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"Землевласник-СЛ" 

Приймаємо замовлення на землевпорядні  
та геодезичні роботи:

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

www.lanclaas.com.ua

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора  

та Василя ЛАБАЯ.

“Війна — це варварство, коли 
нападають на мирного сусіда, 
але святий обов’язок, коли за-
хищають батьківщину” (Гі де 
Мопассан).

З
агарбницька полі-
тика Кремля три-
ває. Після того, як 
Володимир Путін і 

самопроголошена крим-
ська влада підписали закон 
про приєднання Республіки 
Крим до складу Російської 
Федерації, Кремль нахаб-
но почав утверджуватися 
на півострові в ролі госпо-
даря. 

На українській владі лежить 
обов’язок дати відсіч агресору. 
У зв’язку з різким ускладненням 
внутрішньополітичної обстанов-
ки, втручанням Росії у внутрішні 
справи України, зростанням со-
ціальної напруги в Криму й Се-
вастополі Верховна Рада про-
голосувала за законопроект про 
введення в Україні часткової 
мобілізації по всій території 
країни. Місцевим органам ви-
конавчої влади за участю орга-
нів місцевого самоврядування 
доручено організувати і забез-
печити своєчасне оповіщення 
та прибуття призовників на вій-
ськову службу, прибуття техніки 
на збірні пункти та у військові 
частини, виділити тимчасово 
будівлі, споруди, земельні ді-
лянки, транспортні та інші 
матеріально-технічні засоби.

— Повістки отримують 
військовозобов’язані гостроде-
фіцитних спеціальностей, — ка-
же керівник регіонального 
медіа-центру Міністерства обо-
рони України Олександр Поро-
нюк. — Перш за все, мова йде 
про представників керівної лан-
ки — офіцерів запасу, які мають 
льотні спеціальності: льотчиків, 
бортінженерів, штурманів. 
Йдеться також про медиків, ти-
ловиків, інженерів. Затребувані 
й інші військові спеціальності — 
механіки, водії, зв’язківці. В 
першу чергу викликають чолові-
ків до 45 років, які проходили 
військову службу. З квітня роз-
починається призов до внутріш-
ніх військ, тому юнаки віком від 
18 до 25 років отримують пові-
стки. 

Олександр Поронюк також 
повідомив, що у випадку заго-
стрення ситуації, повістки мо-

жуть надійти і до призовників 
віком від 45 до 50 років. У тако-
му випадку призов може охопи-
ти і тих осіб, які в армії не слу-
жили через незначні проблеми 
зі здоров’ям. Таких, так званих 
частково непридатних до вій-

ськової служби, повістки мо-
жуть чекати у випадку наступ-
них хвиль призову. Заробітчани, 
яким прийдуть повістки, змуше-
ні будуть повернутися в Україну 
для виконання військового 
обов’язку. 

Як розповів офіцер Західного 
регіонального медіацентру Мі-
ністерства оборони України  
Василь Лабай, рядовий склад 
армії укомплектовують чолові-
ками віком до 40 років, затребу-
ваними є сержанти віком не 

старше 45 років, молодші офі-
цери віком до 55, старший офі-
церський склад (від полковника 
і вище) формуватиметься з лю-
дей, яким не більше 60 років. 

Продовження на 2 стор.

Головне питання — мобілізація: військовий комісар Тернопільського об’єднаного міського  
військового комісаріату, підполковник Володимир Гурюк та працівники військкомату.

Хочеш миру —  
готуйся до війни

Підвищення тарифу на газ •	
для населення з 1 травня ста-
новитиме 50%, а для підпри-
ємств теплокомуненерго – з 1 
липня на 40%. Про це на прес-
конференції повідомив дирек-
тор департаменту економічно-
го планування та фінансових 
розрахунків НАК “Нафтогаз 
України” Юрій Колбушин. Під-
вищення тарифів на газ для 
населення є вимогою МВФ.

Під час брифінгу в рамках •	
саміту з ядерної безпеки в Га-
азі міністр закордонних справ 
України Андрій Дещиця зая-
вив, що Україна залишається 
без’ядерною державою. За йо-
го словами, український уряд 
підтверджує зобов’язання 
України за договорами про не-
розповсюдження ядерної зброї 
як без’ядерної держави. Глава 
зовнішньополітичного відом-
ства також підкреслив, що це 
не допоможе встановити ста-
більні відносини, а навпаки 
принесе загрозу в регіон.

МВФ на рівні менеджменту •	
домовився з Україною про 
2-річний кредит “stand by”. Як 
заявив глава місії МВФ Мико-
ла Георгієв, сума позики скла-
де 14-18 млрд. доларів. За 
словами Георгієва, програма 
Фонду може стати частиною 
широкої міжнародної фінан-
сової підтримки України на 
суму до $ 27 млрд протягом 
наступних двох років. 

Щоб отримати можливість •	
запровадити безвізовий ре-
жим із Євросоюзом, Верхо-
вна Рада України повинна 
ухвалити ще три закони. Про 
це під час брифінгу заявив 
голова департаменту інфор-
маційної політики МЗС Євген 
Перебийніс. За його слова-
ми, перший етап – це законо-
давчий етап. За словами ди-
пломата, на другому етапі 
Україні потрібно впровадити 
ряд технологій, після яких бу-
де можливо отримати безві-
зовий режим з ЄС. 
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Продовження.
Початок на 1 стор.

Уряд України виділив на фі-
нансування української армії 
6,882 млрд. гривень. За сло-
вами міністра фінансів України 
Олександра Шлапака, кошти 
підуть на придбання озброєн-
ня і техніки, засобів зв’язку, а 
також на проведення додатко-
вої мобілізації – 20 тисяч 
військовозобов’язаних по лінії 
Міноборони, ще 20 тисяч по 
лінії МВС, а також 4300 – в 
Держприкордонслужбу. Олек-
сандр Шлапак зазначив, що 
кошти виділені за рахунок ско-
рочення капітальних витрат, 
раніше передбачених у держ-
бюджеті. Крім цього, кожен 
громадянин нашої держави 
може підтримати коштами ві-
тчизняну армію. Для цього по-
трібно лише (незалежно від 
оператора) зателефонувати з 
мобільного на номер 565 – це 5 
гривень на потреби армії з одного 
дзвінка. 

За словами секретаря РНБО Ан-
дрія Парубія, на сьогоднішній день 
передбачена мобілізація 20 тисяч 
осіб до лав Збройних сил та ще 20 
тисяч – до Національної гвардії, 3,9 
тисячі осіб буде мобілізовано до 
прикордонних військ. Уже понад 10 
тисяч громадян України поповнили 
ряди особового складу Збройних 
сил.

Поки в чиновницьких кабінетах 
роздумували над тим, як зробити 
українську армію боєздатнішою, на 
кримському полі бою стало спекот-
но. Заручниками ситуації стали 
українські моряки, адже їм довело-
ся обирати між державною зрадою 
і російською в’язницею. Першим 
тривожним дзвінком для України 
стало захоплення російськими вій-
ськовими у Сімферополі 13-го фо-
тограметичного центру, під час яко-
го один військовослужбовець заги-
нув, інший отримав поранення. 
Українським військовим офіційно 
було дано дозвіл в. о. Президента 
України Олександра Турчинова на 
використання зброї для захисту 
власного життя і здоров’я, однак 
солдати не поспішали вдаватися до 
зброї. Окупанти тим часом захо-
плювали військові частини Зброй-
них сил України на півострові. В 
понеділок зранку близько 300 ро-
сійських військових штурмували 
Перший окремий Феодосійський 
батальйон морської піхоти 
Військово-морських сил України. За 
повідомленнями Мінооборони, ро-
сійські солдати використовували під 
час штурму світлошумові гранати та 
кулемети. Серед українських вій-
ськовослужбовців були поранені, 
близько 80 бійців потрапили в по-
лон. Окупанти діяли і на водних 
просторах: повністю заблокували 
вихід з озера Донузлав, встановили 
свої прапори на 51 українському 
кораблі, які були захоплені. Остан-
нім захопили тральщик “Черкаси”, 
який мужньо тримав оборону біль-
ше, ніж 12 годин. За словами керів-

ника Центру військово-політичних 
досліджень Дмитра Тимчука, Росія 
захопила понад 80 % наших кора-
блів, у складі Військово-морських 
сил України залишилося 2 бойових 
кораблі, 3 допоміжних та 5 катерів. 

24 березня Рада національної 
безпеки і оборони України прийня-
ла рішення провести передислока-
цію військових підрозділів, що зна-
ходяться в Криму. Виконання рі-
шення доручено Міністерству обо-
рони України. Станом на сьогодніш-
ній день уже більше сотні україн-
ських військовослужбовців повер-
нулися на материкову Україну з 
окупованого Криму. Шестеро осіб, 
які були захоплені окупантами, 
звільнені. 

Цього тижня кадрові зміни відбу-
лися в Міністерстві оборони України. 
228 народних депутатів підтримали 
рішення в. о. міністра оборони Ігоря 
Тенюха піти у відставку, оскільки, за 
його словами, “декому не сподоба-
лися ті дії”, які він виконував, пере-
буваючи на посаді в. о. міністра обо-
рони. На його місце обрано 58-
річного генерал-полковника Михай-
ла Коваля. Цього ж дня в. о. Прези-
дента України Олександр Турчинов 
призначив своїм радником із питань 
оборони екс-міністра оборони, де-
путата від Партії регіонів Олексан-
дра Кузьмука. 

Експансія Росії продовжується. 
Російська Федерація не відмови-
лась від плану нападу на територію 
України. Про це заявив секретар 
Ради національної безпеки та обо-
рони Андрій Парубій. За словами 
Парубія, на кордонах з Україною 
продовжує перебувати майже 100-
тисячний бойовий загін російської 
армії, який у будь-який момент го-
товий до вторгнення на територію 
України, незважаючи на те, що мі-
ністр закордонних справ Росії Сер-
гій Лавров під час зустрічі із міні-
стром закордонних справ України 
Андрієм Дещицею у Гаазі запевнив, 
що росіяни не мають наміру вико-
ристовувати військову силу у схід-
них та південних областях України.

“Ми можемо сьогодні стверджу-

вати, що продовжується дія росій-
ського плану під умовною назвою 
“Русская весна”, продовжуються 
спроби дестабілізації ситуації в 
південно-східних регіонах України”, 
– заявив Андрій Парубій. Він заува-
жив, що практично кожного дня 
українській стороні вдається затри-
мувати диверсійні групи, які пере-
кидаються здебільшого з території 
Російської Федерації з метою дес-
табілізації ситуації в південно-
східних регіонах. Найбільша небез-
пека, за словами Парубія, зараз 
спостерігається в Одеській області, 
яка знаходиться на кордоні з 
Придністров’ям, яке турбує апетити 
російського загарбника.

Тим часом росіяни постійно ма-
неврують на захопленій кримській 
території, переважно на БТРах зі 
спецназом. У полях цілодобово чер-
гують снайпери та кулеметники, а 
земляні фортифікаційні споруди 
щоразу збільшують і укріплюють. 
Держприкордонна служба України 
повідомляє про те, що кількість 
провокацій з боку російських вій-
ськових значно збільшилася. Гово-
рять про щонайменше 40 зафіксо-
ваних випадків, коли у небі над ад-
мінлінією між Херсонщиною та Кри-
мом помічали російські безпілотні 
літальні апарати-розвідники. Пові-
домлялось також, що до кордонів із 
Чернігівщиною прибули два ешело-
ни з російською військовою техні-
кою. 

З метою запобігання дальшої 
ескалації ситуації в Криму українські 
війська стягуються до східного кор-
дону країни. Конфлікт із Росією не 
вичерпано.

Хочеш миру —  
готуйся до війни

Інтерв’ю в. о. військового комісара Тернопільського  
обласного військового комісаріату, полковника  

Володимира Катинського журналістам українських ЗМІ. 

Оголошення ●
Тернопільська районна державна адміністрація (організатор перевезень), відповідно до п. 36 постанови  

Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року № 1081 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з 
перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування”, вносить уточнення в оголошення 
про конкурс на право здійснювати перевезення пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах за-
гального користування в звичайному режимі руху, опубліковане в газеті “Подільське слово” від 21 березня 2014 
року № 12 (5064) щодо наступних об’єктів.

Конкурсний комітет з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального  
користування, що не виходять за межі Тернопільського району.

9. 15-15/1 Тернопіль – Баворів 21 6-40 19-40 8 2 почергово
10. 15-15/2 Тернопіль – Баворів (Застав'є) 23 7-10 20-25 8 2 почергово 
11. 15-15/2 Тернопіль – Баворів (Застав'є) 23 7-10 20-25 8 2 почергово

Для отримання всіх видів дер-
жавної соціальної підтримки, зо-
крема, пенсії, допомоги, компенса-
ції тощо вам необхідно звернутися 
до найближчого органу соціального 
захисту населення або в управління 
Пенсійного фонду України в зруч-
ний для вас час.

Основні документи, які необхід-
но мати при собі (за наявності): 
паспорт; посвідчення отримувача 
пенсії, допомоги, пільговика; довід-

ка про присвоєння ідентифікаційно-
го коду.

Там вам також допоможуть отри-
мати інформацію з усіх питань, які 
хвилюють на цей час, зокрема, з 
питань розселення, медичного об-
слуговування, організації навчання 
та виховання дітей у дошкільних та 
шкільних навчальних закладах, а 
також щодо працевлаштування.

З усіх цих питань ви можете без-
коштовно (зі стаціонарних телефо-

нів) звернутися за телефоном “га-
рячої лінії” 0-800-507-309. Крім то-
го, ви можете звернутися на “гаря-
чу лінію” управління Пенсійного 
фонду України в Тернопільському 
районі за номером 53-51-54.

 
Віталій ШАХОВАЛ,  

начальник управління 
Пенсійного фонду України  
в Тернопільському районі.

Інформація 
для громадян, які приїхали з Автономної  

Республіки Крим та м. Севастополь

Усі, хто бажає фінансово допо-
могти українській армії, можуть 
зробити це через Тернопільський 
обласний військкомат:

Одержувач: Тернопільський об-
ласний військовий комісаріат

Код ЄДРПОУ Тернопільського 
ОВК: 07704709

Рахунок: 31252301116175
Банк: ГУДКСУ у Тернопільській 

області м. Тернопіль
МФО: 838012

До 40 днів від загибелі Героїв Небесної сотні, 30 березня, відбу-
деться проща в Зарваницю. Самооборона Майдану Тернопільщини 
йде на прощу та запрошує приєднатися тернополян, аби разом по-
молитися та вшанувати пам’ять полеглих героїв. Богослужіння від-
будеться в неділю о 9.00 в соборі 3арваницької Матері Божої. Після 
прощі в с. Зарваниця відбудеться обласний з’їзд Самооборони  
Майдану Тернопільщини.

Самооборона Тернопільщини 
кличе на прощу до Зарваниці

Дорогі краяни!
Боєздатність армії залежить від патріотизму воїнів та якісного 

технічного забезпечення. У цьому Українській армії потрібна ваша 
підтримка коштами.

Кошти просимо перераховувати на рахунок: Тернопільська ра-
йонна організація Товариства Червоного Хреста України, код 
24628648, МФО 338545, р/р 26007300287536 в Тернопільській об-
ласній філії АТ “Ощадбанк”. Призначення платежу — “Для Збройних 
сил України”.

Тернопільська районна організація  
Товариства Червоного Хреста України.

— Ми прийняли рішення з на-
шими європейськими парт-
нерами поділити Угоду на дві 
частини. Перша частина — 
політична, яка сьогодні була 
підписана. І друга частина — 
економічна, яка буде підпи-
сана після того, коли в Украї-
ні відбудуться президентські 
вибори. Щодо політичної час-
тини. Ми підписали те, що ЄС 
визнає європейську ідентич-
ність України, що є фактично 
підставою для того, щоб 
Україна, відповідно до ст. 9 
Угоди, мала можливість по-
дати заявку на вступ України 
до ЄС. 

Друге – був підписаний весь 
блок, який стосується найболючі-
шого зараз питання для України – 
це безпека і оборона. В цьому 
блоці передбачена наша спільна 
кооперація і співробітництво між 
Україною та всіма членами ЄС що-
до забезпечення безпеки і оборо-
ни України. Третє – були підписані 
всі політичні умови, які стосуються 
територіальної цілісності і неза-
лежності України. Після сьогодніш-
нього підписання ЄС взяв на себе 
юридичні зобов’язання щодо га-
рантування територіальної ціліс-
ності України. І ми тепер разом з 
країнами-членами ЄС несемо від-
повідальність за безпеку і терито-
ріальну цілісність України. Четвер-
те – було підписання про створен-
ня, чого ніколи раніше не було в 
наших двосторонніх стосунках, ор-
ганів прийняття рішень. Спільних 
органів між Україною і ЄС. І перше 
таке засідання, сподіваюся, відбу-
деться вже наступного тижня. Коли 
європейські Комісари з питань 
торгівлі, з питань енергетики, з пи-
тань розширення, з питань візово-
го режиму прибудуть до України, 
ми проведемо спільне засідання 
Кабміну України разом з комісара-
ми з країн-членів ЄС. Фактично 
підписана наша політична асоціа-
ція, наше повне політичне збли-
ження між Україною і країнами-
членами ЄС. Ми беремо відповід-
ний період часу на проведення 
додаткових консультацій. Але чого 
ми досягли? Підписання економіч-
ної частини Угоди означає, що ри-
нок України відкривається повніс-
тю і ринок ЄС відкривається також 

повністю. Рішення, яке ми сьогодні 
отримали, полягає в наступному: 
ЄС відкриває для всіх українських 
товарів свої ринки в односторон-
ньому порядку. Яких товарів це 
стосується? Це стосується всієї 
промислової продукції, яку ми від-
правляємо до країн-членів ЄС, і це 
стосується всієї аграрної продукції, 
яку ми відправляємо до країн-
членів ЄС. Ті українські компанії, 
які торгують з ЄС, додатково отри-
мують, а європейська комісія чітко 
порахувала суму, 490 млн. євро від 
запровадження Євросоюзом в од-
носторонньому порядку цих так 
званих торгових преференцій. У 
зворотньому порядку ЄС зараз ні-
чого не отримає, тому що ми свої 
ринки наразі для країн-членів ЄС 
не відкрили. 

Ми поставили історичний під-
пис під тим, щоб Україна стала 
частиною європейської сім’ї. Але 
тепер треба дуже багато зробити. 
Одна справа підписати, а інша — 
виконувати кожен пункт нашого 
підпису, проводити реальні рефор-
ми в країні, змінювати нашу юсти-
цію, змінювати нашу правоохорон-
ну систему, робити некорумпова-
ними суддів, робити те, щоб міліція 
захищала громадян, робити так, 
щоб публічна адміністрація, а це 
державна служба, працювала в ін-
тересах громадян, а не займалася 
корупцією. Тобто, це — титанічні 
зусилля, які повинен зробити не 
тільки Уряд України, а які повинні 
зробити всі органи влади разом з 
українцями. 

Прем’єр-міністр України  
Арсеній Яценюк – про 

підписання політичної частини 
Угоди про асоціацію з ЄС 

Колектив управління агропромислового розвитку Тернопіль-
ської райдержадміністрації висловлює щире співчуття першому  
заступнику начальника управління Сергію Богдановичу Крисоватому 
з приводу тяжкої і непоправної втрати — смерті батька  
Крисоватого Богдана Володимировича.

25 березня у віці 89 років відійшла у вічність дорога наша Софія 
Павлівна Рибкіна — почесна членкиня Союзу українок з с. Великі 
Гаї. Софія Павлівна була великою патріоткою України. Колишня 
зв’язкова УПА, в’язень таборів Сибіру. Ця тендітна жінка терпіла 
велику наругу від більшовицьких катів. Вона була однією із сотень 
тисяч українських націоналістів, присвятила молоде життя бороть-
бі за волю України. 

Ми, члени Союзу українок осередку с. Великий Глибочок, вислов-
люємо щире співчуття родині, друзям з приводу тяжкої втрати.
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Роман НАКОНЕЧНИЙ, за-
ступник голови Тернопільської 
районної ради,  член фракції 
“Свобода”: “Люстрація 
обов’язкова. Найперше, треба 
оголосити критерії того, що має 
вміти людина, яка претендує на 
державну посаду. Рішення щодо 
прийняття в люстраційний комі-
тет має приймати спеціальна ко-
місія, куди обов’язково треба 
включати журналістів, представ-
ників громадськості для контро-
лю чистоти процедур. Це повинні 
бути відомі особи, які мають по-
вагу, не скомпрометували себе, 
чесні і добросовісні, національно 
свідомі. Це молоді хлопці і дівча-
та з відповідною освітою та  
інтересами. Однак, партійна но-
менклатура загородила себе 
певними умовами, які обмежують 
доступ до посадових місць моло-
дим спеціалістам. Молодь не 
приймають на роботу без стажу 
роботи і не дають можливості 
його отримати. Всі бояться ново-
го, змін, власне кажучи, правди 
на поверхні. Тому люстрація по-
винна відбутися, аби привести 
до влади молоде покоління і на-
решті почати будувати Україн-
ську державу”. 

Ігор ВАРДИНЕЦЬ, головний 
лікар Тернопільського район-
ного територіального медич-
ного об’єднання, Верховний 
отаман Українського козацтва, 
депутат Тернопільської облас-
ної ради: “Зараз негайно по-
трібно припинити партійне квоту-
вання посад, яке було виконане 
трьома політичними партіями без 
погодження з головним люстра-
тором — з Майданом, власне, з 
громадськістю. Я солідарний з 
мешканцями Теребовлянського і 
Бережанського районів Терно-
пільщини, які у рамках Майданів 
піднімали відповідну пропозицію. 
Мене цікавить, чому партійні осо-
би, яких в Україні нині “аж” 2%, 
мають право керувати іншими. 
Складається враження, наче ми 
повертаємося на попередні по-
зиції беззаконня. Громада не по-
винна допустити перерозподілу 
посад, вона — головний інстру-
мент впливу на ситуацію, яка 
склалася в Україні. 

Нині багато говориться про 
те, що не прийнято відповідного 
закону про люстрацію. Але ж 
особи, яких планують уповнова-
жити, — це переважно добре ві-
домі суспільству люди, відомо, 
які структури вони підтримували 
під час режиму Януковича. Вва-
жаю, варто прислухатися до про-
позицій щодо люстрації голови 
люстраційного комітету при Каб-
міні Єгора Соболєва, який від-
стоює основні ідеї — зробити 
антикомуністичну люстрацію, лю-
страцію проти агентів іноземних 
спецслужб, люстрацію суддів і 
правоохоронців, антикорупційну 
люстрацію і люстрацію людей, 
які заплямували себе знищенням 
демократії”. 

Юрій МАЛЕЦЬКИЙ, голова 
фракції “Батьківщина” у Тер-
нопільській районній раді: “Лю-
страція — це пересічна думка 
громади про імідж особи, яка 
претендує на державну посаду. 
Коли йшлося про моє можливе 
призначення на посаду голови 
Тернопільської райдержадміні-
страції, пропозиція люстрації мо-
єї особи була оприлюднена під 
час зборів Асоціації сільських і 
селищних рад Тернопільського 
району. Такий механізм я запро-
понував згодом застосувати до 
першого заступника і заступника 
з гуманітарних питань голови 
РДА. 

Я підтримую позицію викону-
ючого обов’язки Президента 
України Олександра Турчинова, 
який засудив квотний принцип 
розподілу владних посад і про-
понує опиратися виключно на 
професійні ознаки. На першому 
місці повинні бути фахові зді-
бності претендента. Економіч-
ний сектор повинен вести еко-
номіст з досвідом. Відповідно, 
гуманітарій повинен володіти 
напрацюваннями у своїй сфері. 
Люстрація повинна відбутися за 
участю громадських організацій, 
журналістів, колективів, які про-
понують очолити новим особам. 
Не секрет, якщо йдеться про 
сільського голову, краще, ніж 
громада, яка його в легітимний 
спосіб обрала, ніхто не пролю-
струє. Єдиний механізм убезпе-
чення від призначення на керівні 
посади невігласів — громадська 
думка”.

Ігор СТОРОЖКО, учасник 
депутатської групи “Медицина 
XXI століття” у Тернопільській 
районній раді: “Складно гово-
рити про люстрацію без законо-
давчого грунту, чітко виписаних 
законом критеріїв. Зараз цікаво, 
хто пролюструє люстрантів, аби 
ця люстрація не звелася до зве-
дення міжпартійних рахунків? 
Перш, ніж проводити люстрацію, 
варто взяти до уваги світовий 
досвід. Приміром, польський і 
чеський, які першим ділом про-
люстрували колишніх таємних 
працівників, які за нової влади 
могли стати об’єктом шантажу 
розвідок інших країн. Йшлося не 
лише про тих, хто працював на 
спецслужби, а й про те, щоб від-
булася зміна політичних поколінь 
без повернення старих кадрів,  

згортання реформ. Також варто 
взяти до уваги досвід і дух гру-
зинської люстрації: грузини ма-
ють репутацію дуже рішучих лю-
страторів, яким все вдалося. Є і 
негативний досвід. Приміром, у 
Польщі люстратором виявився 
агент КГБ та один єпископ. З по-
коління мого віку багато людей 
співпрацювали з секретними 
службами. У кожній студентській 
групі, як правило, на десяток був 
один “стукач”. Пропоную на ке-
рівні посади приймати тих, хто 
був під кулями на Майдані, хто не 
має досвіду радянської системи, 
молодь.

Тему люстрації у Тернопіль-
ському районі я піднімав ще у 
2005 році, після Помаранчевої 
революції. До речі, моя позиція 
тоді була опублікована на сторін-
ках “Подільського слова”. Кожна 
людина, яку хочуть позбавити 
посади, буде за неї боротися. Не 
кажучи вже про осіб, яких хочуть 
позбавити права навіть претен-
дувати на посади. Люстрація — 
це дуже великий виклик, насам-
перед, для самих люстраторів. 
Але на цьому етапі, коли кордон 
України окупували російські за-
гарбники, треба зберегти керо-
ваність місцевих органів влади, 
не сіючи хаос люстрацією”. 

Роман МАЦЕЛЮХ, голова 
Асоціації сільських і селищних 
рад Тернопільського району, 
Великобірківський селищний 
голова: “Тема люстрації в наш 
час надзвичайно актуальна,  
однак, по-різному оцінюється. 
Оскільки ця тема дуже делікатна і 
безпосередньо стосується  
людських доль, проведення лю-
страції повинно відбутися згідно з 
відповідним законом. Вибори — 
це найбільш прийнятний процес 
люстрації, особливо це стосуєть-
ся органів місцевого самовряду-
вання. Державних службовців 
призначають на посади за умова-
ми конкурсу, тут можливий коруп-
ційний принцип призначення. 
Обираючи особу на посаду сіль-
ського голови чи депутата сіль-
ської ради, люди у селі його вже 
знають “як облупленого”, адже 
бачили його не лише як працівни-
ка, а й в буденному житті. 

Слово “люстрація” походить 
від латинського “lustratio” і озна-
чає очищення через жертвопри-
несення. У широкому значенні 
люстрація передбачає заборону 
діячам високого рангу, які скомп-
рометували себе, впродовж пев-
ного часу або пожиттєво працю-
вати на державній службі. Вва-
жаю, люстрацію треба починати 
з людей, які організували терор 
Майдану, саме через те, що вони 
становлять загрозу демократії. І 
їх добре видно крізь призму Май-
дану. Люстрація має стосуватися 
всіх, не лише тих, хто працював 
за режиму Януковича — цей ре-
жим є “дітищем” попередньої 
влади кадебістів. Неважливо, ко-
ли людина посіла посаду. Вона 
має пройти перевірку на відпо-
відність критеріям люстрації згід-
но з відповідним законом”. 

Богдан ЯЩИК, керуючий 
справами Тернопільської  
районної ради, голова Терно-
пільської районної організації 
“Українська народна партія” у 
Тернопільській районній раді: 
“Вважаю, люстрацію слід прово-
дити відповідно до прийнятого 
закону про люстрацію, якого ще 
нема. Вона була актуальною на 
початку становлення держави. 
Зараз механізм люстрації може 
спрацювати на зведення чиїхось 
особистих рахунків. Хто буде від-
повідати за можливі завдані збит-
ки особам, яких люстрували у 
незаконний спосіб? Переконаний, 
найкраща люстрація — це легі-
тимна виборча кампанія. Найкра-
щі люстратори — це виборці. 
Провести вибори президента па-
ралельно з виборами до Верхо-
вної Ради і до місцевих рад, згід-
но з законодавством України, од-
ночасно не вдасться. В кращому 
випадку, це може відбутися восе-
ни цього року. 

Якщо нинішня влада, тобто ко-
лишня опозиція, думає, що вона 
стовідсотково виграє ці вибори, 
цю впевненість треба стримува-
ти. Я думаю, важливо налаштува-
ти адекватний діалог зі Сходом та 
Півднем України. Вважаю, там 
слово “люстрація” частково 
сприймається як розправа. Схід і 
Південь України — густо населені, 
великі території, які цілком мо-
жуть підтримати представників 
Партії регіонів. Зараз краще на-
вести порядок з сепаратистами, 
зберегти цілісність України, при-
наймні теперішню, створити умо-
ви для нормального проживання 
всіх українців. Це б дало можли-
вість населенню східних і півден-
них регіонів відчути себе щонай-
менше потрібними і припинити 
взаємні приниження. Тоді можна 
розраховувати на адекватні ре-
зультати виборів”. 

Роман ТВАРДОВСЬКИЙ, 
член фракції “Свобода” у Тер-
нопільській районній раді: “Я 
думаю, що люстрація, тобто очи-
щення, не має бути багаторічним 
процесом. Я за те, щоб ми про-
йшли її якомога швидше і, очис-
тивши державну машину, скон-
центрувалися на тому, щоб її удо-
сконалювати. Важливим є питан-
ня: кого і від чого очищати? По-
чати потрібно з тих, хто прода-
вався, організовував “торги” і 
привів злочинців до влади. Вва-
жаю, що ті, хто називає люстра-
цію “гонінням на відьом”, мають 
на меті зупинити її. Нині маємо 
ряд радикальних вчинків націо-

нально свідомих людей, спрово-
ковані відтермінуванням люстра-
ції на невизначений термін. Лю-
страція сьогодні актуальна як ні-
коли раніше, саме зараз є шанс 
вдосконалитись, очиститись і ста-
ти на вищу сходинку всією Украї-
ною. 

Для чиновника держслужба має 
завершитись назавжди, якщо він 
причетний до злочину. Зараз спо-
стерігаємо нові призначення 
держпосадовців, які свого часу бу-
ли навіть справедливо звільнені. 
Всі такі призначення повинні про-
ходити через відкриті громадські 
слухання, а претендент нехай за-
мислиться, чи варто ворушити 
минуле. В Україні є багато талано-
витої освіченої молоді, яку набага-
то легше і швидше навчити бути 
господарниками, професіоналами 
та керівниками, ніж давніх злодіїв-
професіоналів — стати чесними. 
Якщо закон про люстрацію не бу-
де прийнятий, люди повинні згур-
туватися і йти по кабінетах. Якщо 
посадовці чогось бояться, то не-
хай чимдуж втікають вже. 

Я шокований від вбивства  
активіста партії “Правий сектор” 
Олександра Музичка (за псевдо-
німом Сашко Білий, — ред.), який 
отримав смертельне вогнепальне 
поранення, будучи в наручниках. 
Де обурення журналістів, їхній 
протест? Натомість гучний галас 
піднявся після люстрації депута-
тами від ВО “Свобода” в. о. пре-
зидента НТКУ Олександра Панте-
леймонова, особи, яка у значних 
масштабах підтримувала позицію 
Росії та перетворювала українців 
у яничар. Питання: де були їхні 
сюжети, коли розстрілювали Не-
бесну сотню? Скільки можна тер-
піти? Звісно, насильство — це не 
метод для вирішення, але Зако-
ном України визначено, що спо-
стерігати за злочином — теж зло-
чин. Так вчить і Українська церк-
ва: гріх мовчати на гріх. Інакше 
можемо бути осуджені за безді-
яльність. Злочинці самі себе не 
покарають”.

Юрій МИХАЙЛЮК, голова 
фракції “Наша Україна” у  
Тернопільській районній раді: 
“Поняття люстрації увійшло до ши-
рокого вжитку в Україні одразу 
після того, як наша держава здо-
була незалежність – майже 24 ро-
ки тому. Саме з часів перших 
націонал-демократів та до сьогод-
нішнього дня більшість українців 
вважають, що люстрація – це очи-
щення органів влади та правоохо-
ронної системи від осіб, пов’язаних 
з тоталітарним комуністичним ми-
нулим, колишніх співробітників 
спецслужб та іноземних агентів. 
Зважаючи на те, що ця ідея мала 
багато прихильників, Україна так і 
не наважилася здійснити такого 
роду люстрацію. І це відтерміну-
вання взагалі нівелювало можли-
вість так званого очищення в Укра-
їні. Нинішня влада не використала 
свій шанс 22 лютого, аби запусти-
ти єдино прийнятний механізм – у 
рамках закону.  Зараз чітко про-
слідковується використання по-
няття люстрації для зведення осо-
бистих рахунків. Вважаю, викорис-
тання Україною позитивного досві-
ду люстрації країн Прибалтики, 
Чехії, Польщі можливе за певних 
обставин. Наша ментальність не 
демонструє єдності у багатьох 
важливих аспектах розвитку сус-
пільного життя, держави”.

Якщо завтра люстрація
Ірина ЮРКО.

Топ-темою під час громадських і навіть кулуарних обговорень в Україні нині є поняття люстра-
ції, або ж, як її ще іноді називають, “встановлення справедливості”. Аби краще розібратися в 
актуальності та варіантах люстраційних механізмів, у принципах люстрації та визначитися з 
можливим майбутнім самого люстраційного процесу в Україні, ми запросили до слова пред-
ставників фракцій у Тернопільській районній раді, політичних сил та органів місцевого само-
врядування.
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Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

19 березня в приміщенні 
навчально-виховного комп-
лексу “Дичківська ЗОШ І-ІІ 
ступенів — дошкільний на-
вчальний заклад” у рамках 
XVІІІ Спортивних ігор учнів-
ської молоді Тернопіль-
ського району 2013-2014 
навчального року серед за-
гальноосвітніх шкіл І-ІІ сту-
пенів відбулися змагання з 
настільного тенісу, які про-
водили відділ освіти і сек-
тор молоді та спорту Тер-
нопільської райдержадмі-
ністрації, а також Терно-
пільська районна організа-
ція Товариства Червоного 
Хреста України. 

Змагання, в яких взяли участь 
11 шкіл, були присвячені 96-ій 
річниці з дня заснування Това-
риства Червоного Хреста Украї-
ни і проходили під гаслом “За-
няття спортом – запорука здо-
рового майбутнього!”. 

Всі команди розподілили на 
дві підгрупи: І підгрупа – Петри-
ківська ЗОШ І-ІІ ступенів (учи-

тель Володимир Васильцьо), 
Йосипівська ЗОШ І-ІІ ступенів 
(учитель Юрій Табас), 
Мар’янівська ЗОШ І-ІІ ступенів 
(учитель Володимир Васильцьо), 
Домаморицька ЗОШ І-ІІ ступенів 
(учитель Роман Кравець), Бай-
ковецька ЗОШ І-ІІ ступенів (учи-
тель Руслан Касарда); ІІ підгрупа 
– Плотицька ЗОШ І-ІІ ступенів 
(учитель Мирон Захарків), Ско-
морохівська ЗОШ І-ІІ ступенів 
(учитель Наталя Саламандра), 
Ігровицька ЗОШ І-ІІ ступенів 
(учитель Володимир Бобрик), 
Стегниківська ЗОШ І-ІІ ступенів 
(учитель Роман Кравець), Про-
шівська ЗОШ І-ІІ ступенів (учи-
тель Андрій Сова) та Дичківська 
ЗОШ І-ІІ ступенів (учитель Юрій 
Гулько). До складу кожної з ко-
манд входило по двоє хлопців і 
одній дівчині. Переможці підгруп 
змагалися за перше-друге міс-
це, команди, які посіли другі 
сходинки – за третє-четверте.  
В результаті змагань перше  
місце виборола команда 
Мар’янівської ЗОШ І-ІІ ступенів, 
друге – Дичківської ЗОШ І-ІІ сту-
пенів, третє – Плотицької ЗОШ 
І-ІІ ступенів. Кожен учасник зма-

гань команди-переможця і 
команд-призерів отримав від 
Тернопільської районної органі-
зації Товариства Червоного 
Хреста України цінні подарунки. 
Нагороджували переможців за-
відувач сектору молоді та спорту 
Тернопільської райдержадміні-
страції Василь Заторський і ди-
ректор НВК “Дичківська ЗОШ І-ІІ 
ступенів-дошкільний навчальний 
заклад” Андрій Романюк. Кра-
щими серед учасників змагань 
визнали ученицю Йосипівської 
ЗОШ І-ІІ ступенів Катерину  
Вареницю та учня Мар’янівської 
ЗОШ І-ІІ ступенів Степана  
Бойка.   

– Дуже добре, що такі зма-
гання проводяться серед моло-
ді, – говорить голова Тернопіль-
ської районної організації Това-
риства Червоного Хреста Украї-
ни Ольга Нижник. – Заняття 
спортом покращують стан 
здоров’я, тому дуже важливо ще 
змалечку привчати до цього ді-
тей. Пропагуючи здоровий спо-
сіб життя, ми зможемо виплека-
ти покоління сильних, незламних 
духом українців. Здорова мо-
лодь – здорова Україна!

Чарівники  
м’ячика і ракетки

Команди-переможці змагань із настільного тенісу з учителями, головний суддя змагань  
Руслан Касарда, завідувач сектору молоді та спорту Тернопільської РДА Василь Заторський.

Світлана БАСМАТ, 
провідний спеціаліст відділу 

державної реєстрації актів 
цивільного стану 

реєстраційної служби 
Тернопільського районного 

управління юстиції  
у Тернопільській області.

Шлюбний вік в Україні для 
жінки та чоловіка — вісім-
надцять років. Особи, які 
бажають зареєструвати 
шлюб, мають досягти 
шлюбного віку на день ре-
єстрації шлюбу.

Законодавством передбаче-
но, що жінка та чоловік, які ба-
жають зареєструвати шлюб, 
подають особисто письмову 
заяву за встановленою формою 
до будь-якого органу держав-
ної реєстрації актів цивільного 
стану на їх вибір. Особи, які ра-
ніше перебували в шлюбі, мо-
жуть зареєструвати повторний 
шлюб тільки при пред’явленні 
документів, що підтверджують 
припинення попереднього 
шлюбу.

Для іноземців та осіб без 
громадянства таким докумен-
том може бути рішення суду 
про розірвання шлюбу, якщо 
законодавством іноземної дер-
жави воно є остаточним, свідо-
цтво про розірвання шлюбу або 
смерть другого з подружжя чи 
інші документи про підтвер-
дження припинення попере-
днього шлюбу, які передбачені 
законодавством іноземної дер-
жави, видані компетентним ор-
ганом та відповідним чином ле-
галізовані.

Заява про реєстрацію шлю-
бу подається жінкою та чолові-
ком особисто. Орган державної 
реєстрації актів цивільного ста-
ну, який прийняв заяву про ре-
єстрацію шлюбу, зобов’язаний 
ознайомити наречених з їх 
обов’язком повідомити один 
одному про стан свого здоров’я, 
з умовами і порядком реєстра-
ції шлюбу, а також роз’яснити 
їм права та обов’язки як май-
бутнього подружжя і батьків та 
попередити про відповідаль-
ність за приховування пере-
шкод до реєстрації шлюбу.

Якщо жінка і (або) чоловік не 
можуть через поважні причини 
особисто подати заяву про ре-
єстрацію шлюбу до державного 
органу реєстрації актів цивіль-
ного стану, таку заяву, нотарі-
ально посвідчену, можуть по-
дати їх представники. Повно-
важення представника мають 
грунтуватися на нотаріально 
посвідченій довіреності.

При поданні заяви про реє-
страцію шлюбу жінка та чоловік 
пред’являють на посвідчення 
своєї особи паспорт або пас-
портний документ.

Іноземці та особи без грома-
дянства для реєстрації шлюбу 
в Україні повинні пред’явити 
національний паспорт або пас-
портний документ з відміткою 
про реєстрацію уповноважено-
го органу щодо законності їх 
перебування в Україні, якщо ін-
ше не передбачене чинним за-
конодавством України.

При реєстрації шлюбу в дер-
жавних органах реєстрації актів 
цивільного стану України, якщо 
в паспортах або паспортних 
документах іноземців та осіб 
без громадянства відсутні відо-
мості про сімейний стан їх 
власників, то вони повинні од-
ночасно подати документ про 
те, що не перебувають у шлю-
бі, виданий компетентним ор-
ганом країни свого громадян-
ства або країни постійного про-
живання, та легалізований на-
лежним чином.

Зазначені документи можуть 
бути також видані або легалізо-
вані консульською установою 
або дипломатичним представ-
ництвом цієї країни в Україні та 
надалі легалізовані Міністер-
ством закордонних справ Укра-
їни. Якщо в паспортах або пас-
портних документах є відмітка 
про припинення шлюбу вище-

зазначених осіб, документ про 
те, що особа не перебуває в 
шлюбі, повинен бути 
пред’явлений за період після 
розірвання шлюбу.

До документів іноземців, 
осіб без громадянства, які є 
підставою для реєстрації шлю-
бу, складених іноземною мо-
вою, обов’язково додається 
переклад тексту на українську 
мову, достовірність якого за-
свідчується дипломатичним 
представництвом або консуль-
ською установою України за 
кордоном, посольством (кон-
сульством) держави, громадя-
нином якої є іноземець (країни 
постійного проживання особи 
без громадянства), Міністер-
ством закордонних справ, ін-
шим відповідним органом цієї 
держави або нотаріусом.

Державний орган реєстрації 
актів цивільного стану під час 
приймання заяви про реєстра-
цію шлюбу інформує наречених 
про можливість здійснення ме-
дичного обстеження та за їх 
бажанням видає направлення 
за зразком, затвердженим Мі-
ністерством охорони здоров’я. 
Приховування відомостей про 
стан здоров’я одним з нарече-
них, наслідком чого може стати 
(стало) порушення фізичного 
або психічного здоров’я іншого 
нареченого чи їхніх нащадків, 
може бути підставою для ви-
знання шлюбу недійсним.

Щодо часу реєстрації шлю-
бу, то він реєструється після 
спливу одного місяця від дня 
подання особами заяви про ре-
єстрацію шлюбу. За наявності 
поважних причин керівник дер-
жавного органу реєстрації актів 
цивільного стану дозволяє реє-
страцію шлюбу до спливу цього 
строку. У разі вагітності наре-
ченої, народження нею дитини, 
а також якщо є безпосередня 
загроза для життя нареченої 
або нареченого, шлюб реєстру-
ється у день подання відповід-
ної заяви або у будь-який ін-
ший день за бажанням нарече-
них протягом одного місяця. 
Проте, якщо є відомості про 
наявність перешкод до реє-
страції шлюбу, керівник дер-
жавного органу реєстрації актів 
цивільного стану може відклас-
ти реєстрацію шлюбу, але не 
більш як на три місяці, для по-
дання заявником відповідних 
доказів. Про відстрочку реє-
страції шлюбу повідомляються 
наречені. Рішення про таке від-
кладення може бути оскаржене 
до суду.

Якщо наречені не можуть 
з’явитися з поважної причини 
до органу реєстрації актів ци-
вільного стану в установлений 
їм день, то строк реєстрації 
шлюбу за їх письмовою заявою 
переноситься згідно з їхнім ба-
жанням на інший день. У цих 
випадках строк перенесення 
реєстрації шлюбу не може пе-
ревищувати одного року з дня 
подання заяви. Якщо наречені 
не з’явилися до органу реє-
страції актів цивільного стану 
протягом тримісячного строку 
від дня подання заяви про реє-
страцію шлюбу і не повідомили 
про причину неявки, то заява 
втрачає чинність.

Державна реєстрація шлюбу 
через представника не допус-
кається. Присутність нареченої 
та нареченого в момент реє-
страції їхнього шлюбу є 
обов’язковою. Державна реє-
страція шлюбу проводиться у 
приміщенні органу державної 
реєстрації актів цивільного ста-
ну. За заявою наречених реє-
страція шлюбу проводиться в 
урочистій обстановці. Про таке 
бажання наречені зазначають у 
заяві про реєстрацію шлюбу.

Про державну реєстрацію 
шлюбу в паспортах або пас-
портних документах осіб, які 
зареєстрували шлюб, робиться 
відмітка із зазначенням прізви-
ща, імені, по батькові і року на-
родження другого з подружжя 
та місця і дати такої реєстра-
ції.

Шлюб з іноземцем

Невдовзі виповнюється 69 
років відтоді, як відгримі-
ли бої Великої Вітчизняної 
війни. Але і досі територія 
України буквально нашпи-
гована страшними наслід-
ками тих часів: снаряда-
ми, мінами, авіабомбами, 
гранатами, патронами – 
усім тим, що має назву ви-
бухонебезпечні предмети. 
Цього смертельного ван-
тажу ще залишилися міль-
йони одиниць. Знаходити 
їх буде ще не одне поко-
ління.

У 2013 році на території Тер-
нопільської області виявлено і 
знешкоджено 766 боєприпасів 
часів минулих воєн, а з початку 
2014 року – 42. Їх знешкоджен-
ням займаються спеціальні пі-
ротехнічні підрозділи державної 
служби України з надзвичайних 
ситуацій. Професіонали своєї 
справи щоденно очищують на-
шу землю від смертельно-
небезпечної спадщини, ризику-

ючи власним життям. Проблема 
полягає в тому, що частина на-
селення часто не обізнана, як 
себе поводити під час, так би 
мовити, очної зустрічі з вибухо-
небезпечними предметами.

Незнання елементарних пра-
вил поведінки при знаходженні 
боєприпасів іноді, на жаль, 
призводить до загибелі людей. 
Буває й таке, що люди прагнуть 
заробити на збиранні метало-
брухту і, не замислюючись про 
небезпеку, тягнуть додому все 
підряд. У купах брухту можуть 
опинитися вибухові предмети.

Найвищий відсоток виявлен-
ня вибухонебезпечних предме-
тів припадає на весну. Почина-
ються сільськогосподарські ро-
боти, при виконанні яких і ви-
являються небезпечні знахідки. 
Крім того, їх виявляють під час 
проведення будівельних робіт, 
екскурсій, відпочинку дітей в 
оздоровчих таборах.

При знаходженні вибухоне-
безпечних предметів катего-
рично забороняється: намага-

тися самостійно вилучити зна-
хідку із землі; брати ці предме-
ти в руки; наносити по них 
удари; переносити або перемі-
щати з місця на місце; кидати 
їх у багаття або розпалювати 
вогонь поблизу.

При виявленні вибухонебез-
печних предметів за межами 
населеного пункту необхідно 
добре запам’ятати дорогу до 
того місця, де їх знайдено і по-
ставити біля них пам’ятну віху 
або будь-як позначити небез-
печне місце.

Якщо такі предмети знайдені 
в населеному пункті (у саду, на 
дорозі, пляжі тощо), необхідно 
виставити тимчасову охорону. 
Про знахідку треба негайно 
сповістити оперативно-
рятувальну службу (101), відділ 
міліції (102), органи місцевої 
влади, найближче підприєм-
ство, школу.

Тернопільський РВ УДСНС 
України у Тернопільській 

області.

Вибухові предмети —  
знахідки війни

Служба 101 ●
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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.
09.50, 20.50 Час-Ч.
10.05, 15.30, 19.10 Громадське
         телебачення.
12.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.45 “Єдина країна”.
14.15 Вiкно до Америки.
14.45 Euronews.
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
15.15 Брифiнг Кабмiну України.
17.35 Вiчний вогонь.
18.05 Фiнансова перспектива.
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, 08.05, 
        09.10 “Снiданок з 1+1”.
10.00 Х/ф “Iталiєць”.
11.20 Х/ф “Каблучка
         з бiрюзою”.
15.00 Х/ф “Дiди-розбiйники”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Асi”.
19.30 “ТСН”.
20.30 “Грошi. Спецрепортаж”.
20.45 “Чисто-ньюз”.
21.00 Т/с “Кохання 
        у великому мiстi 3”.
22.00 “Грошi”.
23.05 “ТСН”.
23.30 Т/с “Касл 2”. (2).
00.20 Х/ф “Нокаут”. (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 Х/ф “Не покидай
         мене, любов”.
11.20 Д/с “Слiдство 
          вели...” 
12.00 Новини.
12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
13.30 “Судовi справи”.
14.00 Новини.
14.20 “Судовi справи”.
15.20 “Чекай на мене”.
17.45 Новини.
18.05 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Поки станиця 
         спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Дiм iз лiлiями”.
23.50 Х/ф “Кидок кобри”. (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”.
13.30 Т/с “Вулицi розбитих
        лiхтарiв. Менти 5”.
14.20 Х/ф “Мiстер i мiсiс Смiт”.
15.45 Факти. День.
16.15 Х/ф “Мiстер i мiсiс Смiт”.
16.55 Х/ф “Турист”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.45 Надзвичайнi новини.
20.30 Дiстало!
21.20 Свобода слова.
00.50 Х/ф “Армiя темряви”. (2).

СТб
06.15 “Усе буде добре!”
08.05 “Неймовiрна правда 
        про зiрок”.
09.20 Х/ф “Сестричка”.
11.10 Х/ф “Донечка моя”.
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”.
20.00 “Слiдство ведуть 
         екстрасенси”.
21.00 Т/с “Швидка допомога”.
21.45 “Вiкна-новини”.
22.30 “Детектор брехнi 5”.
00.00 “Один за всiх”.
01.10 Х/ф “Iван 
        Бровкiн на цiлинi”.

новий канал
06.15 М/с “Панда Кунг-Фу”.
07.00 Пiдйом.
08.00 Т/с “Воронiни”.
08.55 Т/с “Не 
     родись вродлива”.
09.50 Т/с “Щасливi 
        разом”.
13.50 М/с “Панда 
         Кунг-Фу”.
15.05 Х/ф “Такi 
        рiзнi близнюки”.
17.05 Т/с “Не родись 
        вродлива”.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Т/с “Воронiни”.
20.00 Ревiзор.
22.30 Пристрастi 
        за Ревiзором.
23.50 Педан-Притула шоу.

Трк «Україна»
07.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10 Т/с “Пам’ять серця”.
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 “Космополiс”. (2).

к1
06.00 “Шеф-кухар”.
06.30 “Top Shop”.
07.30 М/с “Маша i Ведмiдь”.
09.50 Х/ф “Проект Дженнi”.
11.10 Х/ф “Король повiтря”.
12.50 Х/ф “Уяви собi”.
14.50 “КВК”.
16.50 М/ф “Мадагаскар-2”.
18.20 “Звана вечеря”.
19.20 “Орел i решка”.
21.00 “Розсмiши комiка”.
22.00 Х/ф “Двоє: я i моя тiнь”.
23.50 Х/ф “Раптово 
         вагiтна”. (2).

нТн
05.15 Т/с “Повернути
         на дослiдування”.
08.30 “Правда життя. Професiя
        шукач скарбiв”.
09.00 “Агенти впливу”.
09.45 Т/с “Таємницi слiдства”.
11.30 Т/с “УГРО-5”.
15.15 Т/с “Даїшники”.
19.00, 21.40 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Шаповалов”.
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, 21.55 6 кадрiв.
13.25 Т/с “Ксена 
        принцеса-воїн”.
14.15 Т/с “Чемпiонки”.
15.05, 19.05 Панянка-селянка.
16.00 Дайош молодьож!
17.20, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.15 Розсмiши комiка.
21.00 Вiталька.
22.50 Т/с “Свiтлофор”. (2).
23.45 Дурнєв+1.
00.10 Надто грубо для Ю-туб’а.

перший канал 
(Україна)

05.00, 8.00, 11.00, 14.00 
         Новини.
05.05, 8.15 Телеканал 
          “Доброго ранку”.
09.05 “Контрольна закупiвля”.
09.40 “Жити здорово!”
10.40, 14.50 “Iстина 
         десь поряд”.
11.15 “Модний вирок”.
12.15 “Зрозумiти. 
        Пробачити”.
13.00 Iншi новини.
13.20 “Час обiдати!”
14.15 “Справа ваша...”
15.15 “Вони i ми”.
16.05 “У наш час”.
17.00 Вечiрнi новини.
18.05 “Наодинцi з усiма”.
18.55 “Давай одружимося!”
20.00 “Час”.
20.30 “Хай говорять”.
21.30, 23.10 Т/с “Пiзнє 
           розкаяння”.
23.00 Нiчнi новини.

23.35 “Вечiрнiй Ургант”.
00.15 “Познер”.

рТр-планета
07.00 “Ранок Росiї”.
11.05, 16.55 Новини культури.
11.20 “Вiйна 1812 року. 
        Перша iнформацiйна”.
12.05 “Про найголовнiше”.
13.00, 16.00, 19.00 Вiстi.
13.25, 16.10, 18.40 Мiсцевий
         час. Вiстi Москва.
13.40 Т/с “Господиня
         моєї долi”.
14.25 “Особливий випадок”.
15.10 “Шукачi”.
16.25 “Пiд небом театру”. 
       “Микола Євреїнов. 
       Суперблазень”.
17.05 Т/с “Поки станиця спить”.
17.55 Т/с “Особиста справа”.
19.45 “Прямий ефiр”.
20.40 Т/с “Самара-2”.
23.05 “Секретнi матерiали: 
        ключi вiд довголiття”.
23.55 “Тим часом”.

канал “2+2”
06.00 М/ф.
06.15 “Обережно, модерн!”
07.00 Х/ф “Сiм пригод 
       Синдбада”.
09.00 Д/ф “Велика подорож”.
10.00 Д/ф “Великi битви”.
10.45 Д/ф “Великi катастрофи”.
11.20 Д/ф “Останнiй 
        етап. Довiчний вирок”.
12.30 Д/ф “Хочу жити вiчно”.
13.30 Д/ф “Пiрамiди”.
14.30 Т/с “Зворотний вiдлiк”.
18.30 “Новини 2+2”.
19.15 “Королi рингу”. “Росiйська 
       боксерська команда” 
       “Українськi Отамани”.
22.10 Х/ф “Рембо-2”. (2).
00.10 Х/ф “Вiддача”. (2).

Тонiс
06.00 “Таке спортивне 
      життя. Iрина Мерленi”.
06.30, 9.30 “Свiт за 
         тиждень”.
07.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
09.00 “Алло, адвокате!”
10.00 Мiсцями дикої 
        природи.
11.00 Боягуз, Бовдур, 
  Бувалий та iншi (Г. Вiцин).
12.25 “Таємницi закулiсся 
      з О. Ржавським”.
13.15 “Моднi iсторiї з
     Оксаною Новицькою”.
14.00 Д/с “Народженi 
         вбивати”.
15.00, 18.30, 21.00 “Служба 
  новин “Соцiальний пульс”.

16.20 Д/с “60 найбiльш 
        смертоносних тварин”.
17.50 Тлумачення сновидiнь.
18.20 Вперед, на Олiмп! 
       Сочi-2014.
18.50, 22.20 “Економiчний
        пульс”.
19.00 У гостях у Д. Гордона. 
      Алла Демидова.
20.00 Злочин столiття.
21.30 Боягуз, Бовдур, 
 Бувалий та iншi (Є. Моргунов).
22.25 Монстри всерединi мене.
23.30 Джаз-коло.
00.00 Красивi та амбiцiйнi. (3).

нТВ-Свiт
05.00 “НТВ вранцi”.
07.10 Їхнi вдачi.
08.05 Т/с “Рубльовка. Live”.
09.00, 12.00, 15.00, 
        18.00 Сьогоднi.
09.25 О. Журбiн. Мелодiї 
        на згадку.
10.05 Ти не повiриш!
11.00 “Справа темна”.
12.35 “До суду”.
13.35 Суд присяжних.
14.35, 17.35 Огляд. 
         Надзвичайна подiя.
15.30 “Суд присяжних. 
       Остаточний вердикт”.
16.40 “Справа лiкарiв”.
18.35 “Прокурорська
           перевiрка”.
19.50 “Говоримо i показуємо”.
20.45 Т/с “Морськi 
         дияволи. Смерч-2”.
22.45 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
23.10 Т/с “Дикий-3”. 
       “Сила переконання”.

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
09.10 Х/ф “Опiкун”.
10.35, 20.00 Жарт за жартом.
11.35, 17.30 Т/с “Клон”.
14.05, 21.00 Т/с “Аннушка”.
15.55 Х/ф “Обережно, бабусю!”
22.50 Х/ф “Бiжи, не
         оглядаючись”.
01.05 Бiйцiвський клуб.

Мега
06.00, 23.30 Загадки Всесвiту.
06.50 Жертви природи.
07.40 Божевiльнi розумники.
08.40, 14.30 Смiття у 
         великому мiстi.
09.30, 19.30 Секретнi iсторiї.
10.30 Мiстична Україна.
11.30, 16.30 У пошуках пригод.
12.30 Тварини крупним планом.
13.30 Убивця Земля.
15.30, 21.30 Сучаснi дива.
17.30, 20.30 Фантастичнi
         iсторiї.
18.30 У пошуках iстини.
22.30 Гори Шотландiї.
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.
09.55, 20.40 Час-Ч.
10.10, 15.30, 18.50 Громадське
         телебачення.
12.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.45 “Єдина країна”.
14.45 Euronews.
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
15.15 Брифiнг Кабмiну України.
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, 08.05,
        09.10 “Снiданок з 1+1”.
10.00 “Чисто-ньюз”.
10.15 “Красуня за 12 годин 2”.
11.10 “Сiмейнi мелодрами 3”.
12.05 Т/с “Справа лiкарiв”.
12.55 Т/с “Склiфосовський 2”.
14.45 Т/с “Кохання у 
         великому мiстi 3”.
15.40 “Свати 5”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Асi”.
19.30 “ТСН”.
20.30 “Грошi. Спецрепортаж”.
20.45 “Чисто-ньюз”.
21.00 Т/с “Кохання у
       великому мiстi 3”.
22.00 “Мiняю жiнку 8”.
23.20 “ТСН”.
23.45 Т/с “Касл 2”. (2).
00.35 Т/с “Склiфосовський 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”.
15.20 “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 “Дiм iз лiлiями”.
23.50 Х/ф “Кидок кобри 2”. (2).

ICTV
05.50 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 Т/с “Вулицi розбитих
       лiхтарiв. Менти 5”.
14.50 Т/с “Братани 3”.
15.45 Факти. День.
16.15 Т/с “Братани 3”.
17.00 Т/с “Опери”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.45 Надзвичайнi новини.
20.30 Т/с “Братани 3”.
22.10 Четверта вежа 2.
23.05 Т/с “Лiсник”.
00.45 Х/ф “Пропащi 
       хлоп`ята. Плем`я”. (2).

СТб
07.15 “Неймовiрна правда 
      про зiрок”.
08.45 Х/ф “Мiльйонер”.
10.45 “Слiдство ведуть 
        екстрасенси”.
11.40 “МайстерШеф 2”.
16.00 “Усе буде добре!”
18.00 “Вiкна-новини”.
18.30 “Неймовiрна правда 
       про зiрок”.
20.00 “Слiдство ведуть
         екстрасенси”.
20.55 Т/с “Швидка допомога”.
21.45 “Вiкна-новини”.
22.30 “Кохана, ми
        вбиваємо дiтей”.
00.20 “МайстерШеф 2”.

новий канал
06.15 М/с “Панда Кунг-Фу”.
07.00 Пiдйом.
08.00 Т/с “Воронiни”.
08.55 Т/с “Не родись 

        вродлива”.
09.50 Т/с “Татусевi дочки”.
14.00 М/с “Панда Кунг-Фу”.
15.20 Т/с “Щоденники Керрi”.
16.10 Т/с “Татусевi дочки”.
17.05 Т/с “Не родись 
        вродлива”.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Т/с “Воронiни”.
21.00 Серця трьох.
23.20 Т/с “Друзi”.
00.15 Х/ф “Моя мачуха -
        iнопланетянка”.

Трк «Україна»
06.00, 13.00 Т/с “Подружжя”.
07.00, 9.00, 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
06.00 “Шеф-кухар”.
06.30 “Top Shop”.
07.30, 16.00 Т/с “Моя
        прекрасна няня”.
09.00 М/с “Маша i Ведмiдь”.
10.20 Х/ф “Проект Дженнi”.
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).
01.15 Т/с “Вiдчайдушнi
         домогосподарки”. (2).

нТн
05.20 Т/с “Доктор Тирса”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Випадковий свiдок”.
10.00 Т/с “Мовчазний свiдок”.
11.25 Т/с “Детективи”.
13.05, 19.30 Т/с “Шаповалов”.
14.55, 17.00 Т/с “Квиток 
         у гарем”.
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, 21.55 6 кадрiв.
13.25 Т/с “Ксена 
         принцеса-воїн”.
14.15 Т/с “Чемпiонки”.
15.05, 19.05 Панянка-селянка.
16.00 Дайош молодьож!
17.20, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.15 Розсмiши комiка.
21.00 Вiталька.
22.50 Т/с “Свiтлофор”. (2).
23.45 Надто грубо для Ю-туб’а.
00.45 Т/с “Закрита школа”. (2).

перший канал 
(Україна)

05.00, 8.00, 11.00, 14.00 
        Новини.
05.05, 8.15 Телеканал
         “Доброго ранку”.
09.05 “Контрольна закупiвля”.
09.40 “Жити здорово!”
10.35, 14.50 “Iстина 
         десь поряд”.
11.15 “Модний вирок”.
12.15 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.00 Iншi новини.
13.20 “Час обiдати!”
14.15 “Справа ваша...”
15.15 “Вони i ми”.
16.05 “У наш час”.
17.00 Вечiрнi новини.
18.05 “Наодинцi з усiма”.
18.55 “Давай одружимося!”
20.00 “Час”.
20.30 “Хай говорять”.
21.30, 23.10 Т/с “Пiзнє 
        розкаяння”.
23.00 Нiчнi новини.
23.35 “Вечiрнiй Ургант”.
00.15 “Косово. Як це було”.

рТр-планета
07.00 “Ранок Росiї”.

11.05, 16.55 Новини культури.
11.20 “Титанiк. Остання
        таємниця”.
12.05 “Про найголовнiше”.
13.00, 16.00, 19.00 Вiстi.
13.25, 16.10, 18.40 Мiсцевий
          час. Вiстi Москва.
13.40 Т/с “Господиня 
        моєї долi”.
14.25 “Особливий випадок”.
15.10 Х/ф “Бухта зниклих
         дайверiв”.
16.25 “Пiд небом театру”. 
  “Гордон Крег. Думай про мене”.
17.05 Т/с “Поки станиця спить”.
17.55 Т/с “Особиста справа”.
19.45 “Прямий ефiр”.
20.40 Т/с “Самара-2”.
23.05 “Спецiальний 
         кореспондент”.
00.00 “Гра в бiсер”
          з I. Волгiним.

канал “2+2”
06.00 “Обережно, модерн!”
06.25 Х/ф “Повiтрянi пiрати”.
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”.
21.25 Лiга Чемпiонiв УЄФА.
       Манчестер Юнайтед 
      Баварiя. Пряма трансляцiя.
23.40 Про Лiгу Чемпiонiв + 
         огляд iгрового дня.

Тонiс
06.00 “Таке спортивне життя.
          Iрина Дерюгiна”.
06.30, 9.30, 15.00, 18.30, 21.00
          “Служба новин
        “Соцiальний пульс”.
06.55, 18.50, 22.35 “Економiчний
         пульс”.
07.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
09.00 Тлумачення сновидiнь.
10.00, 20.00 Злочин столiття.
11.00 Боягуз, Бовдур, Бувалий
        та iншi (Є. Моргунов).
12.15 “Ронiн”.
13.15 “Щоденник для батькiв”.
14.00, 22.40 Монстри 
          всерединi мене.
16.20 Д/с “60 найбiльш 
        смертоносних тварин”.

17.45 “Соцiальний статус: 
       ваша пенсiя”.
19.00 У гостях у Д. Гордона.
       Людмила Улицька.
21.35 “Тарапунька: аншлаг 
         тривалiстю в життя”.
00.00 Красивi та амбiцiйнi. (3).

нТВ-Свiт
05.00 “НТВ вранцi”.
07.10 “Дикий свiт. Експедицiя
        Тимофiя Баженова”.
08.05 Т/с “Рубльовка. Live”.
09.00, 12.00, 15.00, 
         18.00 Сьогоднi.
09.25 “Кулiнарний двобiй”.
10.30 “Диво технiки”.
11.05 Т/с “Вулицi 
         розбитих лiхтарiв-10”.
12.35 “До суду”.
13.35 Суд присяжних.
14.35, 17.35 Огляд. 
         Надзвичайна подiя.
15.30 “Суд присяжних. 
        Остаточний вердикт”.
16.40 “Справа лiкарiв”.
18.35 “Прокурорська
        перевiрка”.
19.50 “Говоримо i показуємо”.
20.45 Т/с “Морськi 
        дияволи. Смерч-2”.
22.45 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
23.10 Т/с “Дикий-3”.

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
09.20 Х/ф “Бiля тихої пристанi”.
10.35, 20.00 Жарт за жартом.
11.35, 17.30 Т/с “Клон”.
14.05, 21.00 Т/с “Аннушка”.
15.55 Х/ф “Опiкун”.
22.50 Х/ф “Синє небо”.
00.40 Бiйцiвський клуб.

Мега
06.00, 23.30 Загадки Всесвiту.
06.50 Жертви природи.
07.40 Божевiльнi розумники.
08.40, 14.30 Смiття у
         великому мiстi.
09.30, 19.30 Секретнi iсторiї.
10.30 Мiстична Україна.
11.30, 16.30 У пошуках пригод.
12.30 Тварини крупним планом.
13.30 Убивця Земля.
15.30, 21.30 Сучаснi дива.
17.30, 20.30 Фантастичнi
          iсторiї.
18.30 У пошуках iстини.
22.30 Життя.
00.30 Таємницi науки.

ВіВТорок, 1 кВіТня
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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.
09.50, 20.40 Час-Ч.
10.00 Включення з
      Кабiнету Мiнiстрiв України.
10.20, 15.30, 18.50 Громадське
           телебачення.
12.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.40 “Єдина країна”.
14.10 Шлях до ЧС FIFA
         2014 Бразилiя.
14.45 Euronews.
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
15.15 Брифiнг Кабмiну України.
21.35 Шустер-Live. Буднi.
22.50 Мегалот.
22.55 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, 08.05, 
          09.10 “Снiданок з 1+1”.
10.00 “Чисто-ньюз”.
10.15 “Красуня за 12 годин 2”.
11.10 “Сiмейнi мелодрами 3”.
12.05 Т/с “Справа лiкарiв”.
13.00 Т/с “Склiфосовський 2”.
14.50 Т/с “Кохання у 
        великому мiстi 3”.
15.45 “Свати 5”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Асi”.
19.30 “ТСН”.
20.30 “Грошi. Спецрепортаж”.
20.45 “Чисто-ньюз”.
21.00 Т/с “Кохання
         у великому мiстi 3”.
22.00 “Чотири весiлля 3”.
23.25 “ТСН”.
23.40 Т/с “Касл 2”. (2).
00.30 Т/с “Склiфосовський 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”.

15.20 “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 “Дiм iз лiлiями”.
23.50 Х/ф “Капiтан 
       Америка - Перший
       месник”. (2).

ICTV
06.00 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 Т/с “Вулицi розбитих 
        лiхтарiв. Менти 5”.
14.40 Т/с “Братани 3”.
15.45 Факти. День.
16.15 Т/с “Братани 3”.
16.50 Т/с “Опери”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.45 Надзвичайнi новини.
20.30 Т/с “Братани 3”.
22.10 Кримiнальна Україна.
23.05 Т/с “Лiсник”.
00.50 Х/ф “Пропащi 
         хлоп`ята. Спрага”. (2).

стБ
06.05 “Усе буде добре!”
07.55 “Неймовiрна правда 
           про зiрок”.
09.15 “Зiркове життя”
12.15 “Слiдство ведуть
          екстрасенси”.
13.05 “МайстерШеф 2”.
16.00 “Усе буде добре!”
18.00 “Вiкна-новини”.
18.30 “Неймовiрна правда 
          про зiрок”.
20.00 “Слiдство ведуть
         екстрасенси”.
20.55 Т/с “Швидка 
         допомога”.
21.45 “Вiкна-новини”.
22.30 “Хата на тата”.
00.05 “МайстерШеф 2”.

новий канал
06.15 М/с “Панда Кунг-Фу”.
07.00 Пiдйом.
08.00 Т/с “Воронiни”.
08.55 Т/с “Не родись 
        вродлива”.

09.50 Т/с “Щасливi разом”.
14.00 М/с “Панда 
        Кунг-Фу”.
15.20 Т/с “Щоденники Керрi”.
16.10 Т/с “Татусевi дочки”.
17.05 Т/с “Не родись
         вродлива”.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Т/с “Воронiни”.
21.00 Серця трьох.
23.20 Т/с “Друзi”.
00.15 Х/ф “Перукарня”. (2).

трк «Україна»
06.00, 13.00 Т/с “Подружжя”.
07.00, 9.00, 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
06.00 “Шеф-кухар”.
06.30 “Top Shop”.
07.30, 16.00 Т/с “Моя
          прекрасна няня”.
09.00 М/с “Маша i Ведмiдь”.
10.00 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).
01.15 Т/с “Вiдчайдушнi 
        домогосподарки”. (2).

нтн
05.20 Т/с “Доктор Тирса”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Випадковий свiдок”.
10.00 Т/с “Мовчазний свiдок”.
11.25 Т/с “Детективи”.
13.05, 19.30 Т/с “Шаповалов”.
14.55, 17.00 Т/с “Квиток 
       у гарем”.
16.45, 19.00, 21.40 “Свiдок”.
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, 21.55 6 кадрiв.
13.25 Т/с “Ксена 
        принцеса-воїн”.
14.15 Т/с “Чемпiонки”.
15.05, 19.05 Панянка-селянка.
16.00 Дайош молодьож!
17.20,20.00 Т/с “Кухня”.
18.15 Розсмiши комiка.
21.00 Вiталька.
22.50 Т/с “Свiтлофор”. (2).
23.45 Надто грубо
         для Ю-туб’а.

Перший канал 
(Україна)

05.00, 8.00, 11.00, 14.00 
         Новини.
05.05, 8.15 Телеканал 
        “Доброго ранку”.
09.05 “Контрольна закупiвля”.
09.40 “Жити здорово!”
10.35, 14.50 “Iстина десь
          поряд”.
11.15 “Модний вирок”.
12.15 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.00 Iншi новини.
13.20 “Час обiдати!”
14.15 “Справа ваша...”
15.15 “Вони i ми”.
16.05 “У наш час”.
17.00 Вечiрнi новини.
18.05 “Наодинцi з усiма”.
18.55 “Давай одружимося!”
20.00 “Час”.
20.30 “Хай говорять”.
21.30 Т/с “Пiзнє 
         розкаяння”.
23.15 “Полiтика”.
00.15 Нiчнi новини.

ртр-Планета
07.00 “Ранок Росiї”.
11.05, 16.55 Новини культури.
11.20 “Шифри нашого
          тiла. Серце”.
12.05 “Про найголовнiше”.
13.00, 16.00, 19.00 Вiстi.
13.25, 16.10, 18.40 Мiсцевий
           час. Вiстi Москва.
13.40, 6.10 Т/с “Господиня 
        моєї долi”.
14.25,3.55 “Особливий 
          випадок”.

15.10 Х/ф “Бухта зниклих
        дайверiв”.
16.25 “Пiд небом театру”. 
       “Антонен
        Арто. Галюцинацiї”.
17.05 Т/с “Поки 
       станиця спить”.
17.55 Т/с “Особиста 
        справа”.
19.45 “Прямий ефiр”.
20.40 Т/с “Самара-2”.
23.05 “Полярний приз”.

канал “2+2”
06.00 М/ф.
06.15 “Обережно, модерн!”
07.00, 16.30 Т/с “Солдати-15”.
09.00, 18.30 “Новини 2+2”.
09.30 Х/ф “Залiзна сотня”.
11.25 Д/ф “Дальнiй 
        бомбардувальник IЛ-4”.
11.35 Д/ф “Карлики 
        у Всесвiтi”.
12.10 Д/ф “За наказом богiв”.
13.10 Д/ф “Великi битви”.
13.50 Д/ф “Великi 
        катастрофи”.
14.30, 19.00 Т/с “Пильна
            робота”.
21.00 “ДжеДАI”.
21.20 Х/ф “Справжня 
         МакКой”. (2).
23.20 Х/ф “Акули 3: 
       Мегалодон”. (3).

тонiс
06.00 “Таке спортивне 
        життя. Григорiй Крiсс”.
06.30, 9.30, 15.00, 18.30, 21.00
         “Служба новин
        “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 Злочин столiття.
11.00 “Тарапунька: 
         аншлаг тривалiстю 
        в життя”.
12.00 “Цивiлiзацiя 
         Incognita”.
12.25 “Будь в курсi!”
13.15 “Кумири”.
14.00, 22.45 Монстри 
         всерединi мене.
16.20 Д/с “60 найбiльш 
        смертоносних тварин”.
17.50 Тлумачення сновидiнь.
18.20 Вперед, на Олiмп! 
         Сочi-2014.
19.00 В гостях у Д. Гордона. 

         Людмила Улицька.
21.35 О. Зацепiн. 
     “У вогнедишнiй 
      лавi кохання”.
00.00 Красивi та амбiцiйнi. (3).

нтв-свiт
05.00 “НТВ вранцi”.
07.10 Їхнi вдачi.
08.05 Т/с “Рубльовка. Live”.
09.00, 12.00, 15.00, 
         18.00 Сьогоднi.
09.25 Квартирне питання.
10.30 “Поїдемо, поїмо!”
11.05 Т/с “Вулицi 
       розбитих лiхтарiв-10”.
12.35 “До суду”.
13.35 Суд присяжних.
14.35, 17.35 Огляд. 
         Надзвичайна подiя.
15.30 “Суд присяжних.
         Остаточний вердикт”.
16.40 “Справа лiкарiв”.
18.35 “Прокурорська
          перевiрка”.
19.50 “Говоримо i показуємо”.
20.45 Т/с “Морськi 
        дияволи. Смерч-2”.
22.45 Т/с “Дикий-3”.
00.35 Т/с “Мент у законi-4”.

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
08.50 Х/ф “Обережно, 
         бабусю!”
10.25, 20.05 Жарт 
        за жартом.
11.25, 17.35 Т/с “Клон”.
14.00, 21.05 Т/с “Аннушка”.
15.50 Х/ф “Магiстраль”.
22.55 Х/ф “Золотi 
        ланцюги”.
00.40 Бiйцiвський клуб.

Мега
06.00, 23.30 Загадки 
        Всесвiту.
06.50, 12.30 Жертви 
         природи.
07.40 Божевiльнi розумники.
08.40, 14.30 Смiття 
        у великому мiстi.
09.30 Епiдемiя. 
         Атака з космосу.
10.30 Мiстична Україна.
11.30, 16.30 У пошуках
          пригод.
13.30 В очiкуваннi кiнця свiту.
15.30, 21.30 Сучаснi дива.
17.30, 20.30 Фантастичнi 
          iсторiї.
18.30 У пошуках
           iстини.
19.30 Секретнi iсторiї.
22.30 Життя.
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.
09.55, 20.40 Час-Ч.
10.10, 15.30, 18.50 Громадське
          телебачення.
12.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.10, 18.05, 20.50 Дiловий
         свiт.
12.45 “Єдина країна”.
14.45 Euronews.
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
15.15 Брифiнг Кабмiну України.
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, 08.05, 
        09.10 “Снiданок з 1+1”.
10.00 “Чисто-ньюз”.
10.15 “Красуня за 12 годин 2”.
11.10 “Сiмейнi мелодрами 3”.
12.05 Т/с “Справа лiкарiв”.
13.00 Т/с “Склiфосовський 2”.
14.50 Т/с “Кохання у 
         великому мiстi 3”.
15.45 “Свати 5”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Асi”.
19.30 “ТСН”.
20.30 “Грошi. Спецрепортаж”.
20.45 “Чисто-ньюз”.
21.00 Т/с “Кохання 
         у великому мiстi 3”.
22.00 “Небесна сотня”. “Фiльм
        об`єднання Вавилон`13”.
23.10 “ТСН”.
23.25 Т/с “Касл 2”. (2).
00.15 Х/ф “Залюднений
         острiв: Сутичка”. (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”.
15.20 “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 “Дiм iз лiлiями”.
23.50 Х/ф “Тор”. (2).

ICTV
05.50 Свiтанок.
06.50 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 Т/с “Вулиці
      розбитих лiхтарiв. 
       Менти 5”.
14.50 Т/с “Братани 3”.
15.45 Факти. День.
16.15 Т/с “Братани 3”.
17.00 Т/с “Опери”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.45 Надзвичайнi новини.
20.30 Т/с “Братани 3”.
22.10 Клан.
23.05 Т/с “Лiсник”.
00.50 Х/ф “Гаманець
       або життя”. (2).

стБ
05.55 “Чужi помилки”.
06.40 “Усе буде добре!”
08.40 “Неймовiрна правда 
         про зiрок”.
10.00 Х/ф “Термiново, 
        шукаю чоловiка”.
11.50 “Слiдство ведуть 
        екстрасенси”.
12.40 “МайстерШеф 3”.
16.00 “Усе буде добре!”
18.00 “Вiкна-новини”.
18.30 “Неймовiрна правда
        про зiрок”.
20.05 “Слiдство ведуть
         екстрасенси”.
21.00 Т/с “Швидка допомога”.
21.45 “Вiкна-новини”.
22.30 “Я соромлюся 
        свого тiла”.
00.20 “МайстерШеф 3”.

новий канал
06.15 М/с “Панда Кунг-Фу”.

07.00 Пiдйом.
08.00 Т/с “Воронiни”.
08.55 Т/с “Не родись
         вродлива”.
09.50 Т/с “Татусевi дочки”.
14.00 М/с “Панда Кунг-Фу”.
15.20 Т/с “Щоденники Керрi”.
16.10 Т/с “Татусевi дочки”.
17.05 Т/с “Не родись 
        вродлива”.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Т/с “Воронiни”.
21.00 Серця трьох.
23.20 Т/с “Друзi”.
00.15 Х/ф “Перукарня 2”.

трк «Україна»
06.00, 13.00 Т/с “Подружжя”.
07.00, 9.00, 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
06.00 “Шеф-кухар”.
06.30 “Top Shop”.
07.30, 16.00 Т/с “Моя 
         прекрасна няня”.
09.00 М/с “Маша i Ведмiдь”.
10.00 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).
01.15 Т/с “Вiдчайдушнi 
        домогосподарки”. (2).

нтн
05.20 Т/с “Квиток у гарем”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Випадковий свiдок”.
10.00 Т/с “Мовчазний 
         свiдок”.
11.25 Т/с “Детективи”.
13.05, 19.30 Т/с “Шаповалов”.
14.55, 17.00 Т/с “Зграя”.
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, 21.55 6 кадрiв.
13.25 Т/с “Ксена 
        принцеса-воїн”.
14.15 Т/с “Чемпiонки”.
15.05, 19.05 Панянка-селянка.
16.00 Дайош молодьож!
17.20, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.15 Розсмiши комiка.
21.00 Вiталька.
22.50 Т/с “Свiтлофор”. (2).
23.45 Надто грубо 
        для Ю-туб’а.

Перший канал 
(Україна)

05.00, 8.00, 11.00, 14.00 
         Новини.
05.05, 8.15 Телеканал 
          “Доброго ранку”.
09.05 “Контрольна закупiвля”.
09.40 “Жити здорово!”
10.35, 14.50 “Iстина десь
         поряд”.
11.15 “Модний вирок”.
12.15 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.00 Iншi новини.
13.20 “Час обiдати!”
14.15 “Справа ваша...”
15.15 “Вони i ми”.
16.05 “У наш час”.
17.00 Вечiрнi новини.
18.05 “Наодинцi з усiма”.
18.55 “Давай одружимося!”
20.00 “Час”.
20.30 “Хай говорять”.
21.30, 23.10 Т/с “Пiзнє
           розкаяння”.
23.00 Нiчнi новини.
23.35 “Вечiрнiй Ургант”.
00.15 “Проти ночi”.

ртр-Планета
07.00 “Ранок Росiї”.
11.05, 16.55 Новини культури.
11.20 “Ректор Садовнiчий. 
        Портрет на тлi
         Унiверситету”.
12.05 “Про найголовнiше”.
13.00, 16.00, 19.00 Вiстi.

13.25, 16.10, 18.40 Мiсцевий
        час. Вiстi Москва.
13.40 Т/с “Господиня
         моєї долi”.
14.25 “Особливий випадок”.
15.10 Х/ф “Бухта зниклих
         дайверiв”.
16.25 “Пiд небом театру”. 
       “Мейєрхольд i учнi. 
        Ременi вiд сандалiв”.
17.05 Т/с “Поки станиця
          спить”.
17.55 Т/с “Особиста справа”.
19.45 “Прямий ефiр”.
20.40 Т/с “Самара 2”.
23.05 “Територiя страху”.
23.55 “Культурна революцiя”.

канал “2+2”
06.00 М/ф.
06.15 “Обережно, модерн!”
07.00, 16.30 Т/с “Солдати-15”.
09.00, 18.30 “Новини 2+2”.
09.30 Х/ф “Iз життя начальника
          карного розшуку”.
11.25 Д/ф “Винищувач ЛА-7”.
11.35 Д/ф “По Чумацькому
         шляху”.
12.10 Д/ф “Кiльця долi”.
13.10 Д/ф “Великi битви”.
13.50 Д/ф “Великi 
          катастрофи”.
14.30, 19.00 Т/с “Пильна
           робота”.
21.00 “ДжеДАI”.
21.20 Огляд Лiги Чемпiонiв.
22.00 Лiга Європи УЄФА.
       Олимпiк Лiон Ювентус. 
      Пряма трансляцiя.
00.05 Про Лiгу Європи 
       + огляд iгрового дня.

тонiс
06.00 “Таке спортивне життя.
         Сергiй Бубка”.
06.30, 9.30, 15.00, 18.30, 21.00 
       “Служба новин 
       “Соцiальний пульс”.
07.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
09.00 Тлумачення сновидiнь.
10.00, 20.00 Злочин столiття.
11.00 О. Зацепiн. 
        У вогнедишнiй 
        лавi кохання.
12.15 “Цивiлiзацiя Incognita”.
13.00 “Україна-Європа:
         маятник Фуко”.
14.00, 22.45 Монстри
         всерединi мене.
16.20 Д/с “60 найбiльш 
       смертоносних тварин”.

17.45 “Соцiальний статус: 
          вашi права i пiльги”.
18.50, 22.40 “Економiчний 
           пульс”.
19.00 У гостях у Д. Гордона.
          Гаврило Попов.
21.35 Ми пам’ятаємо
         Мерилiн.
00.00 Красивi та амбiцiйнi.

нтв-свiт
05.00 “НТВ вранцi”.
07.10 “Школа лихослiв’я”.
08.05 Т/с “Рубльовка. Live”.
09.00, 12.00, 15.00,
         18.00 Сьогоднi.
09.25 Дачна вiдповiдь.
10.30 “Медичнi таємницi”.
11.05 Т/с “Вулицi
          розбитих лiхтарiв-10”.
12.35 “До суду”.
13.35 Суд присяжних.
14.35, 17.35 Огляд. 
         Надзвичайна подiя.
15.30 “Суд присяжних.
          Остаточний вердикт”.
16.40 “Справа лiкарiв”.
18.35 “Прокурорська
           перевiрка”.
19.50 “Говоримо i показуємо”.
20.45 Т/с “Морськi 
        дияволи. Смерч-2”.
22.45 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
23.10 Т/с “Дикий-3”. 

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
07.55 Х/ф “Снiданок на травi”.
10.25, 20.05 Жарт за жартом.
11.25, 17.35 Т/с “Клон”.
13.55, 21.05 Т/с “Аннушка”.
15.45 Х/ф “Бiлий ворон”.
22.55 Х/ф “Заколот 
        на “Баунтi”.
01.20 Бiйцiвський клуб.

Мега
06.00, 23.30 Загадки Всесвiту.
06.50 Тварини крупним
         планом.
07.40 Божевiльнi розумники.
08.40, 14.30 Османи:
          таємницi султанiв.
09.30, 19.30 Секретнi iсторiї.
10.30 Мiстична Україна.
11.30, 16.30 У пошуках пригод.
12.30 Жертви природи.
13.30 В очiкуваннi кiнця свiту.
15.30, 21.30 Сучаснi дива.
17.30, 20.30 Фантастичнi
          iсторiї.
18.30 У пошуках iстини.
22.30 Життя.
00.30 Таємницi науки.

четвер, 3 квітня
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Героям слава! ● Вітаємо! ●

Щиро вітаємо з 
60-річчям провід-
ного методиста 
Тернопільського 
районного будин-
ку культури Надію 
Й о с и п і в н у  
БІЛІНСЬКУ.

Пропливає долі неспокійна 

                                   річка,

А за нею линуть роки-журавлі.

Ось і загорілася 60-та свічка

Вам на ювілейному столі!

Не сумуйте, що літа минають,

Ще до століття — довгий вік.

Нехай життя здається добрим дивом

І плідні будуть справи та шляхи,

Нехай живеться легко і щасливо,

Благословенні будьте Богом і людьми.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 

будинку культури. 

Щиро вітаємо з 45-річчям  
завідуючого клубом с. Скоморохи  
Ігоря Васильовича ЗАДИРАЙКА.

Хай цвіте, не в’яне із роками доля,

Хай Вам літ щасливих зозуля накує,

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

І добро та радість хай Господь дає. 

З повагою — колективи відділу 
культури Тернопільської РДА, 

Тернопільського районного 
будинку культури, 

Тернопільська районна 
організація профспілки 

працівників культури.
  

Відділ культури Тернопільської  
РДА, районна організація проф-
спілки працівників культури, бібліо-
течні  працівники Тернопільського 
району щиро вітають з ювілеєм за-
відуючу бібліотекою-філією с. Пе-
триків Оксану Степанівну  
ПОТІЧКО. Щедро наділена щирим 
серцем, невичерпною енергією, а 
душа її багата незрадливою 
любов’ю  до  рідних і близьких лю-
дей. Природний розум, допитли-
вість, бажання пізнавати глибше 
навколишній світ привели Оксану 
Степанівну до книги, до бібліотеки, 
де вона працює уже понад чверть 
століття.

Бажаємо шановній ювілярці міц-
ного здоров’я, душевної гармонії, 
достатку і добра. Нехай і надалі не 
полишає Оксану Степанівну ба-
жання ділитися душевним теплом 
та щедрістю душі, а найкращі пер-
лини людських стосунків — любов, 
взаєморозуміння, щира повага за-
вжди зігрівають її серце і наповню-
ють його життєвою силою.

Справжній професіонал, му-
дрий наставник і просто хороша 
людина. Саме такі слова можна 
сказати про Надію Йосипівну  
БІЛІНСЬКУ, провідного методис-
та Тернопільського районного бу-
динку культури, для якої березень 
цього року став ювілейним.

Людина відверта та доброзич-
лива, користується великою пова-
гою серед колег. Діяльність Надії 
Йосипівни не вичерпувалася лише 
професійними обов’язками. Впро-
довж багатьох років вона очолює 
профспілковий комітет клубних 
працівників і, водночас, залиша-
ється хорошою дружиною, лагід-
ною мамою двох доньок і бабусею 
маленького онука.

Зичимо Надії Йосипівні здоров’я, 
бадьорості, радості, любові рідних 
і близьких, мирних і сонячних днів 
та довгих років життя.

З повагою — колектив відділу 
культури Тернопільської РДА, 

районна організація профспілки 
працівників культури, клубні 
працівники Тернопільського 

району.

Щиро і сердечно вітаємо з 
днем народження Ступківського  
сільського голову Петра  
Филимоновича КУЦЯ.

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.

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 — молодь села 
Ступки, завідуюча клубом  
с. Ступки Галина Іванська, 

завідуюча бібліотекою  
с. Ступки Уляна Золотник.

Педагогічний колектив Велико-
березовицької ЗОШ І-ІІІ ст. щиро 
вітає з днем народження заступни-
ка директора з навчальної роботи 
Ірину Михайлівну БОДНАРЧУК.

Хай дороги стеляться крилато,

Будуть чисті, рівні, як струна,

Хай добро не обминає хату,

Як не обминає світ весна.

Колектив дитячого садка “Соне-
чко” с. Лучка щиро вітає з днем 
народження помічника вихователя 
Ганну Петрівну ГОГУСЬ.

Сонця променистого — на Вашому обрії,

Долі Вам бажаємо щедрої та доброї,

Хай всі мрії Ваші збуваються,

Бажаємо того, що щастям називається!

Щиро вітаємо з днем наро-
дження Софію Михайлівну  
ПІНДЮР з с. Чернелів-Руський 
Тернопільського району.

Хай довгою буде життєва стежина,

Хай радістю кожна наповниться мить.

І все, чим багата й щаслива людина,

В щедротах своїх хай Господь освятить.

З повагою — свати Володимир і 
Марія з с. Жовтневе.

Колектив Петриківської ЗОШ І-ІІ 
ст. щиро вітає з ювілеєм вчителя 
математики Ганну Герасимівну 
БАК.

За роком рік життя невпинно лине,

Дарує весен веселковий час,

У цю прекрасну ювілейну днину

Вітання щирі Ви прийміть від нас.

Хай Бог Вам посила добро і щастя,

Міцне здоров’я, море благ земних,

А щедрі дні, мов рушники квітчасті,

Нехай ще довго стеляться до ніг.

З днем народження щиро вітає-
мо завідуючу клубом с. Острів  
Богданну Теодозіївну ХОЄЦЬКУ, 
завідуючого клубом с. Івачів Горіш-
ній Ярослава Богдановича  
БОГАТЮКА, керівника зразкового 
аматорського фольклорного ан-
самблю “Ходаки” Михайла  
Омеляновича ПОЛЮГУ, майстра 
декоративно-прикладного мисте-
цтва (лозоплетіння) с. Біла Віктора 
Олеговича ДМИТРУКА.

Хай квітує любов на життєвому полі,

Хай світанки дарують наснагу щодня,

Хай крізь хмари й туман посміхається 

доля,

Килимами дороги встеляє весна!

З повагою — колективи відділу 
культури Тернопільської РДА, 

Тернопільського районного 
будинку культури, 

Тернопільська районна 
організація профспілки 

працівників культури.
 

Педагогічний колектив Ігровиць-
кої ЗОШ І-ІІ ст. щиро вітає з днем 
народження вчителя початкових 
класів Галину Петрівну КАПЛУН, 
вчителя української мови і літера-
тури Галину Володимирівну  
МИТОХІР.

Хай Вам щасливо стеляться дороги,

Життя, неначе щедрий сад, цвіте,

Хай обминають прикрощі й тривоги,

А в долю світить сонце золоте.

Колектив територіального цен-
тру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) Тер-
нопільського району щиро вітає з 
днем народження заступника за-
відуючого відділенням соціальної 
допомоги вдома Ірину  Романівну 
ГАРКАВЕЦЬ.

Хай життя квітує, як калина в лузі,

Нехай будуть поруч щирі, вірні друзі,

Хай обминають болі і тривоги,

Хай стелиться довга життєва дорога.

Щиро і сердечно вітаємо з днем 
народження депутата Великобере-
зовицької селищної ради Володи-
мира Григоровича ЛЕСИКА, чле-
на виконавчого комітету Романа 
Івановича КРУЧОВОГО.

Хай доля подарує зорепад

Здоров’я, щастя, успіхів, надії,

Життя хай квітне, як вишневий сад,

Здійсняться задуми і заповітні мрії! 

З повагою — колектив 
Великоберезовицької селищної 

ради, члени виконкому, 
депутатський корпус.

Про українських військових 
моряків, які мужньо стриму-
вали натиск російського 
агресора у березні 2014-го 
року в кримських водах, на-
пишуть книги і знімуть кіно-
стрічки. Ім’я одного з них — 
командира морського траль-
щика “Черкаси”, капітана 
3-го рангу ВМС України Юрія 
Федаша — в ці дні стало ві-
доме всій Україні і неосяжно-
му інтернет-простору: його 
судно залишалося останнім 
з українських військових ко-
раблів у кримських водах, 
яке гордо несло на флагшто-
ці прапор України, а екіпаж 
зберіг вірність Україні і най-
довше чинив спротив штур-
мовим групам російських 
окупантів. 

Після захоплення агресорами 
50-ти українських морських кора-
блів, три доби підряд тральщик 
“Черкаси” тримав оборону в озері 
Донузлав, не зупиняючись, ходив 
територією озера, уникаючи штур-
му російських нападників… І тільки 
в ніч із 25 на 26 березня тральщик 
“Черкаси” вимушено зупинився 
через пошкодження, до речі, вже 
після того, як РНБО оголосила про 
передислокацію військових моря-
ків з Криму

Командир морського тральщи-
ка “Черкаси”, капітан 3-го рангу 
ВМС України Юрій Федаш — ро-
дом із смт. Великі Бірки Терно-
пільського району, випускник Ве-
ликобірківської школи, йому 34 
роки. В Юрія є сім’я: дружина Ан-
на і піврічний син Михайлик. Два 
тижні тому, коли розгорілася оку-
пація Криму російськими війська-
ми, Аня з сином переїхали з Се-
вастополя у Великі Бірки, де меш-
кає велика рідня Федашів. Тітка 
Юрія Тамара Геличак, яка зателе-
фонувала в редакцію “Подільсько-
го слова”, з любов’ю і захоплен-
ням розповіла про свого племін-
ника: 

— Він такий молодець, такий 
відважний. Юра і його команда 
по-справжньому довели вірність 
Україні: протистояти флоту за-
гарбників залишився на кримських 
водах єдиний тральщик “Черкаси” 
з українським прапором, — із хви-
люванням каже Тамара Іванівна. 
— Ми з моїми дітьми Іваном та 
Олесею буквально прикипали до 
екрана телевізора, щоб усе знати 
про події біля узбережжя Криму, а 
коли дізналися про штурм окупан-
тами “Черкас”, ще більше хвилю-
валися за Юрія, хоча й були впев-
нені, що з ним буде все добре.

Та найбільше болить, звісно, 

материнське серце. Можна лише 
уявити, скільки передумала, пере-
жила мама Юрія Федаша —  
Галина Федаш. Проте Галина Іва-
нівна, як і належить матері вій-
ськового моряка, гордиться си-
ном: 

— Ось такий він є, мій Юрій. Як 
тільки закінчив школу у Великих 

Бірках — одразу поїхав у Севасто-
поль, так мріяв стати військовим 
моряком. І вже 16 років у Криму. 
Закінчив Севастопольський інсти-
тут військово-морських сил ім. На-
хімова. Завжди сильний, наполе-
гливий, дав слово — обов’язково 
дотримає. Командиром морського 
десантного тральщика “Черкаси” 
він вже півтора року, в його ко-
манді 65 військових моряків. Юра 
каже, що команда “Черкас” —  
його гордість, патріотичний дух у 
членів екіпажу завжди високий. 

Галина Федаш каже, що відко-
ли почалася окупація Криму і 
військово-морські сили України 
опинилися в стані війни, під час 
телефонних розмов з Юрієм рідні 
не мали права ні плакати, ні ски-
глити, ні виказувати своє хвилю-
вання. “Все нормально, ніхто не 
повинен падати духом — така в 
нас служба і робота”, — заспокою-

вав щодня рідних у Великих Бірках 
Юрій Федаш.

Рідні Юрія кажуть, що після за-
хоплення корабля “Черкаси” ро-
сійськими окупантами члени ко-
манди зійшли на берег, чекають 
наказу вищого командування ВМС 
України і держави про нове місце 
дислокації.

Командир тральщика  
“Черкаси” Юрій Федаш — 

великобірківчанин

Під час навчання у Севастопольському військово-морському 
інституті (зліва направо) Юрій Федаш, Арсен Чудик  

(який зараз працює керівником апарату Тернопільської РДА)  
та одесит Олександр Гладишевський.

Командир морського  
тральщика “Черкаси”,  
капітан 3-го рангу ВМС  
України Юрій Федаш.

Морський тральщик “Черкаси” був учасником  
українсько-американських військово-морських навчань “Сі Бриз-2013”.
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200-річчя Великого Кобзаря ●

Вітаємо! ●

Жанна БАСЮК,  
заступник директора  

з виховної роботи 
Малоходачківської  

ЗОШ І-ІІІ ст.
 
Неначе праведних дітей, 
Господь, любя отих людей, 
Послав на землю їм пророка.
Свою любов благовістить,
Святую правду возвістить!

Т. Г. Шевченко.
 
У Малоходачківській ЗОШ 
І-ІІІ ступенів з 5 по 14 бе-
резня 2014 року під гаслом 
“Іду з дитинства до Тара-
са…” відбулися заходи, 
присвячені 200-річчю від 
дня народження Тараса  
Григоровича Шевченка.

Вчитель української мови і лі-
тератури Вікторія Михайлівна 
Волосковська провела загально-
шкільну лінійку “Про Тараса сло-
во”, організувала виставку ма-
люнків до творів Кобзаря, пере-
гляд та обговорення фільму 
“Сон”, конкурс на кращого читця 
творів Тараса Григоровича Шев-
ченка. Переможцем конкурсу 
став учень 9 класу Павло  
Романишин.

12 березня відбулася гра “По-

ле чудес”, присвячена творчості 
Кобзаря. У фінал гри вийшли Лі-
лія Турчин, Світлана Водяна, 
Олена Кузюк. Переможцем гри 
стала учениця 8 класу Світлана 
Водяна.

13 березня вчитель україн-
ської мови і літератури Людмила 
Василівна Михальчук провела 
брейн-ринг на тему “Чи знаєте 
ви творчість Кобзаря?”. У літе-
ратурних змаганнях взяли участь 
дві команди “Гайдамаки” (Олена 
Кузюк, Павло Романишин, Павло 
Шкодінський, Руслан Жолодзь, 
Олена Хоптяна, Анастасія Пала-
сюк) і “Калина” (Дмитро Гах,  

Лілія Коно-
пацька, Юлія 
Хрущ, Ірина 
Шеверда, Во-
лодимир Жук, 
Василь Моло-
ток). У першо-
му турі “Еру-
дит” учасники 
виявляли зна-
ння з творчос-
ті поета. У 
другому — 
”Хто швидше” 
— відбувся 
конкурс капі-
танів між 
учнем 11 кла-
су Дмитром 
Гахом та учнем 
9 класу Пав-
лом Романи-
шиним. Пере-
могу здобув 
Дмитро Гах. У 
наступних кон-
курсах учасни-
ки команд де-
к л а м у в а л и 
улюблену по-
езію Тараса 
Шевченка, від-
н о в л ю в а л и 
зміст твору по-
ета, продовжу-

вали речення, складали словес-
ний портрет письменника, інс-
ценізували твори Кобзаря. Пе-
реможцями стали учасники ко-
манди “Калина”. 

Вчитель початкових класів 
Любов Тадеївна Саламандра 7 
березня провела урок пам’яті, 
присвячений 200-річчю від дня 
народження художника, мисли-
теля, палкого патріота України 
Тараса Шевченка. Урок прохо-
див у формі усного журналу, 
який супроводжувався слайдами 
на екрані. Під час перегляду 
першої сторінки презентації учні 
Діана Тихонюк, Лілія Собчук, Ка-

терина Сапила цитували поезії, 
присвячені Шевченку.

Репрезентуючи другу сторінку 
“Твій образ вічно буде жити в 
серцях праправнуків твоїх…”, 
Любов Тадеївна розповіла дітям 
біографічні відомості про Тараса 
Шевченка — “Життєві дороги такі 
нелегкі”. Творча група учнів — 
Катерина Сапила, Діана Тихо-
нюк, Аліна Коцюба, Лілія Собчук, 
Анна Осаулко, Дмитро Пастущак, 
Дмитро Плішко — досліджували 
особливості характеру, таланти, 
популярність творів митця. Учні з 
вчителем переглянули фрагмент 
відеофільму “Мій Шевченко”.

Під час перегляду третьої 
сторінки “Для нас він більше, ніж 
література…” учні споглядали 
виставку репродукцій картин 
Шевченка, називали їх та комен-
тували те, що зображено, а та-
кож переглянули відео-фрагмент 
“Галерея тітоньки Сови. Шев-
ченко”.

Четверта сторінка — “Живи, 
поете, в бронзі і граніті, живи, 
поете, в пам’яті людській…”. На-
талія Ліщинська, Роман Цюра, 
Олег Собчук, Дмитро Пастущак, 
Дмитро Плішко цитували поезії 
відомих поетів, присвячені Тара-
су Григоровичу Шевченку. 

З п’ятої і шостої сторінок пре-
зентації діти дізналися про те, 
що багато віршів Шевченка ста-
ли народними піснями, і щоб 
зрозуміти сучасне, потрібно чи-
тати “Кобзар”.

Остання сторінка — “Іду з ди-
тинства до Тараса…”. Учні циту-
вали вірш Ю. Рибчинського “Шлях 
до Тараса”. З уст Дмитра Пасту-
щака прозвучали такі слова:

І доки в римах “Заповіту”
Бентежить кожне слово нас,
Той рух до сонця не спинити,
Бо зветься сонце те —

Тарас.
Щаслива та нація, яка має 

своїх геніїв, людей, що стали 
символами країни, культури, 
епохи. Україна отримала такого 
генія в постаті Великого Кобза-
ря. Пам’ять про українського 
пророка не вмре, не загине в 
серцях прийдешніх поколінь. 

Хай же промінь твоїх думок
Поміж нами сяє, —
“Огню іскра великого”
Повік не згасає!
Щоб між нами не вгасало
Проміння величне, 
Ти поставив на сторожі
Слово твоє вічне.

Леся Українка.

Іду з дитинства до Тараса…

Вчитель початкових класів Любов Тадеївна Саламандра (справа), музичний керівник дитячого 
садка с. Малий Ходачків Ірина Олегівна Кузюк (крайня зліва), вчитель християнської етики 

Галина Василівна Будій з учнями 2 класу Малоходачківської ЗОШ І-ІІІ ст.

Учасники літературної гри “Поле чудес”, присвяченої 200-річчю  
з дня народження Тараса Шевченка.

Тернопільська районна організація Товариства Червоного Хреста України, колектив 
газети “Подільське слово” звертаються до журналістів, керівників підприємств, уста-
нов та організацій, до всіх людей, кому не байдуже людське горе, з проханням допо-
могти коштами на лікування журналістки Надії Зеновіївни Бенькалович (Музики).

Важке захворювання крові поклало Надію Зеновіївну на лікарняне ліжко. Вдома за-
лишилося двоє малолітніх дітей — син (6 років) і донечка (1 рік 8 міс.). Лікування дов-
готривале і потребує значних грошових витрат. Після проведеного курсу лікування 
необхідна буде пересадка кісткового мозку, а це ще додаткових 70000 гривень.

Уклінно просимо всіх, в кого серце відкрите для доброти і милосердя, відгукнутися 
на наше звернення. Нехай краплина подарованої вами доброти стане струмком щастя 
і надії для маленьких діточок, що їхня мама буде здоровою.

Кошти просимо перераховувати на рахунок: “Приватбанк”, 
рахунок 29244825509100, 
код ОКПО 14360570, 
МФО 305299, 
для поповнення карти 4149497803938135, 
Бенькалович Володимир Богданович 2794406133, 
“Для лікування Надії Зеновіївни Бенькалович (Музики)”.
Бог не забуде вашої доброти в ім’я порятунку життя молодої мами.

Врятуймо життя журналістки 
Надії Бенькалович (Музики)

З днем народження 
надсилаємо щирі вітан-
ня Ступківському сіль-
ському голові Петру 
Филимоновичу КУЦЮ. 
Від душі зичимо міцного 
здоров’я, щастя й до-
бра на многії літа!

Нехай квітує білий цвіт,

Життям стають найкращі мрії,

І доля посила багато літ

Здоров’я, щастя, радості, надії.

З повагою —  члени 
виконавчого комітету та 

депутатський корпус 
Ступківської сільської ради.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження найдорожчу маму, бабусю, 
прабабусю Софію Михайлівну 
ПІНДЮР з с. Чернелів-Руський 
Тернопільського району.

Життя Вам щедрого, 

Як колос в переджнив’я,

Яскравого, мов квітка навесні,

Щоб довгі роки доля Вам щаслива

Співала теплі, радісні пісні.

Хай Ваші задуми не відають порогів,

А мрії, наче ластівки, летять,

Бажаємо багато світлих років

На рахівницях Вашого життя.

З повагою — дочка Ольга, 
онуки Роман, Олег з дружиною 

Наталею, правнуки Віталій, 
Вікторія, Володимир.

Щиро і сердечно вітаємо з днем 
народження дорогу братову, тьотю 
Марію Михайлівну ПІНДЮР  
з с. Чернелів-Руський Тернопіль-
ського району.

Нехай щастя буде у Вашому домі,

І радість хай з Вами буде завжди.

Здоров’я міцного, щасливої долі

Нехай Господь Бог дасть на довгі роки.

З повагою — братова Софія, 
племінниці Галина та Ольга з 

сім’ями, Олег з дружиною 
Наталею та дітьми Віталієм, 

Вікторією, Володею, вся 
родина.

Колектив територіального 
центру соціального обслугову-
вання (надання соціальних по-
слуг) Тернопільського району 
щиро вітає з днем народження 
завідуючу відділенням соціально-
побутової адаптації Марію  
Степанівну ДАВИДОВУ.

Бажаємо Вам, щоб надії збувались,

Щоб друзі хороші в житті зустрічались,

Щоб стіл був багатий і затишно в хаті,

Хай дні Ваші будуть веселі, як свято.

Від щирого серця Вам щастя й любові,

Нехай Вам таланить і будьте здорові!

Щиро вітаємо з день народжен-
ня директора НВК “Домаморицька 
ЗОШ І-ІІ ступенів-ДНЗ”  Миколу 
Іринейовича ВАСИЛЬКІВА.

То не біда, що роки швидко плинуть,

То не біда, що 46 прийшло,

Хай тільки спогади в душі не гинуть

Про те все добре, що в житті було.

Добро хай панує у Вашому домі

Та злагода буде завжди,

Здоров’я міцного і щирої долі

Зичимо Вам на довгі роки!

З повагою – педагогічний 
колектив НВК “Домаморицька 

ЗОШ І-ІІ ступенів — ДНЗ”. 

Педагогічний колектив Білець-
кої ЗОШ І-ІІ ступенів щиро вітає з 
днем народження вчителя музики 
Наталію Степанівну НОВІЦЬКУ.

Щастя, радості, добра,

Здоров’я, успіхів, тепла,

Благополуччя та достатку,

Щоб справи всі були в порядку.

Педагогічний колектив Білець-
кої ЗОШ І-ІІ ступенів вітає з днем 
народження бібліотекаря Любов 
Миколаївну ПОВРОЗНІК.

Щоб серце зігрівало тепло,

Щоб завжди в душі панувало добро,

Краси і наснаги, здоров’я без ліку 

І довгого-довгого, щедрого віку.

Педагогічний колектив Дубі-
вецької ЗОШ I-II ст. щиро вітає з 
днем народження вчителя трудо-
вого навчання Макара Миколайо-
вича МОКРИНСЬКОГО.

Бажаємо миру і світлої долі, 

Запалу, енергії, сили доволі, 

Творчого вогнику, віри й наснаги, 

Щедрості серця, людської поваги. 

На довгих стежках життєвої ниви 

Будьте завжди здорові й щасливі!
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Людина і її справа ●

Сторінки історії ●

Пам’ять ●

Бути вчителем, вихователем, 
наставником — це справжнє 
мистецтво, обране за покликом 
серця. Учитель, як і хлібороб, 
сіє в дитячих душах зерно, яке 
обов’язково дає сходи. І так са-
мо, як хлібороб, вчитель з пере-
сторогою чекає, яким буде уро-
жай, які сходи дасть засів. За-
вдяки першій вчительці діти по-
чинають змінюватися, рости мо-
рально, розвиватися, удоскона-
люватися. 

Саме такою знають свою 
першу вчительку вихованці Те-
тяни Іванівни Пушкіної з села 
Ігровиця Тернопільського райо-
ну, яка у день свого 85-річчя 
тепло зустріла своїх випускни-
ків Ігровицької восьмирічної 
школи 1977, 1980, 1983 років, 
які прийшли привітати її з юві-
леєм. Ви наша перша вчитель-
ка! Низький Вам уклін і людське 
спасибі! Як рідна мати, Ви су-
проводжували нас усі ці роки в 

світ таємниць і цікавих відкрит-
тів. Вітаємо Вас, Тетяно Іванів-
но, з днем народження! Нехай 
Вам завжди всміхається доля, 
дарує Вам міцне здоров’я та 
довголіття. Нехай у Вашій роди-
ні завжди панує тепло, затишок, 
радість і спокій.

 
Ваші вихованці — випускники 

Ігровицької восьмирічної 
школи.

Мистецтво бути вчителем

З 85-річчям вчителя-пенсіонера Ігровицької школи  
Тетяну Іванівну Пушкіну прийшли привітати  

Наталія Берко, Надія Мокрицька, Стефанія Мирюта, Галина 
Голик, Степан Мокрицький, Федір Берко, Олександра 
Мокрицька, Любов Бурмака, Володимир Мокрицький.

Надія ЗЮБРОВСЬКА, 
директор меморіального музею 

Соломії Крушельницької  
в с. Біла Тернопільського 

району, член Всеукраїнського 
товариства краєзнавців. 

Слова Шевченко, Україна, 
батько й мати стоять в одно-
му ряду для кожного україн-
ця. Стоять так близько й 
щільно, що здаються єдиним 
цілим.

Шевченка ми називаємо осно-
воположником  новітньої  україн-
ської літератури і мови. Та він був 
ще основоположником наших го-
ловних національних ідей і політич-
ної волі, незалежності народу, дер-
жавності нації, рівності між людь-
ми. Він був провідником основних 
принципів нашої національної мо-
ралі: людина мусить мати серце, 
зігріте добром, правдою, справед-
ливістю, любов’ю до світу. Тим він 
дорогий нам і буде дорогий нашим 
дітям та внукам. Кожна українська 
хата, в якій на покутті висів портрет 
Шевченка, а на полиці лежав “Коб-
зар”, була твердинею духу наро-
ду. 

У родині Крушельницьких “Коб-
зар” Шевченка був настільною 
книжкою, родинними святощами. 
З ним юна Соломійка не розлуча-
лася і в дитячому віці, і під час на-
вчання у Львівській консерваторії, і 
під час виступів за кордоном. Бать-
ко Соломії, Амвросій Васильович, 
організувавши в селі “Просвіту”, 
ніс Шевченкове слово до людей. 
Юна Соломійка з сестрами декла-
мували вірші поета на домашніх 
концертах та серед селян.

Іще не раз, уже зрілою співач-
кою, Соломія читатиме напам’ять 
вірші поета в різних куточках землі. 
“Кобзаря” Шевченкового маю…” 
— писала співачка в листі до Ми-
хайла Павлика 16 січня 1894 року.

У 1883 році на Шевченківському 
концерті  у Тернополі відбувся пер-
ший привселюдний виступ Соломії 
Крушельницької, яка виконувала 
пісню на слова Т. Шевченка, муз. 
М. Лисенка “На городі коло бро-
ду”. Співала в хорі при товаристві 
“Руської бесіди”, створеному ди-
ригентом Євгенією Барвінською за 
участю Антона Крушельницького. 
Були започатковані Шевченківські 
вечори в Тернополі, в яких брали 
участь сестри Крушельницькі, зба-
гачуючи свій репертуар піснями на 
слова Тараса Шевченка. Разом із 
відомим хором О. Вітошинського з 
Денисова співали “Заповіт” на му-
зику С. Воробкевича, а Осипа Кру-
шельницька читала  “Тополю”.

Навчаючись у Львівській кон-
серваторії, Соломія бере участь в 
шевченківських ювілейних вечорах 
львівського “Бояна”. Виступає у 
Львові на концертах до 34-х  
(1895 р.), 36-х (1897 р.) роковин з 
дня смерті поета.

Крушельницькій вручили лавро-
вий вінок на знак визнання “патрі-
отичної готовності, з якою співачка 
причиняється кожного року до зве-
личення Шевченкового свята”. 
Крім сольних виступів, Соломія спі-
ває в дуетах і квартетах разом з 
видатними українськими співаками 
М. Менцинським , М. Левицьким, 
О. Мишугою. В репертуарі співачки 
було 14 пісень на слова Т. Шевчен-
ка.

У 1897 році, під час гастролей 
в Одесі, разом із сестрою Оле-
ною Соломія зустрічалася із Мар-
ком Кропивницьким, Миколою 
Комаровим та шанувальниками її 
таланту, читала поезії — декламу-
вала “Тополю” та “Кавказ” , співа-
ла пісні на слова Шевченка. Як і в 
молоді роки, так і згодом, ставши 
знаменитою, Соломія Крушель-
ницька не зраджувала традиції 
вшановувати пам’ять великого 
поета участю в ювілейних вечо-
рах на його честь, виконуючи тво-
ри українських композиторів на 
слова Великого Кобзаря. “Сего 
місяця відбудеться концерт вели-
кий в честь Шевченка… Сольову  
партію сопранову відспіває п. 
Крушельницька”, — писав  Денис 
Січинський в газеті “Діло” в 1895 
році. Соломія брала участь в шев-
ченківських концертах в Стрию, 
Жидачеві, Коломиї. Співала на 
концертах, приурочених пам’яті 
Великого Кобзаря і під час своїх 
гастролей Північною Америкою у 
Нью-Йорку, Чикаго, Філадельфії, 
Йонкерсі, Пітсбурзі, Вінніпезі, Отта-
ві, Клівленді, Детройті. Співачка 
своїми піснями в США і Канаді не 
лише пошановувала геній Шевчен-
ка, але й давала благодійні кон-
церти, кошти від яких пішли на 
спорудження пам’ятника Кобзареві 
в Нью-Йорку.

Брати Соломії Антін та Володи-
мир також брали участь у Львові в 
шевченківських вечорах. Антін був 
одним із організаторів концерту 
пам’яті Шевченка в Кракові (1890 
р.), розповсюджував на Тернопіль-
щині ноти українських композито-
рів на слова поета, був одним із 
організаторів музичного видавни-
цтва 1885 р. у Львові. На цих тво-
рах зростав і виховувався талант 
його сестер Марії, Емілії, Ганни 
Крушельницьких.

Активною учасницею в шевчен-
ківських концертах 1901-1906 рр. 
була Ганна Крушельницька, висту-
пивши у Львові, Стрию, Чернівцях, 
Заліщиках. На одному з конкурс-
них концертів львівського “Бояна” 
Ганна Крушельницька отримала 
премію за прекрасне виконання 
пісень на слова Тараса Шевченка.

Родина Крушельницьких про-
кладала стежку до “Кобзаря”, якою 
міг іти народ. Ця книга, призначена 
для нашого спасіння і самоутвер-
дження. Шевченко висуває перед 
нами ідеї, до яких ми щойно почи-
наємо доходити розумом.

“Кобзар” Шевченка  
в родині Крушельницьких

Оксана ЮСЬКЕВИЧ,  
вчитель історії НВК 

“Великобірківська ЗОШ  
І-ІІІ ст.- гімназія ім. Степана 

Балея”.

Наш народ пережив страхіття 
війни, мужньо витримав усі 
випробування і доклав вели-
чезних зусиль, аби звільнити-
ся від окупантів. Ідуть роки, 
але війна не забувається. 
Знову і знову озивається во-
на у свідомості поколінь, три-
вожить уяву, змушує замис-
люватися над подіями. 

Хіба можна забути тих, хто по-
ліг у боях, хто віддав життя заради 
щастя інших? І як прикро, що су-
часники знаючи ціну миру, на 
жаль, знову розглядають війну, як 
можливість розв’язання конфлікту. 

Який сьогодні крихкий той мир, за 
який світ заплатив дорогу ціну — 
мільйони людських життів. Адже 
тільки українських синів і дочок 
полягло більше 10 млн. Визволен-
ня краю — подвиг наших батьків, 
дідів та прадідів.

Майже 70 років відділяє нас 
від цих буремних воєнних подій. 
Для історії це небагато, а для  
людини — майже все життя. Роки 
стерли з пам’яті чимало дат, по-
дій, але ті, хто були пов’язані з 
війною, живуть в ній і досі. 21 бе-
резня минуло 70 років з дня ви-
зволення Великих Бірок від фа-
шистської окупації. В цей день у 
НВК “Великобірківська ЗОШ І-ІІІ 
ст.- гімназія ім. С. Балея” відбула-
ся тематична лінійка, присвячена 
саме цій події, яку провели учні  
9-А класу. Вони розповіли про іс-
торію визволення від німецької 

окупації. Поезія, інсценізація, іс-
торичні факти та воєнні мелодії 
спонукали усіх присутніх поверну-
тися в минуле. Доповнив розпо-
віді учнів цікавими фактами про 
визволення Великобірківський 
селищний голова Роман Євгено-
вич Мацелюх.

Зал вшанував хвилиною мов-
чання героїв, які ціною власного 
життя звільнили селище від оку-
пантів. Фінальна пісня “Нам є що 
захищати” патріотично налашту-
вала усіх присутніх захищати Бать-
ківщину та відстоювати мир. Після  
лінійки учні та вчителі, директор 
школи-гімназії Володимир Михай-
лович Польчій, селищний голова 
Роман Євгенович Мацелюх разом 
із працівниками Великобірківської 
селищної ради та БТШ поклали 
квіти на могили воїнів Червоної 
Армії та воїнів УПА.

“Нам є що захищати”
21 березня минуло 70 років з дня визволення 

Великих Бірок від фашистської окупації

Учні НВК “Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ст.- гімназія  
ім. Степана Балея” біля пам’ятника воїнам-визволителям.

Відбулися збори колективу ви-
конавчого апарату Тернопільської 
обласної ради, під час яких пра-
цівники вирішили перерахувати 
одноденну заробітну плату сім’ї 
загиблого військового Сергія Ко-
куріна. “Від ворожої кулі обірва-
лось життя молодого, відважного, 
відданого Україні та присязі вій-
ськового. Сергій Кокурін — взірець 
справжнього захисника рідної 
землі, вірності народу та військо-
вій честі. Будучи росіянином за 
походженням, прапорщик Кокурін 
був свідомим громадянином Укра-
їнської держави. Скорбота та біль 
втрати прийшли у його родину. 
Ми усією громадою маємо подя-
кувати рідним героя та підтримати 
їх”, — підсумував думку колективу 
виконавчого апарату голова Тер-
нопільської обласної ради Василь 
Хомінець.

Довідково: 18 березня 2014 ро-

ку, на 37-му році життя, виконуючи 
службовий обов’язок на спосте-
режній вежі під час штурму 13-го 
фотограмметричного центру Цен-
трального управління воєнно-
топографічного та навігації Голов-
ного управління оперативного за-
безпечення Збройних сил України 
у місті Сімферополь, героїчно за-
гинув прапорщик Сергій Кокурін. 

Усі, хто бажає долучитися до 
колективу виконавчого апарату 
Тернопільської обласної ради та 
матеріально підтримати сім’ю пра-
порщика Сергія Вікторовича Коку-
ріна, можуть переказати кошти 
вдові військовослужбовця на раху-
нок: АТ “ИМЕКСБАНК”, МФО 
328384, ЕДРПОУ 20971504, раху-
нок 26205110392003. Призначен-
ня платежу: для зарахування на 
основний рахунок 
26208635303002, Кокуріна Олена 
Юріївна.

Героям слава! ●

Виконавчий апарат Тернопільської 
обласної ради вирішив надати 

допомогу сім’ї вбитого 
окупантами прапорщика



10 П’ятниця, 28 березня 2014 року Акценти
Вірші з конверта ●Це повинен знати кожен ●

Тернопільська районна ор-
ганізація Товариства Чер-
воного Хреста України і 
редакція газети “Поділь-
ське слово” в умовах ни-
нішньої суспільної напруги 
та оголошеної часткової 
мобілізації в зв’язку з 
агресією російських військ 
на південно-східних кор-
донах України започатко-
вують рубрику з основ на-
дання першої медичної 
допомоги “Це повинен 
знати кожен”.

Адже для порятунку життя 
людини часто є визначальною 
саме перша допомога — до мо-
менту прибуття бригади “швид-
кої”. Тому ці ази треба і знати, 
і вміти.

Огляд місця 
надзвичайної події 
та оцінка ситуації
При огляді місця події необ-

хідно дати собі відповіді на такі 
запитання:

— Чи безпечне місці приго-
ди?

— Що відбулося?
— Скільки постраждалих?
— Чи в змозі присутні, якщо 

вони є, вам допомогти?
При огляді місця пригоди 

звертайте увагу на все те, що 
може загрожувати вашій без-
пеці (оголені електродроти, ін-
тенсивний дорожній рух, улам-
ки, які падають тощо).

Ніколи не ризикуйте, інакше 
ви можете опинитися в ролі 
другого постраждалого.

В ситуації підвищеної небез-
пеки допомога повинна нада-
ватися професійними співро-
бітниками служб, які мають від-
повідну підготовку та споря-
дження.

Спробуйте визначити, що 
відбулося. Деталі дуже важливі, 
особливо коли постраждалий 
непритомний, а свідки пригоди 
відсутні.

Подивіться, чи немає на міс-
ці пригоди інших постражда-
лих. Якщо один із постражда-
лих стогне від болю або стікає 
кров’ю, ви можете не помітити 
другого постраждалого, який 
не подає ознак життя з причи-
ни втрати свідомості. Дуже час-
то з поля зору упускають ма-
леньких дітей. Будьте уважні: 
якщо потрібно, залучайте до 
процесу надання допомоги 
присутніх на місці пригоди, пе-
рехожих. Вони можуть виклика-
ти “швидку” та допомогти вам у 
наданні першої допомоги.

Проведення 
первинного огляду 

постраждалого
При первинному огляді по-

терпілого ви визначаєте: свідо-
мість, прохідність дихальних 
шляхів, наявність дихання.

Звертаємо вашу увагу, що 
наявність ознак кровообігу — 
пошуки пульсу — проводити не 
потрібно. Не зволікайте з викли-
ком “швидкої”, підключіть до ви-
клику когось із присутніх на міс-
ці пригоди.

Дія №1. Перевірка свідомос-
ті. Відбувається за схемою 
“бачу-чую-відчуваю”. 

Бачити — подивіться на по-
страждалого, чи не втратив він 
свідомість.

Чути — запитайте у постраж-
далого, чи потрібна йому допо-
мога. 

Відчувати — якщо відповіді 
немає, злегка стисніть трапеце-
видний м’яз постраждалого, не 
штовхайте та не переміщуйте 
його.

Дія №2. Забезпечення про-
хідності дихальних шляхів.

Кожна людина, яка спромож-
на говорити або кричати, зна-
ходиться у свідомому стані і 
дихальні шляхи в неї відкриті. 
Якщо постраждалий непритом-
ний, м’язи язика розслаблюють-
ся і може відбуватися його за-
падання, що призводить до не-
прохідності дихальних шляхів. 
Це загрожує життю людини.

Необхідно закинути голову 
постраждалого та підняти під-
боріддя.

Якщо у вас є підозра на трав-
му шиї у потерпілого, викорис-
товуйте інший метод для від-

криття дихальних шляхів, який 
має назву “висунення нижньої 
щелепи без закидання голови”.

Дія №3. Перевірка наявності 
дихання.

Щоб визначити наявність ди-
хання у постраждалого, який 
знаходиться у несвідомому ста-
ні, зробіть наступне: наблизьте 
ваше обличчя до рота і носа по-
страждалого так, щоб можна 
було почути і відчути повітря 
при видиху. При цьому спосте-
рігайте за підняттям та опускан-
ням грудної клітки постражда-
лого. Визначення наявності ди-
хання проводимо протягом 10 
секунд.

Якщо постраждалий дихає, 
треба покласти його у відновне 
положення. Як це зробити, ми 
розглянемо далі.

Виклик швидкої 
допомоги

Для виклику швидкої допомо-
ги телефонуйте “103”! За номе-
ром телефону екстреного ви-
клику відповідає диспетчер. Ця 
людина вирішує, яких спеціаліс-
тів необхідно направити на міс-
це пригоди, а також може про-
інструктувати вас щодо надання 
першої допомоги до прибуття 
бригади. Таким чином, ви або 
інша людина, що викликає 
швидку, повинні повідомити 
диспетчеру достовірну інформа-
цію, а саме: точне місце приго-
ди, адресу або місцезнаходжен-
ня, вказавши назву населеного 
пункту. Якщо можете, назвіть 
найближчі вулиці, що перехре-
щуються, назву будівель, інші 
орієнтири.

Продовження в наступному 
номері “Подільського слова”.

Перша допомога Рідна мова
Рідна мова — кольорова,
Українська, веселкова.
Ти прислухайся до неї
І почуєш водограй.
В ній волошки зацвітають
Й соловейки так співають!
Мова наша колискова,
Батьківська і материнська.
Ти цвітеш, а ми радієм
І тебе любити вмієм.
Твої звуки, голос, силу —
Всю красу чарівну й милу. 

Тетянка БОСЮК, 
учениця 6 класу  

Байковецької ЗОш І-ІІ ст.

Моя канарка
Моя канарка — пташка 

невеличка,
Як горобчик, щиглик чи 

синичка.
Дзьобик — маленький, 

зерно дзьоба жваво,
Ним кожну пір’їнку перебере, 

розправить.
Лапки у неї невисокі, тоненькі,
Ними за гілки чіпляється 

вправненько.
Я свою пташку щодня 

доглядаю,
Прибираю у кліточці, 

водичку міняю.
Що за мелодії линуть із ганку?
Це моя канарка будить 

мене зранку,
Пісні її ніжні, дзвінкі, мелодійні,
А рухи — пластичні, навіть

 граційні.
Друзі наші менші — це наша 

потіха,
Скільки ж вони радості

 приносять і сміху.
Канарки серед них — 

справжнісіньке диво.

Тож дружіть з ними і 
живіть щасливо. 

Катерина КРІЛЬ, 
учениця 5 класу  

Байковецької ЗОш І-ІІ ст.

Світлій 
пам’яті тата
Вже березень втішає нас

 весною,
Так хоче говорити він зі мною.
Сумна вже стала наша рідна

 хата,
Бо там немає вже й не буде 

тата.
Сльозина котиться з очей

 весь час.
Я знаю, тату, молишся за нас.
Сумуєм всі, рідненький, 

за тобою,
Дзвенить твоя душа не співом,

 а журбою.
Ми пам’ятаємо натрудженії

 руки,
Твій погляд ніжний 

згадують онуки.
Був прикладом для нас і 

вірним другом,
І милувався ти пахучим полем,

 лугом.
Був ти господарем і 

справжнім мужем,
І доброю людиною — так скаже

 кожен.
Молись за нас і за щасливу

 долю,
Молись за Україну, її волю.
Проси у Бога всім нам щастя

 й сили,
І спочивай, татусю рідний, 

з богом й з миром.
 

Любов КОЗУБ,  
с. Байківці Тернопільського 

району.

Треба знати ●

Михайло НАЦЮК,  
начальник Тернопільського 

районного управління юстиції.

  Що ж потрібно робити, якщо 
втрачено, пошкоджено чи зі-
псовано свідоцтво про право 
власності на нерухоме май-
но, видане органом місцево-
го самоврядування або міс-
цевою держадміністрацією, 
державний акт на право при-
ватної власності на землю, 
державний акт на право влас-
ності на землю, державний 
акт на право власності на зе-
мельну ділянку, реєстрація 
яких проведена до 1 січня 
2013 року?

Питання відновлення втрачено-
го, пошкодженого чи зіпсованого 
правовстановлюючого документа 
визначено “Порядком державної 
реєстрації прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень”, затвердженим по-
становою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 17 жовтня 2013 р. № 868, 
який набрав чинності з 11 лютого 
2014 року (надалі — Порядок).

Відповідно до пункту  37 По-
рядку, одними із документів, що 
підтверджують виникнення, пере-
хід та припинення речових прав на 
нерухоме майно, є свідоцтво про 
право власності на нерухоме май-
но чи його дублікат, видані до 1 
січня 2013 р. органом місцевого 
самоврядування або місцевою 
держадміністрацією; державний 
акт на право приватної власності 
на землю; державний акт на право 
власності на землю; державний 
акт на право власності на земель-
ну ділянку або державний акт на 
право постійного користування 
землею.

Якщо особа із тих чи інших об-
ставин втратила, пошкодила чи зі-

псувала зазначений документ, у 
такому випадку, відповідно до 
пункту 48 Порядку, для проведення 
державної реєстрації права влас-
ності до реєстраційної служби за 
місцем розташування нерухомого 
майна подаються:

1. Завірена в установленому по-
рядку органом, що видавав доку-
мент, копія примірника втраченого, 
пошкодженого чи зіпсованого до-
кумента. Копію такого документа 
можна отримати на земельну ді-
лянку у відповідному територіаль-
ному органі Держземагентства 
України, яким видавався держав-
ний акт; на будинки, приміщення 
тощо — у відповідному бюро тех-
нічної інвентаризації;

2. Оголошення про втрату до-
кумента у регіональних друкова-
них засобах масової інформації 
за місцем розташування нерухо-
мого майна, в якому повинні бути 
зазначені назва документа, його 
номер і дата видачі, на чиє ім’я 
виданий, яким органом (крім ви-
падків пошкодження чи псування 
документа).

За результатами розгляду за-
яви та документів, необхідних 
для проведення державної реє-
страції прав, державний реє-
стратор реєстраційної служби 
проводить державну реєстрацію 
права власності з видачею свідо-
цтва на заміну втраченого, по-
шкодженого чи зіпсованого до-
кумента. У свідоцтві зазначаєть-
ся серія, номер, назва, дата ви-
дачі та суб’єкт, який здійснив 
видачу втраченого, пошкоджено-
го чи зіпсованого документа.

 Відповідно до постанови Кабі-
нету Міністрів України від 21 листо-
пада 2012 р. № 1204, за надання 
інформації з реєстру у формі ви-
тягу справляється плата у розмірі 
120 гривень.

Якщо втрачено документи 
на право власності

Байковецька сільська рада оголошує конкурс для визначення 
суб’єкта підприємницької діяльності для забезпечення кваліфікова-
ного утримання і обслуговування житлового фонду, належного са-
нітарного стану прибудинкових  територій, проведення виробничої 
та іншої господарської діяльності, яка задовольняє соціально-
побутові потреби жителів багатоквартирних житлових будинків за 
адресами в с. Байківці: вул. Корольова, 3, та вул. Корольова, 5. 

Документи для участі в конкурсі необхідно подати до 4 квітня 
2014 року за адресою: село Байківці, вул. Січових Стрільців, 43.

Конкурс відбудеться 8 квітня 2014 року о 10.00 за адресою:  
с. Байківці, вул. Січових Стрільців, 43.

Анатолій КУЛИК, 
Байковецький сільський голова.

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

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

Місце розташування майдан-
чиків будівництва: землі Товсто-
лузької сільської ради.

Характеристика діяльності 
(об’єкта): цех переробки яєць.

Технічні і технологічні дані: 33 
тис. шт. яєць (2 тони)(види та 
обсяги продукції, що виробля-
ється, термін експлуатації).

Соціально-економічна необ-
хідність планованої діяльності: 
забезпечення населення продук-
тами харчування (яйце столове).

Потреба в ресурсах при будів-
ництві і експлуатації:

земельних — 2,1 га на власних 
орендних землях (площа земель, 
що вилучаються в тимчасове і 
постійне користування, вид ви-
користання);

сировинних — 33 тис. шт. 
яєць з власного виробництва 
(види, обсяги, місце розробки і 
видобутку, джерела отримання);

енергетичних (паливо, елек-
троенергія, тепло) — 190 кВт 
електроенергії від існуючої під-
станції, газу природного — 120 

м3 на годину, фреон неозоноруй-
нуючий;

водних — 2,1 м3 на добу з 
власних свердловин (з них 0,33 
м3 — зворотне водопостачання, 
0,4 м3 — для пари (обсяги, необ-
хідна якість, джерела водозабез-
печення);

трудових — 25 осіб;
транспортне забезпечення 

(при будівництві й експлуатації) 
— по найму.

Екологічні та інші обмеження 
планованої діяльності за варіан-
тами — немає.

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

Можливі впливи планованої 
діяльності (при будівництві й екс-
плуатації) на навколишнє серед-
овище: клімат і мікроклімат — не 
впливає;

повітряне — метан, 
NO

2
,N

2
O,CO,CO

2
, фреон, речови-

ни у вигляді суспендованих твер-
дих част.; 

водне  — 0,7м3/добу в проек-
тований вигріб; на очисні спору-
ди м. Тернополя — за догово-
ром;

грунт — не впливає;
рослинний і тваринний світ, 

заповідні об’єкти — не впливає;
навколишнє соціальне серед-

овище (населення) — не впли-
ває;

навколишнє техногенне се-
редовище — не впливає.

Відходи виробництва і можли-
вість їх повторного використан-
ня, утилізації, знешкодження або 
безпечного захоронення: вироб-
ничі відходи — шкаралупа яйця 
— як добриво на поля, побутові 
відходи — сміттєзвалище.

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

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

Зауваження приймаються про-
тягом 30 календарних днів з дня 
опублікування оголошення за 
адресою: м. Тернопіль, м-н Пе-
ремоги, 1, Тернопільська рай-
держадміністрація.

 
Замовник — директор ПАТ 

“Птахофабрика 
“Тернопільська” Сачик П. Л. 

Генпроектувальник — 
директор ТОВ 

“Промбудпроект”  
Стойків Д. П.

Заява про наміри
Оголошення ●
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п’ятниця, 4 квітня

субота, 5 квітня

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.
09.55 Час-Ч.
10.10, 15.30, 18.50 
      Громадське телебачення.
12.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.10, 18.05, 21.15 Дiловий
        свiт.
12.45 “Єдина країна”.
14.45 Euronews.
14.55 Дiловий свiт.
         Агросектор.
15.15 Брифiнг Кабмiну 
       України.
19.30, 21.30 Шустер-LIVE.
05.50 Дiловий свiт. 
         Агросектор.

канал “1+1”
06.05, 07.00, 08.00, 
       09.00 “ТСН”.
06.45, 07.10, 08.05,
        09.10 “Снiданок з 1+1”.
10.00 “Чисто-ньюз”.
10.15 “Красуня за 12
        годин 2”.
11.10 “Сiмейнi мелодрами 3”.
12.05 Т/с “Справа лiкарiв”.
13.00 Т/с “Склiфосовський
         2”.
14.50 Т/с “Кохання у 
        великому мiстi 3”.
15.45 “Свати 5”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Асi”.
19.30 “ТСН”.
20.30 “Сказочная Русь”.
21.10 “Вечiрнiй Київ - 2013”.
22.50 “В мережi”.
23.50 Х/ф “Майстер”. (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 Т/с “Синiвський
        обов`язок”.
00.20 Х/ф “Ася”.

ICTV
06.00 Свiтанок.
07.00 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.
13.15 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”.
22.10 Т/с “Лiсник”.
23.55 Х/ф “Iдеальна
           втеча”. (2).

стб
05.50 “Чужi помилки”.
06.30 Х/ф “Людина 
      народилася”.
08.15 “Неймовiрна 
        правда про зiрок”.
09.45 Х/ф “Подаруй 
       менi життя”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.30 “Неймовiрна 
       правда про зiрок”.
20.00 “Холостяк 4”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.45 “Холостяк 4”.
00.15 “Холостяк 4.
          Як вийти замiж”.
01.10 Х/ф “Термiново,
          шукаю чоловiка”.

новий канал
06.15 М/с “Панда Кунг-Фу”.
07.00 Пiдйом.
08.00 Т/с “Воронiни”.
08.55 Т/с “Не родись 
      вродлива”.
09.50 Т/с “Воронiни”.
14.00 М/с “Панда Кунг-Фу”.
15.20 Т/с “Щоденники Керрi”.
16.10 Т/с “Татусевi дочки”.
17.05 Т/с “Не родись 
           вродлива”.

18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Т/с “Воронiни”.
21.00 Серця трьох.
23.25 Т/с “Друзi”.
00.20 Х/ф “Салон краси”.

тРк «україна»
06.00, 13.00 Т/с “Подружжя”.
07.00, 9.00, 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 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.45 Майдан. Точка вiдлiку.
22.00 Подiї дня.
22.30 Т/с “Глухар”.

к1
06.00 “Шеф-кухар”.
06.30 “Top Shop”.
07.30, 16.00 Т/с “Моя
        прекрасна няня”.
09.00 М/с “Маша i Ведмiдь”.
10.00 Т/с “Всi жiнки 
        вiдьми”.
13.30 Т/с “Дикий ангел”.
15.00, 19.20 “Орел i решка”.
17.30, 23.50 “Розсмiши 
       комiка”.
18.20 “Звана вечеря”.
20.15 “КВК-2014”.
22.40 “Прожектор 
       Перiс Хiлтон”.
00.45 “Нiчне життя”.

нтн
05.20 Т/с “Квиток у гарем”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Т/с “Вулицi 
       розбитих лiхтарiв-3”.
12.55 Т/с “Шаповалов”.
14.55, 17.00 Т/с “Зграя”.
16.45, 19.00 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Вовчий острiв”.
21.20 Х/ф “Лара Крофт 
       розкрадачка гробниць:
       Колиска життя”.
23.30 Х/ф “Людина,
        яка бiжить”. (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 6 кадрiв.
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 “Квант
        милосердя”. (2).
22.00 Х/ф “Мiльйон рокiв
         до нашої ери-2”. (2).
23.45 Надто грубо
        для Ю-туб’а.

перший канал 
(україна)

05.00, 8.00, 11.00, 14.00
     Новини.
05.05, 8.15 Телеканал 
        “Доброго ранку”.
09.05 “Контрольна закупiвля”.
09.40 “Жити здорово!”
10.35, 14.50 “Iстина десь
        поряд”.
11.15 “Модний вирок”.
12.15 “Зрозумiти.
        Пробачити”.
13.00 Iншi новини.
13.20 “Час обiдати!”
14.15 “Справа ваша...”
15.15 “Вони i ми”.
16.05 “У наш час”.
17.00 Вечiрнi новини.
18.05 “Чекай на мене”.
18.55 “Людина i закон”.
20.00 “Час”.
20.30 “Поле чудес”.
21.30 “Надбання Республiки”.
23.40 “Вечiрнiй Ургант”.
00.35 Х/ф “Iнтердiвчинка”.

РтР-планета
07.00 “Ранок Росiї”.
10.55 “Вся Росiя”.
11.05, 16.55 Новини 
        культури.
11.20 “Кiновiйни 
        по-радянськи”.
12.15 “Про найголовнiше”.
13.00, 16.00, 19.00 Вiстi.
13.25, 16.10, 18.40 Мiсцевий
          час. Вiстi Москва.
13.40, 6.10 Т/с “Господиня
         моєї долi”.
14.25 “Особливий випадок”.
15.10 Х/ф “Бухта зниклих
         дайверiв”.
16.25 “Генiї i лиходiї”. 
         В. Обручев.
17.05 Т/с “Поки 
         станиця спить”.
17.55 Т/с “Особиста справа”.
19.55 “Прямий ефiр”.
20.50 “Поєдинок”.
23.05 “Живий звук”.

канал “2+2”
06.00 М/ф.
06.15 “Обережно, модерн!”
07.00, 16.30 Т/с 
       “Солдати-15”.
09.00, 18.30 “Новини 2+2”.
09.30 Х/ф “Завтра 
       була вiйна”.
11.20 “Нове Шалене вiдео 
      по-українськи”.
13.00 “Облом.UA. Новий 
        сезон”.
14.30 Т/с “Пильна робота”.
19.00 “Королi рингу”.
    “Українськi Отамани” 
    “Росiйська боксерська
     команда”.
21.35 Х/ф “Тiльки
         сильнiшi”. (2).
23.30 Х/ф “Урок 
       виживання”. (3).

тонiс
06.00 “Таке спортивне життя.
         Олена Костевич”.
06.30, 9.30, 15.00, 18.30,
     21.00 “Служба новин
     “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 Злочин столiття.
11.00, 21.35 Ми пам’ятаємо
         Мерилiн.
12.25 “Цивiлiзацiя Incognita”.
13.10 “Свiтськi хронiки”.
14.00, 22.45 Монстри
        всерединi мене.

16.20 Д/с “60 найбiльш 
      смертоносних тварин”.
17.50 Тлумачення сновидiнь.
19.00 У гостях у 
     Д. Гордона. 
    Гаврило Попов.
00.00 “Красивi та 
       амбiцiйнi”. (3).

нтв-свiт
05.00 “НТВ вранцi”.
07.10 “Дикий свiт. Експедицiя
     Тимофiя Баженова”.
08.05 Т/с “Рубльовка. Live”.
09.00, 12.00, 15.00, 
       18.00 Сьогоднi.
09.25 “Очна ставка”.
10.30 Рятувальники.
11.05 Т/с “Вулицi 
       розбитих лiхтарiв-10”.
12.35 “До суду”.
13.35 Суд присяжних.
14.35, 17.35 Огляд. 
         Надзвичайна подiя.
15.30 “Суд присяжних. 
       Остаточний вердикт”.
16.40 “Справа лiкарiв”.
18.35 “Прокурорська
        перевiрка”.
19.50 “Говоримо 
       i показуємо”.
20.45 Т/с “Морськi 
      дияволи. Смерч Долi”.
00.40 “Школа лихослiв`я”.

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
09.00 Х/ф “Украли зебру”.
10.15, 20.00 Жарт за жартом.
11.15, 17.30 Т/с “Клон”.
13.45, 21.00 Т/с “Аннушка”.
15.35 Х/ф “Дорога моя
        людина”.
22.50 Х/ф “Золотий пил”.
01.05 Бiйцiвський клуб.

Мега
06.00, 23.30 Загадки 
       Всесвiту.
06.50 Тварини крупним 
       планом.
07.40 Божевiльнi розумники.
08.40, 14.30 Османи:
         таємницi султанiв.
09.30 Секретнi iсторiї.
10.30 Мiстична Україна.
11.30, 16.30 У пошуках 
         пригод.
12.30 Жертви природи.
13.30 В очiкуваннi кiнця свiту.
15.30, 21.30 Сучаснi дива.
17.30, 20.30 Фантастичнi
         iсторiї.
18.30 У пошуках iстини.
19.30 Епiдемiя. Атака 
        з космосу.
22.30 Життя.
00.30 Покер.

ут-1
06.00 Пiдсумки.
06.30 На слуху.
07.00 Шустер-LIVE.
11.20, 20.50 Час-Ч.
11.30 Армiя.
11.40 Православний вiсник.
12.15, 15.20, 19.10, 21.35
       Громадське телебачення.
14.00 Театральнi сезони.
17.30 Головний аргумент.
17.35 В гостях у Д. Гордона.
18.40 Український акцент.
21.00 Пiдсумки дня.
22.50 Мегалот.
22.55 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Вiд першої особи.
23.35 Х/ф “Пiчки-лавочки”.

канал “1+1”
06.00 “ТСН”.
07.00 “Хто там?”
07.55 М/с “Король-Лев”.
08.45 “Свiтське життя”.
09.45 “Сказочная Русь”.
10.25 “Свати 5”.
14.40 “Вечiрнiй Київ - 2013”.
16.25 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка 5”.
19.30 “ТСН”.
20.15 “Вечiрнiй квартал”.
22.20 Х/ф “1+1”.
00.30 Х/ф “Сахара”.

інтер
06.20 Х/ф “Ася”.
08.00 “Школа доктора 
        Комаровського”.
08.30 “Сценарiї любовi”.
09.30 Новини.
10.00 Д/ф “Цвiль”.
11.50 Х/ф “За сiмейними 
        обставинами”.
14.45 Т/с “Шлюб за заповiтом
       2: Повернення Сандри”.
16.55 Т/с “Шлюб за заповiтом 
         3: Танцi на вугiллi”.
20.00 “Подробицi”.
20.35 Т/с “Усе спочатку”.
00.50 Х/ф “Дорога моя 
        донечка”.

ICTV
06.35 М/ф “Опудало”.
07.55 Зiрка YouTube.
09.00 Дача.
09.50 Х/ф “Дiамантовий
         полiцейський”.
11.30 Т/с “Братани 3”.
12.45 Факти. День.

13.15 Т/с “Братани 3”.
13.40 Т/с “Топтуни”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
20.05 Т/с “Топтуни”.
21.50 Х/ф “Орел 
      дев`ятого легiону”. (2).
23.45 Х/ф “Триста
          спартанцiв”. (2).

стб
07.05 “Караоке на Майданi”.
07.55 “Їмо вдома”.
09.00 “Усе буде смачно!”
10.45 “Кохана, ми 
         вбиваємо дiтей”.
12.35 “Холостяк 4”.
17.05 “Хата на тата”.
19.00 “Україна має талант! 6”.
21.10 “Детектор брехнi 5”.
22.40 “Я соромлюся 
       свого тiла”.
00.30 Х/ф “Одружений 
       холостяк”.

новий канал
05.45 М/с “Маска”.
07.40 Ревiзор.
12.30 Пристрастi за Ревiзором.
13.55 Т/с “Воронiни”.
18.20 М/ф “Три богатирi i 
      Шамаханська цариця”.
20.00 Х/ф “Двоє: Я i моя тiнь”.
22.00 Педан-Притула шоу.
23.50 Х/ф “Бурлеск”. (2).

тРк «україна»
07.00, 19.00 Подiї.
07.20 Т/с “Iнтерни”.
08.30 Т/с “Iнтерни”.
10.00 Один за сто годин.
11.00 Т/с “Чужа жiнка”.
15.00 Х/ф “Вiдпустка”.
17.00 Футбол. Українська
       Прем’єр-лiга. “Шахтар” 
       (Донецьк) 
      “Карпати” (Львiв).
20.00 Говорить Україна
        Вiкенд.
21.35 Т/с “Я  ангiна!”
01.30 Х/ф “Iндi”. (2).

к1
06.00 “Шеф-кухар”.
06.30 “Top Shop”.
07.30, 12.50 М/с “Маша
          i Ведмiдь”.
10.00 М/ф “Джек iз Амазонки”.

11.20 Х/ф “Принци повiтря”.
15.00 “Орел i решка. СРСР”.
16.50 “Орел i решка. Шопiнг”.
17.45 Х/ф “Школа виживання”.
19.40 “Вечiрнiй квартал”.
21.30 Т/с “Надприродне”. (2).
23.10 Х/ф “Красунчик
        Алфi”. (3).
01.00 Х/ф “Невловимий”. (2).

нтн
04.45 Т/с “Зграя”.
07.50 Т/с “Вулицi 
         розбитих лiхтарiв-3”.
11.30 “Речовий доказ”. 
       Небезпечний флiрт.
12.00 “Головний свiдок”.
13.00, 18.00 “Випадковий
       свiдок”.
13.30 “Правда життя. 
         Професiя гуморист”.
14.00 “Переломнi 80-тi”.
14.55 “Що робити?”
15.50 Х/ф “Лара Крофт 
        розкрадачка гробниць: 
       Колиска життя”.
19.00 Т/с “Каменська”.
23.00 Т/с “Повернути 
         на дослiдування”.

тЕт
06.00 М/ф “Артур i його 
        зниклий друг”.
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 “Братик
       ведмедик-2”.
12.10 М/ф “Горбань iз 

       Нотр Даму-2”.
13.15 Обережно, дiти!
14.35 Панянка-селянка.
15.25 Бариня-селянка.
16.15 Х/ф “Любов на островi”.
17.50 Х/ф “Квант милосердя”.
19.50 Вiталька.
21.00 Розсмiши комiка.
22.40 Т/с “Секс i мiсто”. (2).
00.35 Х/ф “Мiльйон рокiв до
        нашої ери-2”. (2).

перший канал 
(україна)

05.00,9.00,11.00 Новини.
05.10 “Генiї i лиходiї”.
05.35 Комедiя “Здається 
        квартира з дитиною”.
06.55 “Грай, гармонь
         улюблена!”
07.30 “Смiшарики. 
         Новi пригоди”.
07.55 “Розумницi i розумники”.
08.45 “Слово пастиря”.
09.15 “Смак”.
09.55 “Життя як мiраж”.
11.15 “Iдеальний ремонт”.
12.05 “Сусiдськi вiйни”.
13.10 Комедiя “Спортлото-82”.
14.55 “Надбання Республiки”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.15 “Вiдгадай мелодiю”.
17.45 “Клуб Веселих
        i Кмiтливих”. Вища лiга.
20.00 “Час”.
20.20 “Сьогоднi увечерi”.
22.00 Комедiя 
        “Джентельмени удачi”.
23.40 “Що? Де? Коли?”
00.50 Х/ф “Сiм’я Iванових”.

РтР-планета
07.00, 10.00, 13.00 Вiстi.

07.10, 10.10, 13.20 Мiсцевий
        час. Вiстi Москва.
07.20 Х/ф “Пiвденний
         календар”.
08.55 “Планета собак”.
09.25 “Суботник”.
10.20 “Його знали тiльки в
       обличчя”. М. Парфьонов.
11.05 “Шлях додому”.
11.30 Х/ф “Наша дача”.
13.25 “Чесний детектив”.
13.55 “Чорнi дiри. Бiлi плями”.
14.40 “Шукачi”.
15.30 “Суботнiй вечiр”.
17.25 “Юрмала”.
19.00 Вiстi у суботу.
19.50 Х/ф “Людський фактор”.
23.00 “Бiла студiя”. 
        Є. Стеблов.
23.45 “Романтика романсу”.

канал “2+2”
06.00 М/ф.
06.15 “Обережно, модерн!”
07.15 “Нове Шалене вiдео
         по-українськи”.
08.00 “Облом.UA.
          Новий сезон”.
11.00 Т/с “Нове життя сищика
        Гурова. Продовження”.
19.00 Х/ф “День вiдчаю”. (2).
21.00 Х/ф “Рембо 3”. (2).
23.00 Х/ф “Унiверсальний
          солдат-4”. (3).

тонiс
06.00 Х/ф “Вождь Вiннету”.
07.30 “Будь в курсi!”
09.00 Злочин столiття.
10.25 Х/ф “Вождь Вiннету: 
        слiд головорiзiв”.
12.50 За сiм морiв.
13.50 Монстри всерединi
        мене.
15.00 Народженi вбивати.
16.00 Iкони тваринного свiту.
16.50 “Ронiн”.
17.35 Психологiя поведiнки 
         тварин.
18.15 “Цивiлiзацiя Incognita”.
18.30 “Соцiальний 
        пульс вихiдних”.
19.00 Єгипет: таємницi 
         пiрамiд.
20.00 Великi монархи 
         Єгипту.
21.00 Китайське диво.
        Дволикий Мао.

22.00 “Таємницi закулiсся 
        з О. Ржавським”.
22.30 Х/ф “Таємниця 
         сестри”. (2).
00.20 “Вихiдний, 
         пiсля опiвночi”.

нтв-свiт
06.30 Авiатори.
07.00, 9.00, 12.00, 
          15.00 Сьогоднi.
07.20 Огляд.
07.55 Головна дорога.
08.25 “Готуємо з
         Олексiєм Зимiним”.
09.25 Росiйська начинка.
09.55 “Кулiнарний двобiй”.
10.55 Квартирне питання.
12.25 Олександр 
     Журбiн. Мелодiї на згадку.
13.10 Т/с “Лiтєйний”.
15.25 “Я худну”.
16.30 “Нашi” з Левом 
         Новоженовим”.
17.20 Огляд. 
        Надзвичайна подiя.
18.00 “Центральне 
         телебачення” 
        з В. Такменєвим.
18.55 “Новi росiяни сенсацiї”.
19.50 Ти не повiриш!
20.50 Х/ф “Гiсть”.
22.45 “Гробниця богiв”.
23.35 Т/с “Справа 
         Крапiвiних”.

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
09.05 Х/ф “Снiданок на травi”.
11.35 Жарт за жартом.
12.40 Х/ф “Повторний шлюб”.
14.25 Х/ф “Заморожений”.
15.50 Х/ф “Не виходіть, 
         дiвчата, замiж”.
17.10 Х/ф “Солодка жiнка”.
18.50 Х/ф “Дивна жiнка”.
21.30 Х/ф “Рiзнi долi”.
23.30 Х/ф “Заздрiсть богiв”.

Мега
06.00 Легенди 
        бандитської Одеси.
08.00 У пошуках iстини.
09.50, 21.30 Британiя: 
         iсторiя успiху.
12.30 Життя.
15.30 Тварини-гладiатори.
17.30 Скандали 
         стародавнього свiту.
18.30 У пошуках пригод.
00.30 Таємницi науки.

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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Понеділок, 31 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 «Ти зможеш»
07.50 «Слід»
08.10 Вікно в Америку        
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Справжня ціна»
09.45 «Про нас»
11.00 Дитяча година 
12.10 Межа правди                   
13.10 Хіт-парад                                             
14.00 Х.ф. «Вишневі ночі»  
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
17.00 «Підводний світ»
17.30 «Гал-кліп»
19.00 Провінційні вісті
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Сільський календар»
20.30 ТНЕУ-калейдоскоп подій
20.40 Дім книги
21.30 «Сад, город, квітник»
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х.ф. «Клан вбивць» 
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 “Обереги”
11.30 “Стародавні культури”
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 Д/Ф “Сокиринська пам’ять”
14.00 “Пісні нашого краю”
14.15 “Людина праці”
14.30 Д/Ф “Козацькі землі України”
15.00 “Кіноісторії нашого часу”
15.30 “Екотур”
15.45 “Мій Шевченко”
16.00 “100 шедеврів”
16.15 “Чудесний канал”
17.15 “Західний експрес”
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 “Біля рідних джерел”
23.30 “Гра долі”
23.45 Д/Ф “Сокиринська пам’ять”
TV-4
вівторок, 1 квітня
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 «Підводний світ»
11.00 Дитяча година 
11.50 «Чарівний ключик»
12.10 «Музичні делікатеси»
12.40 «Відчиняй»
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Повернення Каліостро» 
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
17.00 «Підводний світ»
17.30 «Смаки культур»
19.00 Провінційні вісті
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.00 «Екологічно чисте життя»
20.30 «Життя з майбутнім»       
21.30 «Автоакадемія»
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х.ф. «Служниця 
        на замовлення» 
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 “Біля рідних джерел”
11.30 “Усмішка Анатолія Демчука”
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 Д/Ф “Асканія - Нова”
14.45 Нариси історії  культури 
         України
15.15 “Гра долі”
15.30 “Світлиця”
16.00 “Цивільний захист”
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 “Легенди Запоріжжя”
23.30 “Гра долі”
23.45 “Людина праці”
TV-4
Cереда, 2 квітня
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 «Екологічно чисте життя»
08.05 «Життя з майбутнім»       
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Підводний світ»
11.00 Дитяча година
12.10 «Гал-кліп»
12.40 «Автоакадемія»
13.10 Роксана Вікалюк, «Дійство»
14.00 Х.ф. «До вас прийшов янгол»
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
16.40 «Чарівний ключик»
17.00 «Підводний світ»
17.30 «Сад, город, квітник»

17.45 «Духовні роздуми»
19.00 Провінційні вісті
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.00 «Формула здоров’я»
21.30 «Музичні делікатеси»
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х.ф. «Копіюючи Бетховена» 
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 “Гра долі”
10.30 “Легенди Запоріжжя”
11.00 “А у нас кіно знімали”
11.30 “Іван Миколайчук. Спадщина”
12.00 “Соціальні грані”
12.30 “На часі”
13.00, 17.00, 19.00, 22.00 
        “Вісті ТТБ”
13.30 “Цивільний захист”
13.45 “Новини України”
14.00 “Зона ризику”
15.00 “Імена”
15.30 “Твої сини, Україно”
16.00 “Мій Шевченко”
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 “Земляки”
23.25 “Гра долі”
23.40 Співає Т.Гайчук
TV-4
Четвер, 3 квітня
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 «Формула здоров’я»
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Підводний світ»
11.00 Дитяча година 
12.10 «Про кіно»
12.25 «Смаки культур»
13.00 Роксана Вікалюк, «Дійство»
14.00 Х.ф. «До вас прийшов янгол»
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
17.00 «Підводний світ»
17.30 «Музичні делікатеси»
19.00 Провінційні вісті
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.00 Знати більше
21.30 «Bon appetit»
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х.ф. «Хакер» 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті
ттБ
6.00 Гімн України
6.05 “Джерело духовності”
6.25 “Мій тренер - гімнастика”
6.45 “Пісні нашого краю”
7.00 “Вісті ТТБ”

7.30 “Удосвіта”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Пісні нашого краю”
10.15 “Економічний інтерес”
10.30 “Твої сини, Україно”
11.00 “Гра долі”
11.15 “Забудь мене”
11.30 “Імена”
12.00 “Мій Шевченко”
12.15 “Надія є”
12.30 “Європа очима українця”
13.00, 17.00, 19.00, 22.00 
          “Вісті ТТБ”
13.30 “Запоріжжя туристичне”
13.45 “Новини України”
14.00 Уряд на зв’язку 
         з громадянами
14.30 “Земляки”
15.00 “Енергоманія”
15.30 Співає Т.Гайчук
16.00 “Азбука ремесел”
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 “Інновації”
21.15 “Просто неба”
21.30 “Розмова без нотацій”
22.30 “Час країни”
23.00 “Пісня, подарована Богом”
23.30 “Гра долі”
23.45 “Екотур”
TV-4
П’ятниця, 4 квітня
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 «Підводний світ»
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. «Таємний хід» 
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
17.00 «Підводний світ»
17.30 «Bon appetit»
19.00 Провінційні вісті
19.30, 21.00 Наші вітання 
20.00 ТНЕУ-калейдоскоп подій
20.10 «Сільський календар»
20.40 «Індекс небезпеки»
21.30 «Духовні роздуми»
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х.ф. «Крижана пам’ять» 
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 “Гра долі”
10.30 “Пісня, подарована Богом”
11.00 “Просто неба”
11.15 “Клара Лучко”
12.00 “Азбука ремесел”
12.15 “Невигадані історії”

12.45 “Інновації”
13.00, 17.00, 19.00, 22.00
        “Вісті ТТБ”
13.30 “Історія одного експоната”
13.45 “Новини України”
14.00 “Що робити?”
15.00 “Ми - українські”
15.40 “Обереги”
16.00 “Музейні скарби”
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 “Аннина гора”
20.15 “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 “Дорога до храму”
23.20 “Місто сонця”
23.30 “Світлиця”
TV-4
субота, 5 квітня
06.00 «Bon appetit»
06.30 «Про нас»
06.45, 09.15, 11.00 Ранковий фітнес 
07.00 Провінційні вісті
07.35 Х.ф. «Станційний доглядач» 
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. «Леді-казка» 
14.00 «Смаки культур»
14.30 Мультфільми
15.00 Х.ф. «Золоте курчатко» 
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 Струсівська заслужена капела 
бандуристів України
22.00 Х.ф. «Пам’ятай про мене» 
00.10 Час-Тайм
ттБ
6.00 Гімн України
6.05 “Джерело духовності”
6.25 “Мій тренер - гімнастика”
6.45 “Пісні нашого краю”
7.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Ми - українські”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Пісні нашого краю”
10.15 “Думки вголос”
10.30 “Сяйво віри”
11.00 Заграй, гітаро, пісню волі
11.35 “Галерея образів”
12.00 “На часі”
12.30 “Музичний калейдоскоп”
13.00 “Музейні скарби”
13.30 “Місто сонця”
13.45 “Новини України”
14.00 “Захисник
         Вітчизни-рятувальник”
14.30 “Театральні зустрічі”
16.15 “Чудесний канал”
16.45 “ПрофStyle ”
17.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”
17.15 “Пісні нашого краю”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Назбиране”

18.45 “Пісня в дарунок”
19.30 “Смак життя”
20.00 “Крізь призму часу”
20.15 “Спортивні меридіани”
20.30 “Щляхами Тараса”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Поклик таланту ”
22.30 “Абетка здоров’я”
23.00 “Живі сторінки”
23.30 Кохання в житті великих 
        українців
TV-4
Неділя, 6 квітня
06.00 Х.ф. «Станційний доглядач» 
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. «Золоте курчатко» 
13.30 «Чарівний ключик»
14.00 «Погляд зблизька» 
14.30 «Екологічно чисте життя»
15.00 «Життя з майбутнім»       
15.30 «Про нас»   
16.00 «Формула здоров’я»
17.00 Вікно в Америку
17.30 «Смаки культур» 
18.00 Наші вітання
19.00 Провінційні вісті. 
        Тиждень
19.40 Хіт-парад
20.45 «Про нас»
21.00 «Гал-кліп»
21.30 «Про кіно»
22.00 Х.ф. «Справжнє кохання»       
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 “Вісті ТТБ”
7.30 “Смак життя”
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 “Абетка здоров’я”
13.00 “Пісні нашого краю”
13.30 “Живі сторінки”
14.00 “Поклик таланту ” 
15.20 “Моє місто”
15.30 Кохання в житті 
          великих українців
16.00  “Кулінарія від Андрія”
16.15 “Чудесний канал”
16.45 “Школа шляхетних дівчаток”
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 “Мистецька палітра”

Ут-1
06.05 Свiт православ`я.
06.35 Вiд першої особи.
07.05 Панянка та кулiнар.
07.30 “Дружина”.
09.10 “Надвечiр`я”.
10.05, 20.50 Час-Ч.
10.15, 14.20, 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 дня.
21.35 “Єдина країна”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.40 “Дружина”.

канал “1+1”
07.40 М/ф.
08.10 М/с “Король-Лев. 
        Тiмон i Пумба”.
09.00 “Лото-Забава”.
10.00 “ТСН”.
10.50 “Свiт навиворiт
         5: Iндонезiя”.
11.55 М/ф “Маша i ведмiдь”.
12.10 “Зiркова хронiка”.
13.15 “Чотири весiлля 3”.
14.30 “Голос країни 4. 
  Перезавантаження”.
16.50 “Розсмiши комiка 5”.
17.50 Х/ф “Чоловiк 
       з гарантiєю”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
21.00 “Голос країни 4.
       Перезавантаження”.
23.20 “Свiтське життя”.
00.20 “Що? Де? Коли?”

інтер
07.50 “Школа доктора 
      Комаровського. 
      Невiдкладна допомога”.
08.30 “Вдалий проект”.
09.30 “Недiльнi новини”.
10.00 “Орел i решка. 
       На краю свiту”.
11.00 “Сусiд на обiд”.
12.00 Т/с “Синiвський
        обов`язок”.
15.55 Т/с “Шлюб за заповiтом 
     3: Танцi на вугiллi”.
20.00 “Подробицi тижня”.
21.00 Т/с “Шлюб за заповiтом 
        3: Танцi на вугiллi”.
23.00 Х/ф “Красуня i 

       чудовисько”. (2).
01.05 Х/ф “За тобою”. (2).

ICTV
05.45 Х/ф “Дiамантовий
        полiцейський”.
07.20 Так$i.
07.45 Космонавти.
08.35 Зiрка YouTube.
09.35 Дивитися всiм!
10.20 Клан.
11.15 Т/с “Лiсник”.
12.45 Факти. День.
13.15 Т/с “Лiсник”.
18.45 Факти тижня.
20.20 Х/ф “Падiння Олiмпу”.
22.20 Х/ф “Триста 
       спартанцiв”. (2).
00.20 Х/ф “Орел 
       дев`ятого легiону”. (2).

стБ
06.30 Х/ф “Недiльний тато”.
07.55 “Їмо вдома”.
09.00 “Усе буде смачно!”
09.50 “Караоке на Майданi”.
11.00 Х/ф “Я щаслива”.
12.45 Т/с “Швидка 
        допомога”.
16.45 “Україна має 
      талант! 6”.
19.00 “Битва 
        екстрасенсiв 13”.
21.05 “Один за всiх”.
22.15 Х/ф “Мама мимоволi”.
00.50 Х/ф “Недiльний тато”.

Новий канал
07.50 М/с “Том i Джерi”.
10.00 Серця трьох.
19.50 Х/ф “Агент пiд 
       прикриттям”.
21.50 Х/ф “Вiдмiнниця 
     легкої поведiнки”. (2).
23.40 Х/ф “Якби погляди 
      могли вбивати”.

трк «Україна»
06.15 Подiї.
07.00 Т/с “Чужа жiнка”.
08.00 Ласкаво просимо.
        У гостях Тiматi.
09.00 Х/ф “Вiдпустка”.
11.00 Т/с “Дикий-4”.
15.00 Т/с “Дикий-4”.

19.00 Подiї тижня.
20.50 Т/с “Iнтерни”.
23.20 Великий футбол.

к1
06.00 “Шеф-кухар”.
06.30 “Top Shop”.
07.30 М/с “Маша i Ведмiдь”.
08.40 М/ф “Джек iз
         Амазонки”.
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”.
18.10 “Вечiрнiй квартал”.
20.00 М/ф “Мадагаскар-3”.
21.30 Т/с “Надприродне”.
          (2).
23.10 Х/ф “Невловимий”. (2).
00.50 Х/ф “Тут i зараз”.

НтН
05.05, 13.00 “Випадковий
         свiдок”.
07.50 Т/с “Каменська”.
11.30 “Легенди карного 
   розшуку”. Слiдами Хижака.
12.00 “Агенти впливу”.
13.30 Х/ф “Вовчий острiв”.
15.15 Т/с “УГРО-5”.
19.00 Т/с “Даїшники”.
23.00 “Переломнi 80-тi”.
00.00 Х/ф “Дикi 
       штучки-3”. (3).

тет
06.00 М/ф “Iсторiя Лео”.
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”.
11.20 М/ф “Барбi: 
       Академiя принцес”.
12.45 Х/ф “Любов
      на островi”.
14.20 Х/ф “Крихiтка з
         Беверлi-Гiллз”.

15.55 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 “Будь
         крутiше!” (2).

Перший канал 
(Україна)

05.00, 9.00, 11.00 Новини.
05.10 “Країна чудес 
        Рiни Зеленої”.
06.00 Детектив 
       “Таємниця записника”.
07.20 “Армiйський магазин”.
07.45 “Смiшарики. ПIН-код”.
08.00 “Здоров’я”.
09.10 “Непутящi нотатки”.
09.35 “Поки всi вдома”.
10.25 “Фазенда”.
11.15 Т/с “Безцiнна любов”.
15.10 Комедiя 
        “Смугастий рейс”.
16.50 Вечiрнi новини.
17.00 “Точнiсiнько”.
20.00 Недiльний “Час”.
21.00 Х/ф “Вокзал для двох”.
23.35 Комедiя “Не може 
        бути!”
01.15 Х/ф “Мiй ласкавий 
         i нiжний звiр”.

ртр-Планета
06.40 Комедiя “Вiддамся 
         в хорошi руки”.
08.20 “Сам собi режисер”.
09.00 “Смiхопанорама”.
09.25 “Ранкова пошта”.
10.00, 13.00 Вiстi.
10.10 Мiсцевий час. Вiстi -
      Москва. Тиждень в мiстi.
10.45 “У свiтi тварин”.
11.10 Росiя любов моя!
     “Таємницi мордовських
        жiнок”.
11.40 Х/ф “Перше кохання”.
13.20 Мiсцевий час. Вiстi 
          Москва.
13.25 До ювiлею кiностудiї
      “Мосфiльм”. “90 крокiв”.
13.40 “Пiшки...” Москва 
        садибна.
14.10 “Бiльше, нiж кохання”.
14.50 “Влада факту”.

15.30 “Абсолютний слух”.
16.10 Х/ф “Мрiяти
         не шкiдливо”.
17.45 “Смiятися 
          дозволяється”.
19.00 Вiстi Тижня.
20.30 М. Жванецький.
      Ювiлейний концерт.
22.10 Х/ф “Нiчна фiалка”.
23.45 “Недiльний вечiр з 
    Володимиром Соловйовим”.

канал “2+2”
06.00 М/ф.
06.15 “Обережно, модерн!”
07.00 “Журнал Лiги Чемпiонiв
      УЄФА 2013-2014”.
07.30 “Маски-шоу”.
10.00 Х/ф “Мумiя: 
       Принц Єгипту”.
12.00 “Бушидо”.
14.00 “Королi рингу”. 
Всесвiтня серiя боксу (WSB).
     Куба (Cuba Domadores) 
     США (USA Knockouts).
16.35 “Королi рингу”.
  Найкращi бої Україна-Росiя
    у “Всесвiтнiй серiї боксу”.
18.00 Огляд Лiги Чемпiонiв.
19.15 ЧУ 24 Тур. Динамо 
        Металiст.
21.30 “Профутбол”.
23.15 Х/ф “День вiдчаю”. (2).

тонiс
06.00 Х/ф “Вождь Вiннету:
       слiд головорiзiв”.
07.30, 20.15 “Кумири”.
09.00 Великi монархи 
        Єгипту.
10.00 “Будь в курсi!”
10.40 “Щоденник для
        батькiв”.
11.20 Х/ф “Вождь Вiннету”.
13.45 За сiм морiв.
14.50 Народженi вбивати.
16.00 Iкони тваринного свiту.
17.00 Д/с “Дикi кiшки
         Трента Барклi”.
17.50 “Моднi iсторiї з
        Оксаною Новицькою”.
18.30 “Свiт за тиждень”.
19.00 Мiсцями дикої 
        природи.
20.00 “Цивiлiзацiя Incognita”.

20.40 “Свiтськi хронiки”.
21.05 Фаберже: митниця
        дає добро.
22.00 Х/ф “Гра в шиндай”.
          (2).
00.00 “Вихiдний, 
         пiсля опiвночi”.

Нтв-свiт
06.35 “НТВ вранцi”.
07.00, 9.00, 12.00, 
        15.00 Сьогоднi.
07.20 Казки Баженова.
07.50 Їхнi вдачi.
08.25 “Перша передача”.
09.25 Їмо вдома!
10.05 “Своя гра”.
10.55 Дачна вiдповiдь.
12.25 “Золотий пил”.
13.05 Т/с “Лiтєйний”.
15.25 “Слiдство вели...”
16.20 “Очна ставка”.
17.20 Надзвичайна подiя.
          Огляд за тиждень.
18.00 “Сьогоднi. Пiдсумкова
          програма” 
       з К. Поздняковим.
18.55 Т/с “Вулицi 
         розбитих лiхтарiв-12”.
22.45 “Темна сторона”.
23.35 Т/с “Справа 
          Крапiвiних”.

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
10.00 Х/ф “Украли зебру”.
11.15 Жарт за жартом.
12.15 Х/ф “Заморожений”.
13.40 Х/ф “Повторний
          шлюб”.
15.25 Х/ф “Заздрiсть богiв”.
17.50 Х/ф “Рiзнi долi”.
19.50 Х/ф “Не виходiть,
         дiвчата, замiж”.
21.10 Х/ф “Солодка жiнка”.
22.50 Х/ф “Дивна жiнка”.

мега
06.00 Легенди бандитської 
         Одеси.
07.10 Тварини-гладiатори.
09.00 Скандали 
         стародавнього свiту.
09.50, 21.30 Британiя:
          iсторiя успiху.
12.30 Життя.
15.30 У пошуках пригод.
18.00 Формула-1.
20.00 Фантастичнi iсторiї.
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SOS! ●

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, бур-
жуйку. Тел.: 49-65-20, 067-267-64-
95, 096-493-23-34.

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

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

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

*продаю на грубку комплект ка-
хелю (1000 грн.), камін чавунний. 
Тел. (096) 903-37-81.

* пшеницю. Тел.: 097-317-
15-23.

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

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

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

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

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

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

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

* автомобіль “Шевроле Авео” — 
на виплату від 995 грн./місяць. 

Пенсіонерам та пільговикам — 
знижка. Тел. (097) 887-48-36, Ве-
роніка.

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

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

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

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

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

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 сигналіза-
цію, здійснює комп’ютерну діа-
гностику. Чистка форсунок, ре-
монт інжекторів. Тел.: 067-700-55-
02, 51-00-97.

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

* 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 учасни-
кам Великої Вітчизняної війни — 
знижки. Тел. (097)14-86-723.

* штукатурка зовнішня — 30-35 
грн./м2 , внутрішня — 25-30 грн./
м2; стяжка — 30 грн./м2; утеплен-
ня: пінопласт, вата — 35-40 грн./
м2; підвісні стелі — 50-70 грн./м2; 
шпаклівка — 20-25 грн./м2, “коро-
їд”, “баранек” — 25-30 грн./м2; на-
бриск, драп в кольорі — 20-25 
грн./м2. Власне риштування, під-
собники, без обідів. Тел.: 25-25-
86, 098-531-95-46.

* здаються в оренду продо-
вольчі місця: бакалія, вода, ово-
чі, фрукти за адресою: м. Тер-

нопіль, вул. Нечая, 25, ринок 
“Темза”. Тел.: 25-87-20, 050-
377-12-36.

*л і к у вально -оздоровчий  
масаж (медовий, антицелюлітний). 
Перший сеанс — безкоштовний. 
Мирослав, тел. 097-867-52-79.

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

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

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

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

* здам в оренду відбійні молот-
ки, бетонозмішувачі, риштування, 
перфоратор. Доставка. Тел.: (050) 
967-26-00, (097) 311-41-43.

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

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

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

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

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

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

РОБОТА
* на роботу СТО 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 
№763
від 23.03.2014 р.
Кульки —  40, 19, 

25, 57, 36, 5, 12, 
74, 27, 1, 71, 6, 48, 
28, 64, 4, 26, 72, 

41, 46, 24, 62, 31, 2, 60, 34.
Велика гра:
Джекпот — не виграно.
3 лінії з одною підковою — не 

виграно.
3 лінії з 2 підковами — не ви-

грано.
3 лінії у 3 полях — 59 гравців — 2 

785 грн.
2 лінії у 2 полях — 3 537 гравців 

— 17 грн.
2 лінії — 791  гравець — 103 

грн.
1 лінія — 79 840 гравців —  

7 грн. 
Бiлет № 0619652 — Запорізьке.
Бiлет № 0538330 — Закарпат-

ське.
Розіграш
№1353
від 26.03.2014 р.
Лототрон Б.
Набір кульок: №3.

Виграшні номери: 23, 28, 30, 
34, 35, 33.

6 номерів — не виграно.
5 номерів —  не виграно.
4 номери — 43 гравці — 

446 грн.
3 номери — 981 гравець —  

33 грн.
2 номери — 9354 гравці — 

8 грн.
Розіграш 
№1312
від 26.03.2014 р.
Виграшні номери: 

8, 14, 15, 40, 11, 
21.

Мегакулька — 4.
МЕГАДЖЕК — ПОТ — не вигра-

но.
МЕГАПРИЗ — не виграно.
5 номерів — 2 гравці — 15 092 

грн.
4 номери — 182 гравці —  

209 грн.
3 номери — 2 917 гравців — 

21 грн.
5+ Мегакулька — 2 гравці — 15 

092 грн.
4+ Мегакулька — 31 гравець — 

418 грн. 
3+Мегакулька — 483 гравці — 42 

грн.

Грайте і вигравайте ●З компетентних джерел ●

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

Марія ЧУБКО, 
заступник завідувача відділу 

фітосанітарних процедур 
Державної установи 

“Тернопільська обласна 
фітосанітарна лабораторія”.

Борщівник Сосновського — 
багаторічна рослина родини 
зонтичних, що виглядає як 
величезний кріп і сягає 2-3 
метрів заввишки, має товсте 
порожнисте стебло, великі 
перисті листки. Ця рослина, 
завдяки потужній наземній 
масі, витісняє інших пред-
ставників флори з території і 
не дає їм розвиватись, по-
вністю займає свій ареал 
зростання. 

Борщівник Сосновського легко 
пристосовується до будь-яких 
умов: йому не страшні ні замороз-
ки, ні посухи. Росте на будь-якому 
ґрунті. Насіння борщівника розно-
ситься вітром і водою. Борщівник 
мігрує Україною: смугами автомо-
більних та залізничних шляхів, 
узбіччями польових доріг, 
з’являється на сільськогосподар-
ських угіддях, необроблюваних 
землях, пустирях, сміттєзвалищах, 
присадибних і дачних ділянках, у 
парках, садах, зерносховищах, 
складах, населених пунктах, кана-
лах, ярах, балках, лісах, заплавах 
річок і струмків.

Стебла, листя і квіти борщівни-
ка містять фуранокумарини. Ці 
речовини різко підвищують чутли-
вість людського організму до уль-
трафіолетового випромінювання. 
Достатньо торкнутися до рослини 
чи забризкати шкіру її соком, а по-
тім уражене місце виставити на 
сонце — і опік гарантований. Під-
ступність борщівника в тому, що, 
на відміну від кропиви, яка жалить 
одразу, реакція в результаті опіку 
проявляється через кілька годин. 
Спочатку шкіра червоніє, потім ви-
никають біль, набряк. З’являються 
пухирі, наповнені прозорою ріди-
ною. Вони можуть збільшуватися 
кілька днів, захоплюючи все нові 

ділянки шкіри. Опіки, отримані від 
цієї рослини, глибокі, заживають 
повільно, залишаючи темні піг-
ментні плями. При ураженні вели-
кої ділянки тіла людину морозить, 
нудить, підвищується температу-
ра. Борщівник Сосновського ви-
кликає й алергічні реакції. У хво-
рих на астму він може спровокува-
ти напад задухи.

Щонайперше, потрібно знати 
отруйника і застерегти дітей в 
жодному разі його не торкатись! 
Якщо ж це трапилось і на шкіру 
потрапив сік борщівника, сервет-
кою чи хустинкою слід акуратно 
його увібрати й закрити уражене 
місце від світла щільною ткани-
ною. Ушкоджене місце треба ре-
тельно промити спиртом або во-
дою з милом, не можна допускати 
контакту з сонячним світлом. Як-
що пухирі невеликі, краще їх не 
чіпати. У жодному разі не проко-
лювати.

Для боротьби з отруйною рос-
линою існують різні методи: меха-
нічне знищення, використання гер-
біцидів. Для того, щоб метод був 
дійсно ефективним, потрібно ран-
ньою весною зрізати основні коре-
ні на глибині 8-12 сантиметрів та 
багаторазово скошувати листя, що 
відростає, але лише до початку 
цвітіння, не припиняти цю проце-
дуру протягом кількох років, до тих 
пір, поки не будуть знищені всі ко-
реневища та насіння в ґрунті.

Найефективніший засіб бороть-
би — хімічний, його теж слід за-
стосовувати навесні. При появі 
першої розетки рослину належить 
обробити гербіцидами суцільної 
дії, а саме — препаратами гліфо-
сатної групи, наприклад, раунда-
пом.

Якщо ж упустили момент і рос-
лина зацвіла, то скошену квітку 
(борщівник цвіте з липня і майже 
до вересня) обов’язково треба 
спалити, бо насіння дозріває на-
віть тоді, коли він скошений. А 
лише одна така рослина дає 15-20 
тисяч летючих насінин. Причому 
вони можуть прорости в ґрунті на-
віть через 10-12 років.

Підступний борщівник 
Сосновського

Василь КІНАХ, 
лікар-фтизіатр Тернопільського 

районного територіального 
медичного об’єднання.

За даними Всесвітньої орга-
нізації охорони здоров’я (ВО-
ОЗ), у світі щороку реєстру-
ють близько 9 мільйонів хво-
рих на туберкульоз, від якого 
помирає 17 мільйонів осіб. 
Загальна кількість людей, які 
страждають від туберкульо-
зу, становить 50-60 мільйо-
нів. Ця хвороба займає пер-
ше місце у структурі смерт-
ності від інфекційних та пара-
зитарних хвороб.

Епідемія туберкульозу в Україні 
розпочалася в 1995 році. Впро-
довж останніх 15 років показник 
захворюваності на туберкульоз 
зріс в 2,4 раза. Така ситуація зу-
мовлена соціальними, економіч-
ними та медичними факторами, 
зокрема, зниженням рівня життя 
населення та недостатнім фінан-
суванням протитуберкульозних 
заходів, нестачею кваліфікаційних 
медичних працівників, поширен-
ням хіміорезистентного туберку-

льозу та ВІЛ-інфекції. Поширення 
хіміорезистентного туберкульозу 
призводить до значних економіч-
них збитків, оскільки зростає вар-
тість лікування майже у 100 разів. 
До погіршення становища призво-
дить епідемія ВІЛ-СНІДу. Понад 
30% ВІЛ-інфікованих в Україні хво-
ріє на туберкульоз, близько 40% із 
числа хворих на СНІД від нього 
помирає.

Важливе значення в діагности-
ці туберкульозу має флюорогра-
фічне обстеження. Флюорографія 
проводиться всім особам стар-
шим 15 років, окрім вагітних жі-
нок. Дітям із метою діагностики 
проводиться проба Манту. Флюо-
рографічне обстеження прово-
диться безкоштовно в поліклініці 
Тернопільського району, як і в 
будь-якій іншій поліклініці на те-
риторії України. 

Під час епідемії туберкульозу не 
легковажте своїм здоров’ям. Регу-
лярне, раз у рік, обстеження допо-
магає виявити туберкульоз на його 
ранніх стадіях. Рання діагностика 
– запорука швидкого і цілковитого 
одужання. 

Життя варте того, щоб бути по-
вноцінним.

Епідемія століття:  
як зупинити?

У зв’язку зі збільшенням кіль-
кості заяв громадян про оформ-
лення паспорта громадянина 
України для виїзду за кордон го-
лова Державної міграційної служ-
би України Сергій Радутний дав 
доручення забезпечити роботу 
підрозділів, що приймають заяви 
громадян з цих питань, у два по-
неділки — 24 та 31 березня. Під-
розділи на всій території України 

працюватимуть у ці дні з 10 до 19 
години та зможуть прийняти всіх 
бажаючих.

Як відомо, понеділок у підрозді-
лах міграційної служби є вихідним 
днем, оскільки вони приймають 
громадян з вівторка по суботу.

Управління державної 
міграційної служби  

в Тернопільській області.

Додаткові дні, коли  
тернополяни можуть оформити 

закордонні паспорти

Це важливо ●

Охоронне підприємство 
приймає на роботу вахтовим 
методом охоронців-водіїв. 
Зарплатня від 2000 грн.,  
харчування, проживання та 
проїзд за рахунок організації. 
Тел.: 093-688-46-09, 098-153-
48-50, 099-508-13-89.
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Здаєте в оренду? 
Подайте декларацію 

до 1 травня. 
Повідомлення 
такого змісту 

нещодавно почали 
отримувати 
тернополяни

Ми живемо у суспільстві інно-
ваційних технологій, тож не ди-
вуйтеся і не лякайтеся, коли 
отримаєте sms-повідомлення від 
податкової інспекції. Мета таких 
“меседжів” у тому, щоб нагадати 
вам, що при здачі майна у найм, 
необхідно задекларувати доходи. 
Такі повідомлення вже отримали 
близько трьохсот людей. 

Декларування доходів грома-
дянами пов’язано з виконанням 
кожним платником податків ви-
мог Конституції України та поло-
жень Податкового кодексу Украї-
ни. До 1 травня 2014 ще трива-
тиме ця кампанія. Тернопільська 
об’єднана ДПІ ГУ Міндоходів у 
Тернопільській області звертає 
вашу увагу, що не є винятком де-
кларування доходів фізичними 
особами при здачі в оренду май-
на, рухомого чи нерухомого. 

Невпинно зростає кількість 
жителів Тернополя і Тернопіль-
ського району, які готові заде-
кларувати і декларують такі до-
ходи за минулий рік. На цей час, 
орендодавцями заявлено про 
отримання доходів на суму 953 
тисячі гривень. А до бюджету їм 
належить сплатити 151,5 тис. 
грн. податку на доходи фізичних 
осіб. 

Тернополян 
закликають до 

декларування через 
тролейбусні талони

До такого способу роз’яснення 
необхідності задекларувати ми-
нулорічні неоподатковані доходи 
вдалися фахівці Тернопільської 
об’єднаної ДПІ. Адже тролейбуси  
— це транспортний засіб, якому 
надають перевагу значна кіль-
кість як самих тернополян, так і 
гостей міста. А це і студенти, які, 
можливо, побували за кордоном 
за програмою обміну й отриму-
вали іноземні доходи, особи по-
важного віку, які здійснювали 
продаж транспортних засобів, 
успадковували майно чи отриму-
вали подарунки, або ж здавали в 
оренду майно  —  тобто ті, хто 
зобов’язані подати декларацію 
про отримання таких доходів. 

Отож, за час своєї поїздки па-
сажири мають можливість озна-
йомитися з короткою 
інформацією-нагадуванням, що 
розміщена на звороті абонент-
ських талончиків, та згадати, чи 
це не стосується, бува, їх. Це по-
відомлення такого змісту: “Ша-
новні громадяни! Тернопільська 
об’єднана ДПІ запрошує Вас до 
1 травня 2014 року задекларува-
ти отримані у 2013 році доходи. 
Декларуй. Україну будуй! Довідки 
за тел.: 15-07, 43-46-46”. 

Загалом за час деклараційної 
кампанії 2014 року серед паса-
жирів тролейбусів буде розпо-
всюджено 1 млн. 200 тис. таких 
талонів. На думку тернопільських 
податківців, такий спосіб доне-
сення інформації сприятиме 
зростанню кількості декларантів 
як серед мешканців, так і візите-
рів обласного центру.

Втрата первинних 
документів:  
дії платника

“Наше товариство у зв’язку із 
затопленням архіву втратило 
первинні документи. Як діяти в 
такому випадку?” (запитували під 
час проведення семінару).

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

— Для початку нагадаємо, що 
до переліку витрат, безпосеред-
ньо пов’язаних з отриманням до-
ходів, належать документально 
підтверджені витрати, що вклю-
чаються до витрат операційної 
діяльності. Склад витрат та по-

рядок їх визначення встановлено 
розділом ІІІ Податкового кодек-
су. Відтак, вищевказаними нор-
мами визначено, що саме пер-
винні документи є підставою для 
підтвердження витрат, здійсне-
них платником. Обов’язковість 
ведення та зберігання передба-
чено правилами ведення бухгал-
терського обліку та інших доку-
ментів. Якщо ж витрати не під-
тверджені відповідними розра-
хунковими, платіжними та інши-
ми первинними документами, то 
вони не враховуються при визна-
ченні оподатковуваного прибут-
ку. 

Тому варто мати на увазі, що у 
випадку втрати, знищення або 
псування зазначених документів, 
платник податку має право пись-
мово заявити про це органу дер-
жавної податкової служби та 
здійснити заходи, необхідні для 
поновлення таких документів. 
Письмова заява має бути наді-
слана разом із поданням розра-
хунку податкових зобов’язань за 
звітний податковий період. Якщо 
платник податку не подасть у та-
кий строк письмову заяву та не 
поновить зазначених документів 
до закінчення податкового періо-
ду, що настає за звітним, не під-
тверджені відповідними докумен-
тами витрати не включаються до 
витрат за податковий звітний пе-
ріод та розрахунку об’єкта опо-
даткування, і на суму недоспла-
ченого податку нараховується 
пеня в розмірі 120 відсотків об-
лікової ставки Національного 
банку України.  

При анулюванні 
платника ПДВ  

не забудьте про 
умовний продаж
Тернопільська об’єднана ДПІ 

ГУ Міндоходів у Тернопільській 
області нагадує, що нарахувати 
податкове зобов’язання слід не 
пізніше останнього звітного пері-
оду з дати анулювання реєстра-
ції як платника податку на додану 
вартість.

Відповідно до п.184.7 ст.184 
Податкового кодексу України, як-
що товари, послуги, необоротні 
активи, суми податку щодо яких 
були включені до складу подат-
кового кредиту, не були вико-
ристані в оподатковуваних опе-
раціях у межах господарської ді-
яльності, такий платник податку 
в останньому звітному (податко-
вому) періоді не пізніше дати 
анулювання його реєстрації як 
платника ПДВ зобов’язаний ви-
значити податкові зобов’язання 
щодо таких товарів, послуг, нео-
боротних активів. Таке нараху-
вання необхідно зробити, вихо-
дячи зі звичайної ціни відповід-
них товарів/послуг чи необорот-
них активів, крім випадків анулю-
вання реєстрації як платника по-
датку внаслідок реорганізації 
платника податку шляхом приєд-
нання, злиття, перетворення, по-
ділу та виділення відповідно до 
закону.

Нарахувати податкове 
зобов’язання слід не пізніше да-
ти анулювання реєстрації як 
платника податку на додану вар-
тість в останньому звітному (по-
датковому) періоді. Наприклад, 
якщо заява про анулювання по-
дається 24 березня, нарахувати 
зобов’язання треба у складі де-
кларації за березень. Це робить-
ся шляхом виписування податко-
вої накладної: у верхній лівій 
частині оригіналу цієї податкової 
накладної ставлять відповідну 
позначку “Х” та зазначають тип 
причини “10”; у рядках “Індивіду-
альний податковий номер покуп-
ця” проставляють “400000000000” 
(з правого боку).

Така податкова накладна 
включається до розділу I реєстру 
виданих та отриманих податко-
вих накладних, а також до декла-
рації з ПДВ з відповідним відо-
браженням у рядку 1 розділу I та 
підлягає розшифруванню у роз-
ділі I додатка 5 до декларації.

За матеріалами 
інформаційно-комунікаційного 

відділу Тернопільської 
об’єднаної ДПІ ГУ Міндоходів 

у Тернопільській області.

Інна ЛІСОВСЬКА, 
відділ довідково-

інформаційної роботи  
з населенням Тернопільського 

міськрайонного центру 
зайнятості. 

Нещодавно у гендерному 
центрі Тернопільського 
міськрайонного центру за-
йнятості відбулося засідан-
ня жіночого клубу “Гармо-
нія” на тему “Цілісний  
“Я-образ” людини як запо-
рука її успішності в житті”. 
До участі у заході долучи-
лося 16 осіб безробітніх та 
психолог-консультант, ізо-
терик Роман Шептицький.

Тема “Я-образ” є досить акту-
альною в наш час, вона включає 
в себе безліч різноманітних по-
глядів, думок, трактувань щодо 
життя кожної людини. Образ “Я” 
виступає продуктом самосвідо-
мості. Протягом життя у людини 
формуються власні погляди на 
те, як вона сприймає себе. 

Проблема становлення жінки, 
її прагнення до самоактуалізації, 
особистісного росту, становлен-
ня в соціумі, прийняття та сприй-
мання себе є найбільш глобаль-
ною проблемою ідентифікації 
“Я-образу”. “Головним у роботі з 

клієнтами є результат”, — зазна-
чив Роман Шептицький.

Роман Шептицький під час за-
сідання ознайомив учасників із 
власними підходами до роботи з 
людьми. Дозволив відчути на собі 
декілька із запропонованих мето-
дів роботи, зокрема, провів про-
ективну методику “Асоціації” та 
роботу з архетипами (на архетип-
них картах).  “Іноді саме зусилля 
необхідне у житті. Якби нам до-
зволено було жити, не стикаю-
чись із труднощами, ми були б 
обділеними. Ми не змогли б ста-
ти такими сильними, якими є за-
раз. Ми ніколи не змогли б “літа-
ти”, — додав пан Роман.

Кожна людина в житті стика-
ється із проблемами: нерозумін-
ням себе, свого існування, неро-
зуміння існування певних явищ, 
подій, які трапляються в житті. 
Замислюючись над цим, людина 
зазвичай заганяє себе в глухий 
кут, з якого вибратись дуже важ-
ко. Незважаючи на проблеми, які 
виникають в житті кожної люди-
ни, до всього треба завжди ста-
витись із позитивом, розуміти, 
що кожна невдача — це важли-
вий досвід, який дає нам життя. 

Під час засідання учасники 
розглянули поради, які є корис-
ними для кожного задля форму-
вання відчуття цілісності особис-

тості. Серед них:
— Приймайте себе такими, 

якими ви є. Прийняття себе — 
перший крок до розуміння влас-
ної неповторності, дорогоціннос-
ті та індивідуальності. Це допо-
може вам підвищити власну са-
мооцінку.

— Ставтесь до всього із пози-
тивом. Бережіть кожну мить сво-
го життя, оскільки вона непо-
вторна. 

— Відчувайте впевненість у 
собі та у власних силах, оскільки 
це допоможе розпочати або про-
довжити роботу, яка здавалась 
вам раніше неможливою.

— Оточуйте себе лише хоро-
шими людьми, які будуть прино-
сити вам лише позитивні емоції.

— Сформуйте навколо себе за 
допомогою думок та самонавію-
вання ауру привабливості, чарів-
ності та успіху. Це все допоможе 
вам на підсвідомому рівні запро-
грамувати себе на щастя та 
успіх.

— Проаналізуйте попередній 
досвід та той стиль життя, який у 
вас був раніше. Він допоможе 
вам побачити помилки, які ви до-
пускали, та дасть змогу їх випра-
вити. 

— Намагайтесь стати щасли-
вим. Це допоможе вам досягти 
успіху.

Цілісний “Я-образ” людини  
як запорука її успішності в житті

Засідання жіночого клубу “Гармонія”  
у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості.

Позиція ●

Валентина СЕМЕНЯК.

Схоже на те, що УПЦ МП 
місцями починає “прозрі-
вати” від тотального “русь-
кого міра”, який впродовж 
останніх декількох років 
нам намагався зі своєю 
свитою експортувати  
Кіріл. 

“Мені соромно за вас, Вален-
тино Матвієнко”, — написав у 
своєму зверненні до черкащан-
земляків, які займають високі 
посади у державній владі Росії, 
зокрема, до голови Ради Феде-
рацій РФ, яка законотворчо під-
тримала звернення президента 
Росії про введення військ на те-
риторію України, митрополит 
Черкаський і Канівський Софро-
ній (у миру Дмитрук). “Я ж із 
вами зустрічався, коли ви при-
їздили у Черкаси. Образливо за 
ваших родичів, які живуть у Чер-
касах. Тут ваша школа, медучи-
лище, дніпровське повітря — ви 
ж виросли на цьому, то як же 
змогли так підло вчинити сто-
совно ваших земляків, війська? 
Я би хотів подивитися в очі міні-
стру культури Росії із Сміли 

(містечко в Черкаській області) 
Володимиру Мединському. Яка 
у нього культура? Люди добрі, 
опам’ятайтесь! Кому ви служи-
те?”.

Знаєте, мені також соромно. 
Бо ж і я родом із Черкащини. І 
завжди скрізь, де виступаю, 
розповідаю про Тараса Шев-
ченка, якого подарувала світові 
ця земля, про уродженця Зве-
нигородщини  (тепер Катери-
нопільський район) В’ячеслава 
Чорновола… 

Земляки — від слова земля, 
бо в цій землі “зарита пупови-
на” таких, як Матвієнко і їй по-
дібних. Це не просто пафосні 
слова. Біологічна пуповина 
тлінна, але залишається енер-
гетична. Остання завжди акти-
візується на схилі літ. Тоді лю-
дину невимовно тягне туди, де 
вона народилася, бо там “за-
ряд”, який збагачує і надихає 
на позитивні імпульси у по-
дальшому житті. Цей заряд-
імпульс передається дітям ді-
тей — онукам. Відбувається 
живлення енергії. Чим живити-
ме своє родове дерево Вален-
тина Матвієнко? А нічим. Бо 
рідна їй земля енергетично вже 

відсахнулася від неї. У відпо-
відь на свої дії вона отримала 
неабиякий (невимушений) не-
гативний посил-реакцію від 
своїх земляків. А якщо врахува-
ти, що захоплення територій 
відбулося у перший день Вели-
кого посту… Порушилися дві 
головні заповіді “не вбий” та 
“не бажай дому ближнього тво-
го”. 

“Якщо ви такі розумні і ваш 
мозок працює більше, ніж на 4 
відсотки, то опам’ятайтеся. Ви-
правте свої страшні і злочинні 
помилки проти свого народу, 
тому що Бог вам цього не про-
стить!” — закликає у своєму 
зверненні отець Софроній ви-
нуватців. Цієї миті мені подума-
лося: а чи простить взагалі Бог 
дії тих людей, які агітували у 
період передвиборчих кампаній 
грошима та гречкою за режим 
банди Януковича?

Вчора відомий російський 
тележурналіст і публіцист (до 
речі, родом зі Львова) Познер 
із сумом повідомив, що змуше-
ний покинути Росію: “Мені жаль 
розлучатися, але я людина”. А 
тоді хто всі решта? Як хочеться 
вірити у краще!

Коли мозок працює  
тільки на чотири відсотки
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Для Овнів настав час активних дій, од-
нак майте на увазі, що утриматись в сідлі 
удачі дуже непросто, тож нехай вас не по-
лишають упевненість і прагнення пере-
мог. Те ж стосується і особистого життя, 
зокрема, кохання. У вихідні приділіть біль-
ше уваги собі.

Тиждень дуже напружений, тож потріб-
но запастися терпінням і приборкати ба-
жання отримати все і одразу. Фінансові 
операції, угоди та солідні покупки наразі 
небажані. Не старайтесь випереджати по-
дії, а також з’ясовувати з кимось стосун-
ки. Пильнуйте здоров’я.

Світла смуга у вашому житті має своє 
продовження. Будьте спокійні, ввічливі і 
толерантні в усьому і з усіма. Дізнаєтесь 
правду про якусь справу, яка до цього бу-
ла для вас під грифом “секретно”, і це до-
зволить вам краще орієнтуватись у діло-
вих і особистих взаєминах.

Пощастить тим, хто займається бізне-
сом, комерцією, фінансовими справами. 
Можна сміливо продовжувати “законсер-
вовані” проекти, однак нові справи розпо-
чинати не бажано. Для тих, хто нерішучий 
і невпевнений у своїх силах, з’явиться 
можливість перекласти частину справ на 
чужі плечі.

Тиждень добрих і світлих почуттів. Ви 

вмієте викликати прихильність людей, во-
ни довіряють вам і радо йдуть на спілку-
вання з вами. Займайтесь тією роботою, 
яка у вас є, іншої поки що не шукайте, ку-
ди доцільніше наразі зайнятися плануван-
ням своєї діяльності.

Дійте помірковано і обережно. Бізнес 
непокоїтиме вас і навіть викликатиме 
стурбованість, службові справи теж бу-
дуть не дуже результативними, дошкуля-
тимуть і особисті проблеми. Близькі ва-
шому серцю люди не завжди розуміти-
муть вас. Словом, потрібно чекати кращих 
часів.

На роботі можливі проблеми з доку-
ментами. У такому разі звертайтеся до 
знаючих людей і таким чином уникните 
зайвих витрат. Вам на допомогу прийде 
людина, від якої ви не чекали підтримки. 
Доведеться і вам комусь допомогти.

Тримайте при собі свої таємниці, не 
розповідайте нікому, особливо тим, хто 
чомусь цікавиться вашим майбутнім. У вас 
багато роботи, але маєте пам’ятати, що у 
вас не завжди вистачає часу для себе. 
Подбайте про здоров’я, а при потребі 
звертайтесь до лікаря.

Будьте стримані і не демонструйте сво-
їх емоцій. Дуже корисно для вас дотриму-
ватися посту, не завадить і одноденне 
голодування. Своєчасно виконуйте свою 
роботу, не допускайте промахів і нічого не 

відкладайте. Ближче до вихідних легко за-
лагодите проблеми у сім’ї або у стосунках 
з близькою людиною.

Час дещо складний, але мобілізуючий. 
На роботі дійте чітко і коректно, не кон-
фліктуйте з оточуючими чи з начальством. 
Той, хто шукає роботу, може сподіватися 
цікавої пропозиції. У дорозі будьте обе-
режні з незнайомцями.

Тиждень може принести чимало ціка-
вих моментів і пропозицій, уже від поне-
ділка відчуєте це. Важливі справи краще 
вирішувати у вівторок і четвер. Розрахо-
вуйте на допомогу і підтримку друзів і 
впливових людей. Уникайте конфліктів у 
п’ятницю або у вихідні. Обережно при ро-
боті з механізмами. 

Матеріальне і фінансове становище 
може значно покращитись, якщо будете 
діяти чітко і обачно. А загалом пам’ятайте 
золоте правило: гроші треба заробляти, а 
не позичати чи просити. Комусь із Риб за-
пропонують ділове співробітництво або 
цікаву оборудку.

від Івана Круп'яка з 31 березня по 6 квітня

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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Відповіді на кросворд,  
вміщений у №12 

від 21 березня 2014 року.

Усміхніться
 — Розо, тобі подобається моя нова сук-

ня?
 — Вибач, Саро, я поспішаю, мені зараз 

не до скандалів!

Господині на замітку: якщо ваша улюбле-
на кофтинка після прання стала вам мала, 
не поспішайте звинувачувати пральну ма-
шину. Швидше за все, винен холодильник.

Народна прикмета: якщо зранку з похміл-
ля зубна щітка не вміщується у роті, зна-
чить, вона для взуття.

Розмова вчительки з батьками:
— Ваші діти — як квіти навесні.
— О, дякуємо!
— Розпустилися...

Суд. Суддя — білявці: 
— Чому ви отруїли сусідів? 
— Мені в магазині сказали, що краще тру-

їти тарганів разом із сусідами.

Пацієнт — лікарю: 
— Знайдіть у мене якусь іншу хворобу. Ця 

мені не по кишені.

Шерлок Холмс і доктор Ватсон гуляють 
долиною. Раптом чують крики.

— Холмсе, це виє собака Баскервілів? 
— Ні, Ватсоне, це сера Генрі годують ві-

всянкою.

Дві білявки розв’язують кросворд: 
— Як писати: Іран чи Ірак? 
— Та так і так кажуть…
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Вітаємо! ●200-річчя Великого Кобзаря ●

Лариса ЄЖИЖАНСЬКА,  
вчитель української мови  

та літератури, директор 
Жовтневої ЗОШ І-ІІ ст. 

Живи, поете,
У наших помислах,
У вірі і в серцях
І освіти надією наш шлях!

Геніальний поет, самобутній 
прозаїк, талановитий ху-
дожник та гравер Тарас 
Шевченко став духовним 
батьком всіх українців, де б 
вони не жили, живим уосо-
бленням українського наці-
онального характеру, куль-
турним представником 
України у світі.

Педагогічний і учнівський ко-
лективи Жовтневої ЗОШ І-ІІ ст. 
проводять різноманітні заходи, 
приурочені 200-річчю від дня на-
родження Т. Г. Шевченка.

Нема святішого для мене,
Як ця скарбниця — наш 

“Кобзар”,
Сльозами, кров’ю перемитий
Поета праведного дар.
Ми вирішили прочитати весь 

“Кобзар”: щопонеділка на тради-
ційній лінійці учні у вишиванках 
декламують напам’ять вірші Шев-
ченка. Почався цей поетичний 
марафон у січні і завершиться в 
кінці травня.

Учні здійснили заочну подо-
рож у “Національний заповідник 
“Батьківщина Тараса Шевченка”. 
Вчитель образотворчого мисте-
цтва Андрій Степанович Гоч роз-
повів про творчість Шевченка-

художника. Перемож-
цями шкільного кон-
курсу малюнків до 
творів Тараса Шев-
ченка стали Віктор 
Базан, Юрій Курик, 
Олександр Коньчик, 
Максим Гавришко.

Вчитель української 
мови та літератури 
Катерина Антонівна 
Тлумацька з учнями 
5-7 класів підготувала 
літературну компози-
цію “Поети Тернопіль-
щини про Шевченка”. 
Звучали вірші Володи-
мира Вихруща, Іванни 
Блажкевич, Левка 
Крупи. Школярі пере-
глянули фільм “Шев-
ченко на Тернопіль-
щині”.

Учні молодших кла-
сів репрезентували 
літературну компози-
цію “У віночок Кобза-
рю”. А з уст учнів 8-9 
класів лунав без-
смертний “Заповіт” 
мовами народів світу: 
він звучав киргизькою — Петро 
Гавліч, молдавською — Наталя 
Мурдза, циганською — Христина 
Чубата, болгарською — Люба 
Жилава, італійською — Мар’яна 
Романюк, російською — Костян-
тин Радик, македонською — Уля-
на Гураль, польською  — Олеся 
Палівода, французькою —  
Валентин Коньчик, естонською 
— Назар Яциковський, порту-
гальською — Андрій Цебрин-
ський, монгольською — Назар 

Жук, сербохорватською — Ігор 
Войцович, чеською — Вікторія 
Хмельовська, татарською —  
Уляна Куча, кримськотатарською 
— Влад Арійчук, іспанською —  
Сергій Гніздюх. Англійською мо-
вою “Заповіт” прозвучав у вико-
нанні заступника директора з 
навчально-виховної роботи Га-
лини Володимирівни Жмурко, ні-
мецькою — автора цих рядків.

Шкільний бібліотекар Надія 
Михайлівна Думанська підготу-
вала виставку літератури “Без-

смертне слово Кобзаря”. Уче-
ниця 9 класу Наталя Мурдза 
зробила відеопрезентацію “В 
нашій землі Кобзар мандру-
вав”.

Віримо, що слово Шевченко-
ве, посіяне в дитячі душі, про-
росте любов’ю до України, зао-
хотить робити добро і бути гідни-
ми нащадками поета.

Сльозами, кров’ю перемитий,
Молитвою за цілий світ…
Стоїть на варті України
Шевченка вічний “Заповіт”.

Шевченківський  
тиждень у Жовтневому

Вчителі початкових класів Жовтневої ЗОШ І-ІІ ст. (зліва направо)  
Світлана  Володимирівна Підгурська, Степан Вікторович Шкільнюк,  

Оксана Володимирівна Боднарчук-Курик зі своїми вихованцями.

Учасники Шевченківського тижня у Жовтневій ЗОШ І-ІІ ст.

о. Богдан ЗІНЧЕНКО,  
член Національної спілки 

журналістів України.

З ласки Божої ми вступає-
мо у святі дні Великого по-
сту. Свята Церква вживала 
і продовжує вживати в ці 
дні всіх заходів для нашого 
спасіння. 

Вдягнувшись в одяг ремству-
вання і жалю, вона підносить 
голосне волання, плачучи про 
наші гріхи, наповнює наші душі 
покаянними псалмами і молит-
вами, що призводить до розчу-
лення, сліз і розкаяння, ставить 
нам у приклад великих грішни-
ків, які навернулися, і великих 
праведників, котрі все своє жит-
тя  перебували в покаянні і по-
сті.

Святий піст є найкращим за-

собом ствердження в нас свя-
того християнського життя і не-
вичерпним джерелом духовних 
благ. “Святий піст, — як вчить 
Церква, — мати цнотливості, 
життя ангелів і спасіння лю-
дей”.

Піст — найкращий і найбільш 
дієвий засіб для перемоги роз-
тлінної хтивості та гріховних 
звичаїв. Він приборкує гріховні 
почуття і ослаблює їхній влив на 
дух, обмежує вимагання плоті і 
спонукає її бути слухняною ра-
бою свого владики — духу. Під 
час посту вся наша зовнішня 
людина більше служить вну-
трішній. Очі ясніше бачать красу 
чесноти, вухо краще чує голос 
спасіння, язик підносить молит-
ву і славослов’я, руки легше 
здіймаються до неба, ноги ско-
ріше поспішають у дім Господ-
ній, все єство наше робиться 

здібнішим до благочестя. Біль-
ша частина божественних од-
кровень подана людям під час 
тривалого посту, протягом яко-
го душа підноситься і стає здат-
ною до сприймання вищого бо-
жественного світу.

Піст, як джерело благ духо-
вних, є благодійником і для на-
шого тіла. Піст — джерело і охо-
ронець нашої тлінної природи. 
Св. Єфрем Сірін називає піст 
“батьком здоров’я”, а св. Іван 
Златоуст — паростком, вважаю-
чи нестриманість коренем хво-
роби. Тому св. Василій Великий 
“закликає до нього хворих, як до 
подавача здоров’я, і здорових, 
як до охоронця їхньої міцності”. 
Працелюбні пустельники, котрі 
стримувалися від надмірного 
споживання їжі, благочестиві по-
стники, які не знали розкошів, 
перебували в доброму здоров’ї, 

а ті, що пестили своє тіло і задо-
вольняли його вимоги, були 
слабкі і хворі. Нарешті благодій-
на сила посту виявляється ще 
вищою славою. Багато тих, хто 
постив, здіймалися в повітря під 
час молитви, деякі подвижники 
ходили по воді.

Чи принесе свята Чотириде-
сятниця таку або подібну ко-
ристь нашій духовній і тілесній 
природі? Чи відчуємо ми в своїй 
душі добрі плоди посту?

Вирушаймо до милосердного 
і щедрого Бога, поки обійми 
любові Його відкриті грішникам. 
Нехай ніщо не втримує нас, ні 
безліч гріхів, ні велич Того, Хто 
приймає. До Нього приступали 
великі грішники і отримали зці-
лення, мир, радість і благодать. 
Наближаймося до Господа з 
щирим розкаянням і увійдемо в 
Його радість.

Духовні роздуми ●

Піст — джерело здоров’я

Найкращі вітан-
ня в день наро-
дження надсилає-
мо найдорожчій 
мамі, бабусі, пра-
бабусі Софії Ми-
хайлівні ПІНДЮР 
з с. Чернелів-
Руський Терно-
пільського району.

Хай літа не спадають листом,

Хай квітують і плодоносять,

Як сади навесні — щедрим цвітом

І врожаєм рясним — під осінь.

Хай приносять у дім достаток,

В душу — радість, для серця — спокій.

Дай Вам, Боже, на землі ще багато

Світлих днів і щасливих років.

З повагою — дочка Галина, 
зять Микола, онуки Надія, 

Оксана.

Від щирого серця вітаємо з 
днем народження завідуючого 
господарством дитячого садка 
“Метелик” с. Байківці Миколу 
Степановича ФЕРЕНЦА.

Бажаємо здоров’я, добра, довголіття,

Хай вистачить щастя на ціле століття,

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

І радість на серці, і хліб на столі.

З повагою — колектив 
дитячого садка “Метелик”  

с. Байківці.

Щиро вітаю з днем народжен-
ня Володимира КОЦУРА  
з Тернополя.

З днем народження щиро вітаю,

Лантух радості бажаю,

Будь завжди швидкий, проворний,

По-козацькому моторний,

З хлібом щедрим на столі,

З добрим словом у душі.

З повагою — Денис Дейнека  
з Тернополя.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження завідувача відділенням 
реабілітації та фізіотерапії ТРТМО 
Тетяну Тарасівну ГАХ, лікаря 
загальної практики-сімейної ме-
дицини Ларису Петрівну  
ЛАЗУРКО, лікаря-стоматолога 
Ігоря Богдановича ГОЛОЮХУ, 
медичного реєстратора Світлану 
Петрівну ДАНИЛКІН.

Бажаємо Вам, щоб надії збувались,

Щоб друзі хороші в житті зустрічались,

Щоб стіл був багатий і затишно в хаті,

Хай дні Ваші будуть веселі, як свято.

Від щирого серця Вам щастя й любові,

Нехай Вам таланить і будьте здорові!

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання. 

Щиро вітаємо з днем наро-
дження молодшу медичну сестру 
ФАПу с. Скоморохи Марію  
Володимирівну СМОЛУ,  мо-
лодшу медичну сестру ФАПу  
с. Плотича Оксану Миколаївну 
ВЕРЕТЯННУ,  фельдшера Ступ-
ківської АЗПСМ Вікторію Богда-
нівну САЛІМОНОВУ, медичну 
сестру загальної практики-
сімейної медицини ТРТМО Гали-
ну Володимирівну СЕКЕРДЕЙ, 
молодшу медсестру Ганну  
Романівну ПІК, водія Ярослава 
Степановича КУБРИНА.

Хай щастя і радість Вам ллються рікою,

Щоб Ви не стрічались ніколи з журбою,

Хай пісня дзвінка виграє на вустах,

Хай смутку ніколи не буде в очах.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Педагогічний колектив  
Мишковицької ЗОШ І-ІІІ ст.  щи-
ро вітає з днем народження 
вчителя правознавства Тетяну 
Тарасівну ОЗЕРЯНСЬКУ.

Хай щастя переповнює це свято

І золотіє мрії небосхил,

Хай вділить доля радості багато,

Енергії, завзяття, творчих сил. 

Трудовий колектив Мишковиць-
кої ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з днем 
народження технічного працівника 
Світлану Зіновіївну ЛАЗУТУ.

Хай щастя завжди Вас знаходить,

Здоров’я і радість у хату приходять, 

Хай сонце Вам щиро сміється,

Хай все у житті удається.


