка.
16.15 Богиня шопiнгу. Повернення.
17.10, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.05 Розсмiши комiка.
21.00 Вiталька.
21.55 6 кадрiв.
22.50 Т/с “Свiтлофор”. (2).
23.45 Мiж нами.
00.45 Т/с “Закрита школа”. (2).

ттб
6.00 Гімн України
6.05 “Джерело духовності”
6.25 “Мій тренер - гімнастика”
6.45 “Пісні нашого краю”
7.00 Д/ф “Музеї України”
7.30 “Невигадані історії”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Будьте здорові”
10.30 “Сад. Город. Квітник”
11.00 “Дива цивілізації”
11.30 Д/Ф “Тарас Шевченко. Заповіт”. 
12.00 “В об’єктиві ТТБ”
12.15 “Випробуй на собі”
12.45 “До народних джерел”
13.00, 17.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”
13.30 “100 шедеврів”
13.45 “Новини України”
14.00 “Скарби роду”
14.30 “Мова про мову”
15.00 “Спадщина”
16.00 “Кобзар єднає Україну”
16.15 “Хатинка Василинки”
17.15 “Cтудмістечко”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Новини України”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.30 “Тема дня”
19.45 “Зона ризику”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “На часі”
21.30 “Діловий ритм”
22.30 “Час країни”
23.00 “Просто неба”
23.15 “Хата на Пріорці”
23.30 “Світлотіні”

Enter-фiльм
09.15 Х/ф “Вакансiя”.
10.30, 19.05 “Жарт за жартом”.
11.35, 17.20 Т/с “Клон”.
13.25, 20.05 Т/с “Зоя”.
15.25 Х/ф “Усе буде добре”.
22.05 Т/с “Ставка бiльша, нiж життя”.
00.05 Х/ф “Кримiнальний квартет”.

ут 1
06.00 Православний календар.
06.05, 07.00, 08.00 Новини.
06.20 На слуху.
06.45, 07.20, 07.40, 08.20 Гiсть студiї.
07.30 Ера бiзнесу.
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.10 Т/с “МонтеКрiсто”.
10.00, 15.00, 19.00, 21.40
           Громадське телебачення.
12.00, 14.30, 18.40 Новини.
12.25 Кордон держави.
12.40 Українська пiсня.
13.30 Дорослi iгри.
14.45 Euronews.
17.15 Подорожуй свiтом.
17.40 Шлях до ЧС ФIФА 2014 Бразилiя.
18.05 Фiнансова перспектива.
21.00 Пiдсумки дня.
22.50 Мегалот.
22.55 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.25 Шустер LIVE.
00.35 На слуху.
01.00 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”.
09.10 Т/с “Гюльчатай 2. Заради любовi”.
11.45 Т/с “Склiфосовський”.
13.45 Х/ф “Справа лiкарiв”.
14.40 “Красуня за 12 годин 2”.
15.40 Т/с “Свати 4”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Асi”.
19.30 “ТСН”.
20.30 Т/с “Гюльчатай 2. Заради любовi”.
22.25 “Чотири весiлля 3”.
23.50 “ТСН”.
00.05 Т/с “Касл 2”. (2).
00.55 Т/с “Склiфосовський”.

інтер
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Новини.
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
11.20 Д/с “Слiдство вели...” 
12.00 Новини.
12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
13.30 “Судовi справи”.
14.00 Новини.
14.20 “Судовi справи”.
15.35 “Сiмейний суд”.
16.00 Новини.
16.20 “Сiмейний суд”.
16.50 Д/с “Слiдство вели...” 
17.45 Новини.
18.05 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Гетери майора Соколова”.
23.00 Т/с “Петрович”.
01.00 Д/ф “Дiти-зiрки”.

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Гра в кохання» 
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00 Провінційні вісті
07.35 Межа правди                     
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Магія природи»
11.00 Дитяча година
12.10 «Гал-кліп»
12.40 «Автоакадемія»
13.00 А.Матвійчук «Полустанок любові»
14.00 Х.ф. «Секретарка» 
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
16.40 «Чарівний ключик»
17.00 «Магія природи»
17.30 «Сад,город,квітник»
17.45 «Духовні роздуми»
19.00 Провінційні вісті
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Соло»
21.30 «Музичні делікатеси»
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х.ф. «Головоломка» 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті

ICTV
05.50 Свiтанок.
06.50 Т/с “Опери”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.05 Анекдоти по-українськи.
10.25 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
13.50 “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
15.50 Т/с “Чужий район 2”.
16.50 Т/с “Опери”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.05 Т/с “Чужий район 2”.
21.50 Т/с “Лiсник”.
23.40 Х/ф “Зазубрене лезо”. (2).

стб
05.50 “Чужi помилки”.
06.35 “Усе буде добре!”
08.25 “Неймовiрна правда про зiрок”.
10.10 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
11.55 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
12.50 “МайстерШеф 2”.
16.00 “Усе буде добре!”
18.00 “Вiкна-новини”.
18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
20.05 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
21.05 Х/ф “Самара 2”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Хата на тата”.
00.05 “МайстерШеф 2”.

новий канал
06.15 М/с “Черепашки-нiндзя”.
06.35 М/с “Губка Боб”.
07.00 Пiдйом.
08.00 Т/с “Воронiни”.
08.55 Т/с “Не родись вродлива”.
09.50 Т/с “Щасливi разом”.
14.55 Х/ф “Блакитна лагуна”.
17.05 Т/с “Не родись вродлива”.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Т/с “Воронiни”.
22.00 Х/ф “Блакитна лагуна 2”.
23.55 Репортер.
00.00 Х/ф “Мiй янгол-охоронець”.

канал “україна”
07.00, 9.00, 14.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10, 13.10, 15.20, 17.25, 22.30 Т/с “Слiд”.
10.25 Т/с “Шаман-2”.
12.15, 19.30 “Говорить Україна”.
14.20, 23.20 Т/с “Подружжя”. (2).
18.00 Т/с “Сашка”.
20.10 Т/с “Шаман-2”.
22.00 Подiї дня.
00.20 Т/с “Ментовськi вiйни-7”. (2).

тет
06.25, 8.20 М/с “Черепашки мутанти нiндзя”.
06.50 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.55 М/с “Русалонька”.
09.20 “Єралаш”.
10.10 Одна за всiх.
12.35 Дайош молодьож.
13.30 Т/с “Ксена — принцеса-воїн”.
14.25 Т/с “Любить не любить”.
15.20, 19.00 Панянка-селянка.
16.15 Богиня шопiнгу. Повернення.
17.10, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.05 Розсмiши комiка.
21.00 Вiталька.
21.55 6 кадрiв.
22.50 Т/с “Свiтлофор”. (2).
23.45 Мiж нами.
00.45 Т/с “Закрита школа”. (2).

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 “ПрофStyle”
10.30 “Дива цивілізації”
11.00 “Мій рідний край”
11.15 “Іван Франко і Леся Українка”
11.35 “Хата на Пріорці”
12.00 “Студмістечко”
12.15 “Просто неба”
12.30 “На часі”
13.00, 17.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”
13.30 “Цивільний захист”
13.45 “Новини України”
14.00 “Зона ризику”
15.00 “Світлотіні”
15.30 “Удосвіта”
16.00 “Кобзар єднає Україну”
16.15 “Чудесний канал”
17.15 “Думки вголос ”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Новини України ”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.30 “Тема дня”
19.45 “Надія є”
20.00 “Час змін”
20.30 “Після школи”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Європа очима українця”
21.30 “Енергоманія”
22.30 “Час країни”
23.00 Д/Ф “Дві долі”
23.30 “Почерк долі”

Enter-фiльм
09.05 Х/ф “Мiй ласкавий i нiжний звiр”.
11.00, 19.05 “Жарт за жартом”.
12.00, 17.20 Т/с “Клон”.
13.45, 20.05 Т/с “Зоя”.
15.45 Х/ф “Сiльська iсторiя”.
22.05 Т/с “Ставка бiльша, нiж життя”.
00.05 Х/ф “Гангстери в океанi”.

ут 1
06.05 Свiт православ`я.
06.35 Вiд першої особи.
07.05 Панянка та кулiнар.
07.30 “Дружина”.
09.00 Шеф-кухар країни.
10.00, 15.00, 19.00, 21.35 
          Громадське телебачення.
12.00, 13.55, 14.55 Погода.
12.15 Бiатлон. Переслiдування (чол.)
13.10 Бiатлон. Переслiдування (жiн.)
14.10 Крок до зiрок.
17.05 Концертна програма “Тобi єдинiй”.
18.30 Дiловий свiт. Тиждень.
21.00 Пiдсумки тижня.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.40 “Дружина”.

канал «1+1»
06.15 Х/ф “Марiя-майстриня”.
07.40 М/ф.
08.10 М/с “Король-Лев. Тiмон i Пумба”.
09.00 “Лото-Забава”.
10.00 “Свiт навиворiт 5”.
11.05 “Голос країни 4. Перезавантаження”.
13.35 “Зiркова хронiка”.
14.40 М/ф “Машинi казки”.
14.45 Х/ф “Русалка”.
18.30 “Спецрепортаж. Операцiя Крим”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
21.00 “Голос країни 4. Перезавантаження”.
23.20 “Свiтське життя”.
00.20 “Що? Де? Коли?”

інтер
06.45 Х/ф “Навмисне не придумаєш”.
08.50 “Школа доктора 
       Комаровського. 
       Невiдкладна допомога”.
09.30 “Недiльнi новини”.
10.00 “Орел i решка. На краю свiту”.
11.00 Д/ф “Наталiя Варлей. 
          Нудно без Шурика”.
12.05 Т/с “Щасливий квиток”.
20.00 “Подробицi тижня”.
21.30 Х/ф “Вiй”.
00.05 Х/ф “Крига”.

TV-4
06.00 Х.ф. «Поет і княжна» 
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 «Духовні роздуми»
12.00 Х.ф. «Подвійна дитина» 
13.30 «Чарівний ключик»
14.00 «Сільський календар» 
14.30 Межа правди                     
15.30 «Про нас»
16.00 «Соло»
17.00 Вікно в Америку
17.20 «Слід»
17.40 «Смаки культур»
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. «Поспішне рішення» 
23.45 Час-тайм
00.00 Провінційні вісті. Тиждень

ICTV
06.00 Дача.
06.45 Х/ф “Неперевершений”.
08.30 Так$i.
09.00 Космонавти.
09.50 Зiрка YouTube.
11.00 Козирне життя.
11.30 Вам i не снилося!
12.05 Т/с “Лiсник”.
18.45 Факти тижня.
19.40 Х/ф “Полювання на пiранью”.
22.55 Х/ф “Ключ Саламандри”. (2).
00.45 Х/ф “Оповiдь про 
         Федота-стрiльця”. (2).

стб
06.25 Х/ф “Вам i не снилося”.
08.00 “Їмо вдома”.
09.00 “Усе буде смачно!”
09.50 “Караоке на Майданi”.
10.45 Х/ф “Успiх напрокат”.
12.25 Х/ф “Самара 2”.
16.00 “Україна має талант! 6”.
19.00 “Битва екстрасенсiв. 
         Чужi проти своїх”.
21.05 “Один за всiх”.
22.15 Х/ф “Мiй тато - льотчик”.
00.05 Х/ф “Вам i не снилося”.

новий канал
07.45 Церква Христова.
08.00 М/с “Черепашки-нiндзя”.
08.50 М/с “Том i Джерi-Шоу”.
10.30 Файна Юкрайна.
12.50 Х/ф “Незрiвнянний мiстер Фокс”.
14.30 М/ф “Альоша Попович i
          Тугарин Змiй”.
16.10 Х/ф “Рожева пантера”.
18.00 Х/ф “Рожева пантера 2”.
19.50 Х/ф “Скарби нацiї 2”. (2).
22.10 Х/ф “Найманi вбивцi”. (2).
00.40 Педан-Притула шоу.

канал “україна”
06.30 Подiї.
07.00 Х/ф “По слiду Фенiкса”.
09.00 Ласкаво просимо 
      з Аллою Крутою. У гостях М. Яремчук.
10.00, 11.00 Таємницi зiрок.
12.00 Т/с “Дорожнiй патруль-4”.
15.00 Х/ф “Любов Надежди”.
19.00 Подiї тижня.
20.00 Пристрастi на паркетi.
22.00 Т/с “Iнтерни”.
23.30 Великий футбол.

тет
06.00 Х/ф “Академiя пана Клякси”.
07.30 Байдикiвка.
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!”
10.35 М/с “Фiксики”.
11.00 М/ф “Барбi: казкова країна моди”.
12.45 Х/ф “Боги, мабуть,
         з’їхали з глузду”.
14.55 Панянка-селянка.
15.50 Мiй зможе.
17.10 Країна У.
19.00 Вiталька.
21.00 Розсмiши комiка.
22.50 Т/с “Секс i мiсто”. (2).

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 “Смак життя”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Крізь призму часу”
10.15 “Телемандри”
10.30 “Шляхами Тараса”
10.45 “Театральні зустрічі”
12.00 “7 природних чудес України”
12.15 “Спортивні меридіани”
12.30  “Українські народні пісні”
13.00 “Пісні нашого краю”
13.30 Д/Ф “Перший серед рівних”
14.00 “Поклик таланту ” 
15.40 “Любов гетьмана”
16.15 “Диволяндія”
16.45 “Екотур”
17.00 “Пісні нашого краю”
17.15 Словами малечі про
         цікаві речі
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Ботанічний музей”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “Мамина школа”
19.30 Д/Ф “Софіївка. Любов- Софії”
20.30 “Музична хвиля ТТБ”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Відверті діалоги”
22.00 “Музичний калейдоскоп ”
22.30 Д/Ф “Скрипка грає,
         голос має…”
23.00 “Посланіє…”

Enter-фiльм
10.00 Х/ф “Три товстуни”.
11.40 “Жарт за жартом”.
12.45 Х/ф “Карнавал”.
15.25 Х/ф “Табiр iде в небо”.
17.15 Х/ф “Дон Сезар де Базан”.
19.40 Х/ф “Кажан”.
22.10 Х/ф “Справа була в Пеньковi”.
23.50 Т/с “Азазель”.

ут 1
06.00 Православний календар.
06.05, 07.00, 08.00 Новини.
06.20 На слуху.
06.45, 07.40, 08.20 Гiсть студiї.
07.20 Ера будiвництва.
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.10 Т/с “МонтеКрiсто”.
10.00, 15.00, 19.00, 21.40
          Громадське телебачення.
12.00, 14.30, 18.40 Новини.
12.30 Контрольна робота.
12.50 Фольк-music.
13.50 Не вiр худому кухарю.
14.45 Euronews.
17.05 Бiатлон. Спринт (чол.)
18.05 Фiнансова перспектива.
21.00 Пiдсумки дня.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.25 Шустер LIVE.
00.35 На слуху.
01.00 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”.
09.10 Т/с “Гюльчатай 2. Заради любовi”.
10.55 Т/с “Склiфосовський”.
13.55 Х/ф “Справа лiкарiв”.
14.50 “Красуня за 12 годин 2”.
15.45 Т/с “Свати 4”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Асi”.
19.30 “ТСН”.
20.30 Т/с “Гюльчатай 2. Заради любовi”.
23.30 “ТСН”.
23.45 Т/с “Касл 2”. (2).
00.35 Т/с “Склiфосовський”.

інтер
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Новини.
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
11.20 Д/с “Слiдство вели...” 
12.00 Новини.
12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
13.30 “Судовi справи”.
14.00 Новини.
14.20 “Судовi справи”.
15.35 “Сiмейний суд”.
16.00 Новини.
16.20 “Сiмейний суд”.
16.50 Д/с “Слiдство вели...” 
17.45 Новини.
18.05 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Гетери майора Соколова”.
23.00 Т/с “Петрович”.
00.55 Д/ф “Жертви краси”.

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Гра в кохання» 
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00 Провінційні вісті
07.35 «Соло»
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Магія природи»
11.00 Дитяча година 
12.00 «Формула здоров’я»
13.00 А.Матвійчук «Полустанок любові»
14.00 Х.ф. «Захист Лужина» 
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
17.00 «Магія природи»
17.30 «Музичні делікатеси»
19.00 Провінційні вісті
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Знати більше
21.30 «Відчиняй»
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х.ф. «Зло» 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті

ICTV
05.50 Свiтанок.
06.50 Т/с “Опери”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.05 Анекдоти по-українськи.
10.20 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
13.55 Анекдоти по-українськи.
14.05 “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
15.05 Т/с “Чужий район 2”.
16.50 Т/с “Опери”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.05 Т/с “Братани 3”.
21.50 Т/с “Лiсник”.
23.45 Х/ф “Убивця”. (2).

стб
06.00 “Усе буде добре!”
07.50 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.35 Х/ф “Щасливого Шляху!”
11.25 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
12.15 “МайстерШеф 2”.
16.00 “Усе буде добре!”
18.00 “Вiкна-новини”.
18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
20.05 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
21.05 Х/ф “Самара 2”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Я соромлюся свого тiла”.
00.15 “МайстерШеф 2”.

новий канал
06.15 М/с “Черепашки-нiндзя”.
06.35 М/с “Губка Боб”.
07.00 Пiдйом.
08.00 Т/с “Воронiни”.
08.55 Т/с “Не родись вродлива”.
09.50 Т/с “Татусевi доньки”.
15.05 Х/ф “Блакитна лагуна 2”.
17.05 Т/с “Не родись вродлива”.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Т/с “Воронiни”.
22.00 Х/ф “Блакитна лагуна 3”.
23.45 Репортер.
23.50 Х/ф “Що трапилося минулої ночi”. (2).

канал “україна”
06.00 Т/с “Дорожнiй патруль-4”.
07.00, 9.00, 14.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10, 13.10, 15.20, 17.25, 22.30 Т/с “Слiд”.
10.25 Т/с “Шаман-2”.
12.15, 19.30 “Говорить Україна”.
14.20, 23.20 Т/с “Подружжя”. (2).
18.00 Т/с “Сашка”.
20.10 Т/с “Шаман-2”.
22.00 Подiї дня.
00.20 Т/с “Ментовськi вiйни-7”. (2).

тет
06.25, 8.20 М/с “Черепашки мутанти нiндзя”.
06.50 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.55 М/с “Русалонька”.
09.20 “Єралаш”.
10.10 Країна У.
12.35 Дайош молодьож.
13.30 Т/с “Ксена — принцеса-воїн”.
14.25 Т/с “Любить не любить”.
15.20, 19.00 Панянка-селянка.
16.15 Богиня шопiнгу. Повернення.
17.10, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.05 Розсмiши комiка.
21.00 Вiталька.
21.55 6 кадрiв.
22.50 Т/с “Свiтлофор”. (2).
23.45 Мiж нами.
00.45 Т/с “Закрита школа”. (2).

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 “Мій рідний край”
10.45 “Назбиране”
11.00 Д/Ф “Дві долі”
11.30 “Так було”
11.45 “Сад. Город. Квітник”
12.00 “Після школи”
12.15 “Надія є”
12.30 “Європа очима українця”
13.00, 17.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”
13.30 “Історія одного експоната”
13.45 “Новини України”
14.00 Уряд на зв’язку з громадянами
14.30 “Фабрика ідей”  
15.00 “Музеями Тернопілля”
15.20 “Де пахнув сніг”
16.00 “Кобзар єднає Україну”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Пісні нашого краю”
17.15 “Загублені у часі”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Новини України”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.30 “Тема дня”
19.45 “Що робити?”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “На часі”
21.30 “Розмова без нотацій”
22.30 “Час країни”
23.00 Д/Ф “Історичні коштовності України”
23.30 “Почерк долі”

Enter-фiльм
09.30 Х/ф “Мар’я-майстерниця”.
10.50, 19.05 “Жарт за жартом”.
11.55, 17.20 Т/с “Клон”.
13.40 Т/с “Зоя”.
15.40 Х/ф “Дорога Олена Сергiївна”.
20.05 Т/с “Вiдкричать журавлi”.
22.05 Т/с “Ставка бiльша, нiж життя”.
00.05 Х/ф “СОС над тайгою”.

ут 1
06.00 Православний календар.
06.05, 07.00, 08.00 Новини.
06.20 На слуху.
06.45, 07.20, 07.40, 08.20 Гiсть студiї.
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.10 Т/с “МонтеКрiсто”.
10.00, 15.00, 19.00, 21.40 
          Громадське телебачення.
12.00, 14.30, 18.40 Новини.
12.25 Вiра. Надiя. Любов.
13.25 Українського роду.
13.50 “Таємницi успiху”.
14.45 Euronews.
17.05 “Надвечiр`я”.
18.05 Фiнансова перспектива.
21.00 Пiдсумки дня.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
23.00 Пiдсумки.
23.20 На слуху.
23.45 Вiд першої особи.
00.10 Х/ф “За щастям”.

канал «1+1»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00 “ТСН”.
06.45, 07.10, 08.10 “Снiданок з 1+1”.
09.10 Т/с “Гюльчатай 2. Заради любовi”.
11.50 Т/с “Склiфосовський”.
13.50 Х/ф “Справа лiкарiв”.
14.45 “Красуня за 12 годин 2”.
15.45 Т/с “Свати 4”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Асi”.
19.30 “ТСН”.
20.30 “Сказочная Русь”.
21.05 “Вечiрнiй Київ - 2013”.
22.55 “Супергерої”.
23.55 Х/ф “Суперстар”. (2).

інтер
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Новини.
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
11.20 Д/с “Слiдство вели...” 
12.00 Новини.
12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
13.30 “Судовi справи”.
14.00 Новини.
14.20 “Судовi справи”.
15.35 “Сiмейний суд”.
16.00 Новини.
16.20 “Сiмейний суд”.
16.50 Д/с “Слiдство вели...” 
17.45 Новини.
18.05 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Незабудки”.
00.50 Д/ф “Життя в кредит”.

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Гра в кохання» 
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 «Магія природи»
11.00 Дитяча година 
11.50 «Чарівний ключик»
12.10 «Гал-кліп»
12.40 «Сад,город,квітник»
13.10 Хіт-парад                                             
14.00 Х.ф. «Крутися,стріляй,біжи» 
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
17.00 «Магія природи»
17.30 «Відчиняй»
19.00 Провінційні вісті
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 ТНЕУ - калейдоскоп подій
20.10 «Погляд зблизька»
20.40 «Слід»
21.30 «Духовні роздуми»
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х.ф. «Здрастуй,смуток» 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті

ICTV
05.50 Свiтанок.
06.55 Т/с “Опери”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.05 Анекдоти по-українськи.
10.25 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.05 “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
13.55 Т/с “На крилах”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.05 Т/с “Братани 3”.
21.50 Т/с “Лiсник”.
23.40 Х/ф “Довгий поцiлунок на нiч”. (2).

стб
06.35 “Неймовiрна правда про зiрок”.
08.10 Х/ф “Зимовий сон”.
10.15 Х/ф “Катерина”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
20.00 “Холостяк 4”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.35 “Холостяк 4”.
00.55 “Холостяк4. Як вийти замiж”.

новий канал
06.15 М/с “Черепашки-нiндзя”.
06.35 М/с “Губка Боб”.
07.00 Пiдйом.
08.00 Т/с “Воронiни”.
08.55 Т/с “Не родись вродлива”.
09.45 Т/с “Воронiни”.
15.15 Х/ф “Блакитна лагуна 3”.
17.05 Т/с “Не родись вродлива”.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Т/с “Воронiни”.
22.00 Х/ф “Турецька для початкiвцiв”. (2).
00.05 Репортер.
00.10 Х/ф “Як по маслу”. (2).

канал “україна”
06.00 Т/с “Дорожнiй патруль-4”.
06.50 Срiбний апельсин.
07.00, 9.00, 14.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10, 13.10, 15.20, 17.20, 21.10, 
        22.30 Т/с “Слiд”.
10.25 Т/с “Шаман-2”.
12.15, 19.30 “Говорить Україна”.
14.20, 23.20 Т/с “Подружжя”. (2).
18.00 Т/с “Сашка”.
22.00, 2.10 Подiї дня.
00.20 Т/с “Ментовськi вiйни-7”. (2).

тет
06.25, 8.20 М/с “Черепашки мутанти нiндзя”.
06.50 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.55 М/с “Русалонька”.
09.20 “Єралаш”.
10.10 Вiталька.
12.35 Дайош молодьож.
13.30 Т/с “Ксена — принцеса-воїн”.
14.25 Т/с “Любить не любить”.
15.20, 19.00 Панянка-селянка.
16.15 Iкона стилю.
17.10 Пiвцарства за кохання.
18.05 Розсмiши комiка.
20.00 Х/ф “I цiлого свiту замало”.
22.25 6 кадрiв.
22.50 Т/с “Свiтлофор”. (2).
23.45 Мiж нами.
00.45 Т/с “Закрита школа”. (2).

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 “Сад. Город. Квітник”
10.30 Д/Ф “Художник Катерина Білокур”
11.00 “Світ квітів”
11.30 Д/Ф “Хотин”
11.45 “У світі незвичайного”
12.00 “Загублені у часі”
12.20 “Тернопілля крізь роки”
12.30 “На часі”
13.00, 17.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”
13.30 “Так було”
13.45 “Новини України”
14.00 “Що робити?”
15.00 “Біля рідних джерел”
15.30 “Повір у себе”
16.00 “Кобзар єднає Україну”
16.15 “Чудесний канал”
17.15 “Економічний інтерес”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Новини України ”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.30 “Актуально”
19.45 “Західний експрес”
20.00 “Слід”
20.30 “Пісні нашого краю”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Захисник Вітчизни-рятувальник”
21.30 “Абетка здоров’я”
22.30 “Час країни”
23.00 Д/Ф “Микола Вінграновський”
23.50 “Храми Поділля”

Enter-фiльм
08.00 Х/ф “Труффальдiно з Бергамо”.
10.20, 18.50 “Жарт за жартом”.
11.20, 17.00 Т/с “Клон”.
13.05, 20.00 Т/с “Вiдкричать журавлi”.
15.05 Х/ф “Мiй ласкавий i нiжний звiр”.
22.00 Т/с “Ставка бiльша, нiж життя”.
00.00 Х/ф “На небезпечнiй межi”.

ут 1
06.00 Пiдсумки.
06.20 Ну слуху.
06.50 Х/ф “За щастям”.
08.30 Панянка та кулiнар.
09.00 Армiя.
09.10 Православний вiсник.
10.00, 15.00, 19.00, 21.35 
         Громадське телебачення.
12.10 Моменти життя.
13.10 Бiатлон. Спринт (чол.)
14.40 Український акцент.
17.05 Бiатлон. Спринт (жiн.)
18.35 Золотий гусак.
21.00 Пiдсумки дня.
22.50 Мегалот.
22.55 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.10 Концерт “Мама, вiчна i кохана”.

канал «1+1»
06.15 “ТСН”.
07.00 “Хто там?”
08.05 М/с “Король-Лев. Тiмон i Пумба”.
08.55 М/ф “Енгрi бердс”.
09.00 “Свiтське життя”.
10.00 “Сказочная Русь”.
10.35 Т/с “Свати 4”.
14.45 “Вечiрнiй Київ - 2013”.
16.40 “Вечiрнiй квартал. 8 березня”.
18.30 “Розсмiши комiка 5”.
19.30 “ТСН”.
20.15 “Вечiрнiй квартал”.
22.15 Х/ф “1+1”.
00.40 Х/ф “Хайджек”. (2).

інтер
07.05 Х/ф “Ми з джазу”.
08.40 “Школа доктора Комаровського”.
09.30 Новини.
10.00 Д/ф “Вода”.
11.45 Х/ф “Наречений за оголошенням”.
13.50 Т/с “Незабудки”.
17.45 Новини.
18.05 Х/ф “Пiдмiна в одну мить”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Х/ф “Пiдмiна в одну мить”.
22.55 Х/ф “Навмисне не придумаєш”.
01.05 Х/ф “Таємничий острiв”.

TV-4
06.00 «Відчиняй»
06.30 «Про нас»
06.45, 09.15, 11.00 Ранковий фітнес 
07.00 Провінційні вісті
07.35 Х.ф. «Поет і княжна» 
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
12.30 115 років гімназії 
         ім.І.Франка в Тернополі
14.30 «Смаки культур»
14.45 Мультфільми
15.00 Х.ф. «Подвійна дитина» 
16.30 Дім книги
17.00 Хіт-парад 
17.50 ТНЕУ - калейдоскоп подій 
18.00 Наші вітання
19.00 «Сад,город,квітник»
19.30 «Музичні делікатеси»
20.10 «Соло»
21.00 Концерт «Океан Ельзи» 
        на Майдані Незалежності
22.00 Хіт-парад
23.00 «Смаки культур»
23.40 Час-Тайм
00.00 Х.ф. «Будинок,який купила Мері» 

ICTV
05.55 Факти.
06.25 Х/ф “Батареї в комплект не входять”.
08.05 Зiрка YouTube.
09.15 Дача.
10.10 Т/с “Братани 3”.
13.40 Х/ф “Мiсце зустрiчi змiнити
          не можна”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Надзвичайнi новини.
19.50 Х/ф “Мiсце зустрiчi змiнити
           не можна”.
21.20 Х/ф “Ворошиловський стрiлець”.
23.10 Х/ф “Ключ Саламандри”. (2).
01.00 Х/ф “Морфiй”. (2).

стб
07.05 “Караоке на Майданi”.
07.55 “Їмо вдома”.
09.00 “Усе буде смачно!”
10.05 Х/ф “Джентльмени удачi”.
11.50 “Холостяк 4”.
16.10 “Холостяк4. Як вийти замiж”.
17.05 “Хата на тата”.
19.00 “Україна має талант! 6”.
21.55 “Детектор брехнi 5”.
23.00 “Я соромлюся свого тiла”.
00.50 Х/ф “Зимовий сон”.

новий канал
06.20 М/с “Маска”.
08.10 М/с “Черепашки-нiндзя”.
09.05 М/с “Том i Джерi-Шоу”.
10.00 Ревiзор.
12.35 Пристрастi за Ревiзором.
14.00 Т/с “Воронiни”.
16.00 Х/ф “Турецька для початкiвцiв”.
18.00 М/ф “Альоша Попович
         i Тугарин Змiй”.
19.40 Х/ф “Скарб нацiї”.
22.00 Педан-Притула шоу.
23.25 Х/ф “Пипець”. (2).

канал “україна”
07.00, 19.00 Подiї.
07.10 Т/с “Iнтерни”.
10.00 Один за сто годин.
11.00 Х/ф “По слiду Фенiкса”.
13.00 Т/с “А снiг кружляє”.
17.00 Т/с “Висока кухня”.
21.30 Х/ф “Любов Надежди”.
01.30 Т/с “Ментовськi вiйни-7”. (2).

тет
06.00 Х/ф “Академiя пана Клякси”.
07.30 Байдикiвка.
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!”
10.35 М/ф “Монстр у Парижi”.
12.25 М/ф “Червона Шапка проти зла”.
13.50 Панянка-селянка.
15.35 Х/ф “Боги, мабуть, з’їхали з глузду”.
17.40 Х/ф “I цiлого свiту замало”.
20.05 Вiталька.
21.00 Розсмiши комiка.
22.50 Т/с “Секс i мiсто”. (2).
00.45 Х/ф “Планета страху”. (3).

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 “Біля рідних джерел”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Пісні нашого краю”
10.15 “Назбиране ”
10.30 “Світ квітів”
11.00 “Телемандри”
11.15 “Фільм-дітям”
12.00 “Обереги”
12.20 “У світі незвичайного”
12.30 “Музичний калейдоскоп ”
13.00 “Слід” 
13.30 “Наш Кобзар”
13.45 “Новини України”
14.00 “Театральні зустрічі”
15.10 Концерт В.Зінкевича
15.45 Д/Ф “Кам’янець-Подільський”
16.00 “Михайловський музей”
16.15 “Поліське коло”
16.45 “Мандри кота Фініка”
17.00 “Пісні нашого краю”
17.15 “ПрофStyle”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Назбиране”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “Панорама подій”
19.30 “Скарби роду ”
20.00 “Крізь призму часу”
20.15 “Спортивні меридіани”
20.30 “Щляхами Тараса”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Поклик таланту ”
22.20 7 природних чудес України
22.30 Д/Ф “Перший серед рівних”
23.00 “Українські народні пісні”
23.30 Д/Ф “А жити треба”

Enter-фiльм
10.30 Х/ф “Мар’я-майстерниця”.
11.50 “Жарт за жартом”.
12.50 Х/ф “Табiр iде в небо”.
14.40 Х/ф “Дон Сезар де Базан”.
17.10 Х/ф “Кажан”.
19.35 Х/ф “Карнавал”.
22.20 Х/ф “Труффальдiно з Бергамо”.
00.40 Бiйцiвський клуб.
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Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

Хресна дорога — це молит-
ва, в якій роздумуємо про 
шлях Спасителя від дому 
Пилата до Голгофи. 

Це богослужіння, що спону-
кає нас до глибокої задуми над 
терпіннями Ісуса Христа. Це 
Його шлях і наша Хресна доро-
га. Бо сказав Господь: “Коли 

хтось хоче йти за мною, нехай 
зречеться себе самого, візьме 
хрест свій і йде за мною” (Мт. 
16.24). Минулої середи, 5 бе-
резня, над страстями Господні-
ми під час першої Хресної до-
роги розважали віряни храму 
Пресвятої Параскеви Сербської 
в Байківцях.

Учасники символічної Хрес-
ної дороги пройшли 14 стацій, 
кожна з яких символізує епізод 
біблійного Хресного шляху Ісу-

са. Переживаючи Хресну дорогу 
як молитву, тобто зустріч із Бо-
гом, кожен віднаходив у ній се-
бе, Ісуса в своєму житті, який 
був присутній у момент, коли 
нам було погано, коли нас не 
зрозуміли, коли до чогось зму-
шували. 

На завершення Хресної до-
роги о. Віталій Дзюба звернувся 
до парафіян: “Великий смуток, 
напруга і тремтіння душі супро-
воджують сьогодні українців, — 

сказав о. Ві-
талій. — Ми 
навіть у 
с трашному 
сні не могли 
уявити, що 
будемо за-
синати і про-
кидатися з 
однією дум-
кою: “Чи не 
п о ч а л о с я 
к р о в о п р о -
лиття?”. Сьо-
годні, йдучи 
символічною 
Хресною До-
рогою, я не 
тільки до 
вас, а й до 
себе про-
мовляю сло-
ва, щоб ми 
дивилися на 
Ісуса, розу-
міючи, що на 
все Божа 
воля. Ми 
д и в и м о с я 
на Ісуса і розуміємо, що так, як 
він взяв свій хрест і виконав Бо-
жу волю, так само повинні вчи-
нити і ми. Якщо прийде час і 
потреба, ми сміливо візьмемо 
на себе відповідальність за до-
лю України і будемо йти в бо-
ротьбу”.

Роздумуючи над Христовими 
страстями, кожен із нас мав 
можливість запитати себе, чи 
вміємо належно оцінити Його 
заслуги, чи зворушує нас мило-
сердя Господа і Його криваві 
сльози? Ми не можемо бути 
байдужими до того, як знуща-
лися над Христом, а насамкі-

нець увінчали Його терновим 
вінком. Ісус чекає на кожного з 
нас, просить впустити Його у 
наші серця. Бо ми ще раз роз-
пинаємо Господа, коли Його не 
вибираємо, коли не йдемо за 
Ним. Спаситель чекає на наше 
щире каяття через таїнство свя-
тої сповіді. Він вислухає наші 
молитви. І ніколи нас не покине, 
а порадить, що маємо робити, 
аби осягнути життя вічне.

Після спільної молитви віря-
ни Байковець з Божим благо-
словенням о. Віталія Дзюби по-
кидали святий храм і несли йо-
го до своїх осель з надією на 
поміч і Боже спасіння.

Духовні роздуми ●

“Все, що ви вчинили одному  
з найменших братів Моїх, — 

те Мені ви вчинили”
 Євангеліє від Матвія  

(25:35, 38, 40).

Учасники першої Хресної дороги  
у час Великого посту 2014 року в Байківцях.

Настоятель храму Пресвятої Параскеви  
Сербської в Байківцях о. Віталій Дзюба.

Наша 
сторінка

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

Новації ● Оголошення ●

Ірина ЮРКО.

Як анонсувало видання “Бай-
ківці і байківчани” у попере-
дньому номері, 3 березня 
2014 року почав роботу офі-
ційний сайт Байковецької 
сільської ради за адресою 
http://bajkivci.org/.

На інформаційному ресурсі 
сільської ради 7 окремих розділів 
–  “Головна”, “Село”, “Сільська 
рада”, “Документи”, “Довідник”,  
“Архів”, “Контакти”, наповнені  
актуальними матеріалами. На  
сайті є персональний склад ради, 
розміщено генеральний план на-
селеного пункту, розклад руху 
маршрутних таксі “Тернопіль-
Байківці”, графік прийому грома-
дян, статистичні дані, фото, інша 
важлива інформація. Надалі у віль-
ному доступі будуть новини щодо 
роботи сесій Байковецької сіль-
ської ради, результатів роботи по-
стійних комісій, а також актуальні 
новини з життя мешканців села. 

Користувачі офіційного сайту 
мають можливість звернутися до 
органу місцевого самоврядуван-
ня, взяти участь в обговоренні 
актуальних питань життя терито-
ріальної громади. Адреси елек-

тронної пошти Байковецької 
сільської ради – bsr02@ukr.net,  
info@bajkivci.org. Адміністратор 
сайту – бухгалтер-діловод Бай-
ковецької сільської ради Ірина 
Сич.

www.bajkivci.org У неділю,  
9 березня, о 15 год. 
в будинку культури 

с. Байківці 
відбудуться 
урочистості  

з нагоди 200-річчя 
від дня народження 

Тараса  
Григоровича 
Шевченка.
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Знай наших! ●

Ірина ЮРКО.

Одного разу дружина Юрія 
Музичка увімкнула телеві-
зор і побачила, як у новин-
ному сюжеті про столичний 
Майдан несуть тіло люди-
ни. Взуття потерпілого бу-
ло дуже схоже на взуття її 
чоловіка, який в той час 
теж був у Києві. Відповіді 
на численні дзвінки не бу-
ло. Можна собі лише уяви-
ти, яка паніка і страх опа-
нували молоду жінку вдома 
з двома маленькими ді-
тьми. На щастя, виявило-
ся, що Юрій живий і здоро-
вий. 

Депутат Байковецької сіль-
ської ради, місцевий підприє-
мець Юрій Музичко поїхав до 
Києва одразу, коли у криваву 
ніч 30 листопада “беркутівці”  
жорстоко розігнали мирний 
Майдан студентів. Відтоді він 
перебував у гарячих точках 
столиці. Під час одного зі своїх 
візитів додому (загалом він 
дев’ять разів їздив на Майдан) 
пан Юрій зайшов у редакцію 
“Подільського слова” і поділив-
ся з нашими читачами свідчен-
нями про свавілля влади і про 
мужність простих українців.

— Юрію Володимировичу, 
розкажіть, будь ласка, що 
Вас привело на Майдан?

— Як і сотні тисяч українців, 
на Майдан мене покликало 
прагнення до справді вільної та 
незалежної від бандитів і ко-
рупціонерів держави. У мене 
зростає двоє маленьких синів 
— як я можу байдуже спостері-
гати, коли вирішується доля 
моїх дітей? Ця перемога Май-
дану — це тільки перший етап 
еволюції громадянського сус-
пільства нашої держави. Для 

багатьох з тих, хто пройшов че-
рез Майдан, саме “пройшов”, 
знадобиться час на осмислен-
ня і переосмислення власних 
стану і поглядів, освіченості й 
невігластва, культури й амо-
ральності. 

Спочатку я організовував по-
їздки у Київ на дві-три доби 
автобусом на 20 осіб. З нами 
їздили депутати сільської ради, 
мешканці сіл Байківці, Ігрови-
ця, м. Тернополя, навіть з 
Львівщини. Зазвичай ми їхали 
не у вихідні, а в будні, тоді, ко-
ли кількість людей на Майдані 
зменшувалася. Після подій 16 
січня, коли у Верховній Раді 
прийняли “диктаторські” зако-
ни, в столиці стало небезпечні-
ше, охочих їхати туди відчутно 
поменшало. Тому я, Микола 
Ференц, Михайло Руснак, 
Мар’ян Гарбуз, Петро Стефу-
рак почали їздити з активіста-
ми ГО “Майдан” у Тернополі.

— Чим доводилося  
займатися на Майдані в Киє-
ві?

— Найбільше часу проводив 
на барикадах перед Київською 
міською державною адміністра-
цією, перед так званим “Шта-
бом революції”. Там допомагав 
будувати барикади, прибирати 
сміття, підносити дрова, бру-
ківку, колеса. Благо, завжди 
було, де відновити сили — у 
Києві живе мій добрий товариш 
Михайло, який також присвятив 
себе Майдану. Спали ми за-
звичай удень, адже вночі па-
трулювання було більш необ-
хідним. Там люди працюють, як 
бджоли, швидко самоорганізо-
вуються, миттєво беруться до 
справи. 

— Навіть коли у Києві по-
чали вбивати людей, ви пої-
хали знову. Чи не було 
страшно?

— Це вдома страшно, перед 
телевізором. На Майдані така 
енергетика, що страх та інші 
подібні емоції просто зникають, 
натомість більшає рішучості, 
сміливості. Чому? Бо знаєш, 
що поряд тебе однодумці, по-
братими, що допоможуть, під-
тримають, врятують у критич-
ний момент. З часом починаєш 
звикати до вибухів і пострілів, і 
берешся за діло — носиш дро-
ва, б’єш бруківку, переносиш 
матеріали для укріплення бари-
кад. До слова, звуки битої бру-
ківки завжди додавали нам ба-
дьорості і сміливості. Коли нас 
травили газом, поруч вибухали 
гранати, стріляли, відважні ді-
вчата приносили чай і молоко, 
випромінюючи позитивні емоції 
і підтримку. Це теж було дуже 
важливо. 

— Що Вас найбільше вра-
зило, перебуваючи у центрі 
гарячих точок?

— Звісно, боляче було бачити 
поранення і смерті, навіть зараз 
ще не можу прийти до тями від 
побаченого. З думок не вихо-
дять молитви тисяч людей, з 
якими сперечались вибухи бер-
кутівських гранат та постріли. 
Але позитивних вражень наба-
гато більше. Для мене Майдан 
став початком нової сторінки 
буття.

— Що Ви робили, аби вбе-
регти себе від куль і вибу-
хів?

— Під час однієї з останніх 
моїх поїздок на Майдан хлопці 
з партії “УДАР” у Тернополі 
принесли до нашого автобуса 
кілька бронежилетів. Ними й 
обмінювалися — той, хто йшов 
відпочивати, віддавав захист 
іншим. Однак, знайдені вико-
ристані набої свідчать, що наші 
бронежилети малодієві. Мали 
засоби захисту від гранат, які 

одягали на ноги.
— З ким доводилося спіл-

куватися у цей час в Києві?
— Якось розмовляв з двома 

дніпропетровськими студента-
ми. Вони тоді були вдягнені в 
одяг євромайданівців, це було 
небезпечно, адже в той час 
правоохоронні органи та “бер-
кутівці” якраз і полювали на 
таких. Ці сміливі хлопці розпо-
віли, що приїхали в Київ за 
останні гроші, відтак, записа-
лися до “тітушок”, взяли у них 

по 50 грн., як завдаток за 
участь в Антимайдані, і втекли 
на Євромайдан. Але і на Май-
дані теж зустрічалися аферис-
ти, які крали гроші та їжу.

— Майдан живе. Чи плану-
єте повертатися туди знову?

— Майдан повинен стояти, 
доки не проведемо повне очи-
щення України від бандитів при 
владі. Майдан має стояти як 
застереження, що саме ми, на-
род, а не політики, є джерелом 
влади.

Юрій Музичко:  
“Для мене Майдан став 
початком нового відліку”

Депутат Байковецької сільської ради Юрій Музичко 
на Євромайдані в Києві був 9 разів.

Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

5 березня у спортивній кім-
наті Байковецької школи 
відбулися змагання з шахів 
“Біла тура” серед шкіл І-ІІ і 
І-ІІІ ступенів Тернопільсько-
го району. 

Організатор змагань — сектор 
молоді та спорту спільно з відді-
лом освіти Тернопільської рай-
держадміністрації. Спонсор — 
генеральний директор ТОВ 
“Most-Україна” Олександр  
Твердохліб.

Як зазначив вчитель фізично-

го виховання, головний суддя 
змагань Руслан Степанович Ка-
сарда, шахи — популярний інте-
лектуальний вид спорту з давні-
ми історичними традиціями. “Гра 
в шахи у школярів розвиває ло-
гічне мислення, сприяє покра-
щенню пам’яті, відкриває зді-
бності до критичного самоаналі-
зу та самостійного прийняття рі-
шень, стимулює виховання ви-
тримки та відповідальності за 
доручену справу”, — сказав Рус-
лан Степанович. До слова, люби-
телів шахів в Україні налічується 
більше мільйона осіб.

Участь у районному конкурсі 
взяли 32 учні з восьми шкіл Тер-

нопільського району, вік 
яких не перевищує 14 
років, — це представни-
ки Байковецької і Шлях-
тинецької ЗОШ І-ІІ ст. 
(вчитель фізичного ви-
ховання Руслан Степа-
нович Касарда), Анге-
лівської ЗОШ І-ІІІ ст. 
(вчитель — Богдан Ми-
колайович Смачило), 
НВК “Великобірківська 
ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія ім. 
С. Балея” (вчитель — 
Андрій Павлович Дут-
ка), Великогаївської 
ЗОШ І-ІІІ ст. (вчитель — 
Петро Іванович Біднюк), 

Петриківської і Мар’янівської 
ЗОШ І-ІІ ст. (вчитель — Володи-
мир Ярославович Васильцьо), 
Йосипівської ЗОШ І-ІІ ст. (вчи-
тель — Юрій Стефанович Табас). 
Завідувач сектором молоді та 
спорту Василь Заторський фіксу-
вав офіційні результати змагань.

Кожна з 8 команд складалася 
з трьох учнів і однієї учениці. 
Партія тривала по 20 хв., а час 
звіряли за спеціальним годинни-
ком. Відтак, за результатами 
змагань головний приз — кубок, 
медалі і грамоти, — виграли учні 
Великогаївської школи. Нагоро-
ди за друге призове місце вручи-

ли школярам з смт. Великі Бірки. 
Третю призову позицію завоюва-
ли байковецькі школярі. Усіх 
учасників змагань запросили до 
святкового столу у їдальні Байко-
вецької школи.

Переможці районного конкур-
су з шахів “Біла тура” візьмуть 
участь в обласному етапі шкіль-
них змагань, який відбудеться 
22-23 березня у “Шашко-
шаховому клубі “Авангард” у м. 
Тернополі. 10 березня о 10 год. у 
Байковецькій ЗОШ І-ІІ ст. відбу-
дуться змагання з гри у шашки 
серед учнів шкіл Тернопільського 
району.

Конкурси ●

“Біла тура”: районний етап 

Кожен з учасників змагань “Біла тура” почувався полководцем 
шахового війська, де для воєнних маневрів — 64 клітини  

світлого та темного кольорів, а солдат-пішак може змусити  
до капітуляції навіть короля.

Під час змагань з шахів “Біла тура” серед шкіл І-ІІ і І-ІІІ ступенів Тернопільського району  
у спортивній кімнаті Байковецької ЗОШ І-ІІ ст., 5 березня 2014 року.
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Байківці і байківчани

Байківчанка Оксана Паращук 
вважає, що вишивка хрести-
ком – цікаве, хоч і тривале 
заняття, якому, як і будь-якій 
творчій діяльності, потрібно 
віддаватися сповна. Той, хто 
захоплений вишивкою, як 
пані Оксана, знає, чому лю-
бить це заняття, – вся спра-
ва у процесі творення, коли 
на твоїх очах відбувається 
народження краси, у відчутті 
задоволення і радості, що 
приходить із закінченням 
складної роботи. Вишивці, 
безумовно, потрібно приді-
ляти багато вільного часу, 
необхідно налаштувати себе 
на гарний настрій і сприйма-
ти свою роботу як корисну і 
вишукану працю. Виходить, 
така справа до певної міри 
розкіш.

Не гаснуть полотняні 
письмена

Оксана Паращук народилася у 
Тернополі. У дитинстві разом з мо-
лодшою сестрою Світланою літні і 
зимові канікули проводила у бабусі 
Ганни Іванівни, в селі Олесине Ко-
зівського району. “Взимку на ве-
чорниці до бабці часто приходили 
подруги, — згадує Оксана Іванівна. 
— Кожна жінка приносила своє по-
лотно. Це було захоплююче видо-
вище. Звісно, нам з сестрою теж 
дуже кортіло вишивати. Спочатку 
мені купили тканину для серветки з 
намальованою схемою, на якій ба-
буся вперше навчала, як правиль-
но класти хрестик – права нитка 
повинна бути знизу, ліва зверху. 

Найголовніше, 
щоб вишиття 
йшло в один 
бік, від цього 
залежить ви-
гляд і енерге-
тика майбут-
ньої вишивки. 
Так само і з 
приготуванням 
їжі – помішува-
ти страви слід 
виключно в  
одну сторону”. 
І по татовій лі-
нії на Стрий-
щині Львівської 
області родичі 
пані Оксани 
були не байду-
жі до вишиття. 
Жінка з захо-
пленням при-
гадує кімнату 
тітки у Стрию, 
яка облашту-
вала її з влас-
них виробів: 
“Там усе було 
вишите – від 
скатертини , 
рушників на 

стіні, гардин і до килима!”. 
У юному віці, як і більшість  

одноліток, Оксана Паращук продо-
вжувала навчатися майстерності 
макраме, вишивки і в’язання у ви-
кладача гуртка Палацу піонерів у 
Тернополі. У шостому класі бабуся 
вперше довірила їй “дорослу ви-
шивку” – зашивати полотно на 
рушникові. Вийшло гарно, так за-
хоплення переросло в щоденну 
улюблену справу. Потяг до голки і 
нитки супроводжував Оксану Іва-
нівну і під час навчання в Креме-
нецькому педагогічному училищі, 
де вона опановувала фах педагога 
дошкільної освіти. Тоді вишила 
перший портрет Тараса Шевченка 
на картині-рушнику, з ласкавим 
зверненням до Кобзаря: “Спи, Та-
расе, батьку рідний”. 

Має Оксана Іванівна і свої пра-
вила у вишиванні. Перед тим, як 
почати роботу на полотні, жінка 
обов’язково молиться до Господа. 
Вишиває виключно на домоткано-
му полотні, косим хрестиком. “Ви-
шитий одяг буде вічним, якщо 
правильно обрати нитки, — пере-
конана майстриня. — Якщо змоче-
ну нитку протягнути по білій сер-
ветці і її колір не забруднить папір, 
можна сміливо використовувати 
такі нитки”. 

Нині в арсеналі майстрині Окса-
ни Паращук є більше сотні виробів 
з вишивки, це – ікони, рушники, 
серветки, картини, одяг. Найближ-
чі родичі носять ексклюзивні виши-
ванки авторства пані Оксани. Під 
час нашої зустрічі жінка була у ви-
шуканій сукні з домотканого полот-
на, на якому, наче насправді, цвіли 

каліфорнійські маки. 

Мама “Містера 
Тернополя”
Найбільшим скарбом 

життя Оксана Паращук 
вважає свою сім`ю, яку 
створила у Байківцях. Піс-
ля навчання на першому 
курсі в училищі за направ-
ленням прийшла на педа-
гогічну практику в дитячий 
садок у Байківцях. Через 
два місяці, власне, в 
останній день практичних 
занять, познайомилася з 
майбутнім чоловіком Ми-
колою. У Байківці Оксана 
Іванівна прийшла за неві-
стку. Незабаром у моло-
дого подружжя народили-
ся два красені-сини. Стар-
ший Андрій уже закінчив 
Тернопільський національ-
ний економічний універ-
ситет, факультет банків-
ської справи, працює. У 
2007 році Андрій став пе-
реможцем одразу трьох загально-
міських конкурсів “Містер Тернопо-
ля”, “Містер Інтернет” і “Містер 
глядацьких симпатій”. Виграв голо-
вний приз – телевізор. Під час на-
вчання в університеті тричі стажу-
вався в Америці. 

Меншому сину Назарові зараз 
16 років, він закінчує 11 клас у шко-
лі, готується до вступних іспитів. 
Хлопець танцює у народному ама-
торському ансамблі танцю “Глорія-
Бай” БК с. Байківці, займається па-
уерліфтингом, має хист до малю-
вання, вивчає іноземні мови, історію 
України. Разом з мамою Назар роз-
робив ескіз тризубу, який пані Окса-
на вишила жовтим кольором на 
блакитному тлі з китицею калини.

Оксана Іванівна понад десять 
років співає у церковному хорі в 
Байківцях, нині працює виховате-
лем у дитячому садку в Тернополі. 
Її чоловік зараз на заробітках в 
місті Чикаго (США), де з усією 
українською діаспорою Америки 
вболіває за долю України. “Мико-
ла бере активну участь у відстою-
ванні українських інтересів в Аме-
риці, — каже пані Оксана. — Він 
був серед учасників колони авто-
майдану в м. Чикаго 23 лютого ц. 
р., в усіх мітингах діаспори на під-
тримку земляків”. У ці дні пан Ми-
кола обов’язково одягає вишивану 
сорочку, яку для нього з любов’ю 
вишила дружина. 

Сторічну історію 
береже скульптура 

розп’яття Ісуса
З правого боку на в’їзді у двір 

родини Паращуків на підвищенні 
встановлене розп’яття Ісуса, яке 
вважається історичною пам’яткою 
Байковець. Первісно це розп’яття 

було встановлене 
біля залізничної 
дороги на масиві 
Гаї Ходорівські, 
поблизу Тернопо-
ля .  “ У  
40-х роках мину-
лого століття у 
наш двір цю скуль-
птуру перевезли 
мій свекор зі сво-
їм татом, – розпо-
віла Оксана Пара-
щук. – Вони серед 
ночі врятували її 
від німецьких за-
гарбників, які зни-
щували в той час 
усі релігійні 
пам’ятки”. Це 
розп’яття – одна з 
трьох сакральних 
монументів на ма-
сиві Русанівка, вік 
яких перевищує 
сотню літ.

Цікава історія 
відбулася з цією 
скульптурою три 
роки тому, коли 
Паращуки прово-
дили на подвір’ї 
будівельні роботи. 
“Згідно з новим 
проектом двору,  
розп’яття мало бу-
ти на лівому боці, 
—  сказала Оксана 
Іванівна. — Вста-
новлена скульпту-
ра серед чотирьох 
масивних каменів. 
Чоловіки, які їх переносили, до-
бряче намучилися. Але коли май-
стри почали будувати паркан, ви-
явилося, що розп’яття і його фун-
дамент не поміщаються у рамки 
проекту”. Так його знову поверну-
ли на первісне місце. Коли вже 
заливали новий фундамент під 
фігуру, то помітили, що скульпту-
ра чітко в сантиметрах поверну-
лася на те місце, де була спочат-
ку. Подібна історія склалася і з 
реставрацією цього розп’яття. “Я 
не знаю достеменно, коли пошко-
дили фігуру, чи ще під час тран-
спортування, чи вона була такою 
до цього, але встановили її вже 
не цілою, без руки. Свого часу я 

запросила до нас байковецького 
художника Ореста Пашкарчука, 
який допоміг зробити реконструк-
цію розп’яття і відновив пошко-
джений елемент. Однак, через 
два місяці нова деталь відпала. 
Тоді я порадилася з парохом села 
о. Віталієм Дзюбою і ми дійшли 
спільної думки, що треба залиши-
ти все так, як є”. Відтоді щороку 
27 вересня о. Віталій проводить 
біля розп’яття на подвір’ї Пара-
щуків урочисту відправу, в цей 
день до історичної релігійної 
пам’ятки приходить молитися ба-
гато байківчан. 

Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

Оксана Паращук  
вишиває душею

“У мене є сини і цим я горда”. Оксана Паращук  
з синами Андрієм (зліва) і Назаром.

З цією авторською поезією у грудні 2013 р.  
Оксана Паращук виступала під час народного віча на  

Театральному майдані у Тернополі.
Святую вервичку тримаю я в руці
І молюся тихенько я в душі.
Найперше для дітей вимолюю я долю,
Батькам своїм здоров’я й сили прошу.
Зернятко за зернятком я перебираю
І Бога пошепки благаю:
“Пошли нам, Боже, кращу долю!
Від того, що я бачу, серце крається надвоє”.
До Матінки Небесної молитви зношу:
“Молись, Маріє, за народ вкраїнський,
Покровом ти покрий нас всіх,
Святих проси за посередництво до Бога”.
І ось вже вервечки молитву закінчила,
Легенько хрестик і поклін зробила.

“Спасибі, Боже, що вислухав мене,
Що сили й віру дав іти вперед”.

Майстриня Оксана Паращук демонструє  
авторську колекцію вишивки.

Розп’яття Ісуса на подвір’ї родини  
Миколи і Оксани Паращуків.

У байківчанки Оксани Паращук квіти цвітуть 
незалежно від пори року.
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рецепти —  
на щодень
3 березня у віруючих хрис-
тиян почався Великий піст, 
який триватиме 40 днів і 
закінчиться 20 квітня Світ-
лим Христовим Воскресін-
ням. У цей час прийнято 
утримуватися від жирної 
їжі та ласощів. Пропонуємо 
нашим читачам пісне ме-
ню, яке під час посту допо-
може підтримати імунітет 
організму та позбутися 
шкідливих речовин.

Котлети  
з геркулесу 

Півлітра геркулесу залити 
окропом. Як набухне й охолоне, 
додати яйце, покришити 2  
бульйонні кубики або додати 
смакової приправи, натерту ци-
булину. Вимішати і смажити в 
олії. 

Салат із квасолею 
Відварену в кожушках карто-

плю очистити, порізати кубика-
ми. Додати відварену квасолю, 
підсмажену моркву і цибулю.  
Якщо любите — можна нарізати 
солодкий перець (свіжий або 
маринований). Додати спеції, 
олію й вимішати. 

Печиво на розсолі 
Продукти: по 12 ст. ложок 

цукру, огіркового розсолу, олії,  
2 ст. ложки амоняку (розвести в 
розсолі). Додати борошна, щоб 
тісто було тугеньким. Випікати 
на бляшках, змащених олією. 
Зверху печиво можна посипати 
цукром або ж обкачати у цукро-
вій пудрі. 

Пиріжки пісні 
Закип’ятити півлітра води, 

додати 100 г олії і 100-200 г цу-
кру. Остудити до кімнатної тем-
ператури, додати 100 г дріжджів, 
замісити тісто й поставити в те-
пле місце на 1-1,5 год. Начинка 
до цих пиріжків може бути будь-
яка: фруктова, рисова, квасоле-
ва. Смажити в олії. 

Вітамінна начинка  
для пиріжків 

Відварені або спечені чер-
воні буряки обібрати, пропус-
тити через м’ясорубку. Окре-
мо відварити чорнослив і теж 
пропустити через м’ясорубку 
(його можна замінити відваре-
ними сушеними яблуками). 
Додайте цукор, корицю —  
начинка готова. 

Котлети з квасолі 
Квасолю замочити на ніч, 

проварити, пропустити через 
м’ясорубку, додати цибулю, спе-
ції, яйце, дрібку соди. Формува-
ти котлети і смажити в олії. По-
тім викласти у каструльку, туш-
кувати з морквою та цибулею. 

Котлети з капусти 
Продукти: 500 г капусти,  

півсклянки води, 1 ст. ложка 
олії. 

Дрібно нашатковану капусту 
викласти в каструлю, додати 
олії і води. Протушкувати до 
напівготовності, додати 2-3 ст. 
ложки манки. Коли крупа роз-
вариться, додати яйце, спеції. 
Вимішати, обкачати в сухарях і 
смажити в олії. 

Картопля 
“апетитна” 

5-6 середніх картоплин обі-
брати й порізати кружальцями 
завтовшки 5 мм. Викласти у 
вогнетривку посудину, посоли-
ти, поперчити. Зверху розклас-
ти підсмажену в олії цибулю (1 
шт.) і моркву (2 шт.). Посипати 
приправою для овочів. Додати 
1 скл. овочевого або м’ясного 
бульйону і поставити в духовку 
на середній вогонь. Через пів-
години залити соусом: 100 г 
пісного майонезу, вимішаного 
зі збитим сирим яйцем і зеле-
ним кропом. Поставити в духо-
вку, щоб запеклася. Подавати 

як гарнір.

На байковецькій кухні ●Життя прожити...  ●

Ірина ЮРКО. 
Фото з архіву родини  
Юлії ЦИМБОРСЬКОЇ.

Цьогоріч Україна відмовила-
ся від будь-яких святкувань, 
адже останні події в державі 
навіюють смуток, тому свято 
8 Березня стане лише вихід-
ним днем у державних служ-
бовців. Однак, це не скасовує 
потреби в увазі до жінок. З 
нагоди Міжнародного жіночо-
го дня автор цих рядків під-
готувала репортаж про най-
поважнішу за віком корінну 
жительку села Байківці Юлію 
Цимборську, прийдешнього 
26 червня ця жінка зустріча-
тиме 93 літо.

Юлія Цимборська належить до 
людей того покоління, яке про-
йшло складні роки Голодомору, 
політичних репресій, Велику Ві-
тчизняну війну і післявоєнну відбу-
дову. Як розповіла нашому корес-
понденту онука Юлії Трохимівни, 
директор Байковецької школи Лю-
бов Козуб, її бабуся народилася у 
небагатій сільській сім’ї, була єди-
ною дитиною у батьків. Святом у її 
дитинстві були ті рідкісні дні, коли 

мама пекла хліб. Коли Юлії випо-
внилося 6 років, тато виїхав на за-
робітки у Канаду, на батьківщину 
більше не повернувся.

У 18 років Юлія вийшла заміж за 
коханого чоловіка. Але недовго 
тривала ця сімейна ідилія. Біда ча-
тувала зовсім поряд. Велика Ві-
тчизняна війна залишила байків-
чанку молодою вдовою — чоловік 
загинув на полі бою в Латвії. Після 
війни вона вдруге вийшла заміж, 
надійною опорою та підтримкою в 
житті Юлії Трохимівни став Воло-
димир Цимборський. Разом вони 
виростили і поставили на ноги си-
на Любомира і доньку Марію. Лю-
бомир Цимборський нині прожи-
ває зі своєю родиною у сусідньому 
селі Смиківці. Дочка Марія уже на 
пенсії, живе з внучкою Лілією та її 
сім’єю поряд з мамою у родинно-
му будинку в Байківцях.

Все життя ця жінка присвятила 
створенню добробуту в сім’ї, тяжко 
працювала у місцевому колгоспі на 
безкраїх плантаціях буряків. Люби-
ла співати українських народних 
пісень, у вільний час — вишивала. 
Її рушники, вишиті подушки і уквіт-
чані картини досі є окрасою родин-
ної оселі. Напевно, такий довгий 
вік Юлія Цимборська заслужила у 

Господа, якому ревно молилася і 
коли співала у церковному хорі 
храму Пресвятої Параскеви Серб-
ської.

Юлія Трохимівна по правді бага-
та людина — у неї є двоє онуків, 
четверо правнуків і стільки ж пра-
правнуків. До мудрих слів цієї літ-
ньої жінки, обличчя якої помережа-
но зморшками, прислухаються. А 

вона наголошує на потребі старан-
но працювати, любити і вірити в 
краще майбутнє.

До слова, згідно з інформацією, 
яку надала нашому кореспонденту 
завідуюча ФАПом с. Байківці Марія 
Процик, найстаршим мешканцем 
Байковець є Іван Євстахійович 
Пулька, який народився 1 січня 
1920 року.

Юлія Цимборська — найстарша 
жителька Байковець

Юлія Цимборська з онукою Любою 
і праправнуком Владиславом.

Талановита молодь ●

Ірина ЮРКО.

Днями у редакцію газети 
“Подільське слово” завітала 
байківчанка Марія Ленько — 
учасниця народного аматор-
ського ансамблю танцю 
“ГлоріяБай”, член Молодіж-
ного комітету Байковецької 
сільської ради. Дівчина по-
ділилася з нашими читача-
ми історією свого життя та 
планами на майбутнє. Мо-
лодь — наше майбутнє, тож 
дослухаймося до неї.

— Маріє, стихія, в якій ти 
живеш — танець і пісня. Ма-
буть, не помилюся, коли ска-
жу, що це сімейна традиція?

— Певною мірою так. Моя ма-
ма співає у церковному хорі та 
місцевому жіночому вокальному  
ансамблі “Байківчанка”, крім цьо-
го справляється з обов’язками 
начальника поштового відділення  
с. Байківці. Навчаючись у школі, 
ми з старшим братом Василем 
почали танцювати у народному 
аматорському ансамблі танцю 
“ГлоріяБай”. Тато не співає і не 
танцює, але він наш справедли-
вий критик. 

— Пам’ятаєш свої перші 
“па” у “ГлоріїБай”? 

— Художній керівник ансамб-
лю Лілія Вельган — двоюрідна 
сестра моєї мами. Коли вона 
створювала цей колектив, ми з 
братом стали його першими 
учасниками. Щоправда, я тоді 
закінчувала 4 клас Байковецької 
школи, відтак, ходила у молодшу 
групу. Однокласники Василя ста-
ли учасниками старшої групи. 
Тоді на танці усіх дев’ятикласників 
заохотив Вадим Магаляс, який 
незабаром полишив хореогра-
фію, тоді як решта займаються 
дотепер. З мого класу на танці 
пішли чотири дівчини — я, Олена 
Бошко, Оля Нестеренко, Таня 
Петровська і два хлопці — Василь 
Клюк і Павло Бербеничук. Впер-
ше ми виступили на сцені з тан-
цем “Каченята” під час новоріч-
них свят. У сценічні костюми для 
дівчат тоді входили жовта коф-
тинка, чорна спідниця і жовті 
колготки. Потім ми вивчали та-
нець у квартеті, до якого входили 
я, Олена Бошко, Наталя Яське-

вич і Соломія Василюшко. То бу-
ла хореографічна композиція 
“Летка-єнка” — фінський танець, 
в якому учасники розташовують-
ся ланцюжком і підтюпцем руха-
ються у такт музичного супрово-
ду. У старшу групу я перейшла, 
коли закінчувала 8 клас. Тоді 
вперше поїхала з “ГлорієюБай” 
за кордон у Польщу, потім у Бол-
гарію, минулого року — в Гру-
зію.

— Де ти зараз навчаєшся?
— Я — одинадцятикласниця у 

Тернопільській обласній експе-
рементальній школі мистецтв ім. 
Ігоря Герети. У моєму шкільному 
розкладі є уроки хореографії, 
оцінки з яких будуть зараховані в 
атестат. У “ГлоріїБай” ми вивчає-
мо виключно народний танець, 
тоді як в школі — сучасні, бальні, 
класичні композиції. 

— Який твій улюблений  
танець?

— “Березнянка” у колективі 
“ГлоріяБай”. Коли звучить музи-
ка, здається, цим танцем немож-
ливо натанцюватися. 

— Цього літа в який ВУЗ по-
даватимеш документи на 
вступ?

— Своє майбутнє планую 
пов’язати з юриспруденцією, то-
му подам документи у Тернопіль-
ський національний економічний 
університет, там нещодавно від-
крився новий факультет “Право-
знавство”. 

— Які предмети здаватимеш 
під час зовнішнього незалеж-
ного оцінювання?

— Тести з англійської мови,  
історії України, української мови і 
літератури, математики. Беру 
уроки з цих предметів у репети-
торів. Навчаюся згідно з графі-
ком повного робочого дня — з 9 
до 18 год. (усміхається — ред.), а 
часом репетиторство затягуєть-
ся до 21 години.

— Як молодь Байковець ре-
агує на актуальний нині в Укра-
їні Майдан?

— Звісно, ми дуже занепокоєні 
тією атмосферою, яка панує в 
крані. У межах своїх можливостей 
намагаємося допомогти. 21, 22, 
23 лютого на в’їзді у Байківці сто-
яли блок-пости. Наші хлопці па-
трулювали машини на випадок 
наявності зброї або неадекватних 

осіб. Були ви-
падки, коли ав-
тівки звертали з 
головної дороги 
на Байківці, але 
зауваживши наш 
блок-пост, роз-
верталися і їхали 
геть. Неоднора-
зово зустрічали 
водіїв у нетвере-
зому стані. Але 
більше в пам’яті 
з а л и ш и л о с я 
приємних подій, 
адже до нас при-
їжджали водії, 
яким небайдужа 
доля країни, во-
ни передавали 
нам хліб, фрук-
ти, інші продукти 
харчування, під-
тримували сло-
вом. Я з подру-
гою Олею Чор-
няк дві доби без 
сну працювала 
на польовій кухні 
— ми готували 
їжу і теплий чай. 

П р и є м н и м 
було масове 
з г о л о ш е н н я 
байківчан пере-
дати теплий 
одяг на Майдан 
у Київ. Пункт 
прийму ми ор-
ганізували у 
храмі Пресвятої 
П а р а с к е в и 
Сербської, две-
рі якого довго не зачинялися від 
потоку людей. Ніхто не відмовляв 
у фінансовій допомозі для Май-
дану, всюди нас зустрічали при-
вітно. Коли людина усвідомлює, 
що для покращення життя зама-
ло ходити на вибори чи навіть 
просто стояти на Майдані — на-
роджується громадянське сус-
пільство.

— 3 березня почався Вели-
кий піст — що означає для те-
бе передвеликодній час?

— У нашій сім’ї прийнято що-
неділі ходити до церкви, у відпо-
відний час дотримуватися посту, 
брати участь у Хресній дорозі, і 
цей рік не стане винятком. Час 
посту для мене — це усвідомлен-

ня  своїх недоліків та можливість 
пошуку шляхів їх виправлення.

— Яке твоє улюблене місце 
в Байківцях?

— Парк біля пам’ятника 
воїнам-односельчанам. Там про-
йшло моє дитинство з найкра-
щими подругами — Олею Чорняк 
та Оленою Бошко.

— Що ти бажаєш для свого 
села?

— Я дуже хочу, щоб молодь 
більше цінувала зусилля тих, хто 
робить Байківці кращими. При-
міром, той неприємний випадок, 
коли невідомі понищили шопку у 
центрі села. З позитивного, хоті-
лося б, щоб в селі відкрили кафе 
для молоді.

Марія Ленько:  
“Коли людина усвідомлює, що замало 
ходити на вибори, — народжується 

громадянське суспільство”

Марія Ленько з братом  
Василем у день його одруження.
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Захаров Володимир, 57 років.  
Загинув під час пожежі в офісі Партії 

регіонів на Липській.

Небесна Сотня

Корчак Андрій зі Стрия Львівської 
обл. Помер у від розриву внутрішніх 

органів після побиття 18 лютого.

Кіщук Володимир, 58 років,  
із Запорізької області.  

Загинув 18 лютого у Києві під час 
сутичок між мітингувальниками та 

“беркутівцями”. Тіло виявили у 
Будинку офіцерів.

Наумов Володимир  
з села Шевченко Донецької області. 

Йому було 44 роки.

Паращук Юрій, м. Тальне,  
Черкаська обл., 48 років. В одних 

списках загиблих зазначається, що 
він був жителем м. Тальне Черкась-
кої обл., в інших —  м. Харків. Член 

ВО “Свобода”. Отримав кульове 
поранення у потилицю під час від-

ступу силовиків з барикад на вулиці 
Інститутській 20 лютого 2014 року.

Павлюк Володимир, м. Коломия, 
близько 40 років.

Паньків Микола, с. Лапаївка 
Львівської обл., 39 років.

Саєнко Андрій з Фастова (Київська 
область). Йому було 52 роки.

Сердюк Ігор, 40 років, з Кременчука 
Полтавської області.

Сміленко Віктор, 53 роки,  
Кіровоградська область,  

Бобринецький район, с. Борисівка.

Смолинський Віталій з Уманського 
району, с. Фурманівка.

Храпаченко Олександр, 27 років, 
театральний режисер з Рівного.

Чміленко Віктор, 53 роки.  
Мешкав у Кіровоградській області.

Ушневич Олег, м. Дрогобич, 31 рік. 

Точин Роман, 44 роки, м. Ходорів 
Львівської області.

Ткачук Ігор, 39 років. Мешканець 
Великої Кам’янки Коломийського 

району Івано-Франківської області.

Тарасюк Іван, Волинська область, 
смт. Олика, 21 рік.

Сольчаник Богдан, 29 років, 
 історик, викладач Українського 

католицького університету.

Бльок Іван (або Тур — це прізвище 
його дружини, але так його теж 

називали), 40 років. Мешкав у місті 
Городок Львівської області.

Хурція Зураб з Грузії, 54 роки.  
Проживав у Кіровограді.

Шимко Максим, 33 роки, 
з міста Вінниця.

Черненко Андрій, 35 років,  
з Києва.

Чаплінський Володимир, м. Обухів.

Щербанюк Олександр, м. Чернівці, 
46 років.

Шаповал Сергій з Києва, 45 років.

Шилінг Йосип, 61 рік, з Дрогобича 
Львівської області.

Щвець Віктор, 57 років,  
з Київської області.

Царьок Олександр із с. Калінін, 
Васильківський район Київської 

області.

Мельник Володимир. Загинув 20 
лютого, помер вже в лікарні. Стояв з 

дружиною пiд колонадою біля Жовтне-
вого палацу, снайпер поцiлив у шию, 
забрали до готелю “Україна”, потiм 

транспортували до лiкарнi № 17.

Синенко Сергій. Активіст  
Автомайдану Запоріжжя.

Мазуренко Павло, 41 рік.
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ПРОДАМ
* кахель, камін, на комин — 

верх, сейф. Тел. (096) 903-37-81.
* станок деревообробний, 

гимблярка-циркулярка-фрези, 3 
кВт, новий; дубові вхідні двері 
110х220 см, нові. Тел. (096) 903-
37-81.

* котли на тверде паливо від 
100 до 600 м2, парогенератор, 
буржуйку. Тел.: 49-65-20, 067-
267-64-95, 096-493-23-34.

* торгове приміщення. Тел. 
(096) 34-64-398.

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

* нові дубові вхідні двері, сейф,  
камін, на комин — верх (нерж.). 
Тел. (096) 903-37-81.

*продаю на грубку комплект 
кахелю (1000 грн.), камін чавун-
ний. Тел. (096) 903-37-81.

* пшеницю. Тел.: 097-317-
15-23.

* УАЗ 1959 р.в. двигун ГАЗ-24 6 
місць, двох дверний, кузов з мета-
левою обивкою. Ціна договірна. 
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. Ці-
на 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.

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

* продам обігрівачі, холодиль-
ники, морозильники, газові плити, 
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.

КУПЛЮ
* газову плиту 4-х камфорну.  

Тел. 067-366-15-69.

ПОСЛУГИ
* гроші готівкою на всі ви-

падки життя. ТОКС “Аверс” (Св. 
А01 №441153) Тел.: (0352) 52-
81-38,  (067) 354-71-48.

* виготовляю печі для саун. 
Тел. (096) 903-37-81.

* до уваги юридичних і фізич-
них осіб: автосервіс “Спектр”  
(м. Тернопіль, вул. 15 квітня, 44) 
ремонтує ходову частину, двигу-
ни, коробки передач, електроо-
бладнання, гальмівну систему, 
систему охолодження, рульове 
управління на легкових автомобі-
лях і бусах, встановлює сигналіза-
цію, здійснює комп’ютерну діа-

гностику. Чистка форсунок, ре-
монт інжекторів. Тел.: 067-700-55-
02, 51-00-97.

* репетиторство з англійської 
та польської мов. Тел. (097) 491-
58-41.

* торти на замовлення для уро-
чистих подій (весілля, день наро-
дження, хрестини тощо). (067) 366-
15-69.

* виконуємо сантехнічні і газо-
зварювальні роботи різної склад-
ності. Послуги: встановлення во-
донагрівачів, пральних машин, 
кондиціонерів, лічильників; заміна 
стояків, водопроводу, каналізації, 
опалення. Пенсіонерам та учасни-
кам Великої Вітчизняної війни — 
знижки. Тел. (097)14-86-723.

* штукатурка зовнішня — 30-35 
грн./м2 , внутрішня — 25-30 грн./
м2; стяжка — 30 грн./м2; утеплен-
ня: пінопласт, вата — 35-40 грн./
м2; підвісні стелі — 50-70 грн./м2; 
шпаклівка — 20-25 грн./м2, “коро-
їд”, “баранек” — 25-30 грн./м2; на-
бриск, драп в кольорі — 20-25 
грн./м2. Власне риштування, під-
собники, 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, антицелюлітний). 
Перший сеанс — безкоштовний. 
Мирослав, тел. 097-867-52-79.

* безкоштовні консультації що-
до 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 молот-
ки, бетонозмішувачі, риштування, 
перфоратор. Доставка. Тел.: (050) 
967-26-00, (097) 311-41-43.

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

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

* високоякісно лакуємо столяр-
ні 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 автое-

лектрик. Тел.: 095-519-39-64, 063-
369-86-86.

* на роботу СТО потрібні авто-
слюсар на вигідних умовах Тел.: 
51-00-97, 067-700-55-02.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
* втрачений сертифікат на зе-

мельну ділянку (пай) у с. Настасів 
Тернопільського району на ім’я 
Марії Іванівни Вадзюк, ТР  
№ 051916, вважати недійсним.

* втрачене посвідчення інжене-
ра ВАТ “Тернопільобленерго”, ви-
дане Тернопільським РЕМ на ім’я 
Цяпи Тараса Богдановича, вважа-
ти недійсним.

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 
№760
від 23.02.2014 р.
Кульки —  08, 15, 

38, 69, 56, 28, 68, 
58, 20, 60, 29, 40, 
06, 59, 21, 53, 47, 

07, 03, 50, 49, 54, 25, 13, 75, 39, 
04.

Велика гра:
Джекпот — не виграно.
3 лінії з одною підковою — 1 

гравець — 1 000 000 грн.
3 лінії з 2 підковами — не вигра-

но.
3 лінії у 3 полях — 43 гравці — 5 

054 грн.
2 лінії у 2 полях — 3 039 гравців 

— 26 грн.
2 лінії — 569 гравців — 190 грн.
1 лінія — 86 661 гравець —  

8 грн. 
Бiлет № 0360406 — Кримське.

Розіграш
№1347
від 05.03.2014 р.
Лототрон А.
Набір кульок: №4.
Виграшні номери: 

41, 33, 26, 50, 9, 32.
6 номерів — не виграно.
5 номерів —  1 гравець — 1 000 

000 грн.
4 номери — 97 гравців — 

363 грн.
3 номери — 2481 гравець —  

24 грн.
2 номери — 20625 гравців — 

8 грн.
Розіграш 
№1306
від 05.03.2014 р.
Виграшні номери:  

38, 34, 14, 32, 15, 
9.

Мегакулька — 9.
МЕГАДЖЕК — ПОТ — не виграно.
МЕГАПРИЗ — не виграно.
5 номерів — 2 гравці — 21 834 

грн.
4 номери — 154 гравці —  

273 грн.
3 номери — 2 696 гравців — 

25 грн.
5+ Мегакулька — 1 гравець 17 938 

грн.
4+ Мегакулька — 24 гравці — 546 

грн. 
3+Мегакулька — 435 гравців — 50 

грн.

Грайте і вигравайте ●Вітаємо! ●

Управління Пенсійного фонду України в Тернопільському ра-
йоні просить отримувачів пенсій своєчасно повідомляти органи, 
що призначають та виплачують пенсію, про прийняття на роботу, 
звільнення з роботи, зміни в складі сім’ї, зміни місця проживання 
та інші обставини, що можуть вплинути на пенсійне забезпечен-
ня. Тел. для довідок: 53-50-72, 53-51-54.

Граничні торговельні 
надбавки

до оптової ціни виробника (митної вартості) на окремі продо-
вольчі товари для всіх суб’єктів господарювання незалежно від 
форм власності, підпорядкованості і методів організації праці та 
виробництва (крім продовольчих товарів із Державного матеріаль-
ного та Державного продовольчого резервів) (затверджені розпо-
рядженням голови обласної державної адміністрації від 3 червня 
2008 року №392 “Про регулювання цін на виробництво окремих 
продовольчих товарів та внесення змін до розпорядження голови 
облдержадміністрації від 06 лютого 2008 року №72 “Про граничні 
торговельні надбавки на окремі продовольчі товари”).

№
п\п

Найменування продоволь-
чих товарів

Граничний розмір торго-
вельної надбавки до оптової 
ціни виробника (митної вар-
тості) незалежно від кількості 
перепродажу (без урахування 
ПДВ) у відсотках

Місто, селище 
міського типу

село

1. Борошно пшеничне та житнє 10 10
2. Крупи:

манна
пшенична
перлова
ячмінна
горох шліфований
гречана

10
10
10
10
10
10

13
10
13
10
13
10

3. Хліб і хлібобулочні вироби 
(крім хліба житньо-
пшеничного, здобних, бублич-
них хлібобулочних виробів, су-
харів панірувальних та сухари-
ків)

10 13

4. Хліб житньо-пшеничний 10 10
5. Макаронні вироби (крім 

швидкого приготування)
10 13

6. Яловичина та свинина 15 15
7. М’ясо птиці 10 13
8. Ковбасні вироби варені 13 15
9. Молоко (з терміном збері-

гання до 5 днів включно)
10 10

10. Сметана 10 13
11. Сир (кисломолочний) 10 13
12. Масло вершкове 15 15
13. Олія соняшникова рафіно-

вана 
10 13

14. Цукор 10 10
15. Яйця курячі 10 10

 
Наталя ВОЛОШИН, 

начальник відділу економічного розвитку і торгівлі 
Тернопільської райдержадміністрації. 

Треба знати ●

З 8 Березня!
Любі жінки! Вкотре настало радісне свято — 8 Березня! Повер-

тає тепло, повертає весна, й символічно, що найперше свято 
присвячене Вам і осяяне Вами, мов сонцем.

Дорогі наші жінки, дозвольте привітати Вас із цим чудовим 
днем та висловити слова глибокої вдячності, адже на Вашій му-
дрості, силі та терпінні тримається світ. У буднях сьогодення ми 
часто не помічаємо, скільки прекрасних, розумних, добросовіс-
них, самовідданих жінок працює серед нас. Бажаємо Вам, дорогі 
колеги, міцного здоров’я, невичерпної творчої енергії, добра й 
упевненості у своїх силах, розуміння, кохання та вірності Ваших 
близьких.

З повагою — чоловічий колектив  
НВК “Домаморицька ЗОШ І-ІІ ступенів — ДНЗ”.

Щиро і сердеч-
но вітаємо з 85-
річчям нашу пер-
шу вчительку — 
Тетяну Іванівну 
ПУШКІНУ, яка 
працювала вчите-
лем початкових кла-
сів в Ігровицькій се-
редній школі, невтомно 
засівала добре і вічне у юні сер-
ця, була другою мамою і зраз-
ком для наслідування не для 
одного покоління мешканців  
с. Ігровиця.

Ми здоров’я зичимо Вам щиро,

Із небес — опіки, від людей — добра,

Радості й любові, злагоди і миру,

Хай цвіте на щастя золота пора!

З повагою — колишні учениці 
Галина Голик, Олександра 

Мокрицька, Стефанія 
Мирюта.

Колектив Смиковецької ЗОШ 
І-ІІ ст. щиро вітає з днем наро-
дження вчителя початкових класів 
Уляну Петрівну КИСЕЛИЦЮ.

Бажаємо щастя Вам людського, 

Здоров’я зичимо міцного,

Хай доля добра і ясна 

Несе Вам радощі з собою,

Хай Вам всміхається весна 

З її одвічною красою.

Хай Матір Божа Вас охороняє,

Господь добро із неба посилає.

Щиро вітаю з 60-річчям  
Ярослава Федоровича ШУЛЯ 
з с. Лозова.

Бажаю сонця, весняного цвіту,

Хай ранки Ваші будуть сонцем зігріті,

Нехай до Вас завжди у будні і свята

Лиш радісна звістка приходить 

до хати.

Хай збудуться легко всі добрі надії,

А серце від щастя завжди молодіє.

З повагою — Наталія Іванівна 
Капець.

Щиро вітаємо з 70-річчям 
вчителя-пенсіонера Лозівської 
ЗОШ І-ІІІ ст. Марію Михайлівну 
БЕВЗ.

Бажаємо здоров’я, добра, довголіття,

Хай вистачить щастя на ціле століття,

Хай скрізь буде лад: на роботі, в сім’ї,

І радість на серці, і хліб на столі.

Хай будуть поруч віра і надія, 

Як два крила, що впасти не дадуть,

А сам Господь із милості наділить

Багато літ, що сонцем виграють. 

З повагою — випускники  
1972 року.
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З компетентних джерел ●Людина і її справа ●

Галина ЮРСА —  
ТРР “Джерело”. 

Фото автора.

Розповідаючи про дитинство, 
хірург Тернопільського ра-
йонного територіального ме-
дичного об’єднання Петро 
Качан згадує розповіді свого 
батька, який народився і дея-
кий час жив у селі біля істо-
ричного Берестечка. Славні 
українські лицарі. Їх бої та 
подвиги. Козацькі могили, 
оповиті невмирущою славою. 
Усе це у малого хлопця ви-
кликало цікавість, захоплен-
ня та гордість, що й він при-
четний до славного та воле-
любного народу, який має 
таку багату історію.

Народився Петро Качан у Ра-
дивилові на Волині у 1965 році в 
сім’ї простих сільських трудівни-
ків, які важко працювали, добува-
ючи хліб насущний. Малий Пе-
трусь ніким іншим, як лікарем, 
себе у майбутньому не бачив. То-
му після закінчення місцевої вось-
мирічки одразу вступив до Креме-
нецького медичного училища. І, як 
жартує, з волинянина став галича-
нином. Потім були два роки служ-
би у війську. Відтак став студен-
том медичного інституту, який у 
1992 році успішно закінчив. Три 
роки інтернатури пройшли у місті 
Дубно Рівненської області. А потім 
доля закинула у Великі Бірки, де 
почалась самостійна практика Пе-
тра Качана як хірурга. Чергував 
цілодобово у стаціонарі. Якщо у 
місяці 30 ночей, то майже  поло-
вину з цього числа хірург прово-
дить з хворими. Доводиться роби-
ти як планові, так і ургентні опера-
ції. Має сертифікат з лапароско-
пічної хірургії. Своє вміння постій-
но удосконалює практикою. “Якщо 
хірург хоча б день не діагностує, 
не оперує чи не лікує, він втрачає 
кваліфікацію,” — хоч категорично, 
але справедливо зауважує Петро 
Качан. Тож і навчається, бо будь-
яка наука нині розвивається стрім-
кими темпами.

До непередбачених обставин 
хірург завжди готовий. Адже життя 
наперед ніколи не продумаєш. 
Проте лікар не завжди душею мо-
же зрозуміти так званих соціаль-
них хворих, які біду створюють 
собі самі. Маю на увазі людей у 
стані алкогольного чи наркотично-
го сп’яніння, які своєю неадекват-
ною поведінкою створюють загро-
зу своєму життю та здоров’ю, а 
також іншим людям. “Мені, якщо б 
була така необхідність, простіше 
допомогти одночасно десятьом 
тверезим хворим, ніж одному 
п’яному, — говорить Петро Качан. 
— У світі стільки біди. Чому ж лю-
дина, яка так мало перебуває на 
цій землі, замість того, щоб гідно 
прожити ці декілька десятків літ, 
травить тіло та душу алкоголем, 
тютюном, наркотиками?”.

Крім того, медику, як він каже, 
дуже важко вилікувати негативно 
налаштованого пацієнта. Опти-

містична людина завжди допома-
гає і лікареві, і собі. 

А відпочивати від важких лікар-
ських буднів допомагає Петру Ка-
чану його надійний тил — сім’я. Раз 
на місяць навідується до родинно-
го гнізда на Волині. Далеко, але 
інакше не можна. Поки живі ста-
ренькі батьки, до них треба навід-
уватися, щоб потім не шкодувати. 
Дружина Діна також за спеціаль-
ністю медик, проте, як говорить 
Петро Качан, ревнує його до робо-
ти. Навіть, як жартує пан Петро, 
часом і провокаційні запитання 
ставить: “То ти хірургію більше лю-
биш чи мене?”. Велика радість для 
пана Петра син, якого з дружиною 
чекали довгих двадцять три роки. 
Тому й назвали Богданом. Любить 
хлопчик ці гарні миті, коли його 
татко вдома. Тоді майструють собі 
батько з сином шпаківню чи деко-
ративну будку для собачки. Так до-
бре удвох та затишно.

Петро Качан любить 
пацієнтів-оптимістів

Ургентний лікар-хірург хірургічного  
відділення Тернопільського районного територіального  

медичного об’єднання Петро Качан.  

Олена ХМЕЛЬНИЦЬКА,  
лікар-дерматовенеролог 

Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Атопічний дерматит — хро-
нічне рецидивуюче запальне 
захворювання шкіри, яке ха-
рактеризується зудом та ві-
ковими особливостями клі-
нічних проявів.

Атопічний дерматит починаєть-
ся, як правило в ранньому дитячо-
му віці, може продовжуватися або 
рецидивувати й у віці 30-40 років. 
Атопічний дерматит відноситься до 
широко поширених захворювань 
шкіри, які часто асоційовані зі стре-
сом та алергічними симптомами зі 
сторони дихальної системи, таки-
ми, як астма та сінна лихоманка.

Атопічний дерматит обумовле-
ний багатьма причинами, основни-
ми з яких є генетична схильність, 
дія несприятливих факторів навко-
лишнього середовища та патоло-
гічна імунна відповідь. Хоча атопіч-
ний дерматит може виникнути в 
будь-якому віці, найчастіше він 
проявляється у дітей раннього віку 
та підлітків.

Зазвичай симптоми ослаблю-
ються після досягнення 25-річного 
віку і не впливають на загальний 
стан здоров’я пацієнтів. Приблиз-
но у двох з десяти дітей розвива-
ється така форма атопічного дер-
матиту як дитяча екзема. Вона 
характеризується станом шкіри, 
при якому виділяється сукровиця і 
утворюється наліт. Дитяча екзема, 
як правило, локалізується на шкірі 
обличчя і голови. Захворюваність 
на атопічний дерматит збільшуєть-

ся з року в рік.
Основними видами лікування 

атопічного дерматиту є кортикос-
тероїди, зволожуючі та пом’якшуючі 
засоби, дієти, ряд методів очи-
щення шкіри, бальнео- та світло-
терапія. Вибір ефективних тера-
певтичних напрямів та безпечних 
засобів, які можна використовува-
ти впродовж тривалого часу у ді-
тей та дорослих, обмежений. 

Згідно з міжнародними та ві-
тчизняними рекомендаціями, зво-
ложуючі та пом’якшуючі засоби є 
одним з основних напрямів ліку-
вання атопічного дерматиту. Ліку-
вання цими засобами: має зволо-
жуючий ефект; створює середови-
ще, яке стимулює процеси репа-
рації шкірного бар’єру; сприяє 
створенню шару, який захищає 
шкіру від втрати вологи і пошко-
дження бактеріальними токсинами 
і антигенами. До таких засобів лі-
кування відносяться препарати  
для зовнішнього застосування  
“Дермалекс”, “Локобейз”, “Ексіпі-
ал”, “Атопра”, “Топікрем”. Засоби 
цієї серії також можуть використо-
вуватись для профілактичного до-
гляду за сухою шкірою. Постійне 
використання спеціально розро-
блених для базового догляду за 
атопічною шкірою засобів, які 
здатні ефективно відновлювати 
епідермальний бар’єр, дозволяє 
істотно зменшити кількість заго-
стрень та продовжити період ремі-
сії, зменшити потребу у викорис-
танні кортикостероїдів, покращити 
якість життя хворих на атопічний 
дерматит. 

Щодо консультацій звертайтесь 
у Тернопільське районне територі-
альне медичне об’єднання, кабі-
нет 207.

Атопічний дерматит

Конференції ●

Інновації медичної науки —  
в практику сімейного лікаря

Світлана ГУМЕННА, 
прес-керівник Департаменту 

охорони здоров’я 
Тернопільської ОДА.

175 лікарів загальної 
практики-сімейної медици-
ни, лікарів-педіатрів та 
л і к а р і в - т е р а п е в т і в 
лікувально-профілактичних 
закладів Тернопільщини взя-
ли участь в тематичній кон-
ференції з актуальних питань 
загальної практики-сімейної 
медицини в практичній ді-
яльності сімейного лікаря, 
що відбулась у Тернопіль-
ській міській комунальній лі-
карні № 2.

Розпочавши конференцію “Ін-
новації медичної науки — в прак-
тику сімейного лікаря”, з вітальним 
словом виступила заступник ди-
ректора Департаменту охорони 
здоров’я Тернопільської облдер-
жадмністрації Лідія Чайковська, 
яка наголосила на тому, що одним 
із основних пріоритетних та стра-
тегічних напрямків державної по-
літики охорони здоров’я України, в 
тому числі й Департаменту охоро-
ни здоров’я, є розвиток первинної 
медико-санітарної допомоги, зо-
крема, й сімейної медицини. 

Проводяться заходи, згідно з 
Загальнодержавною програмою 
розвитку первинної медико-
санітарної допомоги на засадах 
сімейної медицини (Закон України 
від 22.01.2010 №1841-VI), завдяки 
цьому зросла укомплектованість 
фізичними особами штатних по-
сад сімейних лікарів. Цей показник 
на сьогодні становить 85,8%, від-

повідно до “Рейтингової оцінки 
стану здоров’я населення, діяль-
ності та ресурсного забезпечення 
закладів охорони здоров’я України 
за попередніми даними моніто-
рингу 2013 року, — зазначила Лі-
дія Зіновіївна. — На принципах 
медичної деонтології повинна ба-
зуватися практика та, загалом, ді-
яльність медичних працівників, зо-
крема, й лікарів загальної 
практики-сімейної медицини. Не-
зважаючи на непростий політич-
ний та економічний час, нашим 
обов’язком є і буде дотримання 
клятви Гіппократа, власне, надан-
ня висококваліфікованої медичної 
допомоги тим, хто її потребує”.

Виступив головний позаштат-
ний спеціаліст Департаменту охо-
рони здоров’я Тернопільської об-
лдержадміністрації із впроваджен-
ня сімейної медицини, лікар-
статистик Тернопільського облас-
ного комунального інформаційно-
аналітичного центру Олексій Ткач, 
який зазначив, що станом на 1 січ-
ня 2014 року кількість закладів, що 
працюють в області на засадах сі-
мейної медицини, — більше двох-
сот, не враховуючи ФАПів і фель-
дшерських пунктів. З них близько 
90 % знаходяться у сільській міс-
цевості.

— Впродовж останніх років 
здійснено окремі заходи щодо 
оптимізації ліжкового фонду та 
мережі, — зазначив Олексій Олек-
сандрович. — Також створено та 
функціонують 17 центрів первин-
ної медико-санітарної допомоги 
— у 16 районах та м. Тернополі. 

Загалом в Тернопільській об-
ласті заплановано створення 18 
центрів первинної медико-

санітарної допомоги. Зараз на 
Тернопільщині функціонують 174 
АЗПСМ, крім того, створені амбу-
латорії європейського зразка на 
базах центрів первинної медико-
санітарної допомоги, однак по-
трібно ще достатньо часу, можли-
востей та коштів, аби довести 
справу до кінця.

Директор Інституту післяди-
пломної освіти Тернопільського 
державного медичного універси-
тету ім. І. Я. Горбачевського, за-
відувач кафедри терапії та сімей-
ної медицини, професор Мар’ян 
Гребенник розповів про особли-
вості теоретичної підготовки сі-
мейного лікаря та застосування її 
в практиці та плани кафедри на 
поточний рік, а також про виділен-
ня коштів Міністерством охорони 
здоров’я на підготовку сімейних 
лікарів.

Відтак про “Остеоартроз в 
практиці сімейного лікаря: стан-
дарти та інновації” доповіла за-
відувач кафедри первинної 
медико-санітарної допомоги та 
сімейної медицини, доктор ме-
дичних наук, професор Лілія Бабі-
нець. Про “Сучасну терапію хво-
рих на негоспітальну пневмонію 
на первинному рівні медичної до-
помоги” розповіла доцент Ірина 
Боровик, а про “Актуальні питан-
ня ведення хворих на артеріальну 
гіпертензію на тлі ІХС” — доцент 
Вадим Творко.

Також присутні заслухали допо-
віді доцента Наталії Боцюк (“Ато-
пічний дерматит: вікові аспекти 
ведення хворих в практиці сімей-
ного лікаря”) та доцента Олени 
Венгер (“Психосоматичні розлади 
в практиці сімейного лікаря”).

А ви знаєте? ●

Вважається, 
що білі цяточ-
ки на нігтях 
з’являються 
до успіху, а 
смужки — до 
подарунка . 
Однак лікарі 
такої думки 
не поділяють. 
Зате за зо-
внішнім ви-
глядом нігтів 
можуть ви-
значити стан 
здоров’я.

Здорові нігті 
мають приємний 
рожевий відтінок. 
А ось неприродна 
жовтизна свідчить про слабку пе-
чінку, а то й зовсім про жовтуху.

Яскраво-червоне забарвлення 
дає зрозуміти, що настав час пере-
вірити кров, швидше за все, у ній є 
надлишок червоних кров’яних ті-
лець. Ніжна блакитна гама, на 
жаль, не свідчить про шляхетне по-
ходження, але вказує на проблеми 
з серцем. Якщо ж колір нігтів став 
білим, можливо, почалася анемія.

Втім, жовтуватий відтінок — зви-
чайна справа для тих, хто так і не 
зміг розлучитися з цигаркою. Най-
частіше це прямий наслідок шкід-
ливої звички. Такий сюрприз може 
піднести неякісний лак для нігтів і 
навіть ліки (наприклад, тетраци-
клін).

Поперечні смужки вказують на 
погане харчування або хронічні 
хвороби. Цілком можливо, що ніг-
тям не вистачає вітаміну РР (ніаци-
ну), від якого залежить робота 
травного тракту і нервової систе-
ми. Заповнити нестачу цінного мі-
кроелемента можна за допомогою 
зернового хліба, бобових і гречаної 
крупи. При порушеннях у роботі 
шлунково-кишкового тракту вітамін 
РР може погано засвоюватися. То-
ді без до-даткової допомоги лікарів 
не обійтися.

Білі цяточки можуть свідчити 
про нестачу кальцію. Включіть у 
своє меню молочні продукти, абри-
коси, креветки, огірки, морську ка-
пусту і кунжут. Повністю засвоїти 
кальцій допоможе вітамін D. Жін-
кам варто відвідати гінеколога: білі 
цяточки на нігтях можуть свідчити 
про гормональні порушення.

Повільний ріст 
нігтів може бути 
наслідком хроніч-
ного стресу. Не-
рвозність не при-
носить користі: ви-
кликає спазми су-
дин, погіршує (або 
посилює) апетит. 
Стрес впливає на 
весь організм, і ніг-
ті реагують не 
останніми. Забез-
печте їм додатко-
вий догляд. Робіть 
маски, частіше ко-
ристуйтеся пожив-
ними кремами, за-
собами для поси-
лення росту нігтів.

Ламкість і роз-
шаровування — результат того, що 
не користуєтеся господарськими 
рукавичками під час миття посуду 
та прибирання. Запобігти розша-
ровуванню нігтьової пластини до-
поможе олія для нігтів і кутикули. 
Це зводить до мінімуму можливість 
травми крихкої нігтьової пластини 
при манікюрі, оскільки добре діє на 
кутикулу, пом’якшуючи і розгла-
джуючи її.

Для покращення стану нігтів 
включіть у раціон холодець і залив-
не, тобто продукти, до складу яких 
входить натуральний желатин, — у 
ньому багато цінних мікроелемен-
тів, корисних не тільки для нігтів, а 
також для суглобів і кісткової тка-
нини.

Основні показники нігтів:
* Великі, виступаючі, занадто 

опуклі — слабке серце і легені,  
підозра на туберкульоз.

* Занадто увігнуті — нестача за-
ліза. 

* Короткі, плоскі нігті — захво-
рювання серця, підвищена чутли-
вість до задухи, швидка втомлюва-
ність.

* Плоскі, викривлені — астма, 
бронхіт.

* Ламкі жолобки на нігтях — вап-
няні відкладення на стінках судин.

* Покриття на нігтях, схоже на 
відкладення солі — захворювання 
шлунково-кишкового тракту.

* Смужки і вкраплення на нігтях 
— захворювання селезінки і тонко-
го кишечника.

* Нігті трикутної форми — про-
блеми з хребтом і спинним моз-
ком.

Що розкажуть нігті
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від 28 лютого 2014 року.

Галина ЮРСА – ТРР “Джерело”.

Тарас Шевченко, коли хтось із панів 
захоплювався його даром живопис-
ця та поета, завжди говорив їм: “Я 
не ваш поет”. Він пам’ятав, що його 
народила проста селянка-кріпачка. 

Дитинство та юність Тараса пройшли 
серед простого народу. Тому він до кінця 

днів свого короткого земного життя був 
вірним цьому народу. Mинули століття, які 
зтерли з пам’яті людей царів, вельмож, 
сильних світу цього, та ім’я Тараса Шев-
ченка пережило віки, бо його любив на-
род.

У Застінці відбулося зібрання громади, 
приурочене 200-літтю з дня народження 
славного сина України. Святкування від-
крив сільський голова Товстолуга та За-

стінки Юрій Присяжний. Урочини розпо-
чали хвилиною мовчання за Небесною 
Сотнею, яка полягла у нерівному бою з 
прибічниками режиму Януковича на Євро-
майдані. Про життєвий та творчий шлях 
поета-борця, пророка Тараса Шевченка 
розповів парох села о. Василь. Звучали 
вірші та уривки з поем на слова Кобзаря у 
виконанні дітей та молоді с. Застінка, їх 
батьків та учителів.

Кобзаря вшанувала Застінка
Під час зібрання громади с. Застінка, приуроченого 200-літтю з дня народження Т. Г. Шевченка.

З 60-річчям вітаємо 
Чернелево-Руського сіль-
ського голову Михайла 
Івановича ДРУЧКА. Щиро 
зичимо радості та щастя, 
міцного здоров’я, родин-
ного благополуччя та добра 
на многії і благії літа.

Життя Вам щедрого, як колос

 в переджнив’я,

Яскравого, мов квітка навесні,

Щоб довгі роки доля Вам щаслива

Співала щирі, радісні пісні.

Хай Ваші задуми не відають порогів,

А мрії, наче ластівки, летять,

Бажаємо багато світлих років

На рахівницях Вашого життя.

З повагою — дирекція  
БК с. Чернелів-Руський, учасники 

фольклорно-обрядового гурту 
“Чернелівські забави”. 

З нагоди 60-річчя 
надсилаємо щирі ві-
тання Чернелево-
Руському сільському 
голові Михайлу  
Івановичу ДРУЧКУ.

Сердечні линуть 

привітання —

Нехай у всьому 

Вам щастить,

Без зволікань 

збуваються бажання,

Ніщо нехай Вам душу 

не гнітить.

Хай щастя переповнює це свято

І золотіє мрії небосхил,

Хай вділить доля радості багато,

Енергії, завзяття, творчих сил.

З повагою – колективи виконавчого 
комітету і депутатського корпусу 

Чернелево-Руської сільської ради. 
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Вітаємо! ●Шкільний меридіан ●

Жанна БАСЮК, 
заступник директора  

з виховної роботи 
Малоходачківської ЗОШ І-ІІІ ст.

Чотири речі нам потрібні,
Щоб невеселих збутись дум:
Здорове тіло, добра вдача,
Ім’я хороше, світлий ум.

Рудакі.

З 3 по 7 лютого в Малохо-
дачківській ЗОШ І-ІІІ ступенів 
проходив тиждень світової 
літератури. Головними учас-
никами першого дня були 
Аполлон з Музами. Роль 
Аполлона виконав учень 5 
класу Олег Заблоцький. У 
ролях Муз — учениці 7 класу. 
Муза історії (Кліо) — Ірина 
Шеверда, Муза героїчної піс-
ні (Калліопа) —  Марія Пеле-
щук та Муза астрономії (Ура-
нія) — Лілія Турчин провели з 
учнями школи історичну ві-
кторину.

Другий день було присвячено 
літературно-музичній композиції 
“Сузір’я східної поезії”. Ведучі свя-
та Олена Кузюк та Анастасія Пала-
сюк розповіли присутнім, що кла-
сична лірика Давнього Сходу без-
смертна поетичними іменами 
Омар Хайяма, Нізамі, Гафізом, Ру-
дакі. Ролі поетів Давнього Сходу 
виконали учні 9 класу Петро Мо-
лоток, Павло Шкодінський і Рус-
лан Жолодзь. Восьмикласники 
Владислав Пастущак, Тетяна Ло-
зінська, Христина Слабаш,  

Микола Волинець, Юрій Дацків, 
Юрій Довгошия, Юлія Гардіяш, 
Христина Ціх, Неоніла Цимбал, 
Діана Дмитрів, Олена Хоптяна 
проникливо під супровід східних 
мелодій читали вірші персько-
таджицьких поетів. 

Одна душа, єдине тіло,
Але знанню немає дна.
Скажи, о дивний, ти — людина
Чи океанська глибина? (Рудакі).
Третього дня всі бажаючі взяли 

участь у конкурсі на кращого чит-
ця віршів поетів світової літерату-
ри. Проводили цей конкурс Муза 
урочистих гімнів (Полігімнія) — 
учениця 6 класу Лілія Осаулко і 
Покровителька лірики (Евтерпа) 
— учениця 7 класу Христина Гу-
зовська. Конкурс оцінювало журі: 
Людмила Василівна Михальчук, 
Валентина Томівна Водяна, Вікто-
рія Михайлівна Волосковська, 
Олександра Михайлівна Стібель. 
Кращими читцями  визнали Хрис-
тину Мудру (7 клас), Владислава 
Пастущака (8 клас), Михайла Тер-
нового (8 клас), Олега Заблоць-
кого (5 клас), Лілію Турчин  
(5 клас). Переможцем конкурсу 
став учень 8 класу Владислав 
Пастущак. 

6 лютого проходила інтелекту-
альна гра зі світової літератури. 
Ведучими свята були Муза трагіч-
ної поезії (Мельпомена) — учени-
ця 7 класу Христина Мудра і Муза 
комедії (Талія) — учениця 7 класу 
Христина Соколова. Відбулося 
змагання двох команд — “Мушке-
терів” і “Гвардійців”. Гра склада-
лася з 6 турів: І тур — “Розминка”, 

ІІ тур — “Заморочки із діжки”, ІІІ 
тур — “Таємнича фігура”, ІV тур 
— “Гонка за лідером” (змагання 
капітанів), V тур — “Чорна скринь-
ка”, VІ тур — “Спалений рукопис”. 
Оцінювало конкурси шановне жу-
рі — голова журі Олександра Ми-
хайлівна Стібель та члени журі 
Вікторія Михайлівна Волосков-
ська, Уляна Ігорівна Горбова та 
Людмила Володимирівна Мальо-
вана. Перемогу отримала коман-
да “Мушкетерів”: капітан команди 
— Світлана Водяна, учасники Ка-
терина Саламандра (5 клас), Во-
лодимир Жук (6 клас), Юлія Ві-
вчар (7 клас), Оленка Кузюк (9 
клас), Віталій Кузюк (10 клас), 
Ігор П’ятківський (11 клас).

У п’ятницю тиждень світової лі-
тератури завершила літературна 
гра “Поле чудес”. Ведучими свята 
були Муза любовної пісні (Ерато) 
—  учениця 7 класу Юлія Вівчар і 
Муза історії (Кліо) — учениця 7 
класу Ірина Шеверда. Перемож-
цем гри “Поле чудес” став учень 8 
класу Михайло Терновий. 

Хочеться висловити вдячність 
педагогам, які допомогли в орга-
нізації і проведенні тижня світової 
літератури: педагогу-організатору 
Олександрі Михайлівні Стібель, 
вчителю англійської мови Ірині 
Євгенівні Дуді, соціальному педа-
гогу Людмилі Володимирівні Ма-
льованій, учителю інформатики  
Світлані Володимирівні Гудимі.

Учні під час проведення заходів 
були активні, виявили ґрунтовні 
знання зі світової літератури. Най-
кращих було нагороджено.

Знанню немає дна

Заступник директора з виховної роботи  
Малоходачківської ЗОШ І-ІІІ ст. Жанна Басюк 

(друга зліва) з учасниками літературно-музичної 
композиції “Сузір’я східної поезії”.

Учні Малоходачківської ЗОШ І-ІІІ ст.  — учасники тижня світової літератури. 

Щиро вітаємо з 
днем народження 
люблячого батька, 
дідуся, свекра і сва-
та Михайла Івано-
вича ДРУЧКА з  
с. Чернелів-Руський.

Хай поруч з Вами 

      ангел Ваш летить,

Оберігає Вас повсюди,

Нехай несе Вам радість кожна мить

І благодать Господня з Вами буде.

З любов’ю — син Володимир  
з дружиною Лілією, онуки 

Андрій, Василь, Тарас, свати  
з м. Золочів.

Щиро вітаємо коханого чолові-
ка, люблячого батька і дідуся  
Михайла Івановича ДРУЧКА  
з с. Чернелів-Руський, який 9 бе-
резня відзначає день народження. 

Хай Ваші задуми не відають порогів,

А мрії, наче ластівки, летять,

Бажаємо багато світлих років

На рахівницях Вашого життя.

З любов’ю — дружина Надія, 
дочка Люба з чоловіком 

Сергієм, онуки Михайло і 
Роман.

Колектив відділу освіти  
Тернопільської райдержадміні-
страції щиро вітає з днем наро-
дження інженера Галину 
Петрівну КУЗИК.

Нехай для Вас розквітне цілий світ,

Стають життям усі найкращі мрії,

І доля надсилає безліч літ

Здоров’я, щастя, радості, надії.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження директора СГ ПОП “Зо-
лотий колос” Ярослава Володи-
мировича СИМАКА.

Сонця променистого — на Вашому обрії,

Долі Вам бажаємо щедрої та доброї,

Хай всі мрії Ваші збуваються,

Бажаємо того, що щастям називається!

З повагою — колектив 
Ігровицької сільської ради, 

члени виконкому, 
депутатський корпус.

Щиро і сердечно вітаємо з 
днем народження заступника 
директора Великоглибочецького 
будинку технічної творчості шко-
ляра Тетяну Іванівну  
САНЬОЦЬКУ, керівника гуртка 
комп’ютерних технологій  
Тараса Петровича ШУЛИКА.

Щастя бажаємо, гараздів без ліку,

Доброго здоров’я та довгого віку.

Хай обминають Вас болі і тривоги,

Хай пахучим цвітом стеляться дороги.

З повагою — колектив 
Великоглибочецького будинку 

технічної творчості школяра.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження депутата Великоглибо-
чецької сільської ради Василя 
Володимировича СЕМЕНИНУ.

Достатку в домі Вам рікою,

В родині — злагоди й тепла,

В душі і серденьку — спокою,

Здоров’я, щастя і добра!

З повагою — колектив 
Великоглибочецької сільської 

ради, члени виконкому, 
депутатський корпус.

Педагогічний колектив  
Острівської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро ві-
тає з днем народження заступни-
ка директора з навчальної роботи 
Христину Миколаївну  
ГАЛКОВСЬКУ.

Хай життя квітує, як калина в лузі,

Нехай будуть поруч щирі, вірні друзі,

Хай обминають болі і тривоги,

Хай стелиться довга життєва дорога.

Здоров’я міцного і щастя без краю,

Усього найкращого щиро бажаєм! 

Щиро вітаємо з днем наро-
дження методиста з навчальних 
дисциплін Тернопільського ра-
йонного методичного кабінету 
Валентину Василівну ШВЕДУ.

Нехай вирують почуття,

Хай буде казкою життя,

Нехай дивує кожна мить,

Нехай у всьому Вам щастить.

З повагою — колектив 
Тернопільського 

 районного методичного 
кабінету.

Вітаємо з днем народження лі-
каря загальної практики-сімейної 
медицини ТРТМО Ганну Теодо-
рівну ЮХИМЧУК, лікаря ШМД 
Ольгу Григорівну ГРАБЧУК, 
лікаря-стоматолога Романа  
Володимировича ДУКАСА, лабо-
ранта Ганну Вікторівну  
МАЦЕЛЮХ, медсестру терапев-
тичного відділення Любов Воло-
димирівну СУПРУНЕНКО, заступ-
ника головного бухгалтера ТРТМО 
Ольгу Теодорівну ВИСОЦЬКУ.

Хай доля подарує зорепад

Здоров’я, щастя, успіхів, надії,

Життя хай квітне, як вишневий сад,

Здійсняться задуми і заповітні мрії!

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Вітаємо з днем народження 
лікаря загальної практики-
сімейної медицини Баворівської 
дільничної лікарні Валентину  
Борисівну ЦИБРІЙ, медсестру 
загальної практики-сімейної ме-
дицини Великоберезовицької 
АЗПСМ Марію Василівну  
ПОПОВИЧ, медсестру стаціонару 
ТРТМО Оксану Володимирівну 
КЛИМ, медсестру Наталію  
Ігорівну ДЯЧУК.

Хай щастя сонцем усміхається

І життя сповнює теплом,

Усе омріяне — збувається

Й дорога стелиться добром.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження пароха Церкви  
Святого Миколая с. Романівка  
отця Євгена.

Дай Вам, Боже, днів щасливих,

Дай добра, здоров’я, сили,

Дай любові, миру, втіхи,

Змоги дай життю радіти.

Ми сьогодні у це свято 

Щастя зичимо багато,

Хай Вас Бог благословляє,

Многії літа посилає.

З повагою — громада  
с. Романівка, виконком 

Романівської сільської ради.

Колектив Великоберезовиць-
кої ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з днем 
народження технічного працівни-
ка Ніну Володимирівну  
КРУТИГОЛОВУ.

Хай щастя вікує у Вашому домі

І радість хай буде з Вами завжди,

Здоров’я міцного і щедрої долі

Хай Бог посилає на довгі роки.

Педагогічний колектив Дубі-
вецької ЗОШ I-II ст. щиро вітає з 
днем народження вчителя фізич-
ної культури Зіновія Пилиповича 
МОГИЛЬСЬКОГО. 

Бажаємо здоров’я, добра, довголіття,

Хай вистачить щастя на ціле століття,

Хай скрізь буде лад: на роботі, в сім’ї,

І радість на серці, і хліб на столі.

Хай сміхом й веселістю повниться хата,

Родина хай буде здорова й багата.

І мрій, і бажань, і наснаги творити,

Щоб серцю хотілося жити й любити!

Трудовий колектив Мишко-
вицької ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з 
днем народження сторожа  
Миколу Михайловича АРХІТКУ.

Вам зичимо у цю чудову днину

Людського щастя й хатнього тепла,

Щоб не спіткала Вас лиха година, 

Щоб лише радість доля принесла.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження вчителя української мо-
ви і літератури Великоберезо-
вицької ЗОШ І-ІІІ ст. Світлану 
Богданівну ПРИШЛЯК. 

Летять роки в міжзоряний політ,

Але душа нехай про це не знає,

І хай так буде ще багато літ,

Нехай бадьорість Ваша не згасає.

Хай доля Вам відсипле ще сповна

І радості, й наснаги, і здоров’я.

Нехай в душі завжди цвіте весна,

Хай серце зігрівається любов’ю.

З повагою — педагогічний 
колектив Великоберезовицької 

ЗОШ І-ІІІ ст.


