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    9 стор.

приватизація земельних ділянок (для будівництва, садівництва  
та ведення особистого селянського господарства); виготовлення кадастрових 

номерів; винесення земельних ділянок в натуру та встановлення межових 
знаків; геодезичні обміри; розробка проектів землеустрою

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

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

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

42-42-70

"Землевласник-СЛ" 

Приймаємо замовлення на землевпорядні  
та геодезичні роботи:

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Закон життя

Разом  з головним агрономом 
ПП “Агрон” Володимиром Ново-
садом на його службовій “Ниві” 
поспішаємо в поле, одночасно 
по дорозі він бере обід для меха-
нізаторів, водіїв, сівачів.  Знайомі 
польові дороги, яких не зруйну-
вав  ні сніг, ні лід, ні весняне бо-
лото. На 102-гектарному полі по-
близу Малого Ходачкова досіва-
ють ярий ячмінь сорту Себастян І 
репродукції, який придбали у 
ВАТ  “Оболонь”.

Все на цьому полі так, як торік, 
а може, і сотні літ тому: високе 
синє небо і знайомий до сердеч-
ного щему запах розімлілої від 
першого  березневого тепла ріл-
лі. Уклін тобі, нивко золота! За те, 
що механізаторів приймаєш 
справді як найдорожчих газд, які, 
ні на мить не забуваючи щирого 
хліборобського обов’язку, прибу-
ли з технікою, аби якнайшвидше 
виконати першочергові роботи.

— З чого починаємо? Звісно, з 
найголовнішого — посіву ярини, 
— вводить у курс справи голо-
вний агроном Володимир Ново-
сад. — По мерзлоталому грунті 
підживили понад 1500 гектарів 
озимих культур — пшениці, ячме-
ню, ріпаку. Міндобрива запасли 
ще торік, коли ціни на них були 
значно нижчі. Озимина вийшла із 
зими у доброму стані. Пересівів 
не маємо. Процес росту рослин 
триває згідно зі строками, однак 
хвилюють ще березневі примо-
розки. Нічого не вдієш: земля є 
земля, в чомусь на ній виграєш, 
як торік на сої, коли ця харчова 
культура була у високій ціні, а 
десь і не добереш, як на деяких 
зернових. Та ми жодним чином 
не нарікаємо, бо сільське госпо-
дарство ніколи не обходиться 
без ризиків.

Продовження на 3 стор.

Завідуючий виробничим підрозділом ПП “Агрон” Віталій 
Росовський та механізатор Степан Матушевський.

Колектив клініки 
мікрохірургії ока 
“Медікус” у дні 

Революції Гідності 
надавав допомогу 

пораненим на Майдані.

    8 стор.

Благодійна допомога 
дітям-сиротам від 

школярів та педагогів 
Острова.

17 березня до Тернополя •	
привезли копію Туринської 
плащаниці. Святиня перебува-
тиме в Храмі Матері Божої Не-
устанної Помочі (бульв. Д. Га-
лицького) до суботи 22 берез-
ня.

17 березня ЦВК зареєстру-•	
вала першого і поки що єдино-
го кандидата в президенти 
України. Ним став колишній 
перший заступник генпроку-
рора Ренат Кузьмін.

18 березня шляхом таємно-•	
го голосування головою Кон-
ституційного суду України об-

рано суддю Юрія Бауліна, який 
раніше виконував обов’язки 
голови Конституційного суду.

15 березня сесія Тернопіль-•	
ської облради розглянула по-
даний 29 січня ц. р. Тернопіль-
ською ОДА проект обласного 
бюджету на 2014 рік та ухва-
лила його із запропонованими 
змінами та доповненнями. До-
ходи і видатки загального 
фонду обласного бюджету 
становлять 2 млрд. 632,2 млн. 
гривень, з яких 1 млрд. 667,5 
млн. гривень субвенції з держ-
бюджету. 

www.lanclaas.com.ua

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото автора. 

С
іють ярі культури, підживили посіви озимих пшениці, 
ячменю, ріпаку, вирівнюють польові дороги — так пра-
цюють сьогодні, не втрачаючи жодної погожої години, 
колективи ПП “Агрон” та фермерського господарства 

“Березовського”, яке в грудні минулого року відзначило 
20-ліття утвердження на нелегкій хліборобській стезі. 
Заслужений працівник сільського господарства України, 
агроном за фахом Юрій Березовський був на той переломний 
час у становленні нової форми господарювання наймолод-
шим фермером не лише на Тернопіллі, але й в Україні. 

    2 стор.

Головний лікар ТРТМО, 
депутат Тернопільської 

обласної ради, 
Верховний отаман 

Українського козацтва 
Ігор Вардинець:  

“Ми готові приймати  
на проживання сім’ї  

з окупованого Криму”.



2 П’ятниця, 21 березня 2014 року Панорама подій
Гаряча тема ●

Ірина ЮРКО.

“Бо хто за що, а ми за незалеж-
ність. Отож нам так і важко через 
те”.

Ліна  Костенко.

16 березня у Криму відбувся 
так званий “референдум” під 
дулами автоматів, який до-
речніше назвати специфічним 
соціологічним опитуванням, 
де було порушено всі можливі 
ознаки демократії, водночас, 
сповна використано сепара-
тистські інструменти. За по-
станову “Про незалежність 
Криму” проголосували 85 де-
путатів, спираючись на ре-
зультати неконституційного 
“референдуму”. Мовляв, за 
приєднання півострова до Ро-
сії проголосували 96,77% “ви-
борців” (у м. Севастополі аж 
123%). Також самопроголо-
шена влада перейменувала 
себе на Державну Раду респу-
бліки Крим і звернулася до 
Росії з проханням прийняти її 
до складу Федерації.

Поки що і кримські татари, які 
становлять 15% населення Криму, і 
ті, хто бачить Крим тільки україн-
ською територією, розуміють, що 
запорукою недопущення масових 
заворушень, суверенності України є 
активне втручання міжнародного 
співтовариства, максимальна увага 
до потреб кримських татар. Саме 
цьому і Україна, і світ мають приді-
лити максимальну увагу. Факти, які 
висвітлюють перспективу в зв’язку 
з окупацією на півострові, неконтр-
ольованістю насильства на Сході і 
Півдні України, свідчать, що варіант 
виникнення гарячого конфлікту на 
території півострова можливий. Ни-
нішня концентрація автоматів і бо-
йової техніки з російським марку-
ванням на квадратний кілометр 
Криму говорить сама за себе. Ста-
ном на 17 березня на півострові 
перебувала 21 тисяча військових 
Чорноморського флоту РФ. 

14 березня з неофіційним 
візитом у Тернополі перебував 
представник кримських татар, 
заслужений працівник культу-
ри України, керівник ансамблю  
етноджазу “Бельбек” Мустафа 
Абібулаєв, який прибув на за-
прошення свого давнього дру-
га, головного лікаря Тернопіль-
ського районного територіаль-
ного медичного об’єднання, 
Верховного отамана Україн-
ського козацтва, депутата Тер-
нопільської обласної ради Іго-
ря Вардинця. Мета візиту – ви-
вчення можливості поселення 
на території Тернопільської  
області, у разі небезпеки, дітей 
і жінок з АР Крим. “Офіційна 
позиція Меджлісу – ніхто не 

хоче переїжджати, – 
зазначив Мустафа  
Абібулаєв. – Однак, 
зараз треба бути 
готовими до всього. 
Я неодноразово бу-
вав у Тернополі з 
концертами ансамб-
лю “Бельбек”, тут 
завжди була тепла  
атмосфера зустрічі. 
Ми впевнені, що жи-
телі Тернопільщини 
підуть нам назустріч, 
адже теж мають  
гіркий досвід пере-
селення”. Пан Мустафа 
також додав, що якби 
референдум щодо ста-
тусу Криму відбувся за 
демократичних обста-
вин, – за приєднання до 
Росії проголосувала б 
меншість.

Відтак, Мустафа Абі-
булаєв зустрівся з за-
ступником голови Тер-
нопільської міської ради 
Леонідом Бицюрою, за-
ступником голови Тер-
нопільської обласної ра-
ди Олегом Боберським, 
начальником відділу 
охорони здоров’я та 
медичного забезпечен-
ня Тернопільської місь-
кої ради Ростиславом 

Левчуком. Представники влади 
Тернопільщини повідомили, що у 
разі потреби готові приймати бі-
женців з Криму, уже сформована 
відповідна база для проживання в 
окремих квартирах, приватних бу-
динках, готелях. Про оплату послуг 
мова не йтиме, запевнили обласні 
чиновники. Скільки конкретно крим-
чан зможе прийняти Тернопільщи-
на, стане відомо в процесі розвитку 
подій.

Як повідомив Верховний отаман 
Українського козацтва Ігор Варди-
нець, українські козаки з народом і 
готові захищати Україну. 

— У цей вирішальний час ми не 
маємо права стояти осторонь подій 
в Україні, — зазначив Ігор Степано-
вич. — На жаль, у нашому козацько-
му війську є постраждалі. 20 січня в 
сутичках між протестувальниками 

та міліцією на вулиці Грушев-
ського поранено українського 
козака родом з  
Тернополя, журналіста  
“Українського тижня” Романа 
Малка. У Романа – рвана ра-
на біля ока. У нього влучив 
гумовий патрон, яким стріля-
ла в протестувальників мілі-
ція. Ще один козак з  
смт. Великих Бірок Роман Ху-
дзій (1957 р. н.) поранений в 
око під час кривавих сутичок 
на Майдані в Києві 18 лютого. 
Роман зараз перебуває у 
Жовтневій лікарні м. Києва, 
прооперований, на щастя, 
бачить.

Ігор Вардинець зазначив, 
що військо Українського ко-
зацтва обурене і вважає гань-
бою діяльність козацьких  
організацій, які виступають в 
акціях протесту проти україн-
ського народу, незалежності 
та суверенітету України і під-
тримують сепаратистів.

— Треба чітко усвідомити, 
що нині Російській імперії 
потрібна вся Україна, а не 
лише дотаційний і загалом 
проблемний Крим, — сказав 
Ігор Вардинець. — Застосо-
вуючи нелюдські, варвар-
ські методи, несумісні з цін-
ностями людства ХХІ століт-

тя, кампанія з ескалацією на Півдні 
і Сході України – крок до досяг-
нення мети Володимира Путіна. 
Вважаю, колективне розуміння 
українцями неадекватності цих дій 
і намірів президента Російської 
федерації не дозволить роз’єднати 
Україну. Я не знаю, коли це ста-
неться, але впевнений, що правда 
буде на нашому боці. Кінець буде 
крахом насамперед для імперіа-
ліста Путіна та “українців”, які на-
родилася тут, але йдуть шляхом 
зради інтересів батьківщини. Їхні 
імперські амбіції розтануть, як ста-
рий і брудний сніг навесні. Шкода, 
що у прийнятті відповідних рішень 
фатально запізнюється уряд – по-
трібно було вчасно застосувати 
адекватну антитерористичну опе-
рацію. Але ще не пізно. 

Що буде завтра?

Під час робочої зустрічі в Тернопільській обласній раді щодо вивчення можливості поселення  
на території Тернопільської області, у разі небезпеки, дітей і жінок з АР Крим (зліва направо)  

Гірський сільський голова з Миколаївського району на Львівщині Володимир Дудич,  
представник кримських татар Мустафа Абібулаєв, головний лікар Тернопільського районного  
територіального медичного об’єднання, Верховний отаман Українського козацтва, депутат  

Тернопільської обласної ради Ігор Вардинець, заступник голови Тернопільської міської ради  
Леонід Бицюра, заступник голови Тернопільської обласної ради Олег Боберський.

Український козак з Тернополя, журналіст 
“Українського тижня” Роман Малко  

у протистояннях на Майдані в січні ц. р. 
був поранений в око. На цьому фото 

Роман з сестрою у мирний час. 

На передньому плані — український козак 
з смт. Великі Бірки Роман Худзій,  

який зазнав тяжкого поранення  
в око під час кривавих сутичок на Майдані  

в Києві 18 лютого ц.р. 

Вітаємо! ●

Колектив Шлях-
тинецької ЗОШ І-ІІ 
ст. ім. О. Г. Бар-
вінського щиро ві-
тає з днем наро-
дження технічного 
працівника Галину 
Богданівну КОВАЛЬ.

Хай будуть поруч віра 

і надія,

Як два крила, що впасти не дають,

Нехай сам Господь із милості наділить

Щасливих літ, що сонцем виграють. 

Вітаємо з днем народження 
художнього керівника будинку 
культури с. Лозова Інну Михай-
лівну ДОЗОРЦЕВУ. 

Нехай на Вашому життєвому 
полі сіється і родиться тільки до-
бро, множиться лише щастя, 
здоров’я, достаток і благополуч-
чя. Хай роки залишають по собі 
лише світлі спогади, а майбутнє 
готує багато-багато щасливих 
літ, сповнених радістю, добром і 
надією. 

З повагою — працівники 
відділу культури 

Тернопільської РДА , 
Тернопільського районного 

будинку культури, 
профспілковий комітет 

працівників культури 
Тернопільського району.

Педагогічний колектив Острів-
ської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з 
днем народження соціального 
педагога Олесю Михайлівну 
КРІСУ.

З роси, з води на добру сотню літ

Людського щастя, благ земних рікою,

Здоров’я зичимо міцного, як граніт,

Й удача не ішла щоб стороною!

Знайомтесь:  
ваш дільничний 

інспектор СУХАРИК 
Роман Теодозійович 

Дільнич-
ний інспек-
тор Терно-
п ільського 
РВ УМВСУ в 
Тернопіль-
ській облас-
ті, лейтенант 
м і л і ц і ї  
обслуговує 
адміністра-

тивну дільницю, в яку входять 
населені пункти — с. Прошова,  
с. Скоморохи, с. Цезарівка,  
с. Смолянка, с. Теофілівка. 
Контактні телефони: 43-61-00, 
43-61-17, (097) 485-82-27. 

Прийом громадян здій-
снює: у вівторок з 9 до 11 
год., у четвер з 18 до 21 год. 
— у приміщенні Скоморохів-
ської сільської  ради.

Ірина ЮРКО.

14 березня під егідою Тернопіль-
ської районної організації Товари-
ства Червоного Хреста України Буц-
нівській ЗОШ І-ІІІ ст. передали шкіль-
ні меблі від благодійної організації 
“Допомога Східній Європі” з Нідер-
ландів. 

Жест допомоги став результатом успіш-
ної співпраці благодійної організації “До-
помога Східній Європі” з Нідерландів та 
педагогічного колективу Буцнівської ЗОШ 

І-ІІІ ст. Нагадаємо, 9 жовтня торік у рамках 
благодійної кампанії нідерландці побували 
у цьому навчальному закладі з метою ви-
вчення стану навчальної бази школи. Від-
так, не забарилися з допомогою.

Як зазначила директор Буцнівської 
ЗОШ І-ІІІ ст. Зоряна Михайлюк, завдяки 
допомозі благодійників з Нідерландів, ма-
теріальну базу школи оновлено на 60%. 
“Ми отримали 74 одноособові парти,  120 
нових крісел, серед яких м’які і дерев’яні, 
— сказала Зоряна Григорівна. — Нових ме-
блів вистачить на переобладнання шести 
класів. Це вагома підтримка для школи, 

адже попереднього разу в Буцнівській 
школі меблі оновлювали ще у 70-их ро-
ках”. Нині тут навчається 117 учнів.

У свою чергу, педагоги і школярі з Буц-
нева теж не стоять осторонь благодійних 
справ. 12 березня ц.р. в рамках Терно-
пільської обласної школи управлінської 
майстерності лідерів та кураторів учнів-
ського самоврядування соціальний проект 
Буцнівської ЗОШ І-ІІІ ст. “Вчимося творити 
добро” посів перше призове місце в  
обласному конкурсі молодіжних волонтер-
ських загонів серед 21 учнівського проек-
ту волонтерських загонів. Довгостроковий 

проект започаткований у 2009 році прак-
тичним психологом Буцнівської ЗОШ І-ІІІ 
ст. Галиною Володимирівною Боднарь, до 
якого залучені 25 школярів, передбачає 
матеріальну і психологічну допомогу по-
требуючим у рамках співпраці з Терно-
пільською районною організацією Товари-
ства Червоного Хреста України.

Директор Буцнівської ЗОШ І-ІІІ ст. Зо-
ряна Михайлюк висловила щирі слова 
вдячності голові Тернопільської районної 
організації Товариства Червоного Хреста 
України Ользі Михайлівні Нижник від імені 
дирекції, педагогічного та учнівського ко-
лективів Буцнівської школи за професійну 
координацію дій передачі гуманітарної до-
помоги Буцнівській ЗОШ І-ІІІ ст. Ця допо-
мога є надзвичайно вчасною і вкрай  
необхідною. 

Партнерство ●

Завдяки проекту “Допомога Східній Європі” 
матеріальну базу в Буцнівській школі оновлено на 60% 

Індекси 
споживчих цін у 

лютому 2014 року
За даними Державної служ-

би статистики України, величи-
на індексу споживчих цін у лю-
тому 2014 року в Тернопіль-
ській області становила 100,4%, 
в Україні –100,6%, з початку 
року –100,7% та 100,8% відпо-
відно.

Головне управління 
статистики у Тернопільській 

області.
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Продовження.
Початок на 1 стор.

Сівбу ранніх зернових та зер-
нобових культур, не враховуючи 
кукурудзи та цукрових буряків, 
ведуть двома посівними агрега-
тами: сівалка “Солітер” разом з 
трактором німецького виробни-
цтва марки “Атлас”, за кермом 
якого — механізатор Степан Ма-
тушевський. За світловий день 
заробляють насіння ячменю на 30 
і більше гектарах. Засипає насін-
ня трактором МТЗ-102 Степан 
Гінас. Понад сорок років цей до-
свідчений спеціаліст віддав не-
легкій хліборобській справі. Трид-
цять п’яту весну на рідних полях 
зустрічає водій Михайло Озеря-
нець. Він підвозить до сівалки 
насіння, мінеральні добрива. 

— Як патріоти своєї землі, ро-
бимо свою справу чесно і добро-
совісно на всіх етапах, бо знехту-
єш, злукавиш, і земля, знаю з 

досвіду, промаху не простить, — 
каже завідуючий виробничим під-
розділом Віталій Росовський. 

Службова “Нива” головного 
технолога поля Володимира Но-
восада намотує кілометри грун-
товими дорогами. Їдемо в іншу 
бригаду, тут на весняних гонах 
господарює механізатор Юрій 
Матушевський, який досіває яру 
пшеницю сорту Гренні І репро-
дукції австрійської селекції. По-
тужний французький трактор 
“Нью Холланд”, сівалка точного 
висіву “Кернер” — саме торік цю 
чудо-техніку ХХІ століття придба-
ли у ПП “Агрон” і довірили моло-
дим, але технічно грамотним ме-
ханізаторам. Шанують і люблять 
продуктивну енергоекономну ім-
портну техніку у ПП “Агрон”, на її 
придбання не шкодують великих 

сум коштів, бо, як 
каже керівник 
Юрій Березов-
ський, вона віддя-
чить сторицею, 
вчасно будуть 
проведені усі ро-
боти на ланах, а 
ще, як треба, до-
помагають сусі-
дам — аграріям та 
фермерам.  При-
катковує заробле-
не насіння у до-
бре вироблений 
грунт молодий 
механізатор Ан-
дрій Нараєвський. 
Хлопець стара-
ється, після 
одного-двох про-
ходів на полі не 
побачиш жодного 
огріха. Знайоми-
мося ще з одним 
представником 
сучасної молоді — 
Микола Мороз ли-
ше рік працює в 
агропідприємстві, 
але зарекоменду-
вав себе з най-
кращого боку. В 
кабіні потужного 
“КамАЗа”— іде-
ально, як в опера-
ц ійн ій у  

лікарні. Пригадую, як у торішні 
жнива він возив збіжжя з поля на 
тік по 12-15 рейсів за день. Ма-
шина працювала, як годиннико-
вий механізм.

У другій бригаді с. Застав’я 80-
гектарну площу під посів ярої 
пшениці готує досвідчений трак-
торист і комбайнер Василь На-
зарко. Він також керує новою 
технікою імпортного виробництва 
— трактор марки “Нью Холланд” в 
агрегаті з дев’ятизахватним куль-
тиватором завершує площу. Не-
забаром сюди приїдуть посівні 
агрегати з інших виробничих під-
розділів господарства.

Звісно, не обминув нагоди зу-
стрітися з виконавчим директо-
ром ПП “Агрон” Юрієм Березов-
ським.  Він уже декілька тижнів 
на роботі, одужує після аварії, 

що трапилася у вересні минулого 
року. Батька на той час заміняв 
син Роман, і з нелегкими 
обов’язками юнак, за фахом 
юрист, впорався надзвичайно 
добре. Допомагала йому мама 
Наталія Григорівна і, безперечно, 
команда професіоналів хлібороб-
ського цеху.

Хто-хто, а Юрій Романович, 
присвятивши служінню землі вже 
чверть віку, несе відповідальність 
за весь колектив, добробут і бла-
гополуччя кожної хліборобської 
родини.

— Наш золотий обов’язок — 
вирощувати хліб, годувати Укра-
їну. Миру, спокою і надії у за-
втрашньому дні бажаю усім, — 
від щирого серця каже мій спів-
розмовник. — Вірю, що у спіль-
ному українському домі незаба-
ром буде все гаразд. Нині сіль-
госпвиробникам доводиться не-
легко — мінеральні добрива по-
дорожчали на 30 відсотків, паль-
не і гербіциди та інші препарати 
захисту і обробітку рослин від 
хвороб та шкідників — на 20-
25%. Зросли ціни й на посівний 
матеріал, запасні частини, техні-
ку. Ми дбаємо про продовольчу 
безпеку своєї держави, суспіль-
ства. Треба, щоб були нормаль-
ні відшкодування за взяті креди-
ти, треба переглянути усю кре-
дитну політику комерційних бан-
ків. Щоб селянина не обдурюва-
ли на кожному кроці, щоб на цій 
нелегкій праці не наживалися 
посередники, не було рейдер-
ських атак і захоплень виробни-
чих приміщень, техніки тощо. 

Нині виробничу, фінансову ді-
яльність сільгосппідприємств 
контролюють і перевіряють аж 
42 фіскальних органи. Чи не за-
багато на одного селянина? Це 
також проблема. Ми намагаємо-
ся робити все, щоб забезпечу-
вати передові технології у рос-
линництві, розвивати і нарощу-
вати матеріально-технічну базу, 
співпрацювати ефективно, на-
дійно з нашими партнерами. 
Маємо тривалі й добрі стосунки 
і напрацювання з провідними ві-
тчизняними та зарубіжними фір-
мами і компаніями. Вже два ро-
ки успішно співпрацюємо з 
Чортківським цукровим заводом, 
який надає кредити під майбут-
ній урожай, адже на своїх полях 
вирощуємо понад  550 гектарів  
цукрових коренів, отримуємо 
стабільні результати, сталі вро-
жаї цієї  культури. Прозорі ви-
робничі й фінансові відносини 
склалися з ТОВ “Агроскоп Укра-
їна”, компаніями “Трейд-
Агрохім”, “Лан”. Саме для спеці-
алістів компанії “Лан” у нас діє 
навчальний клас, виробничі май-
стерні, відповідна техніка. На 
фірмі “Ерідон” закуповуємо пре-
парати та засоби захисту рос-
лин, техніку — через компанію 
“Інтер-Агротек”, вивчаємо пере-
довий досвід, відвідуємо семіна-
ри, міжнародні, всеукраїнські 
виставки агропродукції, техніки. 
Часто такі заходи проводимо й 
на базі нашого господарства. 
Адже, час не стоїть на місці, все 
змінюється — такий закон  
життя.

Закон життя

Виконавчий директор ПП “Агрон”, керівник фермерського 
господарства “Березовського” Юрій Березовський:  

“Наш обов’язок — вирощувати хліб”.

Головний агроном ПП “Агрон”  
Володимир Новосад на пшеничному лані.

Володимир Депутат — механізатор ПП “Агрон”.

Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк: “Децентралізація 
влади – це масштабна реформа, спрямована на збереження  

єдності та унітарності України, яка передає на місця – в області, 
міста і райони – якнайширший обсяг повноважень і грошових  

ресурсів, необхідних для розвитку регіонів”.

На засіданні уряду 18 березня •	
прем’єр-міністр України Арсеній 
Яценюк заявив про проведення 
реформи з децентралізації вла-
ди в країні, всі нововведення 
якої буде зафіксовано в новій ре-
дакції Конституції. У своєму 
зверненні до жителів південних і 
східних областей України він 
сказав: “В уряді ми ввели спеці-
альну посаду віце-прем’єра, го-
ловне завдання якого – децен-
тралізація влади. Це масштабна 
реформа за збереження єдності 
та унітарності України, яка пере-
дає на місця – в області, міста і 
райони – якнайширший обсяг 
повноважень і грошових ресур-
сів, необхідних для розвитку ре-
гіонів”. Прем’єр уточнив, що 
розширення повноважень регіо-
нів насамперед стосуватиметься 
охорони здоров’я, комунальної 
сфери. З’явиться муніципальна 
міліція. Місцеву специфіку вра-
ховуватимуть у питаннях освіти, 
культури, історії та її героїв. Яце-
нюк запевнив, що вже наступно-
го року кожен регіон України са-
мостійно обиратиме мерів і міс-
цеві ради із розширеними повно-
важеннями, які сформують ви-
конкоми для управління регіона-
ми замість призначенців.

Як повідомив міністр закор-•	
донних справ України Андрій  
Дещиця, Україна має намір ви-
йти з СНД. За його словами, це 
пов’язано з тим, що організація 
та її учасники ігнорують звернен-
ня офіційного Києва, який попро-
сив скликати екстрене засідання 
на рівні міністрів закордонних 
справ у зв’язку з останніми поді-
ями в Криму.

Україна вирішила не продо-•	
вжувати в цьому році своє голо-
вування у СНД. Про це 19 берез-
ня заявили в Міністерстві закор-
донних справ України. “Україн-
ська сторона прийняла рішення 
не продовжувати своє голову-
вання в СНД у 2014 році”, – по-
відомив директор департаменту 
інформаційної політики МЗС Єв-
ген Перебийніс на брифінгу в 
Києві. Секретар Ради національ-
ної безпеки та оборони України 
Андрій Парубій заявив, що Укра-
їна найближчим часом розпочне 
процедуру виходу із Співдруж-
ності незалежних держав.

В.о. президента України Олек-•	
сандр Турчинов пропонує Верхо-
вній Раді призначити Степана 
Полторака командуючим Націо-
нальною гвардією України. Від-
повідний проект постанови заре-
єстрований у парламенті.

3 березня ухвалою Львів-•	
ського апеляційного суду пол-
ковника міліції Андрія Матри-
файла поновлено на посаді на-
чальника державтоінспекції 
УМВС України в Тернопільській 
області. Також нового керівни-
ка отримала Тернопільська об-
ласна прокуратура. Ним став 

прокурор Юрій Гулевич. 
У заяві прем’єр-міністра Укра-•	

їни Арсенія Яценюка, розміще-
ній на сайті уряду, повідомля-
ється, що країни-члени Євро-
пейського Союзу готові до про-
ведення 21 березня саміту щодо 
підписання Угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС. При цьому 
він зазначив, що економічна 
частина Угоди буде підписана 
пізніше – після проведення до-
даткових консультацій та з ме-
тою недопущення втрат для під-
приємств, орієнтованих на 
співпрацю з підприємствами Ро-
сії. У своїй заяві Яценюк також 
підкреслив, що ЄС готовий роз-
глядати прийняття односторон-
нього рішення про допуск на 
європейський ринок українських 
товарів від українських товаро-
виробників. “Це додатково 400 
млн. доларів для української 
економіки і українського бізне-
су”, – сказав глава уряду. 

Прем’єр-міністр України Ар-•	
сеній Яценюк пропонує оподат-
ковувати доходи з депозитів на 
суму понад 50 тис. гривень. 
“90% українців мають депозити 
до 50 тис. гривень. А 10% най-
багатших повинні ділитися з кра-
їною і суспільством”, – наголо-
сив прем’єр-міністр. За даними 
ЗМІ, Мінфін хоче ввести оподат-
кування відсотків за банківськи-
ми вкладами з 1 квітня 2014 ро-
ку, при цьому пропонує ставки 
15-17%, зокрема: 15% – для осіб 
з щомісячним доходом до 10 мі-
німальних зарплат, 17 % – понад 
10 мінімальних зарплат.

9 березня під час народного •	
віча, присвяченого 200-річчю 
від дня народження Тараса 
Шевченка, новопризначений 
голова Тернопільської ОДА 
Олег Сиротюк представив сво-
їх заступників. За сільське гос-
подарство, розвиток промис-
ловості в Тернопільській облас-
ті тепер відповідає депутат 
Тернопільської районної ради 
Іван Крисак (ВО “Батьківщи-
на”). Стратегічними напрямка-
ми, співпрацею з районами, 
місцевим самоврядуванням за-
йматиметься депутат Терно-
пільської облради, заступник 
міського голови Тернополя Ле-
онід Бицюра.

Єврокомісар із питань роз-•	
ширення ЄС і політики сусід-
ства Штефан Фюле вважає, що 
у зв’язку із ситуацією в Україні 
Євросоюз може розглянути пи-
тання про розширення. Таку за-
яву він зробив в інтерв’ю ні-
мецькій газеті “Die Welt”: “Як-
що ми хочемо серйозно змінити 
ту частину Східної Європи, яку 
зачепили нинішні події, ми по-
винні використовувати сильний 
інструмент політики, який є в 
ЄС – це розширення. Воно має 
безпрецедентну ефективну і 
стабілізуючу силу”.

Спростування ●
У матеріалі “Вчимося не для школи, а для життя”, опублікованому 

в газеті “Подільське слово” № 7 від 14 лютого ц. р. допущено прикру 
помилку. Інформація про те, що Мишковицька ЗОШ І-ІІІ ступенів за-
вдяки участі в конкурсі “Відкритий світ” від компанії “Microsoft” отри-
мала 5 мультимедійних дошок і 12 ноутбуків в інтерв’ю з директором 
школи Андрієм Чернецем не відповідає дійсності через неправильне 
трактування її автором матеріалу. Насправді школа здобула перемо-
гу в конкурсі, але таку обіцяну кількість ґаджетів ще не отримала. 
Редакція газети просить вибачення у директора Мишковицької ЗОШ 
І-ІІІ ступенів Андрія Чернеця, педагогічного колективу, читачів газети 
за недостовірно подану інформацію.
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Оголошення ●

Всесвітній день води ●

Ми — українці ●

Богдан БУЛИК,  
провідний інженер з водних 

ресурсів Тернопільського 
міжрайонного управління 

водного господарства.

Вода — це основа людського 
життя і один з найцінніших 
природних ресурсів. Вода за-
вжди символізувала життя і 
відродження, чистоту і надію, 
здатна об’єднувати людство 
довкола спільної справи ми-
ру, стабільності та екологічної 
довговічності.

Щороку 22 березня відзначаєть-
ся Всесвітній день води. Цей день 
покликаний привернути увагу гро-
мадськості до проблем нестачі пит-
ної води, необхідності збереження 
та раціонального використання 
водних ресурсів, до стану водних 
об’єктів і проблем, пов’язаних з їх 
відновленням і охороною, замисли-
тися щодо значення води в житті 
кожної людини на Землі. 

Однією з ланок водних ресурсів 
є Тернопільське міжрайонне управ-
ління водного господарства, яке 
обслуговує чотири райони Терно-
пільської області. Кожного року 
працівники управління беруть 

участь у щорічній Всеукраїнській 
акції “До чистих джерел”, “День до-
вкілля” та інші. Спільно з громад-
ськими організаціями проводиться 
робота з впорядкування прибереж-
них захисних смуг, водоохоронних 
зон малих річок та водоймищ, став-
ків, джерел питної води, адже витік 
кожної річки чи струмка починаєть-
ся саме з природного джерела — 
зародка водної артерії. За рахунок 
цих витоків поповнюється водний 
фонд області. Крім того, одним із 
завдань управління на сьогодні є 
підтримання меліоративних систем, 
гідротехнічних споруд, адже до зо-
ни обслуговування управління на-
лежить 34,3 тис. га меліоративних 
земель.

Наші спеціалісти проводять 
роз’яснювальну роботу з метою 
підвищення екологічної культури та 
роз’яснення вимог водоохоронного 
господарства. Однак, для вирішен-
ня важливих екологічних проблем, 
зокрема, збереження води, необ-
хідно формувати в суспільстві еко-
логічну свідомість, широко залучати 
громадськість до співпраці і взає-
модії з усіма об’єктами господарю-
вання. Тож дбаймо не тільки про 
себе, а й про тих, хто прийде після 
нас. 

Вода — це життя

№ 
п/п

№№ рейсів 
номер м-ту Назва маршруту

Протяж-
ність м-ту 
(км)

Час відправл. з 
пунктів к - с т ь 

о б о р . 
рейс.

мін.
к-сть
авт.

Пер іодич-
ність вико-
нанняпочат. к і н -

цев.

1 15-1
15-2

Тернопіль — Байківці
Тернопіль — Шляхтинці

14(8)
13(7)

6-10
7-00

20-50
19-35

12
8 2 почергово 

ч/з день
2 15-3/1 Тернопіль — Жовтневе — 1 13 5-50 19-10 8 2 щоденно
3 15-3/2 Тернопіль — Жовтневе — 2 13 6-30 20-55 8 2 щоденно

4 15-4 Тернопіль — Ангелівка
(Романівка) 21 6-45 19-40 6 2 щоденно

5 15-7/1
15-7/2

Тернопіль — Великі Гаї — 1
Тернопіль — Великі Гаї — 2

8
8

6-25
7-20

17-40
18-45

10
10 3 щоденно

6 15-9 Тернопіль — Кип'ячка  12 6-50 20-42 9 2 щоденно

7 15-11
15-12

Тернопіль — Красівка
Тернопіль — Дичків

16
18

8-20
7-00

19-25
18-05

7
7 3 щоденно

8 15-14 Тернопіль — Козівка ч/з Грабо-
вець 27 5-55 20-15 7 2 щоденно

9 15-15/1 Тернопіль — Баворів 21 6-40 17-50 7 2 щоденно

10 15-15/2 Тернопіль — Баворів (Застав'є) 23 7-10 18-50 7 2 почергово 
ч/з день

11 15-15/2 Тернопіль — Баворів (Застав'є) 23 7-10 18-50 7 2 почергово 
ч/з день

12 15-16 Тернопіль — Скоморохи 25 5-50 20-20 7 2 щоденно
13 15-17/1 Тернопіль — Мар’янівка 35 5-30 19-10 4 2 щоденно
14 15-18 Тернопіль — Настасів 24 7-15 19-20 6 2 щоденно
15 15-20/2 Тернопіль — Велика Лука 14 6-40 21-20 8 2 щоденно
16 15-22/2 Тернопіль — Острів — 2 11 7-10 21-57 11 2 щоденно
17 15-23/2 Буцнів (Серединки) — Тернопіль 12,5 6-45 20-40 10 2 щоденно

18 15-24/1
15-24/2

Тернопіль — Петриків — 1
Тернопіль — Петриків — 2

5,5
5,5

7-20
7-15

19-45
19-45

11
11 3 щоденно

19 15-25/2 Тернопіль — Підгороднє — 2 8 6-40 20-30 9 2 щоденно
20 15-26 Тернопіль — Драганівка 14 6-15 20-35 11 2 щоденно

21 15-28 Тернопіль — Довжанка (Домамо-
рич) 14 5-55 21-05 11 2 щоденно

22 15-29 Тернопіль — Домаморич 17 6-35 21-08 10 2 щоденно
23 15-30 Тернопіль — Великий Глибочок 11 7-00 19-50 9 2 щоденно

24 15-32/1 Горішній Івачів (Чистилів) — 
Тернопіль  18 7-20 18-55 8 2 щоденно

25 15-32/2 Горішній Івачів (Чистилів) —  
Тернопіль  18 6-30 19-20 8 2 щоденно

26 15-34 Тернопіль — Курники 14 6-30 20-23 7 2 щоденно

27 15-35 Тернопіль — Стегниківці ч/з Лозову 17 5-50 20-11 6 2 щоденно

28 15-36 Тернопіль — Дубівці ч/з Лозову 20 6-25 19-25 5 2 щоденно

Тернопільська районна державна адміністрація (організатор перевезень) оголошує конкурс на право 
здійснювати перевезення пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користу-
вання в звичайному режимі руху.

Об’єкти конкурсу

До уваги власників автотранспорту

Конкурси на перевезення паса-
жирів на автобусному маршруті за-
гального користування проводяться 
відповідно до Закону України “Про 
автомобільний транспорт” та По-
рядку проведення конкурсу з пере-
везення пасажирів на автобусному 
маршруті загального користування, 
затвердженого постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 3 грудня 
2008 р. №1081 (зі змінами), Правил 
надання послуг пасажирського ав-
томобільного транспорту, затвер-
джених постановою Кабінету Міні-
стрів України від 18.02.1997 р. 
№176 (зі змінами).

Для забезпечення належної 
якості та безпеки перевезень паса-
жирів на внутрішньообласних авто-
бусних маршрутах, згідно з Поряд-
ком визначення класу комфортності 
автобусів, сфери їхнього викорис-
тання за видами сполучень та ре-
жимів руху, затвердженого наказом 
Мінтрансзв’язку України від 12 квіт-
ня 2007 р. №285, на маршрутах 
протяжністю до 150 км допускаєть-
ся використання автобусів катего-
рій М2 (повна маса до 5 т) та М3 
(повна маса більше 5 т). Клас авто-
бусів: на приміських маршрутах І, ІІ, 
ІІІ.

Перевізники зобов’язані, мати 
не менше одного транспортного за-
собу, пристосованого для переве-

зення осіб з обмеженими можли-
востями, а також здійснювати піль-
гові перевезення пасажирів згідно з 
чинним законодавством. При здій-
сненні перевезень перевізник 
зобов’язується перевозити кожним 
рейсом три пільгові пасажири за 
власні кошти.

Документи для участі у конкурсі 
приймаються у закритому конверті 
з позначкою №1 та конверті з по-
значкою №2, який містить докумен-
ти з інформацією про те, на який 
об’єкт конкурсу надає документи 
перевізник-претендент.

Документи на конкурс прийма-
ються до 14 квітня 2014 року включ-
но з 9 до 17 год. за адресою:  
м. Тернопіль, вул. Галицька, 38, фі-
лія “Тернопільавтотранссервіс” 
Українського державного підприєм-
ства з обслуговування іноземних та 
вітчизняних автотранспортних засо-
бів “Укрінтеравтосервіс”.

Увага! З питань щодо номерів 
рейсів та розкладів руху автобусів 
на маршруті, бланків документів для 
участі в конкурсі, а також за довід-
ками звертайтесь за телефонами: 
52-15-79, 52-45-90, за адресою:  
м. Тернопіль, вул. Галицька, 38, що-
денно в робочі дні з 9  до 17 год. 
Філія “Тернопільавтотранссервіс” 
Українського державного підприєм-
ства з обслуговування іноземних та 

вітчизняних автотранспортних засо-
бів “Укрінтеравтосервіс” (робочий 
орган конкурсного комітету) та те-
лефоном 43-58-74, за адресою:  
м. Тернопіль, майдан Перемоги, 1, 
щоденно в робочі дні з 8 до 17 год. 
15 хв., відділ розвитку інфраструк-
тури Тернопільської районної дер-
жавної адміністрації.

Конкурс відбудеться 29 квітня 
2014 року о 10 год. у приміщенні 
Тернопільської районної державної 
адміністрації, каб. 310.

Плата за один об’єкт конкурсу 
внутрішньорайонного приміського 
автобусного маршруту складає  
1241 грн.

Реквізити для перерахування ко-
штів: Філія “Тернопільавтотранссер-
віс” Українського державного під-
приємства з обслуговування іно-
земних та вітчизняних автотран-
спортних засобів “Укрінтеравтосер-
віс”, код 38916338, ПАТ АКБ “Львів”, 
р/р 2600459804, МФО 325268.

Б. М. САБАТЮК,  
начальник відділу розвитку 

інфраструктури Тернопільської  
райдержадміністрації. 

І. М. МОГИЛЮК, 
директор філії 

“Тернопільавтотранссервіс” 
Українського ДП 

“Укрінтеравтосервіс”.

Умови конкурсу

Валентина СЕМЕНЯК-
ШТАНГЕЙ, член НСПУ.

У це важко повірити, але пра-
пор України — реліквія нашої сім’ї 
— повернувся… додому. У грудні 
наші сини поїхали на Євромайдан 
у Київ. Взяли з дому велике полот-
нище синьо-жовтого стягу. Коли 
через деякий час поверталися на-
зад, прапор залишили на площі, 
щоб нагадував усім про село Ве-
ликі Гаї. Ще й маркером зверху 
написали: “Тернопіль — Великі 
Гаї”. 

Уявіть собі, вчора на в’їзді до 
села хтось встановив наш прапор 
у бардюрний виступ (його всі зна-
ють) посеред дороги. Можете уя-
вити вираз обличчя молодшого 
сина, коли він там проїжджав і по-
бачив сімейну  реліквію, яка майо-
рить на вітрі! Адже відтоді минуло 
трохи часу… Полотнище ще й досі 
пахне димом. Але яка це для нас 
тепер дорога святиня. Після Вели-
кого Українського Жалю за поле-
глими було таке відчуття, що до-
дому повернулася рідна дитина. 
Слава Україні! Героям слава!

Прапор, як дитина, — 
повернувся додому

Прапор з Великих Гаїв  
на Майдані у Києві.

Публічне акціонерне товари-
ство “Компанія “РАЙЗ”, поштова 
адреса: 03115, Україна, м. Київ, 
пр-т Перемоги, 121 В, має намір 
побудувати підприємство з ви-
робництва комбікормів продук-
тивністю 10 т/год. за адресою: 
вул. Промислова, 12 А,  
с. Острів Тернопільського району 
Тернопільської області.

Технічні і технологічні дані: ви-
робництво комбікормів продук-
тивністю 10 т/год.

Соціально-економічна необхід-
ність планованої діяльності: За-
безпечення виробництва комбі-
кормів.

Потреба в ресурсах при будів-
ництві і експлуатації:

земельних — 7,68 га;
сировинних — 180 тис. тонн 

зернових;
енергетичних — газ природній 

— 5234,1 тис. м3/рік; електрое-
нергія  — 8,265 млн. кВт год./рік;

водних — 1,29 м3/добу від іс-
нуючої мережі; 1,29 м3/добу скид 
на проектовані очисні споруди;

трудових — 75 постійних пра-
цівників.

Транспортне забезпечення: 
перевезення працівників здійсню-
ється найманим автотранспор-
том.

Екологічні та інші обмеження 
планованої діяльності за варіанта-
ми — не потрібно. 

Необхідна еколого-інженерна 

підготовка і захист території за 
варіантами — не потрібно. 

Можливі впливи планованої ді-
яльності (при будівництві й екс-
плуатації) на навколишнє серед-
овище: 

клімат і мікроклімат — не впли-
ває; 

повітряне — СО; СО
2
; NO

2
; N

2
O; 

метан, суспендовані речовини;
водне — 1,29 м3/добу в дощову 

каналізацію після очищення;
грунт — вплив на земельні ре-

сурси має тимчасовий характер і 
оцінюється як помірний; 

рослинний і тваринний світ, за-
повідні об’єкти — немає;

навколишнє соціальне середо-
вище (населення) — немає; 

навколишнє техногенне серед-
овище — вплив оцінюється як не-
значний.

Відходи виробництва і можли-
вість їх повторного використання, 
утилізації, знешкодження або без-
печного захоронення — відходи 
виробництва передаються на ви-
робництво комбікормів, тверді 
побутові відходи вивозяться на 
сміттєзвалище.

Обсяг виконання: ОВНС ДБН 
А.2.2.1-2003.

Участь громадськості: Згідно з 
чинним законодавством.

Директор Острівської філії 
ПАТ “Компанія “РАЙЗ“  
О.Б. МАХНОВЕЦЬКИЙ.

Оголошення ●

Заява про наміри

Платник може подати до орга-
нів Міндоходів в електронній фор-
мі документи, пов’язані з обчис-
ленням та сплатою податків і 
зборів, для проведення електро-
нної перевірки. Такі документи 
створюються в електронній фор-
мі та зберігаються на електро-
нних носіях інформації. Для цього 
потрібно дотримуватись умов 
щодо використання електронного 
цифрового підпису підзвітних 
осіб. 

Документи для проведення 
електронної перевірки можуть 
бути надіслані до органу Міндо-
ходів, в якому платник податків 
перебуває на податковому облі-

ку, за 10 календарних днів до очі-
куваного початку проведення 
електронної перевірки. 

Нагадаємо, що з 1 січня 2014 
року Податковим кодексом Укра-
їни запроваджено механізм про-
ведення електронних перевірок 
платників податків, які застосову-
ють спрощену систему оподатку-
вання, обліку та звітності. 

Згідно з абз. 6 пп. 75.1.2 п. 
75.1 ст. 75 ПКУ, електронна пере-
вірка відноситься до категорії до-
кументальних позапланових не-
виїзних перевірок. Її ініціює сам 
платник, подаючи відповідну зая-
ву у відповідний територіальний 
орган Міндоходів, в якому він пе-

ребуває на податковому обліку. 
Формати документів, які 

пов’язані з обчисленням та спла-
тою податків і зборів та подають-
ся платником в електронній фор-
мі для проведення електронної 
перевірки, і порядок їх подання 
визначені у наказі Міндоходів від 
31.12.2013 р. №898, зареєстро-
ваному в Міністерстві юстиції 
України 24.02.2014 за 
№305/25082. 
За матеріалами інформаційно-

комунікаційного відділу 
Тернопільської об’єднаної ДПІ 
ГУ Міндоходів у Тернопільській 

області.

Подання документів для проведення 
електронної перевірки: особливості 

Податкові новини ●
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06.00 Православний календар.
06.05, 07.00, 08.00 Новини.
06.25 На слуху.
06.45, 07.45, 08.20, 08.40 
          Гiсть студiї.
07.20 Країна on-line.
07.40 Ера бiзнесу.
09.05 Пiдсумки тижня.
10.35, 15.30, 19.10 Громадське
          телебачення.
12.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.30 Д/ф “Восковi 
        крила Iкара”.
12.55 “Надвечiр`я”.
13.55 Право на захист.
14.15 Вiкно до Америки.
14.45 Euronews.
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
15.15 Брифiнг Кабмiну України.
17.40 Про головне.
18.05 Фiнансова перспектива.
21.00 Пiдсумки дня.
21.40 Шустер-Live. Буднi.
22.55 Трiйка, Кено, 
         Секунда удачi.
23.00, 01.00 Пiдсумки.
23.30 Країна on-line.
00.00 На слуху.
00.30 Вiд першої особи.

канал “1+1”
06.05, 07.00, 08.00, 
         09.00 “ТСН”.
06.45, 07.10, 08.10 “Снiданок 
         з 1+1”.
09.10 Х/ф “Знайти чоловiка 
        у великому мiстi”.
13.15 Х/ф “Три напiвграцiї”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Асi”.
19.30 “ТСН”.
20.30 Т/с “Там, де ти”.
22.20 “Грошi”.
23.30 “ТСН”.
23.50 Т/с “Касл 2”. (2).
00.40 Х/ф “Три напiвграцiї”.

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 “Я не зможу тебе
          забути”.
12.00 Новини.
12.25 Т/с “Я не зможу 
        тебе забути”.
13.45 “Судовi справи”.
14.00 Новини.
14.20 “Судовi справи”.
15.00 “Чекай на мене”.
16.30 Новини.
16.50 “Чекай на мене”.
17.45 Новини.
18.05 “Стосується кожного”.

19.05 Т/с “Поки станиця
          спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Ванга”.
23.50 Т/с “Життя i пригоди 
        Мишка Япончика”. (2).

ICTV
06.15 Надзвичайнi новини.
07.05 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.05 Т/с “Прокурорська
        перевiрка”.
12.45 Факти. День.
13.20 Т/с “Прокурорська
         перевiрка”.
13.45 “Вулицi розбитих
          лiхтарiв”.
14.40 Т/с “Консерви”.
15.45 Факти. День.
16.15 Т/с “Консерви”.
16.55 Х/ф “Суддя Дредд”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.45 Надзвичайнi новини.
20.30 Дiстало!
21.20 Свобода слова.
00.50 Т/с “Кiстки”.

СТб
06.20 “Усе буде добре!”
08.10 “Неймовiрна правда 
        про зiрок”.
09.10 Х/ф “Солдат 
         Iван Бровкiн”.
10.55 Х/ф “Подорож
         у закоханiсть”.
12.55 “Слiдство ведуть
         екстрасенси”.
13.50 “Битва екстрасенсiв 13”.
16.00 “Усе буде добре!”
18.00 “Вiкна-новини”.
18.30 “Неймовiрна правда
         про зiрок”.
20.05 “Слiдство ведуть
          екстрасенси”.
21.05 Т/с “Самара 2”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.30 “Детектор брехнi 5”.
23.45 “Один за всiх”.
00.55 Х/ф “Вiддам дружину 
         в хорошi руки”.

новий канал
06.15 М/с “Губка Боб”.
07.00 Пiдйом.
08.00 Т/с “Воронiни”.
08.55 Т/с “Не родись
         вродлива”.
09.45 Т/с “Щасливi разом”.
15.05 Х/ф “Янголи Чарлi 2”.
17.05 Т/с “Не родись
         вродлива”.

18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Т/с “Воронiни”.
20.00 Ревiзор.
22.50 Пристрастi за Ревiзором.
00.15 Репортер.
00.20 Х/ф “Секс у 
         великому мiстi”. (2).

Трк «Україна»
06.00 Т/с “Ментовськi вiйни-7”.
07.00.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10 Т/с “Пiдстава”.
13.10 Т/с “Подружжя”.
14.10, 15.20, 17.10 Т/с “Слiд”.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Дикий-4”.
22.00 Подiї дня.
22.30 Т/с “Дикий-4”.
23.30 Х/ф “Неймовiрний 
         Халк”. (2). 

к1
06.30 “Top Shop”.
07.30 М/с “Маша i Ведмiдь”.
09.25 Х/ф “Пригоди молодого
        Шерлока Холмса”.
11.20 Х/ф “Малюк”.
13.10 “КВК-2013”.
15.20 “Вечiрнiй квартал”.
17.00 М/ф “Мадагаскар”.
18.20 “Звана вечеря”.
19.20 “Орел i решка”.
21.00 “Розсмiши комiка”.
22.00 Х/ф “Вечеря з 
         придурками”.
00.00 Х/ф “Король 
         вечiрок”. (2).

нТн
05.15 Т/с “Повернути 
        на дослiдування”.
08.25 “Правда життя. Професiя
          лижний iнструктор”.
09.00 “Агенти впливу”.
09.45 Т/с “Таємницi слiдства”.
11.30 Т/с “УГРО-5”.
15.15 Т/с “Червонi гори”.
19.00, 21.40 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Зниклi безвiсти”.
22.00 Т/с “Елементарно-2”. (2).
00.00 Т/с “Декстер-5”. (3).

ТеТ
06.00 Приколи на перервi.
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.
08.50 М/с “Русалонька”.

09.15 М/ф “Сердитi пташки”.
09.30 “Єралаш”.
09.50 Одна за всiх.
12.05 Дайош молодьож.
13.25 Т/с “Ксена — 
        принцеса-воїн”.
14.15 Т/с “Чемпiонки”.
15.05, 19.05 Панянка-селянка.
16.00 Богиня шопiнгу.
         Повернення.
16.50, 21.00 Вiталька.
17.20, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.15 Розсмiши комiка.
21.55 6 кадрiв.
22.50 Т/с “Свiтлофор”. (2).
23.15 Дурнєв+1.
23.45 Надто грубо
          для Ю-туб’а.
00.10 Мiж нами.

перший канал 
(Україна)

04.00, 7.00, 10.00, 13.00
          Новини.
04.05, 7.15 Телеканал 
        “Доброго ранку”.
07.55 “Доброго здоров’ячка!”
08.40 “Жити здорово!”
09.40, 16.40 “Iстина 
          десь поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.45 “Модний вирок”.
12.00 Iншi новини.
12.20 “Час обiдати!”
13.15 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.45 Т/с “Слiд”.
14.20 “Вони i ми”.
15.10 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
17.05, 0.10 “Наодинцi зi всiма”.
17.55 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30 “Хай говорять”.
20.30 Т/с “Гетери майора 
        Соколова”.
22.00 Нiчнi новини.
22.10 “Гетери майора 
        Соколова”.
22.35 “Вечiрнiй Ургант”.
23.10 “Познер”.

рТр-планета
06.00 “Ранок Росiї”.
10.05, 16.10, 0.35 Новини
          культури.
10.20 “Обережно, фальшаки!”
11.05 “Про найголовнiше”.
12.00, 15.00, 18.00 Вiстi.
12.25, 15.10, 17.40 Мiсцевий
         час. Вiстi Москва.
12.40 “Особливий випадок”.
13.25 Т/с “Господиня
         моєї долi”.

14.10 Т/с “Блуднi дiти”.
15.25 Т/с “Поки станиця
         спить”.
16.20 Д/ф “Теорiя загальної 
контактностi Елiя Белютiна”.
16.55 “Aсademia”. Спецкурс
          “Парад планет”.
18.40 Т/с “Ластiвчине гнiздо”.
19.30 “Прямий ефiр”.
20.30 Т/с “Я бiльше не боюся”.
22.55 “Вогонь, батарея! 
        Невiдома драма 
        Севастополя”.
23.50 “Тим часом”.

канал “2+2”
07.00 Х/ф “Пригоди
         мушкетерiв”.
09.00 Д/ф “Велика подорож”.
10.00 Д/ф “Великi битви”.
10.45 Д/ф “Великi 
        катастрофи”.
11.30 Д/ф “Олександр 
        II та Юрьєвська”.
12.20 Д/ф “НЛО. Операцiя 
        приховування”.
13.20 Д/ф “Пiрамiди”.
14.20 Д/ф “Невiльники
         Всесвiту”.
15.20 Д/ф “Легенди 
        радянського розшуку”.
16.10 Д/ф “Операцiя
        “Загадка”.
17.50 Д/ф “Технодром”.
18.30 “Новини 2+2”.
19.00 Т/с “Пильна робота”.
21.00 “ДжеДАI”.
21.20 Х/ф “Швидкiсть”. (2).
23.35 Х/ф “Викрадений”. (2).

Тонiс
06.00 “Таке спортивне життя. 
         Нiна Уманець”.
06.30, 9.30 “Свiт за тиждень”.
07.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
09.00, 17.50 “Алло, адвокате!”
10.00 Великi будови давнини.
11.00 Портрет Леонардо. 
       Малюк, який пiдкорив 
       Голлiвуд.
12.25 “Таємницi закулiсся 
        з О. Ржавським”.
13.15 “Моднi iсторiї з О. Но-
вицькою”.
14.00 Полювання на монстрiв.
15.00, 18.30, 21.00
          “Соцiальний пульс”.
15.15, 21.25 “Соцiальна
        економiка”.
15.20, 16.45, 21.30 “Погода”.
16.20 Д/с “60 найбiльш 
        смертоносних тварин”.
18.20 Вперед, на Олiмп! 
        Сочi-2014.

19.00 В гостях у Д. Гордона.
        В. Третяк.
20.00 В глибини землi, 
        в глибини часiв.
21.35 Єфим Шифрiн. 
        “Людина-костюм”.
22.40 “Економiчний пульс”.
22.45 Монстри всерединi мене.
00.40 Красивi та амбiцiйнi. (3).

нТВ-Свiт
04.00 “НТВ вранцi”.
06.10 Їхнi вдачi.
07.05 Т/с “Рубльовка. 
        Live”. “Межа на замку”.
08.00, 11.00, 14.00,
         17.00 Сьогоднi.
08.25 Олександр 
     Журбiн. Мелодiї на згадку.
09.05 “Ти не повiриш!”
10.00 “Справа темна”.
11.35 “До суду”.
12.35 “Суд присяжних”.
13.35, 16.35 Огляд. 
          Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних.
          Остаточний вердикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.35 “Прокурорська
         перевiрка”.
18.50 “Говоримо i показуємо”.
19.45 Т/с “Морськi 
          дияволи. Смерч-2”.
21.45 Сьогоднi. Пiдсумки.
22.10 “Зашто? Чому?”
23.15 Т/с “Дикий 3”. 
        “Фальшивомонетники”.

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
09.15 Х/ф “Цирк”.
10.50, 19.05 Жарт за жартом.
11.55, 17.20 Т/с “Клон”.
13.40, 20.05 Т/с “Аннушка”.
15.40 Х/ф “Їх знали тiльки 
         в обличчя”.
22.05 Х/ф “Огарьова, 6”.
23.35 Х/ф “Один iз нас”.

Мега
06.00 Теорiя безсмертя.
06.30, 23.30 Загадки Всесвiту.
07.30, 12.30 Тварини
          крупним планом.
08.30, 13.30 Смiття у
         великому мiстi.
09.30 Шукачi.
10.30 Мiстична Україна.
11.30, 15.30 У пошуках пригод.
14.30, 21.30 Сучаснi дива.
16.30, 19.30 Секретнi iсторiї.
17.30 У пошуках iстини.
18.30 Легенди 
        бандитської Одеси.
20.30 Доктор Вiрус.
22.30 Неймовiрна Австралiя.
00.30 Покер.

УТ-1
06.30, 07.00, 08.00 Новини.
06.50, 07.45, 08.20, 08.40
        Гiсть студiї.
07.25 Країна on-line.
07.40 Ера бiзнесу.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.30 Книга.ua.
10.05, 15.30, 19.10 Громадське
          телебачення.
12.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.25 Вiра. Надiя. Любов.
13.20 Свiтло.
13.40 Д/ф “Сiль iнкiв”.
14.55 Дiловий свiт. 
       Агросектор.
15.15 Брифiнг Кабмiну України.
17.40 Про головне.
18.05 Фiнансова перспектива.
21.40 Шустер-Live. Буднi.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00, 01.00 Пiдсумки.
23.30 Країна on-line.
00.00 На слуху.
00.30 Вiд першої особи.

канал “1+1”
06.05, 07.00, 08.00, 
        09.00 “ТСН”.
06.45, 07.10, 08.10 “Снiданок
          з 1+1”.
09.10 Т/с “Там, де ти”.
11.10 Т/с “Склiфосовський”.
13.00 “Не бреши менi 4”.
14.00 Т/с “Справа лiкарiв”.
14.50 “Красуня за 12 годин 2”.
15.45 “Свати 4”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Асi”.
19.30 “ТСН”.
20.30 Т/с “Там, де ти”.
22.20 “Мiняю жiнку 8”.
23.40 “ТСН”.
00.00 Т/с “Касл 2”. (2).
00.50 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 “Чаклунське 
        кохання”.
11.15 Д/с “Слiдство вели...” 
12.00 Новини.
12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
13.25 “Судовi справи”.
14.00 Новини.
14.20 “Судовi справи”.
15.20 “Сiмейний суд”.
16.30 Новини.
16.50 Т/с “Жiночий лiкар”.
17.45 Новини.

18.05 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Поки станиця
          спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Ванга”.
23.50 Т/с “Життя i пригоди
         Мишка Япончика”. (2).

ICTV
05.55 Свiтанок.
06.55 Т/с “Опери”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.05 Т/с “Прокурорська
        перевiрка”.
12.45 Факти. День.
13.20 Т/с “Прокурорська
        перевiрка”.
13.45 “Вулицi розбитих
        лiхтарiв”.
14.45 Т/с “Консерви”.
15.45 Факти. День.
16.15 Т/с “Консерви”.
16.55 Т/с “Опери”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.45 Надзвичайнi новини.
20.30 Т/с “Братани 3”.
22.15 Т/с “Лiсник”.
00.00 Х/ф “Вiд заходу
         до свiтанку”. (2).

СТб
06.00 “Усе буде добре!”
07.50 “Неймовiрна правда 
         про зiрок”.
09.15 Х/ф “Любов на два
         полюси”.
11.05 “Слiдство ведуть 
         екстрасенси”.
11.55 “МайстерШеф 2”.
16.00 “Усе буде добре!”
18.00 “Вiкна-новини”.
18.30 “Неймовiрна правда 
         про зiрок”.
20.05 “Слiдство ведуть 
         екстрасенси”.
21.05 Т/с “Самара 2”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.30 “Кохана, ми
           вбиваємо дiтей”.
00.20 “МайстерШеф 2”.

новий канал
06.15 М/с “Губка Боб”.
07.00 Пiдйом.
08.00 Т/с “Воронiни”.
08.55 Т/с “Не родись 
        вродлива”.
09.45 Т/с “Татусевi дочки”.
15.10 Х/ф “Точка переходу”.

17.05 Т/с “Не родись
          вродлива”.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Т/с “Воронiни”.
22.00 Х/ф “Секс у
          великому мiстi”. (2).
00.55 Репортер.
01.00 Х/ф “Секс у 
       великому мiстi 2”. (2).

Трк «Україна»
06.00 Т/с “Дорожнiй 
        патруль-4”.
07.00.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10, 14.00, 15.20, 17.10 
      Т/с “Слiд”.
10.00 Х/ф “Мережива”.
12.10, 19.45 “Говорить
         Україна”.
13.00 Т/с “Подружжя”.
18.00 Т/с “Сашка”.
21.00 Т/с “Дикий-4”.
22.00 Подiї дня.
22.30 Т/с “Дикий-4”.
23.30 Т/с “Глухар”.

к1
06.30 “Top Shop”.
07.30, 16.00 Т/с “Моя
         прекрасна няня”.
09.00 М/с “Маша i Ведмiдь”.
10.00 Х/ф “Малюк”.
11.50 Т/с “Всi жiнки — вiдьми”.
13.30 Т/с “Дикий ангел”.
15.00, 19.20 “Орел i решка”.
17.30, 21.00 “Розсмiши
         комiка”.
18.20 “Звана вечеря”.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2).

нТн
05.30 Т/с “Доктор Тирса”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Резервiсти”.
10.00 “До суду”.
11.00 Т/с “Мовчазний свiдок”.
11.55 Т/с “Детективи”.
12.30, 19.30 Т/с “Зниклi 
         безвiсти”.
14.15, 17.00 Т/с “Фаворський”.
16.45, 19.00, 21.40 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Грабуй 
        награбоване”. (2).
00.00 Т/с “Декстер-5”. (3).

ТеТ
06.00 Приколи на перервi.
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.
08.50 М/с “Русалонька”.
09.15 М/ф “Сердитi пташки”.
09.30 “Єралаш”.
09.50 Країна У.
12.05 Дайош молодьож.
13.25 Т/с “Ксена —
         принцеса-воїн”.
14.15 Т/с “Чемпiонки”.
15.05, 19.05 Панянка-селянка.
16.00 Богиня шопiнгу. 
        Повернення.
16.50, 21.00 Вiталька.
17.20, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.15 Розсмiши комiка.
21.55 6 кадрiв.
22.50 Т/с “Свiтлофор”. (2).
23.45 Надто грубо
        для Ю-туб’а.
00.10 Мiж нами.

перший канал 
(Україна)

04.00, 7.00, 10.00, 13.00 
         Новини.
04.05, 7.15 Телеканал
         “Доброго ранку”.
07.55 “Доброго здоров’ячка!”
08.40 “Жити здорово!”
09.40, 16.40 “Iстина десь
          поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.45 “Модний вирок”.
12.00 Iншi новини.
12.20 “Час обiдати!”
13.15 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.45 Т/с “Слiд”.
14.15 “Вони i ми”.
15.05 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
17.05, 0.10 “Наодинцi зi всiма”.
17.55 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30 “Хай говорять”.
20.30, 22.10 Т/с “Гетери 
        майора Соколова”.
22.00 Нiчнi новини.
22.35 “Вечiрнiй Ургант”.
23.05 “Смертельний пил”.

рТр-планета
06.00 “Ранок Росiї”.
10.05, 16.10, 0.35 Новини 
          культури.
10.20 “Берiзка”. 
        Капiталiзм з-пiд пiдлоги”.
11.05 “Про найголовнiше”.

12.00, 15.00, 18.00 Вiстi.
12.25, 15.10, 17.40 Мiсцевий
        час. Вiстi Москва.
12.40 “Особливий випадок”.
13.25 Т/с “Господиня
        моєї долi”.
14.10 Т/с “Блуднi дiти”.
15.25 Т/с “Поки станиця
         спить”.
16.20 Д/ф “Теорiя загальної
    контактностi Елiя Белютiна”.
16.55 “Aсademia”. 
     Спецкурс “Парад планет”.
18.40 Т/с “Ластiвчине гнiздо”.
19.30 “Прямий ефiр”.
20.30 Т/с “Я бiльше не боюся”.
22.50 “Спецiальний 
         кореспондент”.
23.50 Д/ф “Трагедiя 
        Галицької Русi”.

канал “2+2”
06.25 Х/ф “Третiй тайм”.
08.00, 9.30 Т/с “Нове життя 
       сищика Гурова. 
       Продовження”.
09.00, 18.30 “Новини 2+2”.
16.30 Т/с “Солдати-15”.
19.00 Т/с “Пильна робота”.
21.00 “ДжеДАI”.
21.20 Х/ф “Вiдплата”. (2).
23.10 Х/ф “Мегазмiя”. (3).

Тонiс
06.00 “Таке спортивне життя.
        Зiнаїда Турчина”.
06.30, 9.30, 15.00, 18.30, 
       21.00 “Соцiальний пульс”.
06.55, 18.50, 22.40 
         “Економiчний пульс”.
07.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
09.00 “Алло, адвокате!”
10.00, 20.00 В глибини землi, 
         в глибини часiв.
11.00 Єфим Шифрiн. 
        “Людина-костюм”.
12.15 “Ронiн”.
13.15 “Щоденник для батькiв”.
14.00, 22.45 Монстри 
          всерединi мене.
15.15, 21.25 “Соцiальна 
        економiка”.
15.20, 16.45, 18.55, 21.30 
         “Погода”.
16.20, 0.00 Д/с “60 найбiльш
        смертоносних тварин”.
17.45 “Соцiальний статус:
         ваша пенсiя”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. 
          В. Третяк.

21.35 Памела Андерсон Лi.
00.35 Красивi та амбiцiйнi. (3). 

нТВ-Свiт
04.00 “НТВ вранцi”.
06.10 “Дикий свiт. Експедицiя
         Тимофiя Баженова”.
07.05 Т/с “Рубльовка.
         Live”. “Нове життя”.
08.00, 11.00, 14.00, 
        17.00 Сьогоднi.
08.25 “Кулiнарний двобiй”.
09.30 “Диво технiки”.
10.05 Т/с “Вулицi 
         розбитих лiхтарiв-10”.
11.35 “До суду”.
12.35 “Суд присяжних”.
13.35, 16.35 Огляд. 
         Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних. 
        Остаточний вердикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.35 “Прокурорська 
           перевiрка”.
18.50 “Говоримо i показуємо”.
19.45 Т/с “Морськi 
        дияволи. Смерч-2”.
21.45 Сьогоднi. Пiдсумки.
22.10 Т/с “Дикий-3”.
          “Гастармафiя”.
00.00 Т/с “Мент у законi-3”.

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
09.15 Х/ф “Загiн 
         Трубачова б’ється”.
10.50, 19.00 Жарт за жартом.
11.55, 17.20 Т/с “Клон”.
13.35, 20.00 Т/с “Аннушка”.
15.30 Х/ф “Кар’єра 
         Дiми Горiна”.
21.50 Х/ф “Гарячий снiг”.
23.40 Х/ф “Їх знали тiльки 
          в обличчя”.

Мега
06.00, 20.30 Теорiя 
         безсмертя.
06.30, 23.30 Загадки Всесвiту.
07.30, 12.30 Тварини 
         крупним планом.
08.30, 13.30 Смiття у 
         великому мiстi.
09.30 Шукачi.
10.30 Мiстична Україна.
11.30, 15.30 У пошуках пригод.
14.30, 21.30 Сучаснi дива.
16.30 Секретнi iсторiї.
17.30 У пошуках iстини.
18.30 Легенди бандитського
          Києва.
19.30 Дурман Всесвiту.
22.30 Неймовiрна Австралiя.
00.30 10 несподiваних фактiв.

ВіВТорок, 25 березня
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06.30, 07.00, 08.00 Новини.
06.50, 07.45, 08.20, 08.40 
        Гiсть студiї.
07.20 Країна on-line.
07.40 Ера бiзнесу.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.30 Свiтло.
10.00 Включення з Кабiнету
        Мiнiстрiв України.
10.20, 15.30, 19.10 Громадське
      телебачення.
12.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.30 “Таємницi успiху”.
13.20 “Надвечiр`я”.
14.10 Шлях до ЧС.
14.55 Дiловий свiт. 
       Агросектор.
15.15 Брифiнг Кабмiну 
         України.
17.40 Околиця.
18.05 Фiнансова перспектива.
21.35 Шустер-Live. Буднi.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, 
       Кено.
23.00, 01.00 Пiдсумки.
23.30 Країна on-line.
00.00 На слуху.
00.30 Вiд першої особи.

Канал “1+1”
06.05, 07.00, 08.00, 
          09.00 “ТСН”.
06.45, 07.10, 08.10 “Снiданок 
         з 1+1”.
09.10 Т/с “Там, де ти”.
11.10 Т/с “Склiфосовський”.
13.00 “Не бреши менi 4”.
14.00 Т/с “Справа лiкарiв”.
14.50 “Красуня за 12 годин 2”.
15.45 “Свати 4”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Асi”.
19.30 “ТСН”.
20.30 Т/с “Там, де ти”.
22.20 “Чотири весiлля 3”.
23.35 “ТСН”.
23.50 Т/с “Касл 2”. (2).
00.40 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 “Чаклунське
         кохання”.
11.15 Д/с “Слiдство вели...” 
12.00 Новини.
12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
13.25 “Судовi справи”.
14.00 Новини.
14.20 “Судовi справи”.
15.20 “Сiмейний суд”.

16.30 Новини.
16.50 Т/с “Жiночий лiкар”.
17.45 Новини.
18.05 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Поки 
        станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Ванга”.
23.50 Т/с “Життя i пригоди
        Мишка Япончика”. (2).

ICTV
05.55 Свiтанок.
07.00 Т/с “Опери”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.05 Т/с “Прокурорська
        перевiрка”.
12.45 Факти. День.
13.20 Т/с “Прокурорська
        перевiрка”.
13.45 “Вулицi розбитих
           лiхтарiв”.
14.40 Т/с “Братани 3”.
15.45 Факти. День.
16.15 Т/с “Братани 3”.
16.55 Т/с “Опери”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.45 Надзвичайнi новини.
20.30 Т/с “Братани 3”.
22.15 Т/с “Лiсник”.
00.00 Х/ф “Вiд заходу 
        до свiтанку 2. Кривавi 
        грошi Техасу”. (2).

сТб
06.15 “Усе буде добре!”
08.05 “Неймовiрна правда 
         про зiрок”.
09.40 “Кохана, ми 
         вбиваємо дiтей”.
11.20 “Слiдство ведуть 
        екстрасенси”.
12.10 “МайстерШеф 2”.
16.00 “Усе буде добре!”
18.00 “Вiкна-новини”.
18.30 “Неймовiрна правда 
       про зiрок”.
20.05 “Слiдство ведуть 
        екстрасенси”.
21.05 Т/с “Самара 2”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.30 “Хата на тата”.
00.20 “МайстерШеф 2”.

новий канал
06.15 М/с “Губка Боб”.
07.00 Пiдйом.
08.00 Т/с “Воронiни”.
08.55 Т/с “Не родись 
        вродлива”.
09.45 Т/с “Щасливi разом”.
15.05 Х/ф “Татовi знову 17”.

17.05 Т/с “Не родись 
        вродлива”.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Т/с “Воронiни”.
22.00 Х/ф “Секс у 
        великому мiстi 2”. (2).
01.00 Репортер.
01.05 Х/ф “Рейчел 
        виходить замiж”.

ТрК «Україна»
06.00 Т/с “Дорожнiй
         патруль-4”.
07.00.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10, 14.00, 15.20, 17.10 
        Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Глухар”.
12.00, 19.45 “Говорить 
         Україна”.
13.00 Т/с “Подружжя”.
18.00 Т/с “Сашка”.
21.00 Т/с “Дикий-4”.
22.00 Подiї дня.
22.30 Т/с “Дикий-4”.
23.30 Т/с “Глухар”.

К1
06.30 “Top Shop”.
07.30, 16.00 Т/с “Моя
         прекрасна няня”.
09.00 М/с “Маша i Ведмiдь”.
10.10 Т/с “Всi жiнки — вiдьми”.
13.30 Т/с “Дикий ангел”.
15.00, 19.20 “Орел i решка”.
17.30, 21.00 “Розсмiши
          комiка”.
18.20 “Звана вечеря”.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2).

нТн
05.20 Т/с “Доктор Тирса”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Резервiсти”.
10.00 “До суду”.
11.00 Т/с “Мовчазний свiдок”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.30 Т/с “Зниклi безвiсти”.
14.15, 17.00 Т/с 
        “Фаворський”.
16.45, 19.00, 21.40 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Вулицi 
        розбитих лiхтарiв-11”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання
         на вбивцю-10”. (2).
00.00 Т/с “Декстер-5”. (3).

ТеТ
06.00 Приколи на перервi.
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.
08.50 М/с “Русалонька”.
09.15 М/ф “Сердитi пташки”.
09.30 “Єралаш”.
09.50 Одна за всiх.
12.05 Дайош молодьож.
13.25 Т/с “Ксена —
          принцеса-воїн”.
14.15 Т/с “Чемпiонки”.
15.05, 19.05 Панянка-селянка.
16.00 Богиня шопiнгу. 
        Повернення.
16.50, 21.00 Вiталька.
17.20, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.15 Розсмiши комiка.
21.55 6 кадрiв.
22.50 Т/с “Свiтлофор”. (2).
23.45 Надто грубо
         для Ю-туб’а.
00.10 Мiж нами.

Перший канал 
(Україна)

04.00, 7.00, 10.00, 13.00
         Новини.
04.05,7.15 Телеканал 
        “Доброго ранку”.
07.55 “Доброго здоров’ячка!”
08.40 “Жити здорово!”
09.40, 16.40 “Iстина 
        десь поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.45 “Модний вирок”.
12.00 Iншi новини.
12.20 “Час обiдати!”
13.15 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.45 Т/с “Слiд”.
14.20 “Вони i ми”.
15.10 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
17.05, 23.40 “Наодинцi 
        зi всiма”.
17.55 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30 “Хай говорять”.
20.30 Т/с “Гетери майора 
       Соколова”.
22.25 “Полiтика”.
23.30 Нiчнi новини.

рТр-Планета
06.00 “Ранок Росiї”.
10.05, 16.10,0.35 Новини 
        культури.
10.20 “Вбивцi з космосу”.
11.05 “Про найголовнiше”.
12.00, 15.00, 18.00 Вiстi.
12.25, 15.10, 17.40 Мiсцевий
         час. Вiстi Москва.
12.40 “Особливий випадок”.

13.25 Т/с “Господиня
          моєї долi”.
14.10 Т/с “Блуднi дiти”.
15.25 Т/с “Поки станиця
          спить”.
16.20 Д/ф “Теорiя загальної 
      контактностi Елiя Белютiна”.
16.55 “Aсademia”. 
      Спецкурс “Парад планет”.
18.40 Т/с “Ластiвчине гнiздо”.
19.30 “Прямий ефiр”.
20.30 Т/с “Я бiльше не 
        боюся”.
22.10 Т/с “Таємницi слiдства”.
23.00 “Заборонена iсторiя”.
01.00 Т/с “Зоннентау”.

Канал “2+2”
07.00, 16.30 Т/с “Солдати-15”.
09.00, 18.30 “Новини 2+2”.
09.30 Х/ф “Афганський злам”.
12.30 Д/ф “Смерть Землi”.
13.30 Д/ф “Фантастична 
       зброя”.
14.30 Д/ф “Воїни свiту”.
15.10 Д/ф “Великi битви”.
15.50 Д/ф “Великi 
        катастрофи”.
19.00 “ДжеДАI”.
19.50 1/4 Кубка України.
        Металiст  Динамо.
22.00 Х/ф “Сховище”. (2).
23.50 Х/ф “Тасманськi 
       дияволи”. (3).

Тонiс
06.00 “Таке спортивне життя.
        Олександр Крикун”.
06.30, 9.30, 15.00, 18.30, 
     21.00 “Соцiальний пульс”.
06.55, 18.50, 22.40 “Економiчний
       пульс”.
07.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
09.00 “Соцiальний статус: 
         ваша пенсiя”.
10.00, 20.00 В глибини землi,
        в глибини часiв.
11.00 Памела Андерсон Лi.
12.00 “Цивiлiзацiя Incognita”.
12.25 “Будь в курсi!”
13.15 “Кумири”.
14.00, 22.45 Монстри 
         всерединi мене.
15.15, 21.25 “Соцiальна
           економiка”.
15.20, 16.45, 18.55, 21.30 
       “Погода”.
16.20, 0.00 Д/с “60 найбiльш
        смертоносних тварин”.
17.50 “Алло, адвокате!”
18.20 Вперед, на Олiмп! 
         Сочi-2014.
19.00 В гостях у Д. Гордона. 

        Л. Турищева.
21.35 Костя Дзю. 
       Бути першим.
00.40 Красивi та амбiцiйнi. (3).

нТВ-свiт
04.00 “НТВ вранцi”.
06.10 Їхнi вдачi.
07.05 Т/с “Рубльовка. 
       Live”. “Евтаназiя”.
08.00, 11.00, 14.00, 
         17.00 Сьогоднi.
08.25 Квартирне питання.
09.30 “Поїдемо, поїмо!”
10.05 Т/с “Вулицi
       розбитих лiхтарiв-10”.
11.35 “До суду”.
12.35 “Суд присяжних”.
13.35, 16.35 Огляд. 
        Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних. 
       Остаточний вердикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.35 “Прокурорська
         перевiрка”.
18.50 “Говоримо i показуємо”.
19.45 Т/с “Морськi 
       дияволи. Смерч-2”.
21.45 Сьогоднi. Пiдсумки.
22.10 Т/с “Дикий-3”. 
         “Без гальм”.
00.00 Т/с “Мент у законi-3”.

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
09.25 Х/ф “Кар’єра
        Дiми Горiна”.
11.10, 19.10 Жарт за жартом.
12.10, 17.25 Т/с “Клон”.
13.55, 20.10 Т/с “Аннушка”.
15.45 Х/ф “Мiняйли”.
22.00 Х/ф “Петровка, 38”.
23.30 Х/ф “Огарьова, 6”.

Мега
06.00 Доктор Вiрус.
06.30, 23.30 Загадки Всесвiту.
07.30, 12.30 Тварини 
        крупним планом.
08.30, 13.30 Смiття 
         у великому мiстi.
09.30 Шукачi.
10.30 Мiстична Україна.
11.30, 15.30 У пошуках
        пригод.
14.30, 21.30 Сучаснi дива.
16.30 Секретнi iсторiї.
17.30 У пошуках iстини.
18.30 Легенди 
       бандитської Одеси.
19.30 Епiдемiя. Атака 
        з космосу.
20.30 Теорiя безсмертя.
22.30 Неймовiрна Австралiя.
00.30 Покер.

УТ-1
06.30, 07.00, 08.00 Новини.
06.50, 07.45, 08.20, 08.40 
       Гiсть студiї.
07.25 Країна on-line.
07.40 Ера бiзнесу.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.40 Контрольна робота.
10.05, 15.30, 19.10 Громадське
        телебачення.
12.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.30 Кордон держави.
12.45 Як Ваше здоров`я?
13.45 “Надвечiр`я”.
14.45 Euronews.
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
15.15 Брифiнг Кабмiну України.
18.05 Фiнансова перспектива.
21.35 Шустер-Live. Буднi.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00, 01.00 Пiдсумки.
23.30 Країна on-line.
00.00 На слуху.
00.30 Вiд першої особи.

Канал “1+1”
06.05, 07.00, 08.00,
        09.00 “ТСН”.
06.45, 07.10, 08.10 “Снiданок
           з 1+1”.
09.10 Т/с “Там, де ти”.
11.10 Т/с “Склiфосовський”.
13.00 “Не бреши менi 4”.
14.00 Т/с “Справа лiкарiв”.
14.50 “Красуня за 12 годин 2”.
15.45 “Свати 4”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Асi”.
19.30 “ТСН”.
20.30 Т/с “Там, де ти”.
00.10 “ТСН”.
00.25 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 “Чаклунське 
        кохання”.
11.15 Д/с “Слiдство вели...” 
12.00 Новини.
12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
13.25 “Судовi справи”.
14.00 Новини.
14.20 “Судовi справи”.
15.20 “Сiмейний суд”.
16.30 Новини.
16.50 Т/с “Жiночий лiкар”.
17.45 Новини.
18.05 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Поки
        станиця спить”.

20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Ванга”.
23.50 Т/с “Життя i пригоди
         Мишка Япончика”. (2).

ICTV
05.55 Свiтанок.
06.55 Т/с “Опери”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.05 Т/с “Прокурорська 
        перевiрка”.
12.45 Факти. День.
13.20 Т/с “Прокурорська
        перевiрка”.
13.45 “Вулицi розбитих
        лiхтарiв”.
14.40 Т/с “Братани 3”.
15.45 Факти. День.
16.15 Т/с “Братани 3”.
16.55 Т/с “Опери”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.45 Надзвичайнi новини.
20.30 Т/с “Братани 3”.
22.15 Т/с “Лiсник”.
00.00 Х/ф “Вiд заходу 
       до свiтанку 3.
        Дочка ката”. (2).

сТб
05.55 “Усе буде добре!”
07.45 “Неймовiрна правда
        про зiрок”.
09.10 Х/ф “Знак долi”.
11.10 “Слiдство ведуть 
        екстрасенси”.
12.05 “МайстерШеф 2”.
16.00 “Усе буде добре!”
18.00 “Вiкна-новини”.
18.30 “Неймовiрна правда
         про зiрок”.
20.05 “Слiдство ведуть 
         екстрасенси”.
21.05 Т/с “Самара 2”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.30 “Я соромлюся
          свого тiла”.
00.20 “МайстерШеф 2”.

новий канал
06.15 М/с “Губка Боб”.
07.00 Пiдйом.
08.00 Т/с “Воронiни”.
08.55 Т/с “Не родись 
         вродлива”.
09.45 Т/с “Татусевi дочки”.
15.00 Х/ф “Поцiлунок 
        на удачу”.
17.05 Т/с “Не родись 
        вродлива”.
18.00 Репортер.

18.20 Абзац!
19.00 Т/с “Воронiни”.
22.00 Х/ф “Кохання 
       у великому мiстi”. (2).
23.50 Репортер.
23.55 Х/ф “Мiстер 
       Нещасний Випадок”.

ТрК «Україна»
06.00, 13.00 Т/с “Подружжя”.
07.00.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10, 14.00, 15.20, 17.10 
        Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Глухар”.
12.00, 19.45 “Говорить 
         Україна”.
18.00 Т/с “Сашка”.
21.00 Т/с “Дикий-4”.
22.00 Подiї дня.
22.30 Т/с “Дикий-4”.
23.30 Т/с “Глухар”.

К1
06.30 “Top Shop”.
07.30, 16.00 Т/с “Моя 
        прекрасна няня”.
09.00 М/с “Маша i Ведмiдь”.
10.10 Т/с “Всi жiнки — вiдьми”.
13.30 Т/с “Дикий ангел”.
15.00, 19.20 “Орел i решка”.
17.30, 21.00 “Розсмiши
         комiка”.
18.20 “Звана вечеря”.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2).

нТн
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Випадковий свiдок”.
10.00 “До суду”.
11.00 Т/с “Мовчазний свiдок”.
12.00 Т/с “Детективи”.
12.30, 19.30 Т/с “Вулицi 
        розбитих лiхтарiв-11”.
14.20, 17.00 Т/с “Лiгво змiя”.
16.45, 19.00, 21.40 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Менталiст-5”. (2).
00.00 Т/с “Декстер-5”. (3).

ТеТ
06.00 Приколи на перервi.
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.
08.50 М/с “Русалонька”.
09.15 М/ф “Сердитi пташки”.
09.30 “Єралаш”.
09.50 Країна У.
12.05 Дайош молодьож.

13.25 Т/с “Ксена — 
       принцеса-воїн”.
14.15 Т/с “Чемпiонки”.
15.05, 19.05 Панянка-селянка.
16.00 Богиня шопiнгу. 
      Повернення.
16.50, 21.00 Вiталька.
17.20, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.15 Розсмiши комiка.
21.55 6 кадрiв.
22.50 Т/с “Свiтлофор”. (2).
23.45 Надто грубо
        для Ю-туб’а.
00.10 Мiж нами.

Перший канал 
(Україна)

04.00, 7.00, 10.00, 13.00 
         Новини.
04.05, 7.15 Телеканал 
         “Доброго ранку”.
07.55 “Доброго здоров’ячка!”
08.40 “Жити здорово!”
09.40, 16.40 “Iстина десь
         поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.45 “Модний вирок”.
12.00 Iншi новини.
12.20 “Час обiдати!”
13.15 “Зрозумiти. 
       Пробачити”.
13.45 Т/с “Слiд”.
14.20 “Вони i ми”.
15.10 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
17.05, 0.00 “Наодинцi зi всiма”.
17.55 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30 “Хай говорять”.
20.30, 22.10 Т/с “Гетери майо-
ра Соколова”.
22.00 Нiчнi новини.
22.35 “Вечiрнiй Ургант”.
23.05 “Проти ночi”.

рТр-Планета
06.00 “Ранок Росiї”.
10.05, 16.10, 0.35 Новини 
          культури.
10.20 “Вибачте, ми не знали,
        що вiн невидимий”.
11.05 “Про найголовнiше”.
12.00, 15.00, 18.00 Вiстi.
12.25, 15.10, 17.40 Мiсцевий
        час. Вiстi Москва.
12.40 “Особливий випадок”.
13.25 Т/с “Господиня 
         моєї долi”.
14.10 Т/с “Блуднi дiти”.
15.25 Т/с “Поки 
          станиця спить”.

16.20 Д/ф “Теорiя загальної 
    контактностi Елiя Белютiна”.
16.55 “Aсademia”. Спецкурс
         “Парад планет”.
18.40 Т/с “Ластiвчине гнiздо”.
19.30 “Прямий ефiр”.
20.30 Т/с “Я бiльше не боюся”.
22.10 Т/с “Таємницi слiдства”.
23.00 “На порозi вiчностi. 
          Код доступу”.
01.00 Т/с “Зоннентау”.

Канал “2+2”
07.00, 16.30 Т/с “Солдати-15”.
09.00, 18.30 “Новини 2+2”.
09.30 Х/ф “Без права на 
         провал”.
11.10 Х/ф “Караван смертi”.
12.30 Д/ф “Запасна iсторiя”.
13.30 Д/ф “Королi-чарiвники”.
14.30 Д/ф “Воїни свiту”.
15.10 Д/ф “Великi битви”.
15.50 Д/ф “Великi 
         катастрофи”.
19.00 Т/с “Пильна робота”.
21.00 “ДжеДАI”.
21.20 Х/ф “Один пострiл, 
        одне життя”. (2).
23.10 Х/ф “Глибиннi
         чудовиська”. (2).

Тонiс
06.00 “Таке спортивне життя.
        Валерiй Гончаров”.
06.30, 9.30, 15.00, 18.30, 21.00
         “Соцiальний пульс”.
07.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
09.00 “Алло, адвокате!”
10.00, 20.00 В глибини землi,
         в глибини часiв.
11.00 Костя Дзю. Бути 
         першим.
12.25 “Цивiлiзацiя Incognita”.
13.15 “Ронiн”.
14.00, 22.45 Монстри 
         всерединi мене.
15.15, 21.25 “Соцiальна
          економiка”.
15.20, 16.45, 18.55, 21.30 
         “Погода”.
16.20 Д/с “60 найбiльш 
         смертоносних тварин”.
17.45 “Соцiальний статус:
          вашi права i пiльги”.
18.50, 22.40 “Економiчний
          пульс”.
19.00 В гостях у Д. Гордона.
          Д. Тухманов.
21.35 Давид Ойстрах. 
         Портрет скрипаля.
00.40 Красивi та амбiцiйнi. (3).

нТВ-свiт
04.00 “НТВ вранцi”.
06.10 “Школа лихослiв’я”.
07.05 Т/с “Рубльовка. Live”. 
       “Удар у вiдповiдь”.
08.00, 11.00, 14.00,
          17.00 Сьогоднi.
08.25 Дачна вiдповiдь.
09.30 “Медичнi таємницi”.
10.05 Т/с “Вулицi 
        розбитих лiхтарiв-10”.
11.35 “До суду”.
12.35 “Суд присяжних”.
13.35, 16.35 Огляд. 
          Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних. 
        Остаточний вердикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.35 “Прокурорська
          перевiрка”.
18.50 “Говоримо i показуємо”.
19.45 Т/с “Морськi 
         дияволи. Смерч-2”.
21.45 Сьогоднi. Пiдсумки.
22.10 Т/с “Дикий-3”.
         “Шукаю тебе”.
00.00 Т/с “Мент у законi-3”.

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
09.40 Х/ф “Там, на
         невiдомих дорiжках”.
10.55, 19.00 Жарт за жартом.
11.55, 17.15 Т/с “Клон”.
13.35, 20.00 Т/с “Аннушка”.
15.25 Х/ф “Бродячий автобус”.
21.50 Х/ф “Ми, двоє 
        чоловiкiв”.
23.20 Х/ф “Гарячий снiг”.

Мега
06.00 Кармадон. 10 рокiв 
        потому.
06.30, 23.30 Загадки Всесвiту.
07.30, 12.30 Тварини 
         крупним планом.
08.30, 13.30 Смiття
           у великому мiстi.
09.30 Шукачi.
10.30 Мiстична Україна.
11.30, 15.30 У пошуках 
         пригод.
14.30, 21.30 Сучаснi дива.
16.30, 19.30 Секретнi iсторiї.
17.30 У пошуках iстини.
18.30 Легенди 
          бандитського Києва.
20.30 Перевал Дятлова.
         Вiдрахованi у зв’язку
         зi смертю.
22.30 Таємницi 
        природи.
00.30 Цiкавi таємницi.

чеТВер, 27 березня
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200-річчя Великого Кобзаря ●

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото автора.

У селі Баворів Тернопіль-
ського району відзначили 
200-річчя з дня народження 
видатного українського пое-
та, пророка нації Тараса 
Шевченка. Святкові дійства 
у день його уродин відбува-
лися у музеї просто неба, 
що звів відомий тернополя-
нин, неординарна особис-
тість Іларіон Пилипець ра-
зом зі своїми однодумцями 
й друзями. Іларіон Ілліч не 
перестає дивувати усіх сво-
їм творчим талантом, залю-
бленістю у життя, духовніс-
тю й патріотизмом. Він  ав-
тор  11 книг, багатьох статей 
у місцевій та всеукраїнській 
пресі. Напередодні шевчен-
ківських днів і відзначення їх 
у нашому краї саме він ре-
презентував 160 книг, “Коб-
зарів” та книг про шевченкі-
ану, їх можна оглянути у 
бібліотеці-музеї “Літератур-
не Тернопілля”.

Щодо книжкової виставки, то 
найстаршим у його колекції є 
“Кобзар” 1912 року, який він у 
радянські часи купив у Ланівцях. 
Має свою історію і “Кобзар” 1942 
року — про нього мені у неділю 9 
березня розповідав у своїй оселі 
пан Іларіон. Книга потрапила до 
нього, через декілька рук у селі 
Августівка Козівського району. 
Це видання віднайшли у криївці, 
яку відвідував легендарний ко-

мандир УПА Роман Шухевич. Іла-
ріону Пилипцю дістався й образ 
Божої Матері, що нині зберіга-
ється у криївці, яку облаштував і 
відтворив її сутність на території 
своєї оселі в Баворові. 

Криївка начинена предметами   
та спогадами з часів національно-
визвольної боротьби. У націо-
нальному схроні представлено 
документи тих часів, бінокль, три-
колірний ліхтар, гасову лампу, 
друкарську машинку, бідони, по-
стіль тощо. 

Заміське помешкання Іларіона 
Пилипця, де мені довелося побу-
вати вперше, дуже мальовниче і 
цікаве. Тут чимало картин терно-
пільських художників, серед них 
чи найбільше Михайла Николай-
чука, Степана Мамчура та інших. 
На обійсті зведено фігуру Божої 
Матері й невеличку капличку, де 
місцеві парохи  о. Василь та  
о. Микола часто правлять Службу 
Божу. Пройтися Хресною доро-
гою тут можуть місцеві жителі й ті, 
хто завітає до цієї милої серцю 
сторони. Капличку пан Іларіон по-
ставив на честь своєї матері, що 
жила у селі Біла. Саме там наро-
дився 75 років тому і зростав мій 
співрозмовник.

Є тут і гранітна розгорнута 
книга, на її сторінках викарбувані 
золоті слова: “Всі хвороби від не-
рвів, до яких спонукають сім го-
ловних гріхів” і перелік вад, від 
яких застерігає катехизм. Вста-
новлено також меморіал голодо-
мору 1946-1947 років, який мав 
місце на західноукраїнських зем-
лях. Неординарну оселю, музей 

просто неба відвідали геніальний 
художник Іван Марчук, кобзар 
Микола Литвин, письменник Ми-
кола Вінграновський, лауреати 
національної Шевченківської пре-
мії поет Степан Сапеляк, народні 
артисти України Богдан Ступка, 

Віталій Розстальний, а також Та-
мара Стратієнко, Євген Шах, 
львівський скульптор Емануїл 
Мисько.

 А ще Іларіон Пилипець є влас-
ником колекції майже ста мініа-
тюрних книг, найменша з них – 
узбецький Коран розміром18х23 
мм. Разом з директором Баворів-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів Миколою 
Костиком вони планують невдовзі 
відкрити музей уродженця Баво-
рова – письменника, публіциста, 
історика, фольклориста 
В’ячеслава Будзиновського. Іла-
ріон Ілліч готовий віддати музеєві 
чотири прижиттєві видання цього 
митця, датовані 20-ми роками 
минулого століття.

На почесному місці обійстя – 
бюст Тараса Шевченка. “У поста-
мент вмонтовані камені та наси-
пана земля з Моринців, Кирилів-
ки, з Чернечої гори у Каневі, – 
каже син господаря Олег. – Ми 
разом з дружиною Людмилою, 
яка родом з Черкаської області, 
та з дочкою Поліною привезли з 
Тарасової землі камені і землю 
сюди. Взагалі, побували майже в 
усіх шевченківських місцях на 
Україні”. 

...Над Гнізною величаво й на-
тхненно звучить незабутній твір 
Кобзаря “Думи мої, думи” у ви-
конанні вокального ансамблю ді-
вчат місцевої школи. Про спо-
движницьку долю, любов до сво-
го народу Тараса Шевченка роз-
повів директор Баворівської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів Микола Костик. Ве-
дучі свята Богдан Бобрівець і 
Тетяна Дерлиця запросили до 

слова сільського голову Баворо-
ва Василя Гордія, який мовив 
полум’яні слова про Великого 
Кобзаря, його неоціненну літера-
турну й художню спадщину, за-
лишену для нащадків. До своїх 
земляків звернулася шевченків-
ськими віршами жителька села 
Надія Лис, поціновувачка твор-
чості генія українського народу. 
Активний збирач і пропагандист 
Шевченкових ідей Іларіон Пили-
пець, зокрема, зазначив, що з 
1500 пам’ятників, встановлених 
Великому Кобзарю на України та 
за її межами, є нині пам’ятник у 
Баворові. Священики обох кон-
фесій — отець УГКЦ Василь і 
отець УПЦ КП Микола — біля 
пам’ятника Тарасу Шевченку і 
каплички відправили подячний 
молебень. Побажали усім віря-
нам спокою й злагоди у кожній 
оселі та родині. П’ятикласниця 
Юлія Заблоцька прочитала вірш 
Тараса Шевченка “Садок вишне-
вий коло хати”, уривки з поеми 
“Княжна”, “Гайдамаки”, “Катери-
на” декламували Діана Дорош, 
Христина Головата, Оля Дмитер-
ко. Звучав “Заповіт” у виконанні 
Олени Марищак, його слова під-
хопила громада, і полинув спів у 
піднебесну синь над ясенами та 
вербами, що схилися на берегах 
Гнізни... 

На завершення  шевченків-
ського свята баворівчани викона-
ли гімн “Ще не вмерла Україна”. 
До підніжжя пам’ятника Великому 
Кобзарю вдячні нащадки поклали 
букети живих квітів і запалили 
свічки пам’яті.

Шевченкіана у Баворові

Священнослужителі о. Василь, о. Микола та організатори урочистостей  
на території музею під відкритим небом у садибі Іларіона Пилипця в с. Баворів.

Вірші та пісні на слова Тараса Шевченка виконують учні Баворівської школи.

Це важлива подія для старшого покоління баворівчан. Юні учасники та глядачі.
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Людмила ІВАСЕЧКО,  
педагог-організатор НВК 

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

Рідне слово. Воно прийшло 
до нас із молоком матері, 
відкрилося зі сторінками Бук-
варя та інших книжок. Мова 
– це душа народу. Це енци-
клопедія людського досвіду. 
Це найдорожчий скарб, ви-
плеканий у пісні, в переказі й 
переданий нам попередніми 
поколіннями. Яка ж вона є, 
наша мова?

Саме на таке запитання намага-
лися дати відповідь учні школи – 
гімназії на виховному заході “Мово 
моя, ти чарівна зірниця”. До дітей 
завітали лісові гості: Лисичка (Ві-
кторія Левенець), Зайчик (Аліна 
Івасечко), Вовк (Юрій Гуйда), Со-
рока (Мальвіна Чудик), Білочка  
(Діана Томчук), Лісовичок (Дмитро 
Сидяга) та Домовичок (Ігор Гнати-
шин), які були дуже схвильовані 
ситуацією, що склалася у їхньому 
домі. Тут з’явилися діти, які пору-
шували правила поведінки у лісі.  
І ось звірята захотіли провчити та-
ких дітей. Показати, що мова — це 

скарб душі народної, сховище дум-
ки людської. На допомогу поклика-
ли усі лісові сили: Блуд (Руслан 
Бойко), Бабу Ягу (Діана Півторак), 
а також Камінь (Мар’яна Бучок) та 
Дороговказ (Назар Романяк). Усі ці 
персонажі закликали хлопчиків бу-
ти гідними борцями за рідну мову 
з маленьких літ. 

Діти визнали свої помилки, від-
так до них вийшла Мова (Діана 
Баула), яка звернулася до усіх зі 
словами: “Я ваша мова, діти, рідна 
мова! І поки я жива – народ  
живе!”.

На завершення виступу діти ра-
зом із присутніми у залі дійшли ви-
сновку, що слово – це вогонь, со-
рочка духу народного. Вона доско-
нало вишукана й коштовно пре-
красна, невтомно зшита з поколін-
ня і турботливо передається з роду 
в рід для найвищого, повного до-
вершення, що йому не буде кінця.

Мово рідна, світи в однім домі,
Крізь зболений час і духовні 

руїни
Вертайсь, рідна мово, 
У серце народу,
У душу Вкраїни.
Виховний захід підготували вчи-

тель музики Наталія Іванівна Гри-
цан та автор цих рядків.

Мово моя,  
ти чарівна зірниця

Наталія ФЕДИК,  
вчитель української мови  

і літератури 
Великоберезовицької ЗОШ 

I-III ст.
   
14 лютого 2014 року на 
базі Великоберезовицької 
ЗОШ I-III ст. відбувся 
семінар-практикум для 
вчителів української мови 
та літератури Тернопіль-
ського району на тему 
“Шляхи формування ком-
петентності обдарованої 
особистості”.

Методист Тернопільського 
районного методичного кабіне-
ту Наталія Богданівна Стрийвус 
підготувала методичні реко-
мендації на тему “Система ро-
боти з обдарованими учнями 
на уроках української мови і лі-
тератури”. Учасники семінару 
обговорили теоретичні та прак-
тичні шляхи формування ком-
петентнісного підходу до на-
вчання на уроках української 
мови та літератури як запоруки 
розвитку обдарованої особис-
тості.

Демонструючи презентацію 
“Шляхи формування компетент-
ності обдарованої особистості у 
Великоберезовицькій ЗОШ I-III 
ст.”, заступник директора з ви-
ховної роботи Юлія Іванівна 
Паньків звернула увагу на всі 
особливості використання ком-
петентнісного підходу у форму-

ванні обдарованої особистості, 
репрезентувала модель роботи 
з обдарованими дітьми і шляхи 
виявлення здібностей та обда-
рувань учнів, зокрема, й у Вели-
коберезовицькій ЗОШ I-III ст.

Практичну частину роботи 
районного семінару складав 

показовий урок літератури рід-
ного краю в 11 класі, присвяче-
ний 70-річчю від дня народжен-
ня письменника, журналіста, 
відомого громадського діяча, 
уродженця Тернопілля Левка 
Крупи “Світ душі в поезії Л.Кру-
пи”, підготовлений вчителем 

української мови і літератури 
Любов’ю Степанівною Вене-
тою, за участі доцента кафедри 
журналістики Тернопільського 
національного університету ім. 
В. Гнатюка Наталії Левківни Да-
щенко (Крупи), Марії Петрівни 
Крупи та доцента кафедри гу-

манітарних та фундаменталь-
них дисциплін Тернопільського 
комерційного інституту Любо-
мира Левковича Крупи.

Захоплення в учасників семі-
нару викликала літературно-
музична композиція за участю 
учнів 8-9 класів, присвячена 
200-річчю від дня народження 
Т. Г. Шевченка “Великий син 
України” (підготували педагоги 
Юлія Іванівна Паньків та автор 
цих рядків). Художнє читання 
поезій, інсценізація творів, ар-
тистичне виконання пісень… 
Захід супроводжувався пере-
глядом презентації “Пам’яті  
Тараса Шевченка”.

Під час проведення уроку та 
позакласного заходу викорис-
товувались як традиційні, так й 
інноваційні методи навчання, 
мультимедійні презентації, по-
шукова робота тощо. Все це 
сприяє вихованню компетент-
нісної особистості, яка так не-
обхідна нашому суспільству. 
Отже, проведені заходи під-
твердили, що в закладі приді-
ляють належну увагу створен-
ню оптимальних умов для фор-
мування обдарованої особис-
тості.

Кожен семінар — це своєрід-
ний пошук чогось нового, не-
стандартного, повчального. То-
му нам дуже хотілося, щоб та-
кий семінар-практикум збага-
тив вчителів Тернопільського 
району новими враженнями від 
побаченого і почутого.

Досвід ●

Плекаємо обдаровану особистість
Нотатки з семінару-практикуму  

вчителів української мови та літератури

У ролі лісових звірят —  
учні Великобірківської школи-гімназії.

Під час літературно-музичної композиції “Великий син України” за участі учнів 8-9 класів Вели-
коберезовицької ЗОШ I-III ст., присвяченої 200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка. 

Благодійність ●

Марія АНТКІВ,  
Юлія СІКОРА, 

учениці 11 класу  
Острівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів.

Милосердя, доброта… Ще 
з давніх часів благодій-
ність — традиція нашого 
народу. Цілком природним 
і закономірним вважалось 
допомогти знедоленому, 
поділитись із ним шмат-
ком хліба, дати притулок 
бездомному, захистити 
старого, немічного, скрив-
дженого. 

Немає вищої святині, ніж 
чисте слово доброти. Доброта і 

милосердя — багатоликі. По-
треба в них повсякчасна. На-
віть тоді, коли немає біди, на-
віть там, де гори спокійні і зем-
ля не хитається під ногами. 
Якщо людина вірить щиро в 
Бога і прагне виконувати всі 
Його заповіді, Він постарається 
також бути милосердним.

Саме напередодні Великого 
посту учні 11 класу Острівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів разом зі сво-
їми наставниками — класним 
керівником Ольгою Василівною 
Пелехатою, педагогом-
організатором Тетяною Михай-
лівною Любачівською, шкільним 
бібліотекарем Мар`яною Воло-
димирівною Гудзь, вчителем 
трудового навчання Тарасом 

Михайловичем Семчишиним 
відвідали Тернопільський об-
ласний спеціалізований буди-
нок дитини. Тут діти обділені 
батьківською опікою та мате-
ринською ласкою.

Нас радо вітали у закладі. 
Учні Острівської школи та їх на-
ставники подарували дітям гар-
ний настрій та усмішку. Вони 
разом з дітьми грали в ігри, во-
дили хороводи, розказували ві-
рші. А після виступу роздали їм 
подарунки — м`які іграшки, роз-
мальовки, олівці. 

Якщо прагнемо, щоб до нас 
ставилися добре, й самі пови-
нні ставитися добре до навко-
лишніх. Тож будьмо милосерд-
ними!

Спішіть творити добро
Учні 11 класу Острівської ЗОШ І-ІІІ ст. разом зі своїми наставниками  
відвідали Тернопільський обласний спеціалізований будинок дитини.
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Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

Масштабна, унікальна в сво-
єму роді для України Рево-
люція Гідності, що відбувала-
ся протягом останніх трьох 
місяців, забрала десятки жит-
тів мирних українців, які бо-
ролися за краще майбутнє 
для своєї держави. Багато 
людей отримали важкі пора-
нення. Сотні небайдужих ме-
диків надавали потерпілим 
на Майдані невідкладну до-
помогу, таким чином вряту-
вавши сотні життів. Серед 
медиків-волонтерів був і ко-
лектив клініки мікрохірургії 
ока “Медікус”, головним лі-
карем і директором якої є 
офтальмохірург, кандидат 
медичних наук, лікар вищої 
категорії Андрій Швед.

— Наша клініка ще з перших 
днів революції співпереживала 
майданівцям. Допомагали, чим мо-
гли, — розповідає Андрій Микола-
йович. — Регулярно оплачували 
автобуси для поїздки на Майдан, 
харчування активістів. У січні, коли 
в столиці з’явилися перші жертви, 
відправляли до Києва медикамен-
ти. В цьому нам допомагав влас-
ник аптеки Олексій Новаківський, 
за що йому окрема подяка. Під час 
заворушень насамперед травму-
ються очі. Попри те, що в Києві є 
потужні клініки ока, не було можли-
вості прийняти всіх постраждалих. 
Наша клініка миттєво прийняла рі-
шення їхати на Майдан, щоб ряту-
вати поранених. Зібрали медика-
менти, необхідні інструменти для 
операцій і вирушили в дорогу. До 
нас приєднався головний лікар 
Тернопільського районного тери-
торіального медичного об’єднання 
Ігор Степанович Вардинець, при-
єдналися наші київські друзі. Ще в 
дорозі домовилися про приміщен-
ня: в готелі “Козацький”, розташо-
ваному на Майдані Незалежності, 
нам виділили два зали на першому 
поверсі по 80 квадратних метрів, 
де ми організували центр невід-
кладної хірургії ока і невідкладної 
медичної допомоги. В одному залі 
облаштували операційну, в іншому 
здійснювали первинний прийом, 
сюди зверталися люди з легкими 
травмами, ранами, потерпілим ро-
били перев’язки. Звичайно, все 
здійснювалось у воєнно-польових 
умовах, стерильність не на найви-
щому рівні, проте ми намагалися 
забезпечити належні антисептичні 
умови. 

Колектив “Медікуса” повернув-
ся з Майдану 2 березня, коли, за 
словами Андрія Миколайовича, 
приміщення, де лікарі облаштува-
ли центр медичної допомоги, по-
чали використовувати як місце для 
призовного пункту. Лікарі клініки 
безперервно щодня надавали ме-

дичні послуги 70-80 постражда-
лим, отримували підтримку з ме-
дикаментами від лікаря Ольги Бо-
гомолець, координатора Майдану 
з медицини Андрія Гука із Михай-
лівського собору, який у дні рево-
люції перетворився на госпіталь. 
Пацієнтів із надважкими поранен-
нями, які потребували серйозного 
операційного втручання, відправ-
ляли з Майдану в лікарні. Андрій 
Миколайович розповів, що значну 
допомогу в транспортуванні пора-
нених майданівців у клініки Польщі 
надав директор заводу “Мікоген-
Україна” на Кременеччині Мирос-
лав Загорський. Саме він направив 
у “Медікус” 32-річного пораненого 
Михайла із Красноперекопська, 
що в Криму. Крім Михайла, в кліні-
ці безкоштовне лікування прохо-
дять 17-річний Артем із Маріуполя 
і 22-річний Володимир із Кірово-
града.

— Як зараз пам’ятаю той жахли-
вий день 18 лютого, коли безза-
хисних людей просто-таки вбива-
ли на Майдані, — розповідає крим-
чанин Михайло. — Люди були фак-
тично живими мішенями. Непри-
ємне було відчуття — лежати в 
крові, перемішаній зі снігом та бру-
дом, коли рятував дівчинку під час 
вибуху гранати. Тут, поряд із кліні-
кою, є храм, щовечора ходжу туди, 
ставлю свічки. Коли згадую події 
на Майдані, на очі навертаються 
сльози.

 Пан Михайло розповів, що на 
Майдан приїхав як волонтер, зго-
дом його захопив дух революції, і 
він став одним з її активістів. Люди 
на Майдані не були знайомі між 
собою, проте, стояли брат за бра-
та, щит до щита. Підтримували по-
ранених, співаючи гімн України. На 
революційних вулицях Михайло 
побачив жінку з дитячою коляскою 
і зрозумів, чому знаходиться тут, 
на Майдані. 

— Автомайданівці відвезли мене 
в лікарню. Спочатку в київську, по-
тім у львівську, тепер я в Тернопо-
лі. Мої земляки запевняли мене, 

що існують якісь міфічні “бандерів-
ці”, агресивні люди. Приїхавши на 
Захід, спочатку у Львів, тепер сю-
ди, до Тернополя, побачив, на-
скільки тут щирі, добрі люди. Тим, 
хто лякає “бандерівцями”, треба 
приїхати сюди й самим усе поба-
чити. Із 14 років я залишився сам. 
Бабуся, яка опікувалася мною, від-
вернулася від мене після того, як я 
став учасником Майдану. Впевне-
но скажу, що звідси не поїду. Тут 
затишне, тихе місто, тут я знайшов 
свою родину. Ті ж “бандерівці” – 
тепер моя велика сім’я. Це і Сергій 
Нігоян, вічно задуманий, з яким 
плече до плеча ночували в Будинку 
профспілок. За Кримом не сумува-
тиму: якщо хочуть, нехай 
від’єднуються. 

Володимир з Артемом позна-
йомились на Майдані, під час пе-
ребування в польовому шпиталі 
клініки “Медікус”. Обоє під час 
революційних подій були на пе-
редовій, де отримали поранення 
очей. Складна ситуація у Володи-
мира, який ще із семи років не 
бачить на ліве око. Володимир 
круглий сирота, прибув до Києва, 
як і Артем, волонтером, та зго-
дом, із радикалізацією револю-
ційних подій, записався в Крим-
ську сотню. Артем — ультрас ФК 
“Шахтар” (Донецьк), за три місяці 
революції в Києві вивчив україн-
ську мову, любить співати по-
встанські пісні. Рідні та друзі Ар-
тема та Володимира відвернули-
ся від них, оскільки не підтриму-
ють їхніх поглядів.

Всі троє хлопців, які проходять 
лікування в “Медікусі”, висловлю-
ють щиру вдячність лікарю Андрію 
Шведу та всьому медперсоналу 
клініки за теплий прийом, батьків-
ське ставлення, надану кваліфіко-
вану медичну допомогу, а також 
небайдужим тернополянам, які ви-
словлюють підтримку хлопцям, 
приносять гроші та їжу, запрошу-
ють на прогулянки Тернополем. 
Хлопці захоплені красою міста, па-
тріотизмом його мешканців.

Щит до щита,  
брат за брата

Головний лікар клініки мікрохірургії ока “Медікус”  
Андрій Швед і пацієнт клініки — майданівець Михайло.

Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

Впродовж трьох днів – 28, 
29 і 30 березня, – у розва-
жальному комплексі “Maxim” 
в Тернополі “інгредієнтами“ 
“Їдкої суміші” стануть про-
відні українські митці літера-
тури, музики, фотографії, 
живопису та кіно. На фести-
валь завітають відомі пись-
менники Юрій Андрухович, 
Ірена Карпа, Юрко Іздрик, 
Григорій Семенчук, Олек-
сандр Ірванець, Марк Лівін, 
Андрій Любка, Дмитро Ла-
зуткін. У літературних читан-
нях молодих письменників 
авторські прозові тексти чи-
татиме журналіст “Поділь-
ського слова” Андрій Омель-
ницький.  

Щоб побудувати 
Файну країну, варто 
почати з розбудови 

Файного міста
Демоваріант цього проекту 

відбувся торік у лютому, однак, 
тоді він ще не мав конкретної 
концепції. Цікаво, що цей фести-
валь має дві назви – “Ї” та “Їдка 
суміш”. Літери “ї” немає в жодно-
му іншому слов’янському алфаві-
ті, що підкреслює неповторність 
вітчизняного мистецтва. “Їдка су-
міш” означає сукупність яскравих 
зразків мистецтва доби постмо-
дернізму. 

Як зазначив під час прес-
конференції у Тернопільському 
прес-клубі 18 березня організа-
тор фестивалю, голова молодіж-
ної організації “Файне місто” Ва-
силь Томчишин, 40% учасників 
фестивалю — гості з інших укра-
їнських міст. “Це не розважаль-
ний захід на тлі останніх подій в 
Україні, — сказав Василь Томчи-
шин. — А погляд на це тло крізь 
призму мистецтва. На фестивалі 
буде представлено, насамперед, 
революційний артпродукт. Цим 
проектом ми хочемо показати, 
що молодь може бути якісним 
каталізатором змін та генерато-
ром актуальних креативних ідей 
для розвитку, насамперед, Тер-
нополя. Вважаю, щоб побудува-
ти Файну країну, варто почати з 
розбудови Файного міста”.

В Україні видається 
менше однієї книги 

на особу
За словами директора Терно-

пільського видавництва “На-
вчальна книга — Богдан”, спі-
ворганізатора фестивалю “Ї” 
Богдана Будного, нині в Україні 
видається менше однієї книги на 
особу. “Тернопіль в Україні до-
бре відомий, як “Місто видав-
ців”, традиції ці сягають своїм 
корінням ще ХVІ століття, — ска-
зав Богдан Будний. — Якщо ска-
сують пільги на видання книг, це 
стане ще однією дотацією у роз-
виток російської книги. Після 
скасування пільг українська 
книжка подорожчає на 50%, а 
дистриб’ютори націнять ще до 
75%. Хто ці книжки буде купува-
ти? Треба чинити інтелектуаль-
ний спротив, тому фестиваль “Ї” 
в в а ж а ю  д і є в и м  
інструментом впливу”.

Мистецький фестиваль “Ї” 
можна буде забрати з собою – 
усі твори, що читатимуться під 
час заходу, увійдуть у пам’ятний 
альманах, який у видавництві 
“Навчальна книга – Богдан”  
обіцяють видати впродовж  
наступного місяця.

У перший день фестивалю 
відбудеться “Ніч короткоме-
тражного кіно”. Частина стрічок 
використана з Київського фес-
тивалю документального кіно 
“DOKU.DAYS.UA” та кіномитців з 
Луцька. 

Серед зразків живопису на 
фестивалі “Ї”, крім інших, будуть 
роботи члена Національної спіл-
ки художників України, представ-
ника південноукраїнської худож-
ньої школи, одного із засновни-
ків українського постмодернізму 
Олександра Ройтбурда. Його не-
ординарні та провокаційні полот-
на побували на понад сотні ви-
ставок світу, а перша картина з 
серії “Прощавай, Караваджо!” у 
2009 р. на лондонському аукціоні 
“Phillips de Pury & Co” продана за 
97 тис. доларів.

Потрапити на фестиваль мож-
на за квитком, який у попере-
дньому продажу вартує 70 грн. 
на три дні, у день фестивалю ці-
на становитиме 90 грн., відпо-
відно, квиток на один день ко-
штує 30 грн.

28, 29 і 30 березня  
у Тернополі відбудеться 
фестиваль “Їдка суміш” 

Під час прес-конференції у Тернопільському прес-клубі  
18 березня (зліва направо) директор видавництва  

“Навчальна книга — Богдан” Богдан Будний, співорганізатор 
фестивалю, директор ресторанного комплексу “Maxim”  

Максим Мариновський, організатор фестивалю, 
 голова молодіжної організації “Файне місто”  

Василь Томчишин, координатор фестивалю “Ї” Ігор Білик.

Колектив клініки мікрохірургії ока “Медікус”  
разом із майданівцями Артемом і Володимиром.

Острівська сільська рада Тернопільського району (вул. Кор-
дуби, 63) проводить конкурс суб’єктів оціночної діяльності на про-
ведення експертної оцінки земельних ділянок СПД Цвігун В.С. пло-
щею 0,22 га землі промисловості в межах населеного пункту.

Документи приймають в приміщені Острівської сільської ради. 
Довідка за тел. 29-17-75.

Білецька сільська рада повідомляє про те, що до 20.04.2014 ро-
ку в приміщенні Білецької сільської ради за адресою: с. Біла,  
вул. Г. Мазепи, 27, проводяться громадські слухання з виготовлення 
генерального плану с. Біла.

Відповідальний за збір пропозиції з цього питання Данилків В. М. 

Оголошення ●
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Вітаємо! ●Великі українці ●

Зоряна БАРАН, 
вчитель початкових класів 

Дубівецької ЗОШ I-II ст.

“Тобі сьогодні хліб, 
калину й колос

Твоя малеча рідна принесла,
Ти все життя з недугою 

боролась
Та творчістю Ти смерть 

перемогла!”.

26 лютого у Дубівецькій ЗОШ 
I-II ступенів відбулася вихов-
на година “Я маю в серці те, 
що не вмирає”, присвячена 
143-ій річниці від дня наро-
дження славної дочки україн-
ського народу Лесі Українки.

Виховну годину підготували 
учні 1-4 класів під керівництвом 
класоводів Лариси Степанівни 
Лучкевич, Лариси Мирославівни 
Дольної та автора цих рядків. З 
дитячих уст тепло і майстерно 
звучали рядки з віршів безсмерт-
ної Українки з ніжним ім’ям Леся. 
Діти заочно мандрували шляхами 
життя і творчості поетеси, яка 
весь свій короткий вік боролася з 
важкою хворобою. Але кожну хви-
лину свого життя, весь свій хист 
вона віддала рідному народові. 
Слово було для неї зброєю в бо-
ротьбі, а без боротьби вона не 
бачила життя. Незважаючи на хво-
робу, тілесні страждання, повсяк-
денний двобій з болем, вона за-

вжди йшла вперед, сягаючи нових 
і нових вершин. Рано обірвалося 
життя Лесі Українки, але незлам-

ний духом образ живе і житиме в 
серцях народу.

“У праці — криці поміж нами

Вона жива. Завжди жива.
Над Україною зірками
Світитимуть її слова”.

Щовесни, коли тануть сніги,
І на рясті просяє веселка,
Повні сил і живої снаги,
Ми вшановуєм пам’ять 

Шевченка.

6 березня на базі Великога-
ївської ЗОШ І-ІІІ ст. відбула-
ся районна краєзнавча кон-
ференція учнівської молоді 
“Тобі, Тарасе, шану складає-
мо”, приурочена 200-річчю 
від дня народження Тараса  
Шевченка.

Мета конференції, як зазначи-
ли організатори, — всебічне обго-
ворення та оприлюднення резуль-
татів дослідницької роботи з на-
ступною публікацією  матеріалів та 
розміщенням їх на сайті Терно-
пільського районного методично-
го кабінету. У роботі конференції 
взяли участь представники кра-
щих пошукових загонів навчаль-
них закладів та педагоги Терно-
пільського району, у компетенції 
яких — туристсько-краєзнавча ро-
бота. У рамках конференції було 
передбачено  проведення пленар-
ного засідання та огляд виставки 
вишиваних робіт за мотивами тво-
рів Тараса Шевченка “У барвах 
веселкових пророка твори ми чи-
таємо”.

На пленарному засіданні пред-
ставлено виступи з тезами із 
пошуково-дослідницької та  
науково-краєзнавчої роботи  пред-
ставників учнівських пошукових 
загонів навчальних закладів Тер-

нопільського району. Науково-
дослідні роботи на теми: “Історич-
ні географічні назви на сторінках 
“Кобзаря”, “Рослини — символи в 
поезії Т. Шевченка”, “Шевченко — 
талановитий художник” предста-

вили учасники філії Тернопіль-
ського обласного комунального 
територіального відділення МАН 
України, учні НВК “Великобірків-
ська ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія ім. С. 
Балея”. Доповнили виступ на те-
му “Тарас Шевченко — художник 
з душею поета” учасники пошуко-
вого  загону Товстолузької ЗОШ 
І-ІІІ ступенів. Пошуково-дослідні 
роботи “Увіковічнення пам’яті 
Кобзаря в нашому краї”, “Три  
пам’ятники Тарасу” представили 
учасники експедиційних загонів 
НВК “Великобірківська ЗОШ І-ІІІ 
ст.-гімназія ім. С. Балея”, Велико-
глибочецької ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Я. 
Стецька. Тему “Шевченко і Терно-
пільщина” презентували учні Ве-
ликобірківського БТШ, НВК “Ло-
зівська ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ”, Петри-
ківської  ЗОШ І-ІІ ст.

Після пленарного засідання 
учасники конференції перейшли 
до огляду  та захисту виставки ви-
шиваних робіт “У барвах  веселко-
вих пророка твори ми читаємо”, в 
якій взяли участь представники 24 
навчальних закладів Тернопіль-
ського району. В експозиції було 
понад 100 вишиваних робіт за мо-
тивами творів Т. Г. Шевченка. 
Кращі роботи візьмуть участь в 
обласній конференції 20 березня 
2014 року.

200-річчя Великого Кобзаря ●

“Тобі, Тарасе, шану складаємо”

Перед учасниками краєзнавчої конференції  
виступає заступник директора з науково-методичної роботи 
НВК “Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія ім. С. Балея”, 

кандидат філологічних наук Людмила Радьо.

“Я маю в серці те, що не вмирає”

Виховна година “Я маю в серці те, що не вмирає” у Дубівецькій ЗОШ І-ІІ ст., 
присвячена 143-ій річниці від дня народження Лесі Українки.

Учасники районної краєзнавчої конференції  
в актовій залі Великогаївської ЗОШ І-ІІІ ст.

Колектив управ-
ління Державної 
к а з н а ч е й с ь к о ї 
служби України в 
Тернопільському 
районі щиро і 
сердечно вітає з 
днем народження 
начальника відділу бю-
джетних надходжень, ви-
датків та обслуговування розпо-
рядників коштів та інших клієнтів 
Тетяну Василівну САВКУ.

Хай Вам щасливо стеляться дороги,

Життя, неначе щедрий сад, цвіте,

Хай обминають прикрощі й тривоги,

А в долю світить сонце золоте.

Нехай здоров’я завжди добрим буде,

Хай у роботі ладиться усе,

За справи добрі хай шанують люди,

В сім’ю хай доля затишок несе.

Педагогічний колектив Баво-
рівської ЗОШ І-ІІІ ступенів щиро 
вітає з днем народження вчителя 
трудового навчання, бібліотекаря 
Марію Михайлівну РАК.

Хай квітнуть дні яскравим цвітом

І будуть в них сердечність і тепло,

Щоб у житті було чому радіти 

І смутку у душі ніколи не було!

Вітаємо з днем народження 
лікаря загальної практики-
сімейної медицини Великобере-
зовицької АЗПСМ Оксану  
Олександрівну ЗВАРИЧ, мо-
лодшу медичну сестру ФАПу  
с. Курники Зеновію Михайлівну 
ЗВАРУН, завідуючу ФАПом с. Бі-
ла Ольгу Олегівну КАДУК, 
лікаря-дієтолога ТРТМО Наталію 
Олександрівну СУСЛОВУ, 
лікаря-анестезіолога Тараса 
Миколайовича СИНИЦИНА, 
медсестру Галину Володими-
рівну ГАНУЛ, медсестру стаціо-
нару Ольгу Павлівну КУБІВ.

Хай ладиться скрізь: на роботі, 

в родині,

Щоб радісний настрій у серці не згас,

Все світле, гарне, що треба людині,

Нехай неодмінно приходить до Вас!

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Вітаємо з днем народження 
молодших медичних сестер 
ТРТМО Надію Іванівну ЧОРНУ, 
Надію Василівну ДУДАР,  
Софію Ярославівну БУЯК,  
Любомиру Євгенівну ЮЗВУ, 
Оксану Євгенівну КРУПКУ, біо-
лога Уляну Михайлівну ДЗЮР-
БАН, сторожа Віталія Васильо-
вича ВОРОБЦЯ.

Хай щастя приходить і ллється рікою,

Хай горе обходить завжди стороною,

Хай доля дарує Вам довгі літа,

А в серці завжди хай живе доброта!

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження методиста з навчальних 
дисциплін Тернопільського ра-
йонного методичного кабінету 
Оксану Марківну РОМАНЮК.

Хай щастя вікує у Вашому домі

І радість хай з Вами буде завжди,

Здоров’я міцного і щирої долі

Хай Бог посилає на довгі роки.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 

методичного кабінету.

Колектив відділу освіти Терно-
пільської райдержадміністрації 
щиро вітає з днем народження 
старшого економіста Андрія 
Олексійовича КОЗАЧУ.

Хай довгою буде життєва стежина,

Хай радістю кожна наповниться мить,

І все, чим багата й щаслива людина,

В щедротах своїх хай Господь освятить.

Колектив Тернопільського ра-
йонного методичного кабінету 
щиро вітає з днем народження 
Мирославу Зіновіївну КІСІЛЬ.

Зичимо здоров’я, щастя, довголіття,

Настрою веселого на повне століття,

Щоб життя було веселим, 

радісним, багатим,

І щоб кожен день прожитий 

Вам здавався святом.
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ут-1
06.30, 07.00, 08.00 Новини.
06.50, 07.45, 08.20, 08.40 
      Гiсть студiї.
07.20 Країна on-line.
07.40 Ера бiзнесу.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.35 Книга.ua.
10.05, 15.30 Громадське
         телебачення.
12.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.25 Вiра. Надiя. Любов.
13.25 Українського роду.
13.45 Моменти життя.
14.45 Euronews.
14.55 Дiловий свiт. 
         Агросектор.
15.15 Брифiнг Кабмiну 
         України.
18.05 Фiнансова перспектива.
19.00 Про головне.
19.30, 21.30 Шустер-LIVE.

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 “Там, де ти”.
13.00 “Не бреши менi 4”.
14.00 Т/с “Справа лiкарiв”.
14.50 “Красуня за 12 годин 2”.
15.45 “Свати 4”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Асi”.
19.30 “ТСН”.
20.30 “Сказочная Русь”.
21.15 “Вечiрнiй Київ - 2013”.
23.00 “Супергерої”.
23.35 “Супергерої”.
00.00 Х/ф “Побiчний 
       ефект”. (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 “Чаклунське
         кохання”.
11.15 Д/с “Слiдство вели...” 
12.00 Новини.
12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
13.25 “Судовi справи”.
14.00 Новини.
14.20 “Судовi справи”.
15.30 “Сценарiї любовi”.
16.30 Новини.
16.50 Т/с “Жiночий лiкар”.
17.45 Новини.
18.05 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Поки
         станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Вiй”.
23.10 Х/ф “Зворотний 
        квиток”.

01.05 Д/ф “Наталiя
       Селезньова. З широко
       розкритими очима”.

ICTV
05.55 Свiтанок.
06.55 Т/с “Опери”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
09.55 Т/с “Прокурорська
         перевiрка”.
10.55 Т/с “Топтуни”.
12.45 Факти. День.
13.20 Т/с “Топтуни”.
15.45 Факти. День.
16.15 Т/с “Топтуни”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.45 Надзвичайнi новини.
20.30 Т/с “Братани 3”.
22.15 Т/с “Лiсник”.
23.50 Х/ф “Iмла”. (2).

стб
06.00 Х/ф “Висота”.
07.40 “Неймовiрна правда 
       про зiрок”.
09.05 Х/ф “Ми одружимося,
     у крайньому випадку,
       зiдзвонимося”.
10.55 Х/ф “Катерина. Сiм`я”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.30 “Неймовiрна правда
        про зiрок”.
20.00 “Холостяк 4”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.40 “Холостяк 4”.
00.50 “Холостяк4. 
       Як вийти замiж”.

новий канал
06.15 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 “Кохання 
       у великому мiстi”.
17.05 Т/с “Не родись
       вродлива”.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Т/с “Воронiни”.
22.00 Х/ф “Кохання 

      у великому мiстi 2”. (2).
00.00 Репортер.
00.05 Х/ф “Хлопчики”. (2).

трК «україна»
06.00, 13.00.30 Т/с 
         “Подружжя”.
07.00.00, 15.00, 
     19.00.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10, 14.00, 15.20, 17.10 
       Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Глухар”.
12.00 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Сашка”. 
19.45 Майдан. Точка вiдлiку.
22.00 Подiї дня.
22.30 Т/с “Глухар”.

К1
06.30 “Top Shop”.
07.30, 16.00 Т/с “Моя 
        прекрасна няня”.
09.00 М/с “Маша i Ведмiдь”.
10.10 Т/с “Всi жiнки — вiдьми”.
13.30 Т/с “Дикий ангел”.
15.00, 19.20 “Орел i решка”.
17.30, 23.45 “Розсмiши
         комiка”.
18.20 “Звана вечеря”.
20.15 “КВК-2013”.
22.30 “Прожектор
        Перiс Хiлтон”.
00.40 “Велика рiзниця”.

нтн
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Т/с “Вулицi 
         розбитих лiхтарiв”.
14.10, 17.00 Т/с “Лiгво змiя”.
16.45, 19.00 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Зимовий круїз”.
21.30 Х/ф “Лара Крофт 
       розкрадачка гробниць”.
23.25 Х/ф “Крiзь обрiй”. (2).

тет
06.00 Приколи на перервi.
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.
08.50 М/с “Русалонька”.

09.15 М/ф “Сердитi пташки”.
09.30 “Єралаш”.
09.50, 17.45 Вiталька.
12.05 Дайош молодьож.
13.25 Т/с “Ксена —
         принцеса-воїн”.
14.15 Т/с “Чемпiонки”.
15.05, 19.05 Панянка-селянка.
16.00 Iкона стилю.
16.50 Пiвцарства за кохання.
18.15 Розсмiши комiка.
20.00 Х/ф “Казино 
      “Рояль”. (2).
22.45 Х/ф “Не жартуйте 
      з Зоханом”. (2).
00.45 Т/с “Закрита 
       школа”. (2).

перший канал 
(україна)

04.00, 7.00, 10.00, 13.00
         Новини.
04.05, 7.15 Телеканал 
      “Доброго ранку”.
07.55 “Доброго здоров’ячка!”
08.40 “Жити здорово!”
09.40, 16.40 “Iстина десь
          поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.45 “Модний вирок”.
12.00 Iншi новини.
12.20 “Час обiдати!”
13.15 “Зрозумiти. П
        робачити”.
13.45 Т/с “Слiд”.
14.20 “Вони i ми”.
15.05 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
17.05 “Чекай на мене”.
17.55 “Людина i закон”.
19.00 “Час”.
19.30 “Поле чудес”.
20.30 “Надбання Республiки”.
22.30 “Вечiрнiй Ургант”.
23.20 Х/ф “Мавпа на плечi”.

ртр-планета
06.00 “Ранок Росiї”.
09.55 “Вся Росiя”.
10.05, 16.10, 0.50 Новини 
        культури.
10.20 “Формула щастя 
        Марiї Пахоменко”.
11.15 “Про найголовнiше”.

12.00, 15.00, 18.00 Вiстi.
12.25, 15.10, 17.40 Мiсцевий
       час. Вiстi Москва.
12.40 “Особливий випадок”.
13.25 Т/с “Господиня 
        моєї долi”.
14.10 Т/с “Блуднi дiти”.
15.25 Т/с “Поки 
       станиця спить”.
16.20 “П’ятий вимiр”.
16.55 “Aсademia”. Сен
       Аревшатян. “Вiрменська
       писемнiсть  феномен
       духовної культури”.
18.55 Т/с “Ластiвчине гнiздо”.
19.40 “Прямий ефiр”.
20.35 “Поєдинок”.
22.15 “Живий звук”.
23.55 “Лiнiя життя”. 
       О. Дроздова.

Канал “2+2”
07.00, 16.30 Т/с “Солдати-15”.
09.00, 18.30 “Новини 2+2”.
09.30 Х/ф “Сашка”.
11.20 Х/ф “Гаряча точка”.
12.50 “Нове Шалене вiдео 
      по-українськи”.
14.50 “Облом.UA. 
        Новий сезон”.
19.00 Т/с “Зворотний в
        iдлiк”. (2).
23.00 Х/ф “Обитель 
        диявола”. (2).
01.00 Х/ф “Глибиннi
         чудовиська”. (2).

тонiс
06.00 “Таке спортивне життя.
        Роман Гонтюк”.
06.30, 9.30, 15.00, 18.30, 
     21.00 “Соцiальний пульс”.
06.55, 18.50, 22.40 “Економiчний
        пульс”.
07.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
09.00 “Соцiальний статус: 
       вашi права i пiльги”.
10.00, 20.00 В глибини землi, 
       в глибини часiв.
11.00 Давид Ойстрах. 
        Портрет скрипаля.
12.25 “Цивiлiзацiя Incognita”.
13.10 “Свiтськi хронiки”.
14.00, 22.45 Монстри 
         всерединi мене.
15.15, 21.25 “Соцiальна 
         економiка”.
15.20, 16.45, 18.55, 21.30
          “Погода”.
16.20 Д/с “60 найбiльш 
       смертоносних тварин”.
17.50 “Алло, адвокате!”
18.20 Вперед, на Олiмп! 
        Сочi-2014.
19.00 В гостях у Д. Гордона. 
        Д. Тухманов.

21.35 О. Зацепiн. “У вогнедишнiй 
лавi кохання”.
00.40 “Вихiдний, пiсля опiвночi”.

нтВ-свiт
04.00 “НТВ вранцi”.
06.10 “Жiночий погляд”.
07.05 Т/с “Рубльовка. 
        Live”. “Слабка струна”.
08.00, 11.00, 14.00, 
          17.00 Сьогоднi.
08.25 Очна ставка.
09.30 Рятувальники.
10.05 Т/с “Вулицi 
       розбитих лiхтарiв-10”.
11.35 “До суду”.
12.35 “Суд присяжних”.
13.35, 16.35 Огляд. 
       Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних. 
        Остаточний вердикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.35 “Прокурорська
        перевiрка”.
18.50 “Говоримо i показуємо”.
19.45 Т/с “Морськi 
         дияволи. Смерч. Долi”.
21.45 Т/с “Морськi дияволи. 
        Смерч. Долi”.
23.40 “Школа лихослiв’я”.
00.30 “Судовий детектив”.

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
09.45 Х/ф “Сильна 
        особистiсть iз 2 “А”.
11.00, 18.55 Жарт за жартом.
12.00, 17.15 Т/с “Клон”.
13.40, 19.55 Т/с “Аннушка”.
15.30 Х/ф “Портрет iз дощем”.
21.45 Х/ф “Мiняйли”.
23.25 Х/ф “Петровка, 38”.
00.55 Бiйцiвський клуб.

Мега
06.00 Перевал 
     Дятлова. Вiдрахованi 
      у зв’язку зi смертю.
06.30, 23.30 Загадки Всесвiту.
07.30, 12.30 Тварини 
         крупним планом.
08.30, 13.30 Смiття у 
        великому мiстi.
09.30 Шукачi.
10.30 Мiстична Україна.
11.30, 15.30 У пошуках 
       пригод.
14.30, 21.30 Сучаснi дива.
16.30 Епiдемiя. Атака 
       з космосу.
17.30 У пошуках iстини.
18.30 Легенди
       бандитської Одеси.
19.30 Мiсяць: iнша реальнiсть.
20.30 Кармадон. 
         10 рокiв потому.
22.30 Мадагаскар.
00.30 Покер.

ут-1
06.00 Пiдсумки.
06.30 Ну слуху.
07.00 Шустер-LIVE.
11.20 Армiя.
11.30 Православний вiсник.
12.05, 15.05, 19.10, 21.35 
      Громадське телебачення.
14.00 Театральнi сезони.
17.30 В гостях у Д. Гордона.
18.30 Головний аргумент.
18.40 Український акцент.
21.00 Пiдсумки дня.
22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка,
         Кено.
23.00 Вiд першої особи.
23.35 Х/ф “Три тополi
         на Плющисi”.

Канал “1+1”
06.00 “ТСН”.
07.00 “Хто там?”
07.55 М/с “Король-Лев”.
08.45 “Свiтське життя”.
09.45 “Сказочная Русь”.
10.00 “Свати 5”.
14.10 “Вечiрнiй Київ - 2013”.
15.50 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка 5”.
19.30 “ТСН”.
20.15 “Українськi сенсацiї”.
21.15 “Вечiрнiй квартал”.
23.20 Х/ф “Залюднений
       острiв”. (2).

Інтер
06.20 Х/ф “Зворотний
        квиток”.
08.00 “Школа доктора 
        Комаровського”.
08.30 “Сценарiї любовi”.
09.30 Новини.
10.00 Д/ф “Уся правда
        про Вангу”.
12.00 Т/с “Шлюб
       за заповiтом”.
20.00 “Подробицi”.
20.35 Х/ф “Не покидай мене, 
Любов”.
22.35 Концерт “Музична
    Премiя “ЮНА-2014”.
    Церемонiя Нагородження”.
00.30 Х/ф “Вiчна казка”.

ICTV
06.05 Х/ф “Гаррi i 
       Хендерсони”.
07.50 Зiрка YouTube.
08.55 Дача.

09.50 Т/с “Братани 3”.
12.45 Факти. День.
13.15 Т/с “Братани 3”.
13.45 Т/с “Топтуни”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
20.05 Т/с “Топтуни”.
21.45 Х/ф “Похмурi тiнi”. (2).
23.45 Х/ф “Воїни свiтла”. (2).

стб
07.05 “Караоке на Майданi”.
07.55 “Їмо вдома”.
09.00 “Усе буде смачно!”
09.50 Х/ф “Iван Бровкiн 
       на цiлинi”.
11.40 “Холостяк 4”.
17.05 “Хата на тата”.
19.00 “Україна має талант! 6”.
21.00 “Детектор брехнi 5”.
22.10 “Я соромлюся 
      свого тiла”.
00.00 Х/ф “В`язень замку Iф”.

новий канал
06.20 М/с “Маска”.
08.10 М/с “Том i Джерi-шоу”.
10.00 Ревiзор.
12.40 Пристрастi
       за Ревiзором.
14.05 Т/с “Воронiни”.
16.20 Х/ф “Кохання 
       у великому мiстi 2”.
18.15 М/ф “Iлля Муромець
      i Соловей-Розбiйник”.
20.00 Х/ф “Однокласники”.
22.00 Педан-Притула шоу.
00.00 Х/ф “Бiльше грошей”.
          (2).

трК «україна»
07.00, 19.00 Подiї.
07.10 Т/с “Iнтерни”.
10.00 Один за сто годин.
11.00 Т/с “Не йди”.
15.00 Т/с “Пам’ять серця”.
20.00 “Говорить 
        Україна. Вiкенд”.
22.00 Х/ф “Любов зi зброєю”.

К1
06.30 “Top Shop”.
07.30, 13.15 М/с “Маша
       i Ведмiдь”.
10.00 М/ф “Пiноккiо 
       та iмператор темряви”.
11.30 Х/ф “Король повiтря”.
15.00 “Орел i решка. СРСР”.

16.50 “Орел i решка. Шопiнг”.
17.40 Х/ф “Уяви собi”.
19.45 “Вечiрнiй квартал”.
21.30 Т/с “Надприродне”. (2).
23.00 Х/ф “Раптово
        вагiтна”. (2).
00.45 Х/ф “Сiмейка 
       Адамсiв”. (2).

нтн
07.40 Т/с “Вулицi розбитих
         лiхтарiв-12”.
11.30 “Речовий доказ”.
12.00 “Головний свiдок”.
13.00, 18.00 “Випадковий
        свiдок”.
13.45 “Правда життя. 
     Професiя шукач скарбiв”.
14.15 “Переломнi 80-тi”.
15.10 “Що робити?”
16.05 Х/ф “Лара Крофт 
         розкрадачка гробниць”.
19.00 Т/с “Каменська”.
23.00 Т/с “Повернути
       на дослiдування”.

тет
06.00 Х/ф “Русалонька”.
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 Х/ф “Покемон-5: герої”.
12.10 М/ф “Лiло i Стiч-2: 
        велика проблема Стiча”.
13.15 Обережно, дiти!
13.40 Панянка-селянка.
15.20 Х/ф “Хлопцi будуть 
        в захватi”.
17.05 Х/ф “Казино “Рояль”.

19.50 Вiталька.
21.00 Розсмiши комiка.
22.40 Т/с “Секс i мiсто”. (2).
00.35 Х/ф “Список
        клiєнтiв”. (2).

перший канал 
(україна)

06.05 “Грай, гармонь
         улюблена!”
06.40 “Смiшарики. 
         Новi пригоди”.
06.55 “Розумницi i 
         розумники”.
07.40 “Слово пастиря”.
08.00, 10.00 Новини.
08.15 “Смак”.
08.55 “Лайма Вайкуле. 
       “Ще не вечiр...”
10.15 “Iдеальний ремонт”.
11.05 “Життя не казка”.
12.05 Х/ф “Мужики!..”
13.50 Т/с “Моя друга 
      половинка”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.15 “Моя друга 
     половинка”.
17.25 Музичний 
      фестиваль 
       “Голосячий КiВiН”.
19.00 “Час”.
19.20 “Сьогоднi увечерi”.
21.00 Комедiя “На гачку”.
22.40 “Що? Де? Коли?”
23.50 Комедiя “Особливостi 
    нацiонального полювання 
     в зимовий перiод”.

ртр-планета
06.00, 9.00, 12.00 Вiстi.
06.10, 9.10, 12.20 Мiсцевий 
       час. Вiстi Москва.
06.20 Х/ф “Червоний лотос”.

07.55 “Планета собак”.
08.25 “Суботник”.
09.20 “Генiальний примiтив. 
       Загадка Iсаковського”.
10.05 “Шлях додому”.
10.35 Х/ф “Уроки французької”.
12.25 “Чесний детектив”.
12.55 “Чорнi дiри. Бiлi плями”.
13.40 “Шукачi”.
14.25 “Суботнiй вечiр”.
16.15 “Криве дзеркало”.
18.00 Вiстi у суботу.
18.50 Х/ф “Якщо ти
       не зi мною”.
22.00 “Бiла студiя”. 
        Павло Чухрай.
22.45 “Романтика романсу”.
23.40 Х/ф “П’ять рокiв
       i один день”.

Канал “2+2”
07.15 “Нове Шалене вiдео
         по-українськи”.
08.00 “Облом.UA. 
        Новий сезон”.
09.00 Т/с “Нове життя сищика
         Гурова. Продовження”.
16.50 ЧУ. Карпати 
        Севастополь.
19.00 Х/ф “Вибух на 
        свiтанку”. (2).
21.00 Х/ф “Рембо-2”. (2).
23.00 Х/ф “Вiддача”. (2).

тонiс
06.00 Х/ф “Вождь Вiннету: 
       золото апачiв”.
07.35 “Будь в курсi!”
09.00 В глибини землi, 
        в глибини часiв.
10.00 “Свiтськi хронiки”.
10.55 Х/ф “Їхали ми, їхали”.
13.05 За сiм морiв.
13.50 Монстри всерединi мене.
15.00 Народженi вбивати.
16.00 Iкони тваринного свiту.
16.50 “Ронiн”.
17.35 “Алло, адвокате!”
18.15 “Цивiлiзацiя Incognita”.
18.30 “Соцiальний
         пульс вихiдних”.
18.55 “Погода”.
19.00 Великi будови давнини.
20.00 Великi монархи Єгипту.
21.00 Боягуз, Бовдур, 
      Бувалий та
        iншi кумеднi iсторiї. 
        Операцiя “И”.

22.00 “Таємницi закулiсся 
          з О. Ржавським”.
22.30 Х/ф “Спритнi руки”. (2).
00.30 “Вихiдний, пiсля опiвночi”.

нтВ-свiт
05.25 Авiатори.
06.00, 8.00, 11.00, 
        14.00 Сьогоднi.
06.20 Огляд.
06.55 Головна дорога.
07.25 “Готуємо з 
       Олексiєм Зимiним”.
08.25 Росiйська начинка.
08.55 “Кулiнарний 
        двобiй”.
09.55 Квартирне питання.
11.25 О. Журбiн. Мелодiї
      на згадку.
12.10 Т/с “Лiтєйний”.
14.25 “Я худну”.
15.30 “Нашi” з Львом 
     Новоженовим”.
16.20 Огляд. 
         Надзвичайна подiя.
17.00 “Центральне 
      телебачення” з 
      В. Такменєвим.
17.55 “Новi росiяни 
        сенсацiї”.
18.50 “Ти не повiриш!”
19.50 Х/ф “Вiдпустка”.
21.40 “Мiськi духи”.
22.35 Т/с “Справа 
       Крапiвiних”. “Коротке 
       замикання”.
00.30 “Судовий детектив”.

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
09.45 Жарт за жартом.
10.45 Х/ф “Ресторан 
       пана Септима”.
12.15 Х/ф “Манiя величi”.
14.10 Х/ф “Вiват, 
         гардемарини”.
16.40 Х/ф “Гардемарини-3”.
18.35 Т/с “Кво Вадiс”.
23.55 Бiйцiвський клуб.

Мега
06.00, 18.00 Легенди 
        бандитської Одеси.
08.00 У пошуках iстини.
10.00, 21.30 Таємницi 
      Третього Рейху.
13.00 Неймовiрна Австралiя.
14.00 Мадагаскар.
16.00 Знищення 
         бен Ладена.
00.30 Цiкавi таємницi.

Банк речей
при Тернопільському районному  

територіальному центрі соціального  
обслуговування проводить збір одягу та взуття, 

придатного для користування. Всі речі  
роздадуть одиноким малозабезпеченим людям. 
звертатися за адресою: м. тернопіль, вул. 
М. Кривоноса, 10, тел. 53-81-12, 53-79-06.

Придбати газету  
“Подільське слово” можна  

в усіх кіосках “Торгпреси”, “Інтерпрес” 
м. Тернополя та всіх відділеннях зв’язку 

Тернопільської бласті.
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Програми місцевих телекаНалівTV-4
Понеділок, 24 березня 
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. «Таємниця 
       записної книжки» 
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
17.00 «Магія природи»
17.30 «Гал-кліп»
19.00 Провінційні вісті
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Погляд зблизька»
20.30 ТНЕУ-калейдоскоп подій
20.40 Дім книги
21.30 «Сад,город,квітник»
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х.ф. «Непереможний 
        боєць з жердиною» 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті
ттб
6.00 Гімн України
6.05 “Джерело духовності”
6.25 “Мій тренер - гімнастика”
6.45 “Пісні нашого краю”
7.00 “Панорама подій”
7.30 “Урок… для батьків”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Відверті діалоги”
11.00 “Мій Шевченко”
11.15 “7 природних чудес України“ 
11.30 “Країна талантів”
12.00 “Мамина школа”
12.30 “Загублені у часі”
12.45 “Студмістечко”
13.00, 17.00, 19.00,  22.00
         “Вісті ТТБ”
13.30 Словами малечі про цікаві речі
13.45 “4 лапи”
14.00 “Пісні нашого краю”
14.15 “Подорож гурмана”
15.00 “Кіноісторії нашого часу”
15.30 “Випробуй на собі”
16.00 “100 шедеврів”
16.15 “Чудесний канал”
17.15 “Азбука ремесел”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Новини України”
18.45 “Пісня в дарунок”
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 “Час змін”
21.30 “Урок… для батьків”
22.30 “Чаc країни”
23.00 “Обереги” 
23.30 “Вражаючий світ тварин”
TV-4
вівторок, 25 березня
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 «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. «Примара в глибині» 
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. «Аліса і Шарлі» 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті
ттб
6.00 Гімн України
6.05 “Джерело духовності”
6.25 “Мій тренер - гімнастика”
6.45 “Пісні нашого краю”
7.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Кіноісторії нашого часу”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Будьте здорові”
10.30 “Час змін”
11.00 “Азбука ремесел”
11.30 “Обереги” 
12.00 “В об’єктиві ТТБ”
12.15 “Випробуй на собі”
12.45 “Мій Шевченко”
13.00, 17.00, 19.00,  22.00  
       “Вісті ТТБ”
13.30 “100 шедеврів”
13.45 “Новини України”
14.00 “І будуть приходити люди”
14.30 “Невигадані історії” 
15.00 «Легенди Запоріжжя»
15.30 Д/Ф “Більське городище”
15.45 “Вражаючий світ тварин”
16.15 “Хатинка Василинки”
17.15 “Пісні нашого краю”
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 “Глобальне попередження”
23.30 “У пошуках легенд”
23.40 Д/Ф “Георгій Майборода”
TV-4
середа, 26 березня
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 Надія Кулик, «Пісня моєї душі»
14.00 Х.ф. «Блакитний метелик» 
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. «Айріс» 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті
ттб
6.00 Гімн України
6.05 “Джерело духовності”
6.25 “Мій тренер - гімнастика”
6.45 “Пісні нашого краю”
7.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Діловий ритм”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Пісні нашого краю”
10.15 “Так було”
10.30 “Глобальне попередження”
11.00 «Краса України Подолля»
11.30 «Зелений БУМ»
12.00 “Пісня Степана Кривенького”
12.30 “На часі”
13.00, 17.00, 19.00,  22.00 
         “Вісті ТТБ”
13.30 “У пошуках легенд”
13.45 “Новини України”
14.00 “Зона ризику”
15.00 Д/Ф “Георгій Майборода”
15.15 Д/Ф “Більське городище”
15.30 “Cпівець краси природи 
      і людини”
16.00 “Галерея образів”
16.15 “Чудесний канал”
17.15 “Економічний інтерес”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Новини України ”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.30 “Тема дня”
19.45 “Надія є”
20.00 “Удосвіта”
20.30 “Пісні нашого краю”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Європа очима українця”
21.30 “Енергоманія”
22.30 “Час країни”
23.00 “Білі хмари на тлі золотому”
23.30 Д/Ф “Андрій Меленський”
TV-4
Четвер, 27 березня
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 Надія Кулик, «Пісня моєї душі»
14.00 Х.ф. «Авторська теорія» 
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. «Венера на мушлі» 
00.15 Час-Tайм
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 “Економічний інтерес”
10.30 “Білі хмари на тлі золотому”
11.00 «Золота провінція»
11.30 «Від класики до джазу»
12.00 “Галерея образів”
12.15 “Надія є”
12.30 “Європа очима українця”
13.00, 17.00, 19.00,  22.00  
        “Вісті ТТБ”
13.30 «Мандри»
13.45 “Новини України”
14.00 “Уряд на зв’язку 
       з громадянами”
14.30 Д/Ф “Андрій Меленський”
15.00 “Енергоманія”
15.30  «Думка, що означає душа»
16.00 “Мій Шевченко”
16.15 “Чудесний канал”
17.15 “Пісні нашого краю”
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 “Абетка здоров’я”
21.30 “Розмова без нотацій”
22.30 “Час країни”
23.00 “Все про їжу”
23.30 Д/Ф “Незавершений автопор-
трет. Георгій Нарбут”
TV-4
П’ятниця, 28 березня
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. «Вбивство у зимовій Ялті» 
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. «Звичайний чоловік» 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті
ттб
6.00 Гімн України
6.05 “Джерело духовності”
6.25 “Мій тренер - гімнастика”
6.45 “Пісні нашого краю”
7.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Розмова без нотацій”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Пісні нашого краю”
10.15 “Мій Шевченко”
10.30 “Все про їжу”
11.00 Казки Миколаївського
        зоопарку
11.30  «Думка, що означає душа»
12.00 Д/Ф “Незавершений автопор-
трет. Георгій Нарбут”
12.30 “На часі”
13.00, 17.00, 19.00,  22.00
         “Вісті ТТБ”

13.30 Д/Ф “Одвічний 
        слід славного роду”
13.45 “Новини України”
14.00 “Що робити?”
15.00 “Легенди Запоріжжя”
15.30 “Вражаючий світ тварин’
16.00 “Слід”
16.15 “Чудесний канал”
17.15 “Думки вголос”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Новини України ”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.30 “Актуально”
19.45 “Західний експрес”
20.00 Слово має народний депутат
20.20 “Пісні нашого краю”
20.30 “Після школи”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “На часі”
21.30 “Захисник
        Вітчизни-рятувальник”
22.30 “Час країни”
23.00 “Таємниця Богородиці 
        Пирогощі”
23.35 Д/Ф “Моя Черкащина”
TV-4
субота, 29 березня
06.00 «Відчиняй»
06.30 «Про нас»
06.45, 09.15, 11.00 Ранковий фітнес 
07.00 Провінційні вісті
07.35 Х.ф. «Вишневі ночі» 
09.00 Час-Tайм
09.30 Знати більше
10.30 Блага звістка 
11.15 «Про нас»       
11.30 Зміни свій світ
12.00 Новини Європи
12.30 Х.ф. «Везуча» 
14.00 «Цивільний захист»
14.30 Мультфільми 
15.00 Х.ф. «Нові пригоди Пінокіо» 
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 Роксана Вікалюк,«Дійство»
23.00 «Смаки культур»
23.40 Час-Тайм
00.00 Х.ф. «Лідер» 
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 “Думки вголос”
10.30 “Вражаючий світ тварин’
11.00 “Слід”
11.25 “Таємниця Богородиці 
        Пирогощі”
12.00 “Абетка здоров’я”
12.30 “Музичний калейдоскоп”
13.00 “Гетьман Іван Мазепа
         і Софія Київська”
13.30 “Музей родини Косачів”
13.45 “Новини України”
14.00 “Захисник
         Вітчизни-рятувальник”
14.30 Д/Ф “Моя Черкащина”
15.00 “Театральні зустрічі”
16.10 “Чудесний канал”
16.35 “Живі  сторінки”
17.00 “Вісті ТТБ”

17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Назбиране”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “Вісті ТТБ”
19.30 ”Скарби роду”
20.00 “Крізь призму часу”
20.15 “Спортивні меридіани”
20.30 “ПрофStyle”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Поклик таланту ”
22.00 “Вісті ТТБ”
22.30 “Фабрика ідей”
23.00 “Світ знає, що він-українець”
TV-4
Неділя, 30 березня
06.00 Х.ф. «Вишневі ночі» 
07.30 «Про нас»
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. «Нові пригоди Пінокіо» 
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 «Цивільний захист»
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. «Тиша стає тобою» 
23.45 Час-тайм
00.00 Провінційні вісті. Тиждень
ттб
6.00 Гімн України
6.05 “Джерело духовності”
6.25 “Мій тренер - гімнастика”
6.45 “Пісні нашого краю”
7.00 “Світ знає, що він-українець”
7.30 “Скарби роду”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Крізь призму часу”
10.15 “Назбиране”
10.30 “Шляхами Тараса”
10.45 “ПрофStyle”
11.00 “Фільм-дітям”
12.15 “Спортивні меридіани”
12.30 “Живі  сторінки”
13.00 “Пісні нашого краю”
13.30 «Вишиванка»
14.00 “Поклик таланту ” 
15.40 «Азбука смаку»
16.00  «Кулінарія від Андрія»
16.15 “Диволяндія”
16.45 «7 чудес Полтави»
17.00 “Пісні нашого краю”
17.15 Словами малечі 
        про цікаві речі
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Студмістечко”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “Панорама подій”
19.30 “Мамина школа”
20.00 “Музичний калейдоскоп”
20.30 “Загублені у часі”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Відверті діалоги”
22.00 “Панорама подій”
22.30 “Повір у себе”
23.00 «Мамина доля»

Ут-1
06.05 Свiт православ`я.
06.35 Вiд першої особи.
07.05 Панянка та кулiнар.
07.30 “Дружина”.
09.10 Д/ф “Справжня 
    Жанна, фальшива Жанна”.
10.05, 14.05, 19.10 
     Громадське телебачення.
13.05 Як Ваше здоров`я?
17.30 В гостях у 
       Д. Гордона.
18.30 Дiловий свiт. Тиждень.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.35 Вечiрнiй
        iнформацiйний блок.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.40 “Дружина”.

канал “1+1”
06.15 Х/ф “Пiсля дощику
        в четвер”.
07.40 М/ф.
08.10 М/с “Король-Лев.
         Тiмон i Пумба”.
09.00 “Лото-Забава”.
10.00 “Свiт навиворiт 5”.
11.05 М/ф “Маша i ведмiдь”.
11.10 “Голос країни 4. 
        Перезавантаження”.
13.45 “Зiркова хронiка”.
14.50 Х/ф “Каблучка 
        з бiрюзою”.
18.30 “Зiграй у ящик”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
21.00 “Голос країни 4. 
        Перезавантаження”.
23.20 “Свiтське
          життя”.
00.20 “Що? Де? Коли?”

інтер
06.15 Х/ф “Вiчна казка”.
07.50 “Вдалий проект”.
08.50 “Школа доктора 
     Комаровського. 
     Невiдкладна допомога”.
09.30 “Недiльнi новини”.
10.00 “Орел i решка. 
      На краю свiту”.
11.00 “Сусiд на обiд”.
12.00 Т/с “Шлюб 
        за заповiтом”.
16.00 Т/с “Шлюб за 
      заповiтом 2: 
      Повернення Сандри”.

20.00 “Подробицi тижня”.
21.00 Т/с “Шлюб за 
       заповiтом 2: 
       Повернення Сандри”.
23.00 Х/ф “Везуча”.
00.55 Х/ф “Близький ворог”. (2).

ICTV
06.15 Х/ф “Осяяння”.
07.50 Так$i.
08.15 Космонавти.
09.05 Зiрка YouTube.
10.15 Козирне життя.
10.45 Вам i не снилося!
11.20 Т/с “Лiсник”.
12.45 Факти. День.
13.15 Т/с “Лiсник”.
18.45 Факти тижня.
20.20 Х/ф “Турист”.
22.05 Х/ф “Мiстер
        i мiсiс Смiт”.
00.10 Х/ф “Похмурi тiнi”. (2).

стб
06.15 Х/ф “Вiрнi друзi”.
08.00 “Їмо вдома”.
09.00 “Усе буде смачно!”
10.45 “Караоке 
        на Майданi”.
11.40 Х/ф “Сестричка”.
13.20 Х/ф “Самара 2”.
16.55 “Україна має 
      талант! 6”.
19.00 “Битва 
       екстрасенсiв 13”.
21.05 “Один за всiх”.
22.15 Х/ф “Мiльйонер”.
00.30 Х/ф “В`язень замку Iф”.

Новий канал
07.45 Церква Христова.
08.00 М/с “Том i Джерi-шоу”.
10.05 Файна Юкрайна.
12.10 Х/ф “Моя мачуха -
         iнопланетянка”.
14.20 Х/ф “Зачарована Елла”.
16.15 М/ф “Iлля Муромець
      i Соловей-Розбiйник”.
18.00 Х/ф “Однокласники”.
         (2).
20.00 Х/ф “Такi рiзнi 
        близнята”. (2).
22.00 Х/ф “Мiльйонер 
       мимоволi”. (2).
00.00 Педан-Притула шоу.

трк «Україна»
06.15 Подiї.
07.00 Ласкаво просимо. 
      У гостях Нюша.
08.00 Т/с “Дикий-4”.
16.00 Т/с “Слiд”.
19.00.15 Подiї тижня.
20.50 Т/с “Iнтерни”.
00.00 Comedy Womаn. 

к1
06.30 “Top Shop”.
07.30 М/с “Маша i Ведмiдь”.
08.30 М/ф “Пiноккiо
        та iмператор темряви”.
10.00 “Їмо вдома”.
11.30 “ВусоЛапоХвiст”.
12.25 “Розсмiши комiка”.
13.15 “Орел i решка. Шопiнг”.
14.10 “Орел i решка. СРСР”.
16.00 “КВК-2013”.
18.00 “Вечiрнiй квартал”.
20.00 М/ф “Мадагаскар-2”.
21.30 Т/с “Надприродне”. (2).
23.00 Х/ф “Сiмейка
         Адамсiв”. (2).
00.50 Х/ф “Цiнностi 
        сiмейки Адамсiв”. (2).

НтН
04.45 “Випадковий свiдок”.
07.40 Т/с “Каменська”.
11.30 “Легенди карного 
        розшуку”.
12.00 “Агенти впливу”.
13.00 “Таємницi 
       кримiнального свiту”.
13.30 Х/ф “Зимовий круїз”.
15.15 Т/с “УГРО-5”.
19.00 Т/с “Червонi гори”.
23.00 “Переломнi 80-тi”.
00.00 Х/ф “Крикуни”. (2).

тет
06.00 М/ф “Щасливий ельф”.
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”.
11.05 М/ф “Барбi:

      Пригоди русалоньки-2”.
12.25 Х/ф “Хлопцi будуть
         в захватi”.
14.10 Х/ф “Як вiдбити 
     наречену”.
16.00 Мiй зможе.
17.20 Країна У.
19.10 Вiталька.
21.00 Розсмiши комiка.
22.40 Т/с “Секс i мiсто”. (2).
00.35 Х/ф “Джеррi 
        Магуайєр”. (2).

Перший канал 
(Україна)

06.15 “Служу Батькiвщинi!”
06.45 “Смiшарики. ПIН-код”.
06.55 “Здоров’я”.
08.00, 10.00 Новини.
08.10 “Непутнi замiтки”.
08.35 “Поки всi вдома”.
09.25 “Фазенда”.
10.15 “Весiльний переполох”.
11.40 “Кiо. За
      кулiсами iлюзiй”.
12.45 Т/с “Красень”.
16.05 “Точнiсiнько”.
19.00 Недiльний “Час”.
20.00 “Клуб веселих
       i кмiтливих”. Вища лiга.
22.05 Х/ф “8 перших 
     побачень”.
23.45 Комедiя 
      “Китайський сервiз”.

ртр-Планета
05.45 Х/ф “П’ять рокiв i
       один день”.
07.20 “Сам собi режисер”.
08.00 “Смiхопанорама”.
08.25 “Ранкова пошта”.
09.00, 12.00 Вiстi.
09.10 Мiсцевий час. Вiстi 
      Москва. Тиждень в мiстi.
09.45 “У свiтi тварин”.
10.10 Росiя любов 
      моя! “Традицiї якутiв”.
10.40 Х/ф “Вiн, вона i дiти”.
12.20 Мiсцевий час. Вiстi 
       Москва.
12.25 До ювiлею кiностудiї
      “Мосфiльм”. “90 крокiв”.
12.40 “Пiшки...” Москва 
          водна.
13.10 “Бiльше, нiж кохання”.

13.50 “Влада факту”.
14.35 “Квиток в Большой”.
15.20 Х/ф “В очiкуваннi 
      весни”.
16.55 “Смiятися 
        дозволяється”.
18.00 Вiстi Тижня.
19.35 Х/ф “Ти будеш моєю”.
21.10 Х/ф “Камiнний гiсть”.
22.40 “Недiльний вечiр з 
       Володимиром 
       Соловйовим”.
00.20 Х/ф “Людина, 
       яка знала все”.

канал “2+2”
07.00 Журнал Лiги Чемпiонiв 
      УЄФА 2013-2014.
07.30 “Маски-шоу”.
10.00 Х/ф “Сiм пригод 
         Синдбада”.
12.00 “Бушидо”.
14.00 “Королi рингу”.
      Всесвiтня серiя боксу 
 (WSB). США (USA Knockouts) 
     Куба (Cuba Domadores).
16.50 ЧУ. Днiпро Динамо.
19.15 ЧУ. Металiст  Шахтар.
21.30 “Профутбол”.
23.15 Х/ф “Вибух на 
       свiтанку”. (2).

тонiс
06.00 Х/ф “Їхали ми, їхали”.
07.20, 20.15 “Кумири”.
07.40, 20.00 “Цивiлiзацiя
        Incognita”.
09.00 Великi монархи Єгипту.
10.00 “Будь в курсi!”
10.40 “Щоденник 
       для батькiв”.
11.20 Х/ф “Вождь Вiннету:
        золото апачiв”.
13.50 За сiм морiв.
14.50 Народженi вбивати.
16.00 Iкони тваринного свiту.
17.00 “Україна-Європа: 
        маятник Фуко”.
17.50 “Моднi iсторiї з 
       Оксаною Новицькою”.
18.30 “Свiт за тиждень”.
18.55 “Погода”.
19.00 Мiсцями дикої 
        природи.
20.40 “Свiтськi хронiки”.

21.05 Боягуз, Бовдур, 
    Бувалий та iншi (Г. Вiцин).
22.00 Х/ф “Нова 
       Францiя”. (2).
00.30 “Джаз-коло”.

Нтв-свiт
05.15 “Жiночий погляд”.
06.00, 8.00, 11.00, 
        14.00 Сьогоднi.
06.20 Казки Баженова.
06.50 Їхнi вдачi.
07.25 “Перша передача”.
08.25 Їмо вдома!
09.05 Своя гра.
09.55 Дачна вiдповiдь.
11.25 “Золотий пил”.
12.05 Т/с “Лiтєйний”.
        “Пiд ударом”.
14.25 “Слiдство вели...”
15.20 Очна ставка.
16.20 Надзвичайна подiя. 
       Огляд за тиждень.
17.00 “Сьогоднi. Пiдсумкова 
   програма” з К. Поздняковим.
17.55 Т/с “Вулицi розбитих 
        лiхтарiв-12”.
21.45 “Темна сторона”.
22.35 Т/с “Справа 
     Крапiвiних”. “Шалена куля”.
00.35 “Судовий детектив”.

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
10.00 Х/ф “Сильна
         особистiсть iз 2 “А”.
11.10 Жарт за жартом.
12.15 Х/ф “Ресторан пана      
          Септима”.
13.45 Х/ф “Манiя величi”.
15.40 Х/ф “Вершник без 
        голови”.
17.30 Х/ф “Вiват, 
       гардемарини”.
20.05 Х/ф “Гардемарини-3”.
22.00 Т/с “Кво Вадiс”.

мега
06.00 Легенди бандитської
        Одеси.
09.00 Знищення бен Ладена.
11.00 Формула-1.
13.00 Мадагаскар.
15.00 Гори Шотландiї.
16.00 У пошуках пригод.
18.50 Секретнi iсторiї.
20.30 Секретнi територiї.
21.30 Таємницi Третього Рейху.
00.30 Таємницi науки.
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ПРОДАМ
* кахель, камін, на комин — 

верх, сейф. Тел. (096) 903-37-81.
* верстат 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 (потужніс-
тю від 4 до 15 к.с.), трактори 
(від 12 к.с.), мототрактори, 
двигуни різних потужностей, 
навісне обладнання, гарантія, 
з/ч, безкоштовна доставка. 
Знайдете дешевше — віддамо 
ще дешевше. Тел. (098) 598-
94-84, (0352) 49-30-00, (098) 
259-19-58.

* 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 
металевою обивкою. Ціна дого-
вірна. Тел 49-32-81, 067-38-14-
441.

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

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

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

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

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

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

* автомобіль “САЗ 3507”, 

1987 р. в. у хорошому стані. 
Ціна договірна. Тел. (096) 137-
70-60.

* стрижу безкоштовно під на-
глядом перукаря. Наталя. (096) 
642-13-36.

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

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

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

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

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

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

КУПЛЮ
* газову плиту 4-камфорну.  

Тел. 067-366-15-69.

ПОСЛУГИ
* здійснюємо вантажні пере-

везення, вивіз будівельного 
сміття об’ємом 1,5-2 т. Недо-
рого. Контактний телефон: 
(098) 97-32-880.

* 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 сигналі-
зацію, 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.

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

* 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 учас-
никам Великої Вітчизняної війни 
— знижки. Тел. (097)14-86-723.

* штукатурка зовнішня — 30-
35 грн./м2 , внутрішня — 25-30 
грн./м2; стяжка — 30 грн./м2; уте-
плення: пінопласт, вата — 35-40 
грн./м2; підвісні стелі — 50-70 
грн./м2; шпаклівка — 20-25 грн./

м2, “короїд”, “баранек” — 25-30 
грн./м2; набриск, драп в кольорі 
— 20-25 грн./м2. Власне ришту-
вання, підсобники, без обідів. 
Тел.: 25-25-86, 098-531-95-46.

* здаються в оренду продо-
вольчі місця: бакалія, вода, 
овочі, фрукти за адресою: м. 
Тернопіль, вул. Нечая, 25, ри-
нок “Темза”. Тел.: 25-87-20, 
050-377-12-36.

*л і к у вально -оздоровчий  
масаж (медовий, антицелюліт-
ний). Перший сеанс — безко-
штовний. Мирослав, тел. 097-
867-52-79.

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

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

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

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

* здам в оренду відбійні 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 сто-
лярні вироби, терміново. Тел.: 
(067) 350-66-21 (Василь), (096) 
813-88-93 (Володимир).

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

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

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

РОБОТА
* на роботу СТО потрібен авто-

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

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

Справи приватні ●

Купон безкоштовного 
оголошення

тел./код:

Текст оголошення

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

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

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

Розіграш 
№762
від 16.03.2014 р.
Кульки — 9, 40, 

60, 47, 52, 63, 54, 
37, 23, 10, 74, 8, 
57, 45, 65, 7, 48, 

24, 35, 5, 71, 26.
Велика гра:
Джекпот — не виграно.
3 лінії з одною підковою — не 

виграно.
3 лінії з 2 підковами — 1 гра-

вець — 236 057 грн.
3 лінії у 3 полях — 5 гравців — 

34 335 грн.
2 лінії у 2 полях — 838 гравців 

— 76 грн.
2 лінії — 144 гравці — 596 грн.
1 лінія — 40 932 гравці —  

13 грн. 
Бiлет  № 0783355 — Чернівецьке.

Розіграш
№1351
від 19.03.2014 р.
Лототрон Б.
Набір кульок: №4.
Виграшні номери: 

35, 49, 46, 47, 45, 18.
6 номерів — не виграно.
5 номерів —  не виграно.
4 номери — 37 гравців — 

534 грн.
3 номери — 767 гравців —  

44 грн.
2 номери — 7767 гравців — 

8 грн.
Розіграш 
№1310
від 19.03.2014 р.
Виграшні номе-

ри:  14, 41, 7, 37, 
22, 23.

Мегакулька — 5.
МЕГАДЖЕК — ПОТ — не вигра-

но.
МЕГАПРИЗ — не виграно.
5 номерів — 5 гравців — 8 208 

грн.
4 номери — 201 гравець —  

196 грн.
3 номери — 2 806 гравців — 

22 грн.
5+ Мегакулька — не виграно.
4+ Мегакулька — 32 гравці — 392 

грн. 
3+Мегакулька — 497 гравців — 

44 грн.

Грайте і вигравайте ●Оголошення ●
З метою підготовки газорозподільних станцій (ГРС) Тернопільсько-

го ЛВУМГ до надійної роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 рр., 
згідно з п.6.1.5 “Правил технічної експлуатації магістральних газопро-
водів”, п.7.4.5  “Правил технічної експлуатації газорозподільних стан-
цій магістральних газопроводів”, підприємство зобов’язане провести 
ремонтно-профілактичні роботи на ГРС з повною їх зупинкою. 

Просимо підготуватися до припинення подачі природного газу від 
ГРС і тимчасово перейти на резервний вид палива (п.7.4.5 Правил).

Графік
проведення ремонтно-профілактичних робіт  
на ГРС Тернопільського ЛВУМГ в 2014 році

№ 
п/п

Місце 
знаходжен-

ня ГРС

Населені  
пункти, які підклю-

чені до ГРС

Дата  
проведення 

ремонту

Година, 
в якій 
буде 

зупине-
на ГРС

Термін 
ремонту

1 м. Збараж с. Дубівці 06.05.2014 р. 9.00 3 дні
2 с. Сороцьке с. Козівка 13.05.2014 р. 9.00 3 дні
3 смт. Козлів с. Довжанка, с. До-

маморич, с. Поча-
пинці, с. Забойки,  
с. Драганівка

13.05.2014 р. 9.00 3 дні

4 с. Денисів с. Мар’янівка,  
с. Йосипівка, с. На-
стасів

27.05.2014 р. 9.00 3 дні

5 с. Мшанець с. Ігровиця 03.06.2014 р. 9.00 4 дні

6 с. Красівка с. Красівка, с. Дич-
ків, с. Товстолуг,  
с. Застінка, с. Баво-
рів, с. Застав’є,  
с. Великі Гаї,   
с. Кип’ячка, с. Гра-
бовець, с. Білоскір-
ка, с. Скоморохи,   
с. Прошова, с. Смо-
лянка, с. Теофілівка 

17.06.2014 р. 9.00 3 дні

7 м. Підволо-
чиськ

смт. Великі Бірки,  
с. Малий Ходачків,  
с. Костянтинівка,  
с. Романівка, с. Анге-
лівка, с. Ступки,  
с. Жовтневе,  
с. Чернелів-Руський

08.07.2014 р. 9.00 3 дні

8 с. Острів с. Буцнів, с. Серед-
инки, с. Острів,  
с. Велика Лука,  
с. Хатки, с. Миролю-
бівка, с. Лучка,  
с. Мишковичі

05.08.2014 р. 9.00 3 дні

Національна акціонерна компанія “Навфтогаз Україна”, дочірня ком-
панія “Укртрансгаз” національної акціонерної компанії “Нафтогаз Укра-
їна”, філія управління магістральних газопроводів “Львівтрансгаз”  
(Тернопільське лінійне виробниче управління магістральних газопро-
водів), вул. Козацька, 19, м. Тернопіль, 46005, (0352) 27-98-06.

Інвестор (замовник)  ПАТ “Пта-
хофабрика “Тернопільська”.

Поштова і електронна адреси: 
с. Великі Гаї, вул. Галицька, 180, 
Тернопільський район.

Місце розташування майданчи-
ків будівництва: с. Великі Гаї, вул. 
Галицька, 180, Тернопільський ра-
йон.

Характеристика діяльності 
(об’єкта): будівництво 2-х пташни-
ків на 59,8 тис. курей-несучок та 
складу готової продукції.

Технічні і технологічні дані: 59,8 
тис. шт. курей-несучок (види та 
обсяги продукції, що виробляєть-
ся, термін експлуатації).

Соціально-економічна необхід-
ність планованої діяльності: За-
безпечення населення продукта-
ми харчування (яйце столове).

Потреба в ресурсах при будів-
ництві і експлуатації:

земельних — 5,193 га (площа 
земель, що вилучаються в тимча-
сове і постійне користування, вид 
використання);

сировинних — 59,8 тис. шт. 
курей-несучок з підприємств з ви-
рощування курчат (види, обсяги, 
місце розробки і видобутку, дже-
рела отримання);

енергетичних (паливо, електро-
енергія, тепло) — 210 кВт електро-
енергії від існуючої підстанції (ви-
ди, обсяги, джерела);

водних — 18,5 м3 на добу з 
власних свердловин (обсяги, не-
обхідна якість, джерела водоза-
безпечення);

трудових — 35 осіб;
транспортне забезпечення (при 

будівництві й експлуатації) — по 
найму.

Екологічні та інші обмеження 
планованої діяльності за варіанта-
ми — немає.

Необхідна еколого-інженерна 
підготовка і захист території за 
варіантами — немає.

Можливі впливи планованої ді-
яльності (при будівництві й екс-
плуатації) на навколишнє середо-
вище: 

клімат і мікроклімат — не впли-
ває;

повітряне — метан, аміак, сус-
пендовані речовини; 

водне — 0,875м3/добу в проек-
тований вигріб; 3,0 м3 на добу — 
проектовані біоочисні споруди;

грунт — не впливає;
рослинний і тваринний світ, за-

повідні об’єкти — не впливає;
навколишнє соціальне середо-

вище (населення) — не впливає;
навколишнє техногенне серед-

овище — не впливає.
Відходи виробництва і можли-

вість їх повторного використання, 
утилізації, знешкодження або без-
печного захоронення: виробничі 
відходи — ветсанзавод, послід — 
“Мікоген-Україна”, побутові — 
сміттєзвалище.

Обсяг виконання ОВНС: згідно 
з АБН А.2.2-1-2003.

Участь громадськості: згідно з 
чинним законодавством, друк за-
яви у ЗМІ.

 
Замовник — директор  

ПАТ “Птахофабрика 
“Тернопільська” Слободян Р.В. 
Генпроектувальник — директор 

ТОВ “Промбудпроект”  
Стойків Д.П.

Заява про наміри

Реквізити для надання благодійної допомоги  
Збройним Силам України через Тернопільський  

обласний військовий комісаріат
Одержувач: Тернопільський обласний військовий комісаріат
Код ЄДРПОУ Тернопільського ОВК: 07704709Ра
Рахунок: 31252301116175Ба
Банк: ГУДКСУ у Тернопільській обл. м.Тернопіль
МФО: 838012
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Я+ти ● Радить лікар ●

Бувальщина ●

Контрольна для дорослих ●

День святого Валентина — 
свято кохання, яке прино-
сять у серця людей  
радість і тепло — відбу-
лось у будинку культури  
с. Забойки.

Учасники святкових заходів 
— хлопці і дівчата — подарували 
глядачам хвилини тепла і любо-
ві. Зал святково прибраний. На 

сцені — два великих серця. Ве-
дучі Тарас Стецик і Галина За-
річняк розповіли присутнім у 
залі про традицію святкування 
Дня Валентина.

Дівчата з ансамблю “Сім 
Струн”  — Марта Куріца, Галина 
Зарічняк, Наталя Дарморіз, Юлія 
Капчур, Мар’яна Гнатів, Юлія 
Мащак, Наталя Бабій, Ірина Го-
ловата — виконали пісні про ко-

хання. Радість дарувала піснями 
художній керівник Алла Балаку-
нець. Наталія Бабій та Андрій 
Чернецький нагадали кожному, 
що кохання є однією з найваж-
ливіших віх життя людини.

Привітання лунали з вуст По-
чапинського сільського голови 
Марії Степанівни Палиги. Гля-
дачі зі словами вдячності про-
воджали учасників концерту.

День Валентина —  
свято кохання

Учасники свята з нагоди Дня святого Валентина  
на сцені будинку культури с. Забойки.

Горища будинків галичан 
– це склади, як вони самі 
кажуть, непотрібних на цей 
час, але які можуть знадо-
битися згодом, речей. 
Більш практичні люди зна-
ють: якщо одяг, взуття чи 
будь-що інше лежить вдо-
ма, як непотріб, 2-3 роки, 
це не знадобиться вже ні-
коли. Але такі люди до га-
личан явно не належать. 
Галичани, особливо люди 
сільські, на відміну від іта-
лійців, ніколи і нічого за 
свого життя з дому не ви-
кидають...

Ми з братом були малолітні-
ми дітьми, коли влаштували со-
бі на горищі нашого будинку 
“штаб”. Хоч з грою у війну це 
мало було позв’язано. Але чо-
мусь місце нашого перебування 
називалось не горище, а саме 
штаб. Там ми читали книжки, 
бавилися у школу, лікаря, по-
логовий будинок (сповивали у 
старі хустки котенят) та робили 
багато чого дуже важливого, як 
нам тоді здавалось.

На горищі було багато ста-
ровинних та цікавих речей. Але 
нашу увагу чомусь привернули 
дві милиці. Ми тоді ще не зна-
ли, що це таке. Тому пристосу-
вали їх для своїх дитячих забав. 
А якось згодом розповіли про 
свою знахідку і запитали дідуся 
та бабусю, що це, власне, таке. 
Зрозумівши, про що річ, наші 
рідні довго сміялися, а потім 
розповіли історію.

Це сталося приблизно у 
шістдесятих роках двадцятого 
століття на Львівщині. Дідусь 
працював тоді у районній лікар-
ні в господарській частині. Мав 
двох гарних коней, підводу. У 
його обов’язки входило кожно-
го дня привозити воду для по-
треб лікарні. Крім того, дідусь 
був садівником,  комірником, 
прибиральником лікарняного 
двору, давав їсти та прибирав 
за свиньми, яких тримали для 
лікарняної кухні, виконував, при 
потребі, обов’язки ветеринара і 
робив багато іншої роботи. Як 
він це все встигав, не можу 
зрозуміти. Дідуся дуже поважа-

ли. Рахувався з ним і сам голо-
вний лікар, якого і боялися, і 
поважали усі.

Отак, не жаліючи себе на ро-
боті, зламав якось дідусь ногу. 
Як годиться, спочатку йому на-
клали гіпс, потім з лікарні, де 
він працював, регулярно приїж-
джала швидка, фельдшери ро-
били перев’язки. Перелом був 
важкий. Тому на ноги одразу 
стати не довелось. Зрозуміло, 
що весь цей час пацієнт мусів 
бути вдома. Як відомо, телеві-
зорів, комп’ютерів чи мобілок 
тоді не було. Дідусь був негра-
мотний, а тому читати не міг. 
Щоб не нудьгувати та не сидіти 
даром удома, як він говорив, 
дідусь придумав собі заняття. 

Для початку попросив знайти 
стару цегейкову шапку. Вимос-
тив її зсередини м’яким 
ганчір’ям. Вийшло затишне 
гніздечко. Тоді “замовив” у ба-
бусі четверо великих курячих 
яєць. Oбережно поклав їх одне 
біля одного. Не вірячи, але ду-
же сподіваючись, що з того 
щось вийде, почав ті яйця ви-
грівати. Більшу частину часу 
шапка з курячими яйцями лежа-
ла у нього під пахвою. Дідусь 
був дуже обережним. Навіть 
вночі не втрачав контролю. 
Спав, повертався з боку на бік, 
але яєць у шапці не роздушив. 
Часом бабуся обережно заби-
рала “гніздо” та клала його у 
теплу, але не гарячу, духовку.  
А потім знову повертала дідусе-
ві.

Йшов час, дідусь терпеливо 
беріг своє добро та очікував. 
Коли він почув легенький та не-
сміливий стукіт всередині одно-
го з яєць, зрозумів, що це про-
биває собі шлях на білий світ 
перше курчатко. Радість свою 
дідусь не міг ні передати, ні 
описати. Лише бабуся бачила, 
як незвичайно світились від 
щастя його очі. 

Перше курчатко було таким 
гарним і милим. Глянувши на 
нього, дідусь зрозумів, що у 
майбутньому це буде червоний 
півник або курочка. Через дея-
кий час усі четверо курчат ви-
лупились з яєць. “Якщо вже я їх 
висидів, — усміхався дідусь, — 

то мушу вигодувати і зробити 
повноцінними курми”.

Увесь час, поки дідусь ліку-
вався, курчата були при ньому. 
Він їх годував тим, що бабця 
зрихтувала, на підлозі. А коли 
вони наїдались, то забирав до 
гніздечка. Коли його вихованці 
трохи підросли, дідусь розши-
рив “оселю”, але тримав їх при 
собі.

Дідусева нога гарно загою-
валась, і прийшов час іти на 
роботу. Курчата, які стали, як у 
нас говорили на Львівщині, 
“підростками”, не відходили від 
дідуся ні на крок. Тому, як він 
вранці не намагався тихо вихо-
дити з дому, вони прокидались, 
вибігали з гнізда і тулились до 
нього. А коли він, поснідавши, 
рушав на роботу, три курочки 
на чолі з півнем ішли за ним. 
Спочатку це викликало зацікав-
лення та радість домочадців та 
усіх, хто мав можливість спо-
стерігати за незвичайним дій-
ством. Але з часом стало зро-
зуміло, що далі так тривати не 
може.

Бабуся запирала курей в хлі-
ві. Вони, коли чули, що дідусь 
йде на роботу, зчиняли стра-
шенну бучу, але потім, трохи 
опірившись та ставши доросли-
ми курми, хоч і зберегли осо-
бливу прихильність до дідуся, 
проте поводились більш стри-
мано.

Як говорила бабуся, цих ку-
рей ніхто не мав права погнати 
з городу, коли вони там порпа-
лись, не можна було навіть 
крикнути на них. А про те, щоб 
зарізати саме цих курку чи пів-
ня на розсіл, взагалі не йшлося. 
Свійські кури, хоч це виглядало 
і не природно, мали, коли при-
йде їх час, померти лише влас-
ною смертю. Словом, це були 
особливі кури і володіли стату-
сом також особливим.

З часом ця історія, хоч була 
незвичайна та спричинила чи-
малий розголос у невеличкому 
містечку на Львівщині, забула-
ся. Лише, коли ми, діти, зна-
йшли на горищі старі милиці, 
згадалась знову.

Галина ЮРСА.

Дідусь – квочка

Людмила ПАЛІДВОР,  
начальник відділу 

епідеміологічного нагляду 
Теребовлянського 

міжрайонного управління  
ГУ ДСЕС у Тернопільській 

області.

Гельмінти — одні з найдав-
ніших істот у світі. Дорослі 
особини чудово почувають 
себе без кисню, світла і, 
до того ж, мають “залізні 
нерви”. Найцікавіше те, 
що живуть вони в організмі 
людини до 5 років. Небез-
печними є як дорослі па-
разити, так і їх личинки, 
які паразитують у тонкій і 
товстій кишках, печінці, 
жовчному міхурі, шлунку, 
кровоносних судинах, 
м’язах, тканинах мозку, 
очних яблуках. Вони здатні 
переміщуватись в організ-
мі людини, відтак можуть 
легко розноситись крово-
током.

За даними ВООЗ, причиною 
понад 16 мільйонів щорічних 
смертей у світі серед 50 міль-
йонів населення є саме пара-
зитарні та інфекційні хвороби. 
За розповсюдженням кишкові 

гельмінтози посідають друге 
місце після туберкульозу, а за 
світовою статистикою – 1,5 
мільйона випадків онкологічних 
хвороб зумовлені саме гель-
мінтами. В Україні кожна п’ята 
дитина уражена гельмінтами. 
Останнім часом побільшало в 
Україні рідкісних паразитів (ехі-
нококоз, опісторхоз, дирофіля-
ріоз). Кількість випадків остан-
нього зросла щонайменше в 50 
разів. А переносять збудників 
дирофіляріозу звичайнісінькі 
комарі. Почастішав токсокароз, 
збудником якого є собачі аска-
риди.

Основні прояви гельмінтозів, 
у тому числі ентеробіозу, — 
зміна апетиту дитини, потяг до 
надмірного вживання солодо-
щів. Діти скаржаться на болі в 
животі, інколи — на нудоту, 
особливо вранці, можуть 
з’являються синці під очима, 
дитина швидко втомлюється, а 
уві сні навіть скрегоче зубами.

Зараженню можна запобігти 
дотримуючись елементарних 
правил гігієни. Але не слід за-
бувати про імунітет. Якщо імун-
на система людини досить по-
тужна, є висока ймовірність, 
що яйця гельмінта не затрима-
ються в організмі.

Профілактика 
ентеробіозу

Тетяна КРУЧИК,  
директор Тернопільського 

районного центру  
соціальних служб  

для сім’ї, дітей  
та молоді.

У Тернопільському районі 
62 дитини-сироти та дити-
ни, позбавленої батьків-
ського піклування, які ви-
ховуються в інтернатних 
закладах та потребують 
влаштування в сім’ю. 

Нині в Україні існує чотири 
форми сімейного влаштування 
дітей-сиріт та дітей, позбавле-
них батьківського піклування: 
усиновлення/удочеріння, опіка/
піклування, прийомні сім’ї, ди-
тячий будинок сімейного типу.

Сімейні форми виховання за-
безпечують соціальний захист, 
захист майнових прав дитини, 
догляд, виховання, корекцію та 
компенсацію розвитку, вирішен-
ня медичних проблем, подолан-
ня психологічних травм, індиві-
дуальне задоволення щоденних 
потреб дитини, яка залишилася 
без піклування батьків.

Тернопільський районний 
центр соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді сприяє 
створенню та розвитку при-
йомних сімей та дитячих бу-
динків сімейного типу. Спеціа-
лісти відділу соціальної роботи 
ТРЦСССДМ підтримують при-
йомних батьків та їх прийомних 
дітей шляхом здійснення соці-
ального супроводження.

Соціальне супроводження 
полягає в наданні соціальних 
послуг всім членам родини — 
психологічних, соціально-
педагогічних, юридичних, 
соціально-економічних, інфор-
маційних, соціально-медичних, 
створенні належних умов для 
забезпечення індивідуальних 
потреб кожної прийомної дити-
ни, дитини-вихованця у розви-
тку та вихованні.

Прийомна сім’я — це сім’я, 
яка добровільно на власну жит-
лову площу взяла із закладів 
для дітей-сиріт та дітей, по-
збавлених батьківського піклу-
вання, від одного до чотирьох 

дітей на виховання та спільне 
проживання.

Дитячий будинок сімейного 
типу — це окрема сім’я, що 
створюється за бажанням по-
дружжя (або окремої особи, яка 
не перебуває у шлюбі), яка бе-
ре на виховання та спільне про-
живання не менше, як 5 дітей-
сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування. У та-
кій сім’ї може виховуватися не 
більше 10 дітей. 

Дитина зберігає свій статус 
дитини-сироти чи дитини, по-
збавленої батьківського піклу-
вання та користується усіма від-
повідними пільгами. Держава 
забезпечує всебічну підтримку 
прийомних сімей та дитячого 
будинку сімейного типу, а саме: 
щомісячну грошову допомогу на 
утримання дітей, грошову вина-
городу прийомним батькам та 
батькам-вихователям, соціаль-
не супроводження цих сімей. 
Обов’язковою умовою функціо-
нування прийомної сім’ї або ди-
тячого будинку сімейного типу є 
соціальне супроводження роди-
ни спеціалістом центру соціаль-
них служб для сім’ї, дітей та 
молоді.

Якщо ви відчуваєте в собі 
поклик до виховання дітей та 
вирішили прийняти дитину в 
сім’ю, вам слід подати заяву 
про бажання створити прийом-
ну сім’ю до районного центру 
соціальних служб для сім’ї, ді-
тей та молоді та отримати пе-
релік документів, необхідних 
для її створення.

У Тернопільському районі вже 
функціонує дитячий будинок сі-
мейного типу, в якому живуть та 
виховуються 5 дітей, позбавле-
них батьківського піклування, а 
також створено 7 прийомних сі-
мей, які взяли на виховання в 
свої сім’ї 9 дітей. У цих сім’ях ді-
ти відчули батьківське тепло, 
якого їм так не вистачало про-
тягом довгих років.

За детальнішою інформацією 
звертайтеся в Тернопільський 
районний центр соціальних 
служб для сім’ї дітей та молоді 
за адресою: м. Тернопіль, май-
дан Перемоги, 1, (каб.408), тел. 
51-29-36.

Сімейне влаштування  
дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених 
батьківського піклування
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Ви можете опинитися під тиском обста-
вин, що внесуть значні зміни у ваші плани. 
До позитивних подій останнього тижня бе-
резня можна віднести відновлення контактів 
з людьми, які зараз на відстані від вас. Це 
можуть бути родичі, друзі або добрі знайомі. 
Кінець тижня вимагатиме від вас прийняття 
виважених рішень.

Категорично не рекомендується вірити у 
різні обіцянки, бо люди, які давали їх, не тіль-
ки підведуть вас, а й обдурять. Це не при-
чина думати про людей погано, просто будь-
те готові до неприємних несподіванок. Будь-
те доброзичливі — це повернеться до вас 
сторицею. У вихідні обережно за кермом.

Буде інколи нелегко працювати на свій 
авторитет як у професійній сфері, так і в осо-
бистому житті. Однак усе це стане можли-
вим, якщо не будете розпорошувати свою 
увагу на дріб’язкові речі. Саме через це 
грандіозних змін на роботі поки що не пе-
редбачається, зате відчуватимете творче 
піднесення. У вихідні заплануйте цікаву роз-
важальну програму.

Спроба вирішити всі проблеми відразу 
буде нагадувати погоню за двома зайцями. 
Якщо ж займетеся пошуками, хто б допоміг 
вам позбутися зайвого тиску, то вам у цьому 
має поталанити. У другій половині тижня мо-
жете мати багато клопотів через колись до-
пущені помилки. Добре обдумайте план дій 
на найближчі дні.

Недавнє нервове напруження поволі буде 
спадати. Можете розраховувати на віднов-
лення зв’язків з давніми друзями чи однодум-
цями, в тому числі і в плані допомоги у вирі-
шенні деяких проблем. Багато справ чіткіше 
вималюються у недалекому майбутньому. У 
вихідні не втрачайте оптимізму.

Тиждень може початися з не дуже по-
зитивних змін і дій. Розчарування й апа-
тія, а інколи безпорадність можуть опану-
вати вами, однак не покладайте вину за 
негаразди на когось із близького оточен-
ня. Головне — не робити передчасних ви-
сновків.

Діловим людям потрібно ретельно пере-
глянути свої справи, щоб не вкласти вагомих 
сум у якийсь сумнівний захід чи компанію. Час 
сприяє вашим планам і задумам. Сміливо 
розраховуйте на моральну й матеріальну під-
тримку з боку партнерів. Можливі цікаві зна-
йомства і ситуації, що змусять вас по-іншому 
сприймати світ.

Щоб уникнути паралізуючої втоми та вес-
няного виснаження, деякі представники цього 
знака не повинні себе обмежувати у нормаль-
ному відпочинку і повноцінному сні. Можете 
отримати шанс вирішити такі проблеми, які 
ви досі вважали невирішуваними. Непоганий 
час для пошуку офісу чи помешкання.

Можлива поїздка, яка сприятиме повно-

цінному діловому партнерству. У вашому 
житті з’являться нові знайомі, які не раз ста-
нуть вам у пригоді, причому безкорисно. 
Самотні можуть розраховувати на цікаві зу-
стрічі, а закохані нарешті дійдуть до бажа-
ного компромісу у стосунках з партнером.

Усе вирішуватиметься легко і вдало. 
Пам’ятайте, що ви — господар власного жит-
тя у будь-якій ситуації. Справи стрімко наби-
ратимуть обертів. Можете змінювати місце 
праці, про щось домовлятися. Маєте 
пам’ятати, що хто рано встає, тому Бог дає, а 
тому дійте за вимогою часу.

Цього тижня багато що зможете змінити 
у своєму житті і багато чого навчитись. Кон-
структивний підхід до вирішення спірних 
питань допоможе позбутися тих проблем, 
що довго заважали вашому руху вперед. 
Можете дочекатися новини, на яку сподіва-
лися тривалий час. У вихідні знайдете час 
для релаксації.

Тиждень сприятиме у вирішенні приватних 
і громадських справ. Дійте невідкладно, без 
обговорень та сумнівів. Можете вирішувати 
якісь позапланові справи, не надто нагальні, 
але які все одно потребують вирішення. У ви-
хідні намагайтесь уникнути загострення сто-
сунків з близькими.

від Івана Круп'яка з 24 по 30 березня

Гороскоп ●

СТРІЛЕЦЬ (ЖОВНІР) 
(23.11 — 21.12)

СКОРПІОН (ЗЕМЛЕДУХ) 
(24.10 — 22.11)

Астрологічний прогноз

ТЕЛЕЦЬ (ТУР) 
(21.04 — 20.05)

БЛИЗНЮКИ (ДВІЙНЯТА) 
(21.05 — 21.06)

РАК (ЧИСТОВОД) 
(22.06 — 22.07)

ТЕРЕЗИ (КАНТАР) 
(24.09 — 23.10)

ВОДОЛІЙ (ВОДОНОС) 
(21.01 — 19.02)

РИБИ 
(20.02 — 20.03)

ОВЕН (БАРАН)
(21.03 — 20.04)

КОЗЕРІГ (ЦАПОК) 
 (22.12 — 20.01)

ЛЕВ (ЗВІРОЦАР) 
(23.07 — 23.08)

ПАННА (ХЛІБОНОША) 
(24.08 — 23.09)

Виходить з березня  
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вміщений у №11 

від 14 березня 2014 року.

Усміхніться
Прокинулася рано-вранці і думаю: “Зараз 

встану, гори зверну!”. Потім повернулася на 
інший бік і думаю: “А, нехай собі поки по-
стоять... Навіщо в природу зайвий раз втру-
чатися?”.

— Я тут, щоб попросити руки вашої до-
чки.

— Ач, який хитрий! Всю забирай!

І пообіцяв Бог чоловікові, що красивих, 
добрих і розумних жінок можна буде знайти 
в кожному кутку планети. І зробив Землю 
круглою.

Читаючи оголошення про вакансію елек-
трика, одразу виникає запитання: 

— Якщо відкрилась вакансія, то куди поді-
вся попередній електрик?

— Вовочко, хто такий Георг Ом? 
— Раз писав закони, мабуть, депутат. 

— Причина розлучення з чоловіком? 
— У нас були різні релігійні погляди. 
— Тобто? 
— Він не визнавав, що я — богиня.

— Давай підемо кудись, в якийсь ресто-
ран, вип’ємо, відпочинемо? 

— Ти що, зарплато, здуріла? Сиди вдома, 
ти ще занадто мала!

Вчора виправ джинси. Teпep в мене є 
чиcті джинcи, чистий тeлeфон і досвід у від-
миванні грошей.
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Вітаємо! ●200-річчя Великого Кобзаря ●
Щиро і сердечно 

вітаємо з днем на-
родження Великога-
ївського сільського 
голову Олега Андрі-
йовича КОХМАНА. 
Нехай Вам, Олеже 
Андрійовичу, — шля-
хетній, цілеспрямованій людині — 
доля щедро дарує снагу й 
здоров’я, бентежне щастя, світлу 
радість. Хай все задумане Вами 
обов’язково здійсниться, а доля 
найкращі свої дари піднесе саме 
Вам. Висловлюємо щирі слова 
вдячності за сприяння у відкритті 
дитячого садка “Країна дитинства” 
в с. Великі Гаї. Завзяття Вам, на-
тхнення у праці на довгі літа!

Добра і щастя зичим в цю годину, 

Надії, сонця, радості, тепла, 

Хай Бог благословить усю родину, 

А Вам — міцне здоров’я посила.

З повагою — колектив 
дитячого садка “Країна 

дитинства”  
в с. Великі Гаї.

Щиро вітаємо з 35-річчям  
Руслана Ярославовича ЮНИКА з 
Ігровиці Тернопільського району.

Хай квітує любов на життєвому полі,

Хай світанки дарують наснагу щодня,

Хай крізь хмари й туман посміхається 

доля,

Килимами дороги встеляє весна!

З любов’ю — мама, сестра 
Марія, племінник Денис  

з Тернополя.

Колектив територіального цен-
тру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) щиро 
вітає з днем народження соціаль-
них робітників Ганну Євстахівну 

УХМАН із с. Біла, Ірину Богданівну 
ХАНАС із с. Романівка.

Нехай волошками цвітуть яскраві ранки,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні крапельки страждань. 

Колектив Жовтневої ЗОШ І-ІІ 
ст. щиро вітає іменинників берез-
ня: вчителів-пенсіонерів Володи-
миру Михайлівну ЮРЧАК,  
Домінію Федорівну ПІДЛІСНУ, 
опалювачів школи Ігоря Вален-
тиновича КЛІБАНОВА, Георгія 
Георгійовича ЧАГЛЕЯ.

Хай Матінка Божа в житті захищає,

Хранить, береже, як молитва свята,

Господь хай здоров’я й добро посилає 

На довгі, щасливі, прекрасні літа.

Педагогічний колектив Вели-
коберезовицької ЗОШ І-ІІІ ст. щи-
ро вітає з днем народження вчи-
теля історії Наталію Петрівну 
ЩЕРБІНІН, вчителя іноземної 
мови Мар’яну Володимирівну 
ЗАЛІСКОВУ.

Нехай життя здається добрим дивом

І плідні будуть справи і шляхи,

Нехай живеться легко і щасливо,

Благословенні будьте Богом і людьми.

Педагогічний колектив Шлях-
тинецької ЗОШ І-ІІ ст. ім. О. Г. 
Барвінського щиро вітає з днем 
народження заступника директо-
ра з навчально-виховної роботи 
Оксану Степанівну ГУЦАЛЮК.

Зичимо здоров’я, щастя, довголіття,

Настрою веселого на повне століття,

Щоб життя було веселим, радісним, 

багатим,

І щоб кожен день прожитий 

Вам здавався святом.

Галина ЮРСА —  
ТРР “Джерело”. 

Фото автора.

Коли  на деревах ще  не роз-
пускався цвіт, а на барика-
дах Євромайдану гинув цвіт 
нації, дехто з людей запиту-
вав і відповідав одночасно: 
“Чи дадуть нам цього року, 
як слід, вшанувати нашого 
Тараса у день його двохсот-
ліття? Напевне, що ні...”.
 
Даремно хвилювалися. Шев-

ченку, який прожив коротке страд-
ницьке життя, якого “за Україну 
замучили колись” і, за його ж сло-
вами, “однаково... Чи хтось зга-
дає, чи забуде...”. Поет та худож-
ник переймався нужденним жит-
тям свого пригнобленого народу і 
нічого так не хотів, як бачити його 
щасливим та багатим, як він того 
заслуговує. А слави не потребу-
вав. І у своєму прагненні завжди 
був щирим.

Такими ж щирими та не пом-
пезнонадуманими заходами, як, 
бувало, в минулі часи, вшановува-
ли ювілей Шевченка цього року у 
Тернопільському районі. Я побу-
вала на святкуваннях у Великих 
Гаях і можу стверджувати, що до 
того часу не відчувала такого все-
народного піднесення та згурто-
ваності у дні, які у нас з любов’ю 
називають шевченківськими. Лю-
ди, маючи у душах траур за неви-
нно убієнними на Євромайдані у 
Києві, стали дійсно єдиним цілим. 
Тим, до чого, більш як півтора сто-
ліття тому, закликав Кобзар.

У двох церквах одночасно у Ве-
ликих Гаях недільного дня 9 бе-
резня відправлялась Божественна 
Літургія. Відтак обидві парафії зу-
стрілися біля входу до дубового 
гаю, де знаходиться погруддя Та-
раса. Священики о. Володимир та 
о. Роман відслужили заупокійну 
панахиду та у своїх проповідях до 
народу згадали про великого 
українця, який був сином кріпака, 
а сягнув світових вершин маляр-
ства та поетичного слова.

Учитель історії Великогаївської 
ЗОШ І-ІІІ ст. Ганна Шаварин, роз-
повідаючи про життєвий та твор-
чий шлях Тараса Шевченка, на-
звала його безсмертний Кобзар 
Книгою Буття. “Для українця Коб-
зар — це друга книга після Біблії, 
— сказала Ганна Шаварин. —  Ви-
вчаєш її та бачиш, що було, є і 
буде. Сьогоднішні буремні події в 
Україні, зокрема, у Києві та Крим-
ському півострові — правдиве то-
му підтвердження. Шевченко як 
пророк нації, знаючи минуле та 
живучи сучасним, вказав, що 
роз’єднаністю українців завжди 
користалися вороги. І не треба 

шукати їх далеко. Вони в нас під 
самим боком. Шевченко мріяв про 
оновлену Україну, де “врага не бу-
де, супостата”, та знав, що це ста-
неться не скоро, що проллється 
ще багато крові, поки буде рай на 
землі, якщо він можливий.

Ганну Шаварин доповнив сіль-
ський активіст Богдан Репета, 
який також об’єднав сучасні події 
на Євромайдані з пророчим да-
ром Кобзаря.

Великогаївчанин Іван Михайло-
вич прочитав напам’ять уривок з  
“Гайдамаків”, а Надія Онуфереко 
— уривок з поеми “І мертвим, і 
живим, і ненародженим в Украйні і 
не в Украйні моє дружнєє посла-
ніє”, основна думка якого: лише у 
національній єдності та братерстві 
— майбутнє нашої Вітчизни.

Безсмертні рядки Тараса та по-
етичні твори про нього читали учні 
та молодь з Великих Гаїв — ведуча 
дійства Соломія Стус, Олег Гав-
ронський, Софія Тимбак, Яна Ан-
дросюк, Віталій Лащ, Олег Депу-
тат, Олена Сеник. Коли власного 
вірша прочитала юна Христина 
Ядчишин, присутні на дійстві не 
стримували сліз. Дівчина душею 
відчула заклик Шевченка до поро-
зуміння, зуміла розрізнити ту дуже 
тонку лінію, яка єднає народ ми-
нувшини, сучасності та майбуття. 
Через серце цієї дівчинки про-
йшло усе страдницьке життя на-
шого поета і пророка. Юна, обда-
рована Богом, Христина заклика-
ла народ нарешті зрозуміти своє 
призначення.

Пісні на слова Тараса Шевчен-
ка та інші патріотичні твори вико-
нали учасники народного хорово-
го колективу з Великих Гаїв (мис-
тецький керівник — Іван Виспін-
ський). Люди співали разом з хо-
ристами, адже ці пісні — істинно 
народні.

З всенародним святом-ювілеєм 
Кобзаря громаду привітав сіль-
ський голова Великих Гаїв Олег 
Кохман. “Шевченкове слово з на-
ми і в будні, і в свято, і в щасті, і в 
біді, — сказав сільський голова. — 
Воно допомагало нам на барика-
дах Євромайдану. Портрети вели-
кого Тараса у Києві були і є поряд 
з іконами. Його твори читали усі. 
З його словом жили та вмира-
ли...” 

Олег Кохман розповів історію 
великогаївського прапора, який 
загубився під час подій Помаран-
чевої революції і знову знайшовся  
на Євромайдані. З ним вийшли 
інші люди. І це, напевне, знаково. 
Великогаївський прапор оберіга-
ли, як святиню, щоб потім знову 
вийти з ним на боротьбу за спра-
ведливість. “Цей синьо-жовтий 
стяг ми повернули з радістю, поді-
бну до тієї, яку відчувають батьки, 

коли знайшлась дитина, що про-
пала...”.

На мітингу виступало багато 
людей, проте вони говорили стис-
ло. Відчувалось: ніби думали, що 
кожне зайве слово, сказане ними, 
буде розцінено як словоблудство. 
Тому щирим серцем читали біль-
ше пророчу поезію Шевченка.

Щемливо звучав у цей час і за-
пис народної пісні “Пливе кача”. 
На Євромайдані її вмикали, коли 
виносили у трунах тіла героїв для 
прощання. А тут вона ще раз на-
гадала про Небесну сотню. І бага-
то великогаївчан із засвіченими 
лампадками пройшли біля їхніх 
портретів, поминаючи, згадуючи, 
плачучи.

Як мені розповіли люди, чи не 
вперше цього року ніхто з влади 
не вимагав сценарію святкування, 
як було раніше. Ніхто нічого не ви-
правляв, не цензорував, не на-
вчав, як має бути правильно. Сотні 
людей прийшли на мітинг не з 
тиску, а власної волі. Нікому не 
наказували нести свічки чи квіти. 
Люди все відчули самі та зробили 
те, що вважали за потрібне. Тому 
святкування стало щирим, за по-
кликом серця кожного.

Сільський голова Великих Гаїв 
Олег Кохман познайомив мене з 
дуже гарною молодою людиною 
— двадцятишестилітнім Тарасом 
Гарником, який більше півтора мі-
сяця був на Євромайдані. Маючи 
попередній досвід спілкування з 
людьми, які були в столиці у най-
важчі часи побиття студентів та 
журналістів, штурму беркутівцями 
барикад Майдану, інших гарячих 
та знакових подій сучасної україн-
ської історії, наперед знала, що 
хлопець мені мало розкаже і про 
події, а тим більше, про свої вра-
ження. Люди, які пройшли крізь 
палаючий Євромайдан, град куль 
та розриви гранат, які бачили 
смерть своїх юних побратимів, 
стають небагатослівними. Вони 
вже інакше живуть та мислять. То-
му хлопець відповів на усі мої за-
питання стримано: “Я не хочу, 
щоб у моїй державі хтось коли-
небудь крав”. І мені  у цю хвилину 
дуже хотілось, щоб у ці чисті очі 
великогаївчанина Тараса Гарника 
заглянув хто-небудь з тих, хто по-
силав озброєних беркутівців на 
мирні акції протесту молоді, хто 
знущався над роздягненим укра-
їнським козаком Михайлом Гаври-
люком, хто допустив, щоб було 
стільки вбитих та покалічених, хто 
нині намагається розпалити війну 
в Криму, хто нахабно бреше про 
Євромайдан та його героїв. І вони 
б побачили у цих очах мирне небо 
та Божу благодать і зрозуміли, хто 
насправді борець за правду, а хто 
бандит.

Його за Україну  
замучили колись…

Учасники відзначення 200-річчя з дня народження  
Тараса Шевченка у Великих Гаях.

Чисте довкілля ●

Ірина БОЙКО, 
випускниця НВК 

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

Всім відоме прислів’я про 
те, що кожен чоловік в своє-
му житті, щоб залишити по 
собі добру згадку, повинен 
зробити три речі: посадити 
дерево, збудувати дім та ви-
ростити сина. Першу з них 
13 березня 2014 р. отрима-
ли шанс виконати випускни-
ки НВК “Великобірківська 
ЗОШ І-ІІІ ст. — гімназія  
ім. С. Балея”. 

У нашій школі є багато тради-
цій, які з року в рік плекають учні. 
Однією з них є озеленення тери-
торії школи. Цю місію щорічно 
продовжують учні 11 класів, адже 
кожен з них бажає залишити по 
собі добрий слід, відтак зелені 
красуні завжди будуть нагадува-
ти про найкращі роки, проведені 
тут.  Цього року учні посадили 30 
каштанів, привезених з лісництва 
с. Петриків, які в майбутньому, 
маю надію, гармоніюватимуть з 
навколишньою природою. 

Процес саджання зарядив по-
зитивними емоціями як випускни-
ків, так і звичайних перехожих, 
мешканців Великих Бірок. Заці-
кавлено спостерігали за подією 
учні молодших класів. “У планах 
— озеленення всього селища, 
особливо території навколо се-
лищної ради та будинку культури”, 
— зазначив координатор акції озе-
ленення, випускник школи Олек-
сандр Ситник.  

Озеленення території є вкрай 
важливим, адже в наш час люди, 
не задумуючись над своїм май-
бутнім і майбутнім своїх дітей, 
знищують великі території лісів. 
На цих місцях люди розбудову-
ють міста, будують багатоповер-
хівки. Велика кількість заводів та 
фабрик викидають в повітря ба-
гато шкідливих речовин, станов-
лять загрозу для навколишнього 
середовища, спричиняють різні 
захворювання. Хоча в нашому 
селищі немає такої проблеми за-
бруднення, як, наприклад, у міс-
ті, проте ми прагнемо, щоб цю 
добру традицію підтримали й ін-
ші люди, адже кожна людина по-
винна турбуватися про своє 
здоров’я.

Місія озелення
Учні 11 класу НВК “Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ст. —  

гімназія ім. С. Балея” саджають дерева на території школи.


