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

виготовлення кадастрових номерів; винесення  
земельних ділянок в натуру та встановлення межових знаків;  

геодезичні обміри; розробка проектів землеустрою

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

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

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

42-42-70

"Землевласник-СЛ" 

Приймаємо замовлення на землевпорядні  
та геодезичні роботи:

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Керівникам управлінь, відділів Тернопільської  

районної державної адміністрації, директорам підприємств, 
організацій, установ, фермерам, підприємцям,  

керівникам с/г підприємств, сільським та селищним 
 головам, громадським організаціям, церковним громадам

Звернення
Шановні добродії!

З наближенням Великодніх свят звертаємось до вас, щоб 
об’єднати наші зусилля в піклуванні про одиноких громадян похилого 
віку. Закликаємо всіх жителів району напередодні Великодніх свят 
проявити доброту і любов до своїх односельчан, вірність християн-
ським заповідям, благодійність і турботу. 

Просимо вас не обминути жодної оселі найменш захищених, зі-
гріти їхні душі, внести свій вклад у благодійну справу, надати допо-
могу одиноким хворим людям, інвалідам, які потребують уваги. 

Для надходження благодійних внесків відкрито спеціальний раху-
нок в УДКСУ у Тернопільському районі: р/р 35429301052079, МФО 
838012, код 25345349, отримувач: Територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) Тернопільського району, 
благодійні пожертвування.

Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

Д
ень 1 квітня став непе-
ресічним у житті 
Великобірківської 
школи-гімназії – того 

дня учні і вчителі зустрілися 
з командиром морського 
тральщика “Черкаси”, капі-
таном 3-го рангу ВМС України 
Юрієм Федашем та майда-
нівцями, бійцями 15 сотні 
самооборони Майдану 
Григорієм Ключкою та 
Романом Худзієм.

Згідно з хронологією розвитку 
подій в Україні, директор НВК “Ве-
ликобірківська ЗОШ І-ІІІ ст.-
гімназія ім. С. Балея” Володимир 
Польчій перших до слова запро-
сив бійців 15 сотні Майдану Гри-
горія Ключку та Романа Худзія. До 
слова, майже всі учасники 15 со-
тні самооборони Майдану – меш-
канці Тернопільщини. Євромайда-
нівці з Великих Бірок перебували 
там від початку революційних по-
дій. Під час короткого візиту додо-
му вони прийняли запрошення 
директора школи-гімназії Володи-
мира Польчія та Великобірківсько-
го селищного голови Романа Ма-
целюха і зустрілися з найважливі-
шою аудиторією селища – шкіль-
ною молоддю, відтак, майбутніми 
оборонцями країни. Учні з захо-
пленням слухали історії відважних 
захисників, поспішали сфотогра-
фуватися напам’ять, а в душі ко-
жен для себе спробував визначи-
ти, що він особисто готовий зро-
бити для оборони України.

На жаль, революційні дні в 
Україні не відбулися для наших 
побратимів без втрат. Особливо 
важко постраждав український ко-
зак Роман Худзій – 18 лютого під 
час кривавих сутичок на вулиці Ін-
ститутській він зазнав тяжкого по-
ранення в око. На щастя, зір збе-
рігся. “Жах, який довелося поба-
чити і відчути в ті дні на Майдані, 
неможливо передати словами, – 
розповів пан Роман. – Тіла, з яких 
рікою текла кров, поруч вибухали 
гранати, крики і жорстокість про-
тивника, все це психологічно ви-
тримати було вкрай важко. Щільна 
димова завіса на вул. Інститут-
ській не дозволила зорієнтувати-
ся, з якого боку в мене влучив 
постріл. Згодом мене доставили у 
Жовтневу лікарню Києва”. Нині 
пан Роман знову збирається до 
Києва – продовжувати тримати 
оборону України.

Відгомін революції ще довго не 
згасатиме у серцях українців, од-
нак для тих, хто бачив ці події на 
власні очі, спогади залишаться на 
все життя. “Нам треба чітко усві-
домити: якщо самі не захистимо 
свою державу, ніхто її за нас не 
збереже, — звернувся до присут-
ніх того дня Григорій Ключка. — Як 
писав Іван Франко, “в своїй хаті 

своя правда, і сила, і воля”. Такої 
самовідданості, як на Майдані у 
Києві, я не бачив ніколи. Не знаю, 
коли до мене повернеться нор-
мальний сон – без жахів, які до-
велось пережити під час Револю-
ції Гідності”. Загроза втрати суве-
ренності України не зникла, а ли-
ше набрала більших масштабів, 
переконаний Григорій Ключка. 
“Ми повинні бути готовими боро-

нити свій дім, свою країну”, — до-
дав на завершення майданівець. 

— Свого часу в школі я навчав 
Юрія Федаша предмету “Допри-
зовна підготовка”, — розповів ко-
респонденту “Подільського слова” 
директор школи-гімназії Володи-
мир Польчій. — Будучи учнем, 
Юрій демонстрував високий рі-
вень самодисципліни і фізичного 
гарту.

Як відомо, морський тральщик 
“Черкаси” був останнім з україн-
ських військових кораблів у крим-
ських водах, який гордо ніс на 
флагштоці прапор України, а екі-
паж зберіг вірність Україні і від-
важно та грамотно чинив спротив 
штурмовим групам російських 
окупантів. Його командир, капітан 
3-го рангу ВМС України Юрій Фе-
даш розповів багато цікавих мо-

ментів з власного життя та про той 
непростий час, коли корабель 
опинився в оточенні російських 
загарбників.

Юрій Петрович закінчив НВК 
“Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ст.-
гімназія ім. С. Балея” 1997 року. У 
той час Тернопільський район був 
одним з шефів Севастопольського 
військово-морського інституту. 

Продовження на 2 стор.

Героям слава!

Під час зустрічі в НВК “Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія ім. С. Балея” (зліва направо) учасник 15 сотні самооборони  
Майдану Григорій Іванович Ключка, заступник директора з навчальної роботи Ольга Олексіївна Бас, командир морського  
тральщика “Черкаси”, капітан 3-го рангу ВМС України Юрій Федаш, вчитель біології Людмила Михайлівна Костанович,  

вчитель світової літератури Марія Євгенівна Замойська, директор школи-гімназії Володимир Михайлович Польчій, учасник  
15 сотні самооборони Майдану Роман Євгенович Худзій, Великобірківський селищний голова Роман Євгенович Мацелюх.
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Знай наших! ● Факт і коментар ●

Продовження.
Початок на 1 стор.

Керівники місцевих 
господарств навідува-
лися в Крим, а на Різдво 
і Великдень офіцери з 
сім’ями з Севастополя 
приїжджали у Галичину 
знайомитися з україн-
ськими традиціями. “Ко-
ли я закінчував 10 клас, 
на Різдво наша родина 
приймала сім’ю військо-
вого з Севастополя, — 
розповів, виступаючи 
перед шкільною грома-
дою селища Великих Бі-
рок, Юрій Федаш. — Го-
лова сім’ї був команди-
ром підводного човна. У 
невимушених розмовах 
за столом він розповів 
чимало захоплюючих іс-
торій про свої профе-
сійні будні. Я захопився 
і зробив свій вибір щодо 
майбутньої професії. 
Відтак, незабаром став 
студентом Севастополь-
ського військово-
морського інституту  
ім. П. Нахімова, де на-
вчався 5 років”. Пер-
шим місцем роботи 
Юрія Федаша стала 
служба на середньому десантному 
кораблі “Кіровоград”, тут 4 роки він 
служив командиром. У 2006 році 
командир тральщика “Черкаси” за-
просив Юрія очолити частину ко-
манди його судна. Згодом став 
старшим помічником командира 
цього корабля. І майже два останні 
роки є командиром “Черкас”. 

— Так довго моїй команді вда-
лося тримати оборону завдяки ви-
сокому рівню вишколу, — сказав 
Юрій Федаш. — Екіпаж тральщика 
“Черкаси” — один з кращих у 
Військово-морських силах України. 
Про це знали і наші російські “ко-
леги”, з якими ми часто зустріча-
лися під час навчальних змагань зі 
стрільби у попередні роки. Мій екі-
паж постійно займав призові по-
зиції.

Причину поразки у боротьбі за 
АР Крим Юрій Федаш вбачає у 
відсутності чітких наказів від Мініс-
терства оборони України, а зміну 
керівництва в такий відповідаль-
ний момент розцінює як злочин 
проти країни. “Забороняючи за-
стосовувати зброю, нас тиждень 
тримали в автономному режимі, – 
сказав Юрій Петрович. – Останні 
три дні я неодноразово просив 
дозволити застосувати зброю, та-
ким було бажання і всього екіпа-
жу”. Не готовими боротися були 
лише 12 осіб з екіпажу корабля, з 
них два офіцери – старший поміч-
ник капітана і штурман, які зійшли 
з тральщика у перші дні атаки. 
Після другого прориву ще четверо 
військових не витримали психоло-
гічної напруги і підняли паніку, від-
так, також залишили судно. Вчас-
но виявити розповсюджувачів па-
ніки – дуже важливий момент в 
роботі командира, впевнений 
Юрій Федаш.

Склад екіпажу тральщика “Чер-
каси” – це 72 особи, з них сім офі-
церів, чотири мічмани, старшини, 
матроси. Щодо національного 
складу, то 40% – вихідці із Західної 
України, ще 40% мешканці з інших 
областей материкової України, ре-
шта 20% – кримчани. Призначення 
тральщика “Черкаси” – пошук та 
знищення всіх видів мін. Довжина 
корабля – 61 метр, ширина – 9 м, 
висота — 22,5, водотоннажність – 
900 тонн. Судно було озброєне 4 
одиницями артилерійського об-
ладнання, водометами і прилада-
ми пошуку та знищення мін. Сло-
вом, боєздатне, але недостатньо, 
щоб вести бойові дії з великими 
кораблями Росії. На один траль-
щик припадало 5 габаритних кора-
блів противника.

“Я не хотів, аби кошти, які дер-
жава витратила на моє навчання, 
багато часу пішли намарне – увесь 
досвід моя команда застосувала 
цілком, – переконаний Юрій Фе-
даш. – Насправді, не так все 
страшно, як здається. Російські 

військові боялися не менше за 
нас, вони здавалися мені менш 
хоробрими від українців. Одягнув-
ши військову форму, красувалися, 
але, в принципі, нічого не зроби-
ли. Умовну бойову роботу проде-
монстрував лише тральщик “Чер-
каси”. Значну допомогу ми отри-
мали від кримських татар, з якими 
одразу налаштували взаєморозу-
міння. У ті дні мені телефонував 
командир кримського угрупуван-
ня, підконтрольного Росії, з вимо-
гою, аби я припинив маневри”. 
Цей час дорого їм коштував – 
один день вартував близько 1 
мільйона доларів. 40 кілометрів 
узбережжя озера Донузлав було 
щільно оточене військовими, про-
ти нас працювала авіація, артиле-
рія, великі кораблі.

– Я був готовий вийти у відкри-
те море раніше, ще до заблоку-
вання озера Донузлав. Знав, як це 
зробити, адже напередодні влас-
ними силами провів розвідку з 
друзями-спецназівцями та профе-
сійними водолазами, — сказав 
Юрій Федаш. – Але я не міг зали-
шити там своїх бойових друзів. 
Кораблі у Севастополі на той час 
були вже заблоковані. В озері До-
нузлав знаходилися вісім україн-
ських суден. Насправді, виходити 
у відкрите море наказ прозвучав, 
але дуже скоро був призупинений 
контр-адміралом Денисом Бере-
зовським. Тоді ще ніхто не знав, 
що він – зрадник. У нас був план 
Б – іти на мілководдя, великі кора-
блі не змогли б нас там пересліду-
вати. Стріляти росіяни теж не мо-
гли, я проводив он-лайн зйомку 
подій, і вони знали про це, адже 
велася війна без прицільних по-

стрілів. Прибережними района-
ми я планував вийти у порт Оде-
си. Команда запакувала свої цін-
ні речі у водонепроникні обла-
дунки, ми тренувалися покинути 
корабель під час можливого за-
топлення. Часто відпрацьовували 
негайну евакуацію, для цього бу-
ли всі засоби. Також ми хотіли 
відтягти буксир, який перешко-
джав вихід з Донузлаву. Шесте-
ро військових на ньому ми могли 
легко здолати, бачили, що вони 
перелякані і нездатні чинити опо-
ру. Але команди з Києва не бу-
ло... Коли тамбовський спецназ 
уже заходив на корабель, я сам 
відчинив їм двері і попросив до 
розмови старшого з них. Звісно, 
це був ризик, адже цілком мож-
ливо, що за такий нахабний жест 
до мене могли застосувати силу. 
Але командир вийшов на розмо-
ву і навіть з захопленням оцінив 
роботу “Черкас”, з повагою по-
ставився до нашого екіпажу. Всі 
мої умови були виконані, перша 
з яких – український прапор не 
спускатиму. 

Росіяни вирішили, що за про-
демонстровану відвагу екіпаж 
тральщика “Черкаси” повинен 
вийти достойно. Один з їхніх ке-
рівників сказав, що не впевне-
ний у подібній відвазі та профе-

сіоналізмі російського флоту. Ро-
сіяни неодноразово пропонували 
Юрію Федашу високі службові по-
сади, особливо після виходу на 
сушу. “Звісно, я відмовився, — 
прокоментував Юрій Петрович. — 
Адже після такого ризику життям 
членів своєї команди перейти на 
бік ворога вважаю безглуздим 
вчинком”.

Командир “Черкас” вважає, як-
би з Києва дали наказ стріляти 
ще в перші дні окупації Криму, 
стан справ був би кардинально 
іншим, успішним для України. 
“Російські угрупування на той мо-
мент були надто слабкими, – пе-
реконаний Юрій Федаш. – Зараз 
бачу покращення ситуації в Чор-
ному морі, ледве-ледве позиції 
української оборони відновлю-
ються, нарешті визначилися з бо-
єздатністю. Зараз ведуться пере-
говори з російською стороною в 
Москві щодо передачі українських 
кораблів, які до останнього не 
здавали своїх позицій, Україні”. 
На постійному зв’язку з команди-
ром тральщика “Черкаси” Юрієм 
Федашем сьогодні є 44 військові 
моряки, готові у будь-який мо-
мент виконувати команди керів-
ника.

27 березня Черкаська міська 
рада присвоїла командиру траль-
щика “Черкаси” Юрію Федашу 
звання почесного громадянина 
міста Черкаси. Як зазначив під час 
зустрічі Великобірківський селищ-
ний голова Роман Мацелюх, на 
найближчій сесії Великобірківської 
селищної ради буде розглядатися 
положення про присвоєння Юрію 
Федашу звання почесного грома-
дянина селища Великі Бірки.

Героям слава!

Командир морського тральщика 
 “Черкаси”, капітан 3-го рангу 

ВМС України Юрій Федаш.

Один з сотень представників Українського козацтва  
на Майдані, боєць 15-ої сотні самооборони Роман Худзій.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

25 травня 2014 року Україну 
очікують позачергові прези-
дентські вибори. Президент-
ська кампанія стартувала 25 
лютого. Більше місяця було 
відведено для висування кан-
дидатів на пост президента. 
Минулої неділі завершився 
термін подання документів 
до Центральної виборчої ко-
місії для реєстрації кандида-
тів у президенти. Всього до 
ЦВК подали документи 46 
осіб, 20 особам через певні 
причини відмовлено в реє-
страції. 

Станом на 2 квітня зареєстро-
вано 23 кандидати (на попередніх 
виборах президента, в 2010 році, в 
бюлетенях значилися прізвища 18 
кандидатів). Таким чином, Цен-
трвиборчкому залишилось розгля-
нути документи 3 осіб. Триватиме 
реєстрація до кінця сьогоднішньо-
го дня. Лише за минулу суботу за-
реєструвалося 12 кандидатів. 

Відбулися з’їзди політичних 
партій, які визначилися із висуван-
цями для участі в президентських 
виборах. Дещо несподіваною ста-
ла відмова від участі в президент-
ських виборах лідера фракції 
“УДАР” Віталія Кличка, який займав 
другу позицію в рейтингу кандида-
тів на пост президента. Натомість 
Кличко та Порошенко підписали 
декларацію про спільну участь у 
виборах президента, Верховної 
Ради, місцевих органів влади. Лі-
дер “УДАРу” заявив, що підтримає 
Петра Порошенка на виборах 25 
травня, сказав, що його політсила 
не об’єднуватиметься з партією 
Порошенка “Солідарність”, але піс-
ля виборів до Верховної Ради пар-
тії будуть діяти в єдиній коаліції. 

“Я впевнений, було б зрадою 
Майдану, якби ми не об'єдналися. 
Переконаний, що на сьогоднішній 
день обсяг, масштаб тих завдань, 
які стоять перед державою і перед 
нашими політичними силами, ви-
магають цього об'єднання”, – ска-
зав Петро Порошенко, виступаючи 
на з'їзді партії “УДАР”, додавши, 
що вони з Кличком закладають но-
ві традиції в українській політиці. 
Тим часом головний “ударівець” 
країни, який ще недавно говорив 
про те, що балотуватиметься в 
президенти, запевнив, що має на-
мір боротися за крісло мера Києва. 
Кличко закликав Юлію Тимошенко 
також зняти свою кандидатуру на 
виборах на користь Порошенка, 
однак Юлія Володимирівна відхи-
лила пропозицію, натомість заяви-
ла, що у випадку перемоги на ви-
борах президента Петра Порошен-
ка підтримуватиме його політику. 

У той час, як Віталій Кличко з 
Петром Порошенком 
об’єднувалися, в Партії регіонів ви-
никли суперечності щодо вибору 
єдиного кандидата в президенти 
від партії. Одні підтримували Сер-
гія Тігіпка, інші Михайла Добкіна, в 
результаті зупинилися на остан-
ньому. Своїх кандидатів висунули і 
ВО “Батьківщина” (Юлія Тимошен-
ко), і ВО “Свобода” (Олег Тягни-
бок). 

Серед інших кандидатів у пре-
зиденти зареєстровано від Ради-
кальної партії Олега Ляшка, від 
КПУ Петра Симоненка, серед 
регіоналів-самовисуванців Сергія 
Тігіпка, Олега Царьова та екс-віце-
прем’єра в уряді Азарова Юрія 
Бойка, від партії “Громадянська 
позиція” Анатолія Гриценка, від 
партії “Правий сектор” Дмитра 
Яроша, від Народного Руху України 
професора кафедри державного 
управління та місцевого самовря-
дування Львівського регіонального 
інституту державного управління 
Національної академії державного 
управління при Президентові Укра-
їни Василя Куйбіду, від Української 
народної партії Олександра Кли-
менка, члена партії “Україна – впе-
ред!” Наталю Королевську, серед 

безпартійних – адвоката, колиш-
нього першого заступника генпро-
курора, екс-заступника секретаря 
РНБО Рената Кузьміна, радника 
голови Служби зовнішньої розвід-
ки України Миколу Маломужа, 
харків’янина, підприємця Андрія 
Гриненка, гендиректора ТОВ 
“Центр антикризових програм”  
Валерія Коновалюка, киянина, ге-
нерального директора ТОВ “Інтер-
агроекспорт” Володимира Сарано-
ва, голову Наглядової ради ТОВ 
“Ньюс Нетворк” Вадима Рабінови-
ча, колишнього керівника Антимо-
нопольного комітету Василя Цуш-
ка, головного лікаря ПП “Інститут 
дерматокосметології доктора Бо-
гомолець”, активістку Майдану 
Ольгу Богомолець, тимчасово не-
працюючого киянина, активіста 
Майдану Зоряна Шкіряка. 

Політологи вже зараз очікують 
другого туру виборів і прогнозують 
три можливих сценарії: зустріч лі-
дера “Солідарності” Петра Поро-
шенка і лідера ВО “Батьківщина” 
Юлії Тимошенко, екс-губернатора 
Харківщини Михайла Добкіна і Пе-
тра Порошенка, або ж Добкіна і 
Тимошенко. Найімовірнішим вва-
жають перший варіант. 

Існують побоювання, що Росія й 
антиукраїнські сили робитимуть 
усе для того, щоб зірвати вибор-
чий процес. Це підтверджує і кан-
дидат у президенти, екс-міністр 
оборони України Анатолій Грицен-
ко: “Я не впевнений, що ці вибори 
відбудуться. Путін ще вплине на 
нас. Він уже сказав, що виборів не 
визнає”. В. о. президента України 
Олександр Турчинов повідомив: 
“Ситуація на кордоні з Росією за-
лишається напруженою. Збройні 
сили Російської Федерації, які під-
тягнуті до південного, східного і 
північного кордонів, залишаються 
на своїх бойових позиціях. Усі обі-
цянки Росії, які вона давала під час 
міжнародних зустрічей, про відве-
дення військ, на жаль, залишають-
ся лише обіцянками. Ситуація ста-
більна, але загроза воєнного втор-
гнення є”. 

Про чергові провокації з боку 
сепаратистів розповів секретар 
РНБО Андрій Парубій: “Ми перед-
бачаємо новий етап активної фази. 
За нашими даними, ця активна фа-
за може мати найбільше своє ви-
раження 1 і 9 травня. Власне, 9 
травня сепаратисти й екстремісти 
будуть використовувати для поси-
лення дестабілізації в Україні”. Про 
загрозу вторгнення російських 
військ говорять і закордонні струк-
тури: цієї середи головнокоманду-
вач сил НАТО в Європі генерал 
Філіп Брідлав наголосив на тому, 
що російські війська, які зосеред-
жені на кордоні з Україною, потен-
ційно можуть вторгнутися у східні 
та південні області нашої країни 
протягом найближчих 3-5 днів. Са-
ме тому українські військові, які 
стережуть кордони, продовжують 
зберігати пильність. 

Поки триває підготовка до поза-
чергових президентських виборів, 
парламентарі розмірковують над 
тим, як вирівняти в Україні фінан-
совий клімат. На вечірньому пле-
нарному засіданні 27 березня на-
родні депутати з другої спроби 
прийняли антикризовий урядовий 
законопроект “Про запобігання фі-
нансової катастрофи та створення 
передумов для економічного зрос-
тання в Україні”. Відповідне рішен-
ня підтримали 246 депутатів. За 
пропозицією голови Верховної Ра-
ди Олександра Турчинова нардепи 
228 голосами ухвалили проект за-
кону про внесення змін до Закону 
“Про державний бюджет України 
на 2014 рік” за основу і в цілому. 
Переглянутий держбюджет на цей 
рік побудований на прогнозі зни-
ження ВВП на 3% при інфляції до 
14%, передбачає зростання дохо-
дів до минулорічного показника на 
9%, у тому числі за загальним фон-
дом – на 7,4% , а зростання витрат 
– відповідно 7,6% і 4,4%. 

Продовження на 3 стор.

Виборчий  
марафон на фоні 

непопулярних кроків
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Допоможе “телефон довіри”
Начальник Державної фінансової інспекції в Тернопільській області 

Федір Бортняк просить громадян області максимально жорстко реагу-
вати на можливі прояви корупції або службового недбальства в діях її 
працівників. Якщо ви відчуваєте упередженість з боку фінансового ін-
спектора, формалізм чи відхилення від нормативно-правових актів у 
його роботі, негайно дзвоніть на “телефон довіри” за номером (0352) 
52-54-05.

У той же час Федір Бортняк з метою дотримання фінансової дис-
ципліни, раціонального і цільового використання державних коштів та 
недопущення їх розкрадання закликає усіх до співпраці з Державною 
фінансовою інспекцією України в Тернопільській області. Якщо вам 
відомі факти неправомірних вчинків у роботі чиновників з державним 
майном та грошима, а тим більше факти їх незаконного привласнен-
ня, не вагайтесь — дзвоніть на “телефон довіри” за номером (0352) 
52-54-05.

Зі скаргами, запитаннями та пропозиціями також можна звертатися 
на “телефон довіри” Державної фінансової інспекції України за номе-
ром (044) 425-38-18.

Понад 150 активістів Терно-
пільської обласної організа-
ції ВО “Батьківщина”, серед 
яких 8 делегатів з усіх куточ-
ків Тернопільщини, взяли 
участь у XІІ з’їзді ВО “Бать-
ківщина” з висунення канди-
дата в Президенти України.

“У нас зараз чистий аркуш, від-
критий шлях, і я думаю, що за-
вдання майбутнього президента 
не йти за подіями, в жодному ви-

падку не копіювати помилок і не-
ефективних стратегій розвитку  
інших держав. Ми можемо з вами 
зробити настільки сильну і краси-
ву країну, що вона почне змінюва-
ти не тільки життя українців, а 
життя всього світу. Я в це вірю і 
буду цьому служити стільки, скіль-
ки в мене вистачить сил”, —  
з виступу Юлії Тимошенко на з’їзді 
ВО “Батьківщина” 29 березня.

Всі до одного делегати та за-
прошені на з’їзді підтримали сво-

го лідера Юлію Тимошенко як 
кандидата на пост Президента 
України.

Після з’їзду відбулася робоча 
нарада лідера партії з усіма голо-
вами обласних, районних та місь-
ких організацій ВО “Батьківщина” 
та партійним активом.

Свою підтримку Юлії Тимошен-
ко Тернопільська обласна партій-
на організація висловила у звер-
ненні, прийнятому обласною пар-
тійною конференцією 23 березня.

Тернопільська обласна організація  
ВО “Батьківщина” підтримала  

висунення Юлії Тимошенко кандидатом  
у Президенти України

Продовження.
Початок на 2 стор.

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк 
зазначив, що подані ініціативи да-
лекі від ідеалу й через деякий час 
до них доведеться вносити зміни.

– Функція цих законопроектів – 
стати дефібрилятором для україн-
ської економіки, не дати їй помер-
ти. Саме з цієї точки зору необхідно 
розглядати ці законопроекти, – на-
голосив очільник уряду.

Так звані антикризові закони на-
були чинності 1 квітня ц. р. Відпо-
відно до них, на постійній основі 
запроваджується застосування 
основної ставки податку на прибу-
ток підприємств на рівні 18% та 
ПДВ на рівні 20%. Дію норми про 
відмову від відшкодування ПДВ для 
експортерів зернових перенесено 
на осінь (норму звільнення від ПДВ 
з експорту зерна і технічних куль-
тур домовлено запровадити в тому 
форматі, в якому вона прописана в 
сьогоднішньому законі, не з 1 січня 
2014 року, а з 1 жовтня 2014 року). 
Зменшується неоподатковуваний 
імпорт товарів, що переміщуються 
в міжнародних поштових відправ-
леннях, із 300 до 150 євро. Законо-
проектом передбачається збіль-
шення ставки акцизного податку на 
алкогольні напої та тютюнові виро-
би на 25%, пиво – на 42,5%. Крім 
цього, запроваджується збір на 
обов'язкове державне пенсійне 
страхування за ставкою 0,5% при 
здійсненні операцій з купівлі юри-
дичними та фізичними особами 
іноземної валюти в безготівковій 
та/або готівковій формі.

Пропонується оподаткування 
15% пенсійних виплат, розмір яких 
перевищує 10 тис. гривень. Уряд 

запропонував встановити прогре-
сивну шкалу оподаткування подат-
ком на доходи фізичних осіб за 
ставками 15%, 17%, 20% та 25% 
для всіх видів доходів. “Той, хто 
отримує доходи з усіх пасивних 
джерел, включаючи відсотки за де-
позитами, об'ємом від 20 тис. і до 
236 тис. гривень, повинні будуть 
сплатити податок за ставкою 15%. 
Доходи від 236 тис. гривень до 1 
млн. будуть обкладати податком за 
ставкою 20%, понад 1 млн. гривень 
– 25%”, – повідомив міністр фінан-
сів Олександр Шлапак. 

Податком на нерухомість відте-
пер обкладатиметься загальна 
площа нерухомості, а не лише жит-
лова площа. Щодо квартир до 120 
кв. м (незалежно від кількості квар-
тир в одного власника) і житлових 
будинків площею до 250 кв. м збе-
рігатиметься нульова ставка подат-
ку. В разі, якщо один власник має 
квартиру і будинок, загальна пло-
ща, що підлягає пільговому опо-
даткуванню, не повинна перевищу-
вати 370 кв. м. Цього тижня 
прем’єр-міністр Арсеній Яценюк 
повідомив, що регіони України мо-
жуть отримати право самостійно 
встановлювати регіональні податки 
й залишати на місцях частину по-
датку, який сьогодні перерахову-
ється до держбюджету. “Потрібно 
зацікавити області в тому, щоб во-
ни працювали над створенням но-
вих робочих місць, над розвитком 
бізнесу. Частину податку на при-
буток потрібно залишати на міс-
цях”, – сказав глава уряду.

Законопроект зменшує ряд со-
ціальних виплат, будуть зрівняні 
виплати при народженні дитини – 
розмір допомоги становитиме 
41280 гривень, незалежно від кіль-

кості дітей в сім’ї. Раніше планува-
лось врізання на 50% розміру пен-
сій працюючим пенсіонерам. Про-
те згодом Кабмін відмовився від 
цього кроку, оскільки більшість 
громадян змушені працювати че-
рез складне матеріальне станови-
ще і низький рівень пенсій. Уряд 
обіцяє нову систему соціальної під-
тримки – кожна малозабезпечена 
сім’я отримуватиме близько 500 
гривень субсидій на оплату кому-
нальних послуг. Зарплати бюджет-
ників і пенсії заморозять на ниніш-
ньому рівні – вони підвищувати-
муться тільки на рівень інфляції, 
щоб компенсувати зростання цін. 
Мінімальний прожитковий мінімум 
зафіксовано на позначці 1176 гри-
вень на місяць, мінімальна заробіт-
на плата – 1218 гривень. Видатки 
на обороноздатність держави зрос-
татимуть.  

Через гостру потребу в грошах 
уряд іде на такий непопулярний 
крок, як підвищення комунальних 
тарифів. Натомість, отримані в кон-
тексті цих реформ кошти МВФ до-
зволять не тільки скоротити дефі-
цит держбюджету, але і поповнити 
золотовалютні резерви України, які 
зараз перебувають на критично 
низькому рівні. Їхній обсяг складає 
всього 15,4 млрд. доларів, хоча для 
стабільного розвитку економіки по-
винно бути не менше 24 млрд. до-
ларів (рівень трьох місяців імпор-
ту).

Заплановані кадрові скорочення:  
близько 24 тисяч держслужбовців, 
79,4 тисячі працівників МВС, 3,35 
тисяч співробітників СБУ і 2,263 ти-
сячі – прокуратури. Передбачаєть-
ся, що в результаті цих заходів 
Україна зможе заощадити близько 
12 млрд. гривень.

Факт і коментар ●

Виборчий марафон на фоні 
непопулярних кроків

Виконуючим обов’язки начальника Головного 
управління Міндоходів у Тернопільській області з 
27 березня 2014 року призначено заступника на-
чальника Тернопільської об’єднаної державної по-
даткової інспекції ГУ Міндоходів у Тернопільській 
області Євгена Васильовича Воробця. Призначен-

ня затверджено Наказом Міністерства доходів і 
зборів України № 692-о від 27.03.2014 року.
За матеріалами інформаційно-комунікаційного 

відділу Головного управління Міндоходів  
у Тернопільській області.

Призначення ●

В.о. начальника Міндоходів у 
Тернопільській області — Євген Воробець

Нещодавно відбувся черговий 
телефонний сеанс “гарячої лі-
нії” Тернопільської об’єднаної 
ДПІ ГУ Міндоходів у Терно-
пільській області. На запитан-
ня відповідав начальник 
управління доходів і зборів з 
фізичних осіб Сергій Олексан-
дрович Беркутов. 

Більшість абонентів цікавилися 
порядком подання річної декларації 
про майновий стан і доходи та пра-
вом на застосування податкової 
знижки. Отож, найактуальніші 
питання-відповіді телефонного се-
ансу пропонуємо вашій увазі.

 — В який спосіб можна пода-
ти податкову декларацію про 
майновий стан і доходи?

— Платники подають декларацію 
про майновий стан і доходи, отри-
мані в 2013 році, в один із таких 
способів: засобами електронного 
зв’язку в електронній формі з до-
триманням умови щодо реєстрації 
електронного підпису підзвітних 
осіб у порядку, визначеному зако-
нодавством; особисто платником 
або уповноваженою на це особою; 
поштою з повідомленням про вру-
чення та з описом вкладення. При 
цьому, поштове відправлення необ-
хідно здійснити не пізніше, ніж за 
десять днів до закінчення гранично-
го терміну подання декларації, вста-
новленого статтею 49 Податкового 
кодексу, а при поданні в електро-
нній формі – не пізніше закінчення 
останньої години дня, в якому ми-
нає такий граничний термін. 

— Кому потрібно подати де-
кларацію в обов’язковому по-
рядку?

— Зобов’язані подати деклара-
цію громадяни, які у минулому, 
2013 році, отримували такі доходи: 
від операцій з продажу (обміну) не-
рухомого чи рухомого майна; дохо-
ди, отримані від двох і більше по-
даткових агентів (якщо людина пра-
цювала на двох і більше місцях ро-
боти. При цьому податок з її заро-
бітної плати справлявся, проте су-
купно сума такого доходу за рік 
перевищила 120 розмірів мінімаль-
ної зарплати, установленої законом 
на 1 січня звітного року. У 2013 році 
це — 137 640 грн.).

Повинні задекларувати доходи й 
ті особи, які здавали в оренду влас-
не майно, отримували іноземні до-
ходи, інвестиційний прибуток, спад-
щину та подарунки, нецільову бла-
годійну допомогу понад установле-
ну норму (1610 грн.). Обов’язок 

щодо подання декларації мають і 
громадяни, які отримували доходи у 
вигляді списаного боргу, неустой-
ки.

 — Хто і для чого може подати 
декларацію про доходи за влас-
ною ініціативою?

— За власною ініціативою мо-
жуть подати декларацію особи, які 
бажають скористатися своїм пра-
вом на податкову знижку, аби по-
вернути частину податку на доходи 
фізичних осіб, сплаченого із заро-
бітної плати. Вважаю за доречне 
нагадати, що податкова знижка для 
фізичних осіб, які не є суб’єктами 
господарювання, — це докумен-
тально підтверджена сума витрат 
платника податку — резидента у 
зв’язку з придбанням товарів (робіт, 
послуг) у резидентів — фізичних або 
юридичних осіб протягом звітного 
року, на яку дозволяється зменшен-
ня його загального річного оподат-
ковуваного доходу, отриманого за 
наслідками такого звітного року у 
вигляді заробітної плати.

До податкової знижки включа-
ються фактично здійснені протягом 
звітного року платником податку 
витрати, підтверджені відповідними 
платіжними та розрахунковими до-
кументами, зокрема, квитанціями, 
фіскальними або товарними чека-
ми, прибутковими касовими орде-
рами, копіями договорів, що іденти-
фікують продавця товарів, робіт, 
послуг та їх покупця, отримувача. 

— Я мешканець Тернопіль-
ського району, у приватній влас-
ності маю квартиру, яку хотів би 
подарувати своїй дочці. Чи спла-
чуватиме вона податок на дохо-
ди фізичних осіб і в якому роз-
мірі?

— Слід зауважити, що відповідно 
до ст. 174 Податкового кодексу 
вартість власності, що отримується 
як подарунок членами сім’ї дару-
вальника першого ступеня спорід-
нення оподатковуються за нульо-
вою ставкою. При цьому варто мати 
на увазі, що членами сім’ї фізичної 
особи першого ступеня споріднен-
ня вважаються її батьки, чоловік або 
дружина, діти, у тому числі усинов-
лені.

Таким чином, дохід у вигляді 
вартості квартири, отриманої до-
чкою, оподатковується за нульовою 
ставкою. При цьому подавати по-
даткову декларацію про майновий 
стан і доходи не потрібно за умови, 
що дочка не отримуватиме в звітно-
му податковому році інших доходів, 
які підлягають декларуванню. 

“Гаряча лінія” ●

Декларування доходів  
та сплата податків:  

що, де, коли?

Колектив Настасівської ЗОШ І-ІІІ ст. сумує з приводу смерті вчи-
теля географії Богдана Володимировича Крисоватого. Вислов-
люємо щире співчуття його дружині, заступнику директора з на-
вчальної роботи Надії Іллівні Крисоватій, усім рідним і близьким.

Виконком Великоглибочецької сільської ради висловлює глибоке 
співчуття депутату Тернопільської районної ради, директору Велико-
глибочецької ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Я. Стецька Надії Романівні Тищук з при-
воду тяжкої втрати — смерті батька Гарап’юка Романа Івановича.

Колектив Великоглибочецької ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Я. Стецька ви-
словлює щире співчуття директору школи, депутату Тернопільської 
районної ради Надії Романівні Тищук з приводу тяжкої і непоправ-
ної втрати — смерті батька Гарап’юка Романа Івановича.

Вчителі історії Тернопільського району висловлюють щире співчут-
тя заступнику директора з навчальної роботи, вчителю історії Наста-
сівської ЗОШ І-ІІІ ст. Надії Іллівні Крисоватій з приводу тяжкої і непо-
правної втрати — смерті чоловіка Богдана Володимировича.
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Спортивні новини ●

З компетентних джерел ●200-річчя Великого Кобзаря ●

Марія МИЦ,  
бібліотекар с. Курники.

Тарас Шевченко — видатний
 поет, 

Його шанує вчений і школяр.
І кожен, хто живе на Україні,
Напам’ять знає майже 

весь “Кобзар”.

Такими словами розпочався 
вечір до 200-річчя Т. Г. Шевчен-
ка в с. Курники. У виконанні 
Оксани Гуменної, Оксани Кізлик, 
Оксани Рудої, Тетяни Ховрат, 
Наталі Миц та автора цих рядків 
у програмі прозвучали пісні на 
вірші Шевченка “Думи мої”, “По 
діброві вітер віє”, “Така її доля”, 

“Заповіт”.
Наймолодші учасники, члени 

клубу “Незабудка” Володя Са-
ланський, Віталій Крисьо, Вікто-
рія Дергак, Настя Ховрат, Віта-
лій Миц виконали пісню “Садок 
вишневий коло хати”. Настя Хов-
рат під акомпанемент Наталії 
Миц виконала пісню “Тече вода 
із-за гаю”.

Активну участь у святкових 
заходах взяла сім’я Бутрин. 
Оксана Бутрин виконала роль 
матері Тараса, а роль Тараса зі-
грав Устим Бутрин, у виконанні 
якого прозвучав вірш “Мені три-
надцятий минало”. Невеличку 
сценку сестри і брата Шевченків 
зіграли Діанка Супрун та Устим 

Бутрин. Розчулив до сліз одно-
сельчан уривок із поеми “Кате-
рина”: роль батька зіграв Василь 
Бутрин, матері — автор цих ряд-
ків, Катерини — Тетяна Ховрат. 
Вели програму ведучі Оксана 
Кізлик та Оксана Гуменна.

Перед тим, як вшанувати 
пам’ять Великого Кобзаря, всі 
присутні разом з учасниками ве-
чора виконали Державний гімн 
України. Лозівський сільський 
голова Володимир Гуль привітав 
усіх присутніх в залі, висловив 
свою позицію щодо подій в на-
шій державі. Хвилиною мовчан-
ня вшанували пам’ять Небесної 
сотні, линула молитва за  
Україну.

Його шанує вчений і школяр
Учасники вечора, присвяченого 200-річчю  

з дня народження Т. Г. Шевченка, у с. Курники.

Любов СТОЙКЕВИЧ, 
головний спеціаліст 

Теребовлянського 
міжрайонного відділу 
Держсанепідслужби  

у Тернопільській області.

Пестициди — загальноприй-
нята у світовій практиці на-
зва хімічних засобів захисту 
рослин. Вона складається з 
двох частин: пест — шкода, 
цито — вбивця. Пестициди — 
це хімічні речовини, що за-
стосовуються в сільському 
господарстві для боротьби з 
хворобами вирощуваних 
культур, різноманітними 
шкідниками та гризунами, а 
також сприяють знищенню 
бур’янів.

Нині в сільському господарстві 
використовують сотні хімічних ре-
човин, які випускають у вигляді 
емульсій, порошків, паст тощо. 
Особливості пестицидів порівняно 
з хімічними речовинами іншого 
призначення полягають у немину-
чості їх циркуляції в біосфері про-
тягом тривалого часу. Крім того, 
слід відзначити, що отрутохімікати 
— це хімічні речовини, які застосо-
вуються для знищення живого, 
отже, є потенційно небезпечними 
для всього живого, в тому числі і 
для людей. Зокрема, під час об-
роблення рослин пестицидами 
створюються концентрації, які 
сприяють не тільки знищенню 
шкідників, але й можуть бути не-
безпечними для людей, проте 
зменшувати їх не можна, тому що 
не будуть знищені шкідники.  

Збереження пестицидів відбу-
вається на складах колективних та 
фермерських господарств. Такі 
склади, де зберігають пестициди,  
повинні бути паспортизовані, від-
сутність санітарного паспорта на 
склад є порушенням чинного за-
конодавства.

Розміри санітарно-захисної зо-
ни ізольованих складів встановлю-
ються в межах від 200 до 1000 м 
залежно від кількості пестицидів, 
що зберігаються. Територія скла-
ду має бути огороджена, озелене-
на та мати два в’їзди, а її майдан-
чик має бути рівним, із твердим 
покриттям та сягати розмірів, які 
не перешкоджають розвертанню 
машин і тракторів з навісними об-
прискувачами. Склади засобів хі-
мізації повинні мати окремі секції 
або будівлі для збереження силь-
нодіючих, вогненебезпечних та 
вибухонебезпечних пестицидів, хі-
мічних консервантів, а також 
санітарно-побутові приміщення, 
обладнані механічною та природ-
ною вентиляцією, природним 
(КПО не менше 0,2-0,25) і штуч-
ним (освітлюваність 30 лк — лампи 
накалювання і 100 лк — люмінес-
центні лампи) освітленням. Мете-
орологічні умови: температура — 
8-10 °С (у зимовий та в перехідний 
сезони) і 16-23 °С (влітку), віднос-
на вологість — у межах 75 %, 
швидкість руху повітря — 0,3-0,4 
м/с.

Перевезення пестицидів до-
пускається тільки спеціально об-
ладнаним транспортом, призна-
ченим для транспортування пес-
тицидів та агрохімікатів при наяв-
ності санітарного паспорта на ав-
томобіль Державні санітарні пра-
вила “Транспортування, зберіган-
ня та застосування пестицидів у 
народному господарстві (ДСанПІН 
8.8.1.2.001-98), відсутність сані-
тарного паспорта на автомобіль є 
порушенням чинного законодав-
ства.

Впродовж останніх років осо-
бливої актуальності набула про-
блема застосування пестицидів та 
агрохімікатів у сільському госпо-
дарстві і дослідження наслідків 
впливу їх на природу та здоров’я 
людини. За даними Всесвітньої 
організації охорони здоров’я, у 
світі щорічно реєструють понад 
1,5 млн. випадків отруєнь людей 
пестицидами. Найбільший ступінь 
впливу цих речовин, на думку екс-
пертів, є на найбільш уразливі 
верстви населення – частину сіль-
ського населення і міського насе-
лення.

Пестициди створюють вагому 
еколого-гігієнічну проблему, адже 
підвищують ризик захворювань 
всього населення, в тому числі й 
дітей. Вченими доведений досто-
вірний зв’язок між інтенсивністю 
застосування пестицидів та підви-
щенням захворюваності дітей, 
включаючи випадки вроджених 
аномалій. Літературні джерела вка-
зують на підвищену чутливість мо-
лодого організму до дії пестицидів, 
особливо в ранні періоди життя. Як 
показують результати епідеміоло-
гічних досліджень, під впливом 
пестицидів підвищується частота 
таких захворювань, як хронічний 
отит, фарингіт, захворювання миг-
даликів та аденоїдів, бронхіальна 
астма, нефрит, нефроз, вроджені 
аномалії серця та систем кровообі-
гу. Враховуючи такий негативний 
вплив пестицидів на здоров’я лю-
дини, слід обмежити залучення ва-
гітних до робіт, пов’язаних із засто-
суванням пестицидів і агрохімікатів, 
а також осіб віком до 21 року.

Зважаючи на те, що в Україні 
людина вважається найвищою со-
ціальною цінністю, слід вжити 
ефективних заходів щодо запобі-
гання негативному впливу пести-
цидів на здоров’я. Не можна від-
кидати можливість застосування у 
сільському господарстві пестици-
дів, але слід якомога скоротити їх 
застосування і таким чином змен-
шити негативний вплив на орга-
нізм людини. Тому, при викорис-
танні пестицидів треба дотриму-
ватися чітко прописаних інструкцій 
із застосування, використовувати 
зазначені в інструкції норми пре-
парату, при придбанні препарату 
на ринку вимагати дозвільні доку-
менти. При обробці культур, садів, 
кущів тощо використовувати засо-
би індивідуального захисту (мас-
ки, окуляри), спецодяг, після об-
робітку ретельно мити руки з ми-
лом, під час обробітку не брати 
їжу нечистими рукам, не залучати 
дітей. При дотриманні цих вимог 
збережете здоров’я.

Коли допомога  
стає загрозою

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ.

Пам’яті героїв Небесної сотні 
присвятили відкриту юнацьку 
першість ОДЮСШ із біатлону з 
лижних гонок. Змагання відбу-
лися на навчально-спортивній 
базі ФСТ “Колос” у Підгоро-
дньому. Переможцями і призе-
рами у своїх вікових групах ста-
ли Олександр Медоєв, Віталій 
Мандзина, Мажена Зоря, Назар 
Дарчук, Іван Нагуляк. Другими 
на фініші були Роман Тануляк, 
Володимир Кречуняк, Роман 
Троян, Марія Дзіковська, 
Мар’яна Мандзин, бронзовими 
презерами стали Іванна Кон-
ська, Андрій Мельник, Олег Бу-
трин, Юрій Вінницький, Діана 
Марковецька. На лижні старти 

виходили юні спортсмени Ко-
зівського, Збаразького, Терно-
пільського районів та обласно-
го центру.

Нагороди переможцям та со-
лодкі призи всім учасникам 
вручала перша на Тернопіллі 
олімпійська чемпіонка Олена 
Підгрушна. Чемпіонам наша 
уславлена землячка вручила бі-
гові лижі  фірми “Фішер”. На 
цих лижах Олена Підгрушна 
стала олімпійською чемпіонкою 
й чемпіонкою світу, переможни-
цею на етапах Кубка світу. Цін-
ними призами вона також на-
городила  тренерів Павла Клоч-
ка, Миколу Опанасюка, ветера-
на спорту і спонсора змагань 
Віктора Щура та батьків пере-
можців.

Призи олімпійської 
чемпіонки

У січні 2014 р. підприємства-
ми Тернопільського району реа-
лізовано промислової продукції 
(товарів, послуг) на 29,1 млн. 
грн., що становить 5,4% загаль-
ного обсягу реалізованої про-
мислової продукції в Тернопіль-
ській області. 

* * *
На 1 березня 2014 р. загаль-

не поголів’я свиней в сільсько-
господарських підприємствах 
Тернопільського району стано-
вило 54,5 тис. голів (на 5,4% 
більше, ніж на 1 березня 2013 
р.), великої рогатої худоби – 2,4 
тис. голів (на 12,2% менше), зо-
крема, корів – 0,9 тис. голів (на 
0,7% більше). 

Сільськогосподарські підпри-
ємства Тернопільського району 
(крім малих) у січні-лютому 2014 
р. реалізували аграрної продук-
ції на суму 59,2 млн. грн., що на 
22,6% більше, ніж у січні-лютому 

2013 р. Обсяг реалізації продук-
ції рослинництва зріс на 43,8%, 
тваринництва – на 10,2%. У 
січні-лютому 2014 р. агрофор-
мування продали переробним 
підприємствам 29,2% сільсько-
господарської продукції, на рин-
ку – 1,0%, пайовикам – 0,1%, за 
іншими напрямами – 69,7% (її 
загального обсягу реалізації у 
вартісному виразі).

* * *
У січні-лютому 2014 р. під-

приємствами Тернопільського 
району виконано будівельних 
робіт на суму 11927 тис. грн., 
що становить 25,9% до загаль-
ного обсягу в Тернопільській об-
ласті.

* * *
У січні-лютому 2014 р. під-

приємствами автомобільного 
транспорту (з урахуванням ван-
тажних перевезень, виконаних 
фізичними особами-

підприємцями) перевезено 20,9 
тис. т вантажів (40,2% до січня-
лютого 2013 р.) та виконано 
вантажооборот в обсязі 12,1 
млн. т/км (30,5% до січня-лютого 
2013 р.).

* * *
У січні 2014 р. загальна сума 

заборгованості з виплати заро-
бітної плати збільшилась на 
12,5%, або на 138,3 тис. грн., і 
на 1 лютого 2014 р. становила 
1242 тис. грн.

* * *
Чисельність населення Тер-

нопільському району станом на 
1 лютого 2014 р. становила 
66184 особи. У січні 2014 р. чи-
сельність населення збільшила-
ся на 41 особу.

Головне управління 
статистики у Тернопільській 

області.

Статистична панорама ●

Тарас ІВАНИШИН, 
державтоінспектор 

Тернопільського РВ ДАІ 
України.

29 березня 2014 року опера-
тивним черговим Тернопіль-
ського РВ ДАІ України отри-
мано повідомлення про 
дорожньо-транспортну при-
году зі смертельними наслід-
ками в с. Ігровиця Тернопіль-
ського району, яка сталася 
близько другої години ночі.

На місці події встановлено, що 
водій автомобіля ВАЗ-21011, руха-
ючись зі сторони м. Тернополя в 
напрямку с. Ігровиця Тернопіль-
ського району, на 59 км автодоро-

ги Броди-Тернопіль не вибрав без-
печної швидкості руху, не врахував 
дорожньої обстановки, стан тран-
спортного засобу, дорожнього по-
криття, виїхав на смугу зустрічного 
руху та допустив зіткнення із мета-
левим відбійником. Внаслідок 
дорожньо-транспортної пригоди 
двоє людей загинуло та семеро 
госпіталізовано у лікарні м. Терно-
поля із різними травмами тяжкості. 
Одна із потерпілих після отрима-
них травм померла у лікарні.

За цим фактом проводяться 
слідчі дії щодо встановлення всіх 
обставин дорожньо-транспортної 
пригоди, відомості внесені в єди-
ний реєстр досудових розсліду-
вань.

Шановні учасники дорожньо-

го руху! Будьте максимально 
уважні та обачні під час руху, до-
тримуйтесь швидкісного режи-
му, який відповідає дорожній 
обстановці, безпечної дистанції, 
утримуйтеся від порушень пра-
вил обгону та маневрування. 
Крім цього, Державтоінспекція 
звертається до всіх учасників 
дорожнього руху з проханням 
бути уважними на автошляхах, 
виявляти взаємоповагу та ввіч-
ливість до всіх учасників дорож-
нього руху, дотримуватися тран-
спортної дисципліни, культури 
та Правил дорожнього руху.

Пам’ятайте, що від кожного з 
вас залежить безпека на дорогах, 
життя інших людей та ваше  
власне.

Безпека руху ●

Не нехтуйте швидкісним 
режимом на дорогах
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06.00, 07.00, 08.00 Новини.
06.20, 06.40, 07.45, 
   08.20, 08.40 Гiсть студiї.
07.20 Країна on-line.
07.40 Ера бiзнесу.
15.00, 18.20 Новини.
15.15 Брифiнг Кабмiну 
       України.
15.25 Дiловий свiт. 
         Агросектор.
15.30 Вiкно до Америки.
16.00, 18.50 Громадське 
          телебачення.
18.05, 20.50 Дiловий свiт.
20.40 Час-Ч.
21.00 Пiдсумки дня.
21.40 Шустер Live. Буднi.
22.55 Трiйка, Кено, 
        Секунда удачi.
23.00, 01.00 Пiдсумки.
23.30 На слуху.
00.00 Вiд першої особи.
00.30 Країна on-line.

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 “Шiсть кадрiв”.
10.20 “Свiт навиворiт 
         5: Iндонезiя”.
11.25 Х/ф “1+1”.
13.30 Х/ф “Чоловiк 
       з гарантiєю”.
15.10 Х/ф “Кавказька 
        полонянка”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Х/ф “Фатмагюль”.
19.30 “ТСН”.
20.30 “Секретнi матерiали”.
20.45 “Чистоnews”.
21.00 Х/ф “Кохання 
        у великому мiстi 3”.
22.00 “Грошi”.
23.05 “ТСН”.
23.30 Х/ф “Лiкар мафiї”. (2).
00.20 Х/ф “Кривавий 
        суддя”. (3).

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 “Красуня 
          i чудовисько”.
11.30 Д/с “Слiдство вели...” 
12.00 Новини.
12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
13.45 “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 з лiлiями”.
23.40 Х/ф “Мiсiя 
       нездiйсненна”. (2).

ICTV
06.05 Надзвичайнi новини.
06.55 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”.
14.25 Х/ф “Точка обстрiлу”.
15.45 Факти. День.
16.15 Х/ф “Точка обстрiлу”.
16.35 Х/ф “Падiння Олiмпу”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.45 Надзвичайнi новини.
20.30 Дiстало!
21.25 Свобода слова.
00.25 Х/ф “Дiм сонця,
        що сходить”. (2).

СтБ
06.00 “Усе буде добре!”
07.50 “Неймовiрна правда
           про зiрок”.
09.05 Х/ф “Я щаслива”.
10.55 Х/ф “Чоловiк для життя,
        або На шлюб
        не претендую”.
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”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.30 “Детектор брехнi 5”.
23.30 “Один за всiх”.
00.45 Х/ф “Чоловiк для життя, 
або На шлюб не претендую”.

новий канал
06.05 Kids` Time.
06.10 М/с “Панда Кунг-Фу”.
06.55 Kids` Time.
07.00 Пiдйом.
08.00 Т/с “Воронiни”.
09.00 Т/с “Не родись
         вродлива”.

09.55 Х/ф “Вiдмiнниця
        легкої поведiнки”.
11.50 Х/ф “Агент пiд 
     прикриттям”.
13.55 М/с “Панда Кунг-Фу”.
15.15 М/ф “Три богатирi i
       Шамаханська цариця”.
17.00 Т/с “Не родись
        вродлива”.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Т/с “Воронiни”.
20.00 Ревiзор 4.
22.50 Пристрастi
         за Ревiзором.
00.05 Педан-Притула шоу.

тРк «Україна»
06.10 Срiбний апельсин.
07.00, 9.00, 15.00, 
         19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10 Т/с “Я  ангiна!”
13.00 Т/с “Подружжя”.
14.00, 15.20, 17.10 Т/с “Слiд”.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.45 “Говорить Україна”.
21.00, 22.30 Т/с “Дикий-4”.
22.00 Подiї дня.
23.30 Х/ф “Медальйон”. (2).

к1
06.00 “Шеф-кухар”.
06.30 “Top Shop”.
07.30 М/с “Маша i Ведмiдь”.
09.40 Х/ф “Дiти без нагляду”.
11.10 Х/ф “Принци 
        повiтря”.
12.30 Х/ф “Школа 
       виживання”.
14.20 “КВК-2014”.
16.50 М/ф “Мадагаскар-3”.
18.20 “Звана вечеря”.
19.20 “Орел i решка”.
21.10 “Розсмiши комiка”.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2).

нтн
05.30, 19.00, 21.40 “Свiдок”.
08.30 “Правда життя. 
         Професiя гуморист”.
09.00 “Агенти впливу”.
09.35 Т/с “Таємницi слiдства”.
11.30 Т/с “УГРО-5”.
15.15 Т/с “Даїшники”.
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”.
10.00 Одна за всiх.
12.15, 21.55 6 кадрiв.
13.35 Т/с “Ксена — 
      принцеса-воїн”.
14.25 Т/с “Чемпiонки”.
15.15 Панянка-селянка.
16.05 Дайош молодьож!
17.20, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.15, 22.50 Т/с “Свiтлофор”.
         (2).
19.10 Розсмiши комiка.
21.00 Вiталька.
23.45 Дурнєв+1.

канал “2+2”
06.15 “Обережно, модерн!”
07.00 Х/ф “Мумiя: Принц 
        Єгипту”.
09.00 Д/ф “Велика подорож”.
10.00 Д/ф “Великi битви”.
10.40 Д/ф “Великi 
        катастрофи”.
11.05 Д/ф “Останнiй ешафот.
        Справа нацистських
        злочинцiв”.
11.55 Д/ф “Зцiлення смертю”.
12.55 Д/ф “Земля 
        у пошуках творця”.
13.55 Д/ф “Хто врятує 
        Землю?”
14.55 Д/ф “Карти”.
15.45 Д/ф “Вогняний екiпаж”.
16.00 Д/ф “Фальшива армiя.
     Велика афера полковника
      Павленко”.
16.50 Д/ф “22 червня рiвно 
      о четвертiй годинi...”
17.40 Д/ф “Зустрiч на Ельбi”.
18.30 “Новини 2+2”.
19.00 Т/с “Пильна робота”.
21.00 “ДжеДАI”.
21.25 Х/ф “Рембо-3”. (2).
23.20 Х/ф “Белфегор 
        Привид Лувру”. (2).

тонiс
06.00 “Таке спортивне 
      життя. Валерiй Борзов”.
06.30, 9.20 “Свiт за тиждень”.
07.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
09.00, 17.50 Тлумачення
          сновидiнь.
10.00 Мiсцями дикої природи.
11.00 Фаберже: митниця 
         дає добро.

12.25 “Таємницi закулiсся з 
        О. Ржавським”.
13.10, 16.00 Д/с “60 найбiльш
      смертоносних тварин”.
14.00 Д/с “Народженi
         вбивати”.
15.00, 18.30, 21.00 “Соцiальний 
      пульс”.
15.15, 16.45, 18.55, 21.25
         “Погода”.
18.50, 22.35 “Економiчний
         пульс”.
19.00 В гостях у
       Д. Гордона. П. Попович.
20.00 Злочини столiття.
21.30 Бiтлз. Довгий звивистий
          шлях.
22.40 Монстри всерединi 
        мене.
00.00 Красивi 
        та амбiцiйнi. (3). 

наше улюблене 
кiно

07.00 Комедiя “Дванадцята
         нiч”.
09.00 Трилер “Змiїне 
        джерело”.
11.00 Мелодрама “Пiзнi 
          побачення”.
13.00 Х/ф “Четвертий 
        перископ”.
14.30 Т/с “ТАРС
    уповноважений заявити...”
16.00 Комедiя “Красиво 
        жити не заборониш”.
17.30 Х/ф “День гнiву”.
19.00 Драма “Великий
          утiшник”.
21.00 Х/ф “Капабланка”.
23.00 Драма “Темна нiч”.

твi
06.00, 20.00, 23.00 
         Сьогоднi про головне.
07.00 Стоп-кадр.
08.00 Ранковi курасани.
11.00, 11.40, 12.20, 13.10, 
      14.15, 15.50, 17.15 
      ТВiй День.
11.20, 12.40, 15.35, 17.40
        Огляд блогiв.
12.00, 14.00, 15.00, 17.00,
         18.00, 21.00 Сьогоднi.
13.00, 19.05 Базар-IТ.
13.30, 14.30, 16.00, 19.30
        Особлива думка.
16.30, 17.30, 19.10, 
       1.00 TBiNews.
16.40 Арт-варта.
22.00 Знак оклику!

EuroSport
09.30 Ралi-рейд. Абу-Дабi

       Челлендж. День 2.
09.45, 15.00 Велоспорт. 
       Тур Фландрiї.
10.45, 14.00 Важка атлетика. 
   ЧЄ. Iзраїль. 62 кг. Чоловiки.
11.15 Веслування. Перегони
        Оксфорд Кембрiдж.
12.00 Снукер. Вiдкритий 
      чемпiонат Китаю. Фiнал.
16.30 Велоспорт. 
     Тур Країни Баскiв. Етап 1.
18.15, 21.45 Оце так!
18.30 Футбол. Євроголи. 
         Журнал.
19.30 Важка атлетика. ЧЄ.
     Iзраїль. 69 кг. Чоловiки.
21.15 Важка атлетика. ЧЄ.
        Iзраїль. 58 кг. Жiнки.
22.00 Рестлiнг. Цього тижня.
22.30 Рестлiнг. Вiнтажна
        колекцiя.
23.30 Кiнний спорт. Час 
        скачок. Кубок свiту
         в Дубаї. Журнал.
23.45 Подiя Дiскаверi. 
     Марафон в Єрусалимi.
       Журнал.
23.50 Спорт i Компанiя. 
         Лауреус. Журнал.
23.55 Спортивна подорож. 
      Фiлiппiнський серфiнг. 
      Журнал.
00.00 Ралi-рейд. Абу-Дабi 
        Челлендж. День 3.

Enter-фiльм
09.30 Х/ф “По вулицях 
        комод водили”.
10.40, 19.55 Жарт за жартом.
11.45, 18.15 Т/с “Клон”.
13.25, 20.55 Т/с “Аннушка”.
15.15 Х/ф “Вiрнiсть”.
16.45 Х/ф “Не зiйшлися
         характерами”.
22.45 Х/ф “I знову до школи”.
00.35 Бiйцiвський клуб.

Мега
06.00 Легенди бандитської
         Одеси.
07.30, 20.30 У пошуках iстини.
08.20 The Ukrainians.
08.50 Божевiльнi розумники.
09.40, 22.30 Загадки Всесвiту.
10.30, 15.50 Жертви природи.
11.20, 18.30 Мiстична
          Україна.
12.10, 19.30 Фантастичнi
         iсторiї.
13.10 Вiйна всерединi нас.
14.00, 17.30 У пошуках 
        пригод.
14.50 Непутнi замiтки.
16.40, 23.30 Сучаснi дива.
21.30 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.
10.15, 15.35, 18.55 
     Громадське телебачення.
12.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.10, 18.05, 20.50 Дiловий 
         свiт.
12.40 Х/ф “Злочин 
      iз багатьма невiдомими”.
13.50 Армiя.
14.00 Д/ф “Казка для 
       дорослих”.
14.50 Euronews.
14.55 Дiловий свiт. 
         Агросектор.
15.15 Брифiнг Кабмiну 
        України.
17.50 Тенiс. Кубок Девiса.
21.40 Шустер Live. Буднi.
22.55 Трiйка, Кено, 
         Максима.
23.00, 01.00 Пiдсумки.
23.30 На слуху.
00.00 Вiд першої особи.
00.30 Країна on-line.

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 “Чистоnews”.
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 Х/ф “Кохання 
         у великому мiстi 3”.
15.40 “Свати 5”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Х/ф “Фатмагюль”.
19.30 “ТСН”.
20.30 “Секретнi матерiали”.
20.45 “Чистоnews”.
21.00 Х/ф “Кохання 
         у великому мiстi 3”.
22.00 “Мiняю жiнку 9”.
23.15 “ТСН”.
23.40 Х/ф “Лiкар мафiї”. (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”.
12.25 Т/с “Дiм з лiлiями”.
13.05 Д/с “Слiдство вели...” 
14.00 Новини.
14.20 “Судовi справи”.
15.50 “Сiмейний суд”.
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 з лiлiями”.
23.40 Х/ф “Мiсiя 
         нездiйсненна 2”. (2).

ICTV
06.00 Свобода слова.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi 
         новини.
10.05 Т/с “Прокурорська
        перевiрка”.
12.45 Факти. День.
13.20 Т/с “Прокурорська
          перевiрка”.
14.25 Дiстало!
15.20 Дiстало!
15.45 Факти. День.
16.15 Дiстало!
16.45 Т/с “Братани 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.45 Надзвичайнi новини.
20.30 Т/с “Братани 3”.
22.20 Четверта вежа 2.
23.15 Х/ф “Мiсце зустрiчi
       змiнити не можна”.
00.40 Х/ф “На лiнiї 
         вогню”. (2).

СтБ
06.05 “Усе буде добре!”
07.55 “Неймовiрна правда 
       про зiрок”.
09.15 “Зiркове життя”.
10.10 Х/ф “Мама 
        мимоволi”.
12.35 “Слiдство ведуть 
       екстрасенси”.
13.30 “МайстерШеф 3”.
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”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.30 “Кохана, ми 
         вбиваємо дiтей”.

01.05 “МайстерШеф 3”.

новий канал
06.10 Kids` Time.
06.15 М/с “Панда Кунг-Фу”.
06.55 Kids` Time.
07.00 Пiдйом.
08.00 Т/с “Воронiни”.
09.00 Т/с “Не родись 
        вродлива”.
09.55 Т/с “Щасливi разом”.
14.05 М/с “Панда 
        Кунг-Фу”.
15.00 Т/с “Щоденники Керi”.
16.00 Т/с “Татусевi дочки”.
17.00 Т/с “Не родись 
        вродлива”.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Т/с “Воронiни”.
21.00 Серця трьох №5.
23.25 Т/с “Друзi”.
00.25 Х/ф “12 рiздвяних 
        побачень”.

тРк «Україна»
06.15, 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, 22.30 Т/с “Дикий-4”.
22.00 Подiї дня.
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 Х/ф “Дiти без нагляду”.
11.40 Т/с “Всi жiнки 
         вiдьми”.
13.20 Т/с “Дикий ангел”.
15.00, 19.20 “Орел i решка”.
17.30, 21.10 “Розсмiши
        комiка”.
18.20 “Звана вечеря”.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2).

нтн
06.00 Х/ф “Вхiд у лабiринт”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Випадковий свiдок”.

10.00 Т/с “Мовчазний свiдок”.
11.25 Т/с “Детективи”.
13.00, 19.30 Т/с “Шаповалов”.
14.50, 17.00 Т/с “Таємницi
        слiдства”.
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”.
10.00 Країна У.
12.15, 21.55 6 кадрiв.
13.35 Т/с “Ксена — 
        принцеса-воїн”.
14.25 Т/с “Чемпiонки”.
15.15 Панянка-селянка.
16.05 Дайош молодьож!
17.20, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.15, 22.50 Т/с “Свiтлофор”.
          (2).
19.10 Розсмiши комiка.
21.00 Вiталька.
23.45 Надто грубо 
        для Ю-туб’а.
00.45 Мiж нами.

канал “2+2”
06.15 Х/ф “Зухвалiсть”.
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. 
        Боруссiя (Дортмунд) 
        Реал (Мадрид). 
23.40 Про Лiгу чемпiонiв +
          огляд iгрового дня.
00.55 Лiга чемпiонiв УЄФА. 
        Челсi ПСЖ.

тонiс
06.00 “Таке спортивне життя. 
       Наталя Добринська”.
06.30, 9.25, 15.00, 18.30, 21.00 
   “Соцiальний пульс”.
06.55, 18.50, 22.35 
        “Економiчний пульс”.

07.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
09.00 Тлумачення сновидiнь.
10.00, 20.00 Злочини столiття.
11.00 Бiтлз. Довгий
         звивистий шлях.
12.25 “Щоденник для
        батькiв”.
13.10, 16.00 Д/с “60 найбiльш
       смертоносних тварин”.
14.00, 22.40 Монстри 
        всерединi мене.
15.15, 16.45, 18.55, 21.25 
       “Погода”.
17.45 “Соцiальний статус
           ваша пенсiя”.
19.00 В гостях у 
      Д. Гордона. П. Попович.
21.30 Бiтлз. Довгий 
        звивистий шлях.
00.00 Красивi та 
         амбiцiйнi. (3). 

наше улюблене 
кiно

07.00 Драма “Великий
          утiшник”.
09.00 Х/ф “Капабланка”.
11.00 Драма “Темна нiч”.
13.00 Кiноповiсть 
        “Бойова кiнозбiрка-9”.
14.30 Т/с “ТАРС
       уповноважений 
        заявити...”
16.00 Кiноповiсть
         “Тут наш дiм”.
17.30 Кiноповiсть 
        “Тут наш дiм”.
19.00 Кiноповiсть 
        “Переправа”.
21.00 Х/ф “Лiс”.
23.00 Драма “Породження
          пекла”.

твi
06.00 Aрт-City.
06.30 Приватнi новини.
07.00, 20.00, 23.00 Сьогоднi 
      про головне.
08.00 Ранковi курасани.
11.00, 11.40, 12.20, 13.10,
    14.15, 15.50, 17.15 
      ТВiй День.
11.20, 12.40, 15.35, 
        17.40 Огляд блогiв.
12.00, 14.00, 15.00, 17.00,
        18.00, 21.00 Сьогоднi.
13.00, 19.05 Базар-IТ.
13.30, 14.30, 16.00, 19.30 
       Особлива думка.
16.30, 17.30, 19.10,
          22.00 TBiNews.

16.40 Арт-варта.

EuroSport
09.30 Ралi-рейд. Абу-Дабi
        Челлендж. День 3.
09.45 Футбол. Євроголи. 
         Журнал.
10.45 Важка атлетика. ЧЄ.
        Iзраїль. 69 кг. Чоловiки.
11.45 Кiнний спорт. Час 
   скачок. Кубок свiту в Дубаї.
12.00 Велоспорт. Тур Країни
          Баскiв. Етап 1.
12.55 Домашня перевага.
     Тенiс. Журнал.
13.00 Тенiс. Турнiр WTA. 
      Катовiце. День 2.
16.30 Велоспорт. Тур Країни
         Баскiв. Етап 2.
18.15, 23.15 Важка атлетика
     ЧЄ. Iзраїль. 63 кг. Жiнки.
19.30 Важка атлетика. ЧЄ
      . Iзраїль. 77 кг. Чоловiки.
21.15 Бокс. Середня вага
       Чемпiонат Уельсу. 
       Ф. Борг К. Хоуп.
23.50 Домашня перевага. 
        Футбол. Журнал.
23.55 Спортивна подорож.
       Фiлiппiнський серфiнг.
00.00 Автоспорт. Свiтова серiя
     WTCC. Анонс сезону.

Enter-фiльм
08.50 Х/ф “Вiдставної кози 
        барабанщик”.
10.15, 19.55 Жарт за жартом.
11.15, 18.15 Т/с “Клон”.
12.55 Т/с “Аннушка”.
14.45 Х/ф “Жив собi лiкар”.
16.25 Х/ф “П’ять вечорiв”.
21.00 Т/с “Синi ночi”.
22.50 Х/ф “Великi вогнянi кулi”.
00.45 Бiйцiвський клуб.

Мега
06.00 Легенди бандитського
         Києва.
07.30, 20.30 У пошуках iстини.
08.20 The Ukrainians.
08.50 Божевiльнi розумники.
09.40, 22.30 Загадки Всесвiту.
10.30, 15.50 Жертви природи.
11.20, 18.30 Мiстична
         Україна.
12.10, 19.30 Фантастичнi
        iсторiї.
13.10 Вiйна всерединi нас.
14.00, 17.30 У пошуках 
        пригод.
14.50 Непутнi замiтки.
16.40, 23.30 Сучаснi дива.
21.30 Життя.

вівтоРок, 8 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.
10.15 Уряд на зв`язку з 
       громадянами.
10.55, 15.35, 18.50 Громадське
      телебачення.
12.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.10, 18.05, 20.50 Дiловий
       свiт.
12.40 Х/ф “Злочин iз 
      багатьма невiдомими”.
13.50 Право на захист.
14.10 Шлях до ЧС FIFA 
      2014 Бразилiя.
14.45 Euronews.
14.55 Дiловий свiт.
      Агросектор.
15.15 Брифiнг Кабмiну 
         України.
17.45 Паралiмпiада-2014.
         Пiдсумки.
21.35 Шустер Live. Буднi.
22.50 Мегалот.
22.55 Суперлото, Трiйка,
         Кено.
23.00, 01.00 Пiдсумки.
23.30 На слуху.
00.00 Вiд першої особи.
00.30 Країна on-line.

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 “Чистоnews”.
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 Х/ф “Кохання 
         у великому мiстi 3”.
15.45 “Свати 5”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Х/ф “Фатмагюль”.
19.30 “ТСН”.
20.30 “Секретнi матерiали”.
20.45 “Чистоnews”.
21.00 Х/ф “Кохання у
         великому мiстi 3”.
22.00 “Чотири весiлля 3”.
23.15 “ТСН”.
23.40 Х/ф “Лiкар мафiї”. (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 “Дiм з лiлiями”.
12.00 Новини.
12.25 Т/с “Дiм з лiлiями”.
13.05 Д/с “Слiдство вели...” 
14.00 Новини.
14.20 “Судовi справи”.
15.50 “Сiмейний суд”.
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 з лiлiями”.
23.40 Х/ф “Мiсiя 
        нездiйсненна 3”.

ICTV
05.50 Свiтанок.
06.50 Т/с “Братани 2”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.05 Т/с “Прокурорська 
        перевiрка”.
12.45 Факти. День.
13.20 Т/с “Прокурорська
         перевiрка”.
13.35 Четверта вежа 2.
14.30 Т/с “Братани 3”.
15.45 Факти. День.
16.15 Т/с “Братани 3”.
16.50 Т/с “Братани 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.45 Надзвичайнi новини.
20.30 Т/с “Братани 3”.
22.20 Кримiнальна Україна.
23.15 Х/ф “Мiсце 
       зустрiчi змiнити 
     не можна”.
00.45 Х/ф “Гран Торiно”. (2).

стБ
05.55 “Усе буде добре!”
07.50 “Неймовiрна правда 
           про зiрок”.
09.10 “Зiркове життя.
          Нянi-монстри”.
10.05 “Зiркове життя.
         У полонi прокляття”.
11.00 “Зiркове життя.
         Батьки-одинаки”.
11.50 “Слiдство ведуть 
          екстрасенси”.
12.45 “МайстерШеф 3”.
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”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.30 “Хата на тата”.
00.05 “МайстерШеф 3”.

новий канал
06.10 Kids` Time.
06.15 М/с “Панда Кунг-Фу”.
06.55 Kids` Time.
07.00 Пiдйом.
08.00 Т/с “Воронiни”.
09.00 Т/с “Не родись 
        вродлива”.
10.00 Т/с “Воронiни”.
14.00 М/с “Панда Кунг-Фу”.
15.00 Т/с “Щоденники Керi”.
15.55 Т/с “Татусевi дочки”.
17.00 Т/с “Не родись 
        вродлива”.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Т/с “Воронiни”.
21.00 Серця трьох.
23.35 Т/с “Друзi”.
00.35 Х/ф “Уроки кохання”.

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, 22.30 Т/с “Дикий-4”.
22.00 Подiї дня.
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”.
13.20 Т/с “Дикий ангел”.
15.00, 19.20 “Орел i решка”.
17.30, 21.10 “Розсмiши
          комiка”.
18.20 “Звана вечеря”.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2).

нтн
04.50 Х/ф “Вхiд у лабiринт”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Випадковий свiдок”.
10.00 Т/с “Мовчазний 
         свiдок”.
11.25 Т/с “Детективи”.
13.00, 19.30 Т/с “Шаповалов”.
14.45, 17.00 Т/с “Таємницi 
        слiдства”.
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 “Тiмон i Пумба”.
09.15 М/ф “Сердитi 
         пташки”.
09.30 “Єралаш”.
10.00 Одна за всiх.
12.15, 21.55 6 кадрiв.
13.35 Т/с “Ксена —
         принцеса-воїн”.
14.25 Т/с “Чемпiонки”.
15.15 Панянка-селянка.
16.05 Дайош молодьож!
17.20, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.15, 22.50 Т/с “Свiтлофор”.
          (2).
19.10 Розсмiши комiка.
21.00 Вiталька.
23.45 Надто грубо
        для Ю-туб’а.
00.45 Мiж нами.

канал “2+2”
06.15 “Обережно, модерн!”
07.00, 16.30 Т/с “Солдати-15”.
09.00, 18.30 “Новини 2+2”.
09.30 Х/ф “Поїзд поза 
          розкладом”.
11.10 Д/ф “Шпигуни 
         сузiр’я Орiон”.
12.10 Д/ф “Апокалiпсис.
          Земля”.
13.10 Д/ф “Великi битви”.
13.50 Д/ф “Великi
         катастрофи”.
14.30 Д/ф “Вiтчизнянi 
        гранатомети”.
15.20 Д/ф “Зафронтовi
         розвiдники”.
16.00 Д/ф “Технодром”.
19.00 Т/с “Пильна робота”.
21.00 “ДжеДАI”.
21.25 Х/ф “Внутрiшнiй 
        ворог”. (2).
23.35 Х/ф “Акула-привид”. (3).

тонiс
06.00 “Таке спортивне 
         життя. Яна Клочкова”.
06.30, 9.35, 15.00, 18.30, 21.00 
      “Соцiальний пульс”.
06.55, 18.50, 22.35 “Економiчний
          пульс”.
07.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
09.00 “Соцiальний статус: 
          ваша пенсiя”.
10.00, 20.00 Злочини столiття.
11.00 Бiтлз. Довгий 
          звивистий шлях.
12.25, 23.45 “Кумири”.

13.10, 16.00 Д/с “60 найбiльш
       смертоносних тварин”.
14.00, 22.40 Монстри 
         всерединi мене.
15.15, 16.45, 18.55, 21.25
         “Погода”.
17.50 Тлумачення сновидiнь.
19.00 В гостях у Д. Гордона.
     Олександр Збруєв.
21.30 Бiтлз. Довгий 
      звивистий шлях.
00.00 Красивi та амбiцiйнi. (3). 

наше улюблене 
кiно

07.00 Кiноповiсть
         “Переправа”.
09.00 Х/ф “Лiс”.
11.00 Драма “Породження 
        пекла”.
13.00 Комедiя “Поручик Кiже”.
14.30 Т/с “ТАРС
      уповноважений заявити...”
16.00 Кiноповiсть 
        “Я Вас дочекаюся...”
17.30 Мелодрама 
       “Серпень, що спливає”.
19.00 Кiноповiсть 
         “Переправа”.
21.00 Драма “Караул”.
23.00 Комедiя “Аферисти”.

твi
06.00 Double Ять.
06.30 Aрт-City.
07.00, 20.00, 23.00 Сьогоднi 
        про головне.
08.00 Ранковi курасани.
11.00, 11.40, 12.20, 13.10,
     14.15, 15.50, 17.15
      ТВiй День.
11.20, 12.40, 15.35, 
       17.40 Огляд блогiв.
12.00, 14.00, 15.00, 17.00,
    18.00, 21.00, 0.00 Сьогоднi.
13.00, 19.05 Базар-IТ.
13.30, 14.30, 16.00, 19.30 
       Особлива думка.
16.30, 17.30, 19.10, 
       22.00 TBiNews.
16.40 Арт-варта.

EuroSport
09.30 Ралi-рейд. Абу-Дабi
       Челлендж. День 4.
09.45 Автоспорт. Свiтова серiя
        WTCC. Анонс сезону.
10.10 Домашня перевага. 
          Футбол. Журнал.
10.15 Велоспорт. Тур 
      Країни Баскiв. Етап 2.
11.00 Важка атлетика. 
      ЧЄ. Iзраїль. 77 кг. 
        Чоловiки.
11.55 Домашня перевага. 
    Тенiс. Журнал.

12.00 Тенiс. Турнiр
        WTA. Катовiце. День 2.
13.00 Тенiс. Турнiр WTA.
         Катовiце. День 3.
16.30 Велоспорт. Тур Країни 
        Баскiв. Етап 3.
18.15 Важка атлетика. ЧЄ.
       Iзраїль. 69 кг. Жiнки.
19.30 Важка атлетика. ЧЄ. 
        Iзраїль. 85 кг. Чоловiки.
21.15 Свiт велоспорту. 
       Ведучий Грег Лемонд. 
       Журнал.
21.30 Спортивнi лiдери. 
         Б. Куксон. Журнал.
22.00 Досконалiсть в спортi. 
   Спецвипуск: гольф. Журнал.
22.15, 23.45 Вибране
         по середах.
22.20 Кiнний спорт.
     Клуб вершникiв. Журнал.
22.25 Гольф. PGA тур. 
    Вiдкритий чемпiонат Техас.
23.25 Гольф. Гольф клуб. 
       Журнал.
23.30 Вибране за мiсяць.
23.35 Вiтрильний спорт.
         Яхт-клуб. Журнал.
23.40 Вiтрильний спорт. 
        Серiя Extreme Sailing. 
        Журнал.
23.50 Подiя Дiскаверi.
      Марафон в Єрусалимi.
     Журнал.
23.55 Спорт i Компанiя. 
     Лауреус. Журнал.
00.00 Спортивна подорож.
   Фiлiппiнський серфiнг. Журнал.

Enter-фiльм
09.45 Х/ф “Вiрнiсть”.
11.20, 20.00 Жарт за жартом.
12.20, 18.20 Т/с “Клон”.
14.00, 21.00 Т/с “Синi ночi”.
15.50 Х/ф “По вулицях 
       комод водили”.
17.10 Х/ф “Царське 
       полювання”.
22.50 Х/ф “Години вiдчаю”.
00.50 Бiйцiвський клуб.

Мега
06.00 Легенди бандитської 
         Одеси.
07.30, 20.30 У пошуках iстини.
08.20 The Ukrainians.
08.50 Божевiльнi розумники.
09.40, 22.30 Загадки Всесвiту.
10.30, 15.50 Жертви природи.
11.20, 18.30 Мiстична Україна.
12.10, 19.30 Фантастичнi 
         iсторiї.
13.10 Вiйна всерединi нас.
14.00, 17.30 У пошуках
           пригод.
14.50 Непутнi замiтки.
16.40, 23.30 Сучаснi дива.
21.30 Життя.
00.30 Покер.

Ут-1
06.30, 07.00, 08.00 Новини.
06.50, 07.45, 08.20, 08.40 Гiсть
       студiї.
07.20 Ера будiвництва.
07.25 Країна on-line.
07.40 Ера бiзнесу.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.55, 20.40 Час-Ч.
10.15, 15.35, 18.50 Громадське
       телебачення.
12.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.10, 18.05, 20.50 Дiловий
          свiт.
12.40 Кордон держави.
12.55 Х/ф “Злочин 
       iз багатьма невiдомими”.
14.05 Книга.ua.
14.40 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 На слуху.
00.00 Вiд першої особи.
00.30 Країна on-line.

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 “Чистоnews”.
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 Х/ф “Кохання 
          у великому мiстi 3”.
15.45 “Свати 5”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Х/ф “Фатмагюль”.
19.30 “ТСН”.
20.30 “Секретнi матерiали”.
20.45 “Чистоnews”.
21.00 Х/ф “Кохання 
         у великому мiстi 3”.
22.00 “Сергiй Нiгоян. 
       Фiльм об`єднання
     Вавiлон`13”.
22.35 “Коктейлi Грушевського.
       Фiльм об`єднання
       Вавiлон`13”.
23.00 “ТСН”.
23.25 Х/ф “Лiкар мафiї”. (2).
00.20 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 “Дiм з лiлiями”.
12.00 Новини.
12.25 Т/с “Дiм з лiлiями”.
13.05 Д/с “Слiдство 
         вели...” 
14.00 Новини.
14.20 “Судовi справи”.
15.50 “Сiмейний суд”.
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 з лiлiями”.
23.40 Х/ф “Джек Рiчер”.

ICTV
05.50 Свiтанок.
06.50 Т/с “Братани 2”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.05 Т/с “Прокурорська
         перевiрка”.
12.45 Факти. День.
13.20 Т/с “Прокурорська
         перевiрка”.
13.40 Кримiнальна Україна.
14.35 Т/с “Братани 3”.
15.45 Факти. День.
16.15 Т/с “Братани 3”.
16.50 Т/с “Братани 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.45 Надзвичайнi 
       новини.
20.30 Т/с “Братани 3”.
22.20 Клан.
23.15 Х/ф “Мiсце 
    зустрiчi змiнити не можна”.
00.40 Х/ф “Дельта Форс. 
     Зниклий патруль”. (2).

стБ
05.50 “Усе буде добре!”
07.40 “Неймовiрна правда
        про зiрок”.
09.00 “Зiркове життя”.
09.55 Х/ф “Мiй принц”.
11.45 “Слiдство ведуть 
         екстрасенси”.
12.40 “МайстерШеф 3”.
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”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.30 “Я соромлюся
         свого тiла”.
00.15 “МайстерШеф 3”.

новий канал
06.10 Kids` Time.
06.15 М/с “Панда Кунг-Фу”.
06.55 Kids` Time.
07.00 Пiдйом.
08.00 Т/с “Воронiни”.
09.00 Т/с “Не родись 
        вродлива”.
10.00 Т/с “Щасливi разом”.
14.05 М/с “Панда Кунг-Фу”.
15.00 Т/с “Щоденники Керi”.
16.00 Т/с “Татусевi дочки”.
17.00 Т/с “Не родись 
         вродлива”.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Т/с “Воронiни”.
21.00 Серця трьох.
23.30 Т/с “Друзi”.
00.30 Х/ф “Шанси є”.

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, 22.30 Т/с “Дикий-4”.
22.00 Подiї дня.
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”.
13.20 Т/с “Дикий ангел”.
15.00, 19.20 “Орел i решка”.
17.30, 21.10 “Розсмiши
          комiка”.
18.20 “Звана вечеря”.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2).

нтн
05.10, 14.45, 17.00 Т/с
       “Таємницi слiдства”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Випадковий свiдок”.
10.00 Т/с “Мовчазний свiдок”.
11.25 Т/с “Детективи”.
13.00, 19.30 Т/с “Шаповалов”.
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 “Тiмон i Пумба”.
09.15 М/ф “Сердитi пташки”.
09.30 “Єралаш”.
10.00 Країна У.
12.15, 21.55 6 кадрiв.
14.25 Т/с “Чемпiонки”.
15.15 Панянка-селянка.
16.05 Дайош молодьож!
17.20, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.15, 22.50 Т/с “Свiтлофор”.
        (2).
19.10 Розсмiши комiка.
21.00 Вiталька.
23.45 Надто грубо 
      для Ю-туб’а.
00.45 Мiж нами.

канал “2+2”
06.15 “Обережно, модерн!”
07.00, 16.30 Т/с “Солдати-15”.
09.00, 18.30 “Новини 2+2”.
09.30 Х/ф “Вантаж 300”.
11.10 Д/ф “Тягар Богiв”.
12.10 Д/ф “Апокалiпсис. 
       Луна”.
13.10 Д/ф “Великi битви”.
13.50 Д/ф “Великi 
        катастрофи”.
14.30 Д/ф “Вiтчизнянi
        гранатомети”.
15.20 Д/ф “Зафронтовi
        розвiдники”.
16.00 Д/ф “Технодром”.
19.00 Т/с “Пильна робота”.
21.00 “ДжеДАI”.
21.25 Огляд Лiги чемпiонiв.
22.00 Лiга Європи 
         УЄФА. Севiлья Порту. 

00.05 Про Лiгу Європи +
         огляд iгрового дня. 

тонiс
06.00 “Таке спортивне життя.
         Iнна Бочарова”.
06.30, 9.25, 15.00, 18.30, 21.00
     “Соцiальний пульс”.
07.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
09.00 Тлумачення сновидiнь.
10.00, 20.00 Злочини столiття.
11.00 Бiтлз. Довгий
         звивистий шлях.
12.25 “Ронiн”.
13.10, 16.00 Д/с “60 найбiльш
      смертоносних тварин”.
14.00, 22.40 Монстри
          всерединi мене.
15.15, 16.45, 18.55, 21.25
          “Погода”.
17.45 “Соцiальний статус:
      вашi права i пiльги”.
18.50, 22.35 “Економiчний
        пульс”.
19.00 В гостях
      у Д. Гордона. Ю. Яковлєв.
21.30 Бiтлз. Довгий
        звивистий шлях.
00.00 Красивi та амбiцiйнi. (3). 

наше улюблене 
кiно

07.00 Кiноповiсть
          “Переправа”.
09.00 Драма “Караул”.
11.00 Комедiя “Аферисти”.
13.00 Драма “Живий труп”.
14.30 Т/с “ТАРС
      уповноважений заявити...”
16.00 Драма “Дiвчинко, 
        хочеш знiматися в кiно?”
17.30 Мелодрама “Анна i 
        командор”.
19.00 Кiноповiсть 
        “Море студене”.
21.00 Мелодрама 
         “Дамське танго”.
23.00 Кiноповiсть
         “Весняний призов”.

твi
06.00 Мiжнароднi 
          кореспонденти.
06.30 Double Ять.
07.00, 20.00, 23.00 Сьогоднi
         про головне.
08.00 Ранковi курасани.
11.00, 11.40, 12.20, 13.10,
     14.15, 15.50, 17.15 ТВiй День.

11.20, 12.40, 15.35, 
      17.40 Огляд блогiв.
12.00, 14.00, 15.00, 
     17.00, 18.00, 21.00
        Сьогоднi.
13.00, 19.05 Базар-IТ.
13.30, 14.30, 16.00, 19.30 
       Особлива думка.
16.30, 17.30, 19.10 TBiNews.
16.40 Арт-варта.
22.00 Стоп-кадр.

EuroSport
09.30 Ралi-рейд. Абу-Дабi 
        Челлендж. День 5.
09.45, 15.45 Велоспорт. 
     Тур Країни Баскiв. Етап 3.
10.45, 18.30 Важка атлетика.
   ЧЄ. Iзраїль. 85 кг. Чоловiки.
12.00 Тенiс. Турнiр WTA. 
       Катовiце. 1/8 фiналу.
16.30 Велоспорт. 
      Тур Країни Баскiв. Етап 4.
18.15 Свiт велоспорту. 
      Ведучий Грег Лемонд. 
     Журнал.
19.30, 23.15 Важка атлетика.
      ЧЄ. Iзраїль. 75 кг. Жiнки.
21.15 Бойовi мистецтва. 
        Бiйцiвський клуб. Король 
       Королiв.

Enter-фiльм
08.40 Х/ф “Король 
      Дроздовик”.
10.25, 20.05 Жарт за жартом.
11.25, 18.25 Т/с “Клон”.
13.05, 21.05 Т/с “Синi ночi”.
14.55 Х/ф “Вiдставної кози 
       барабанщик”.
16.15 Х/ф “Тоталiтарний 
         роман”.
23.05 Х/ф “Кодекс мовчання”.

Мега
06.00 Легенди бандитського
         Києва.
07.30, 20.30 У пошуках iстини.
08.20 The Ukrainians.
08.50 Божевiльнi розумники.
09.40, 22.30 Загадки 
         Всесвiту.
10.30, 15.50 Жертви природи.
11.20, 18.30 Мiстична Україна.
12.10, 19.30 Фантастичнi 
       iсторiї.
13.10 Вiйна всерединi нас.
14.00, 17.30 У пошуках
          пригод.
14.50 Непутнi замiтки.
16.40, 23.30 Сучаснi дива.
21.30 Життя.

четвер, 10 квітня
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Світ дитинства ● Вітаємо! ●

Оксана ШУЛИК,  
завідуюча дитячим садком 

“Метелик” с. Байківці.

Все в житті минає… Та зали-
шається пам’ять, добра сла-
ва про людей, що мандрують 
світами у пошуках істини та 
правди. В історії залишають-
ся їхні імена, які з гордістю 
вимовляє, пам’ятає і шанує 
все людство. До них нале-
жить ім’я великого україн-
ського поета Тараса Григо-
ровича Шевченка, який свій 
могутній талант присвятив 
служінню народові.

Українці з гордістю промовля-
ють ім’я Тараса Шевченка. Він не 
тільки відобразив надії  рідного 
краю, а й став пророком україн-
ського народу у прагненні до 
правди і свободи. 

6 березня на базі Байковецько-
го дитячого садка-ясел відбувся 
районний семінар на тему “Вико-
ристання нетрадиційних методів у 

роботі з дітьми як засіб роз-
витку образотворчої діяль-
ності старших дошкільни-
ків”. Цього дня до садочка 
завітали вихователі дитячих 
садків з Великого Глибочка, 
Плотичі, Шляхтинців, Гаїв 
Шевченківських та Лозови.
Делегацію очолила мето-
дист з дошкільної освіти 
відділу освіти Тернопіль-
ської РДА Любов Дмитрівна 
Біднюк. Фахівці мали змогу 
перейняти досвід роботи 
вихователя старшої групи 
Олени Любомирівни Пара-
щук. Вихованці старшої гру-
пи вітали дорогих гостей за 
традиційним українським 
обрядом — хлібом й сіллю.

Олена Любомирівна роз-
повіла дітям та присутнім 
про життя Тараса Шевчен-
ка. “Нелегкою була доля по-
ета. Залишившись круглим 
сиротою, він не зневірився 
в собі, а почав навчатися в 
школі у місцевого дяка. Пра-

цював тяжко, щоб заробити 
собі на хліб. Небагато про-
йшло часу, але багато що 
змінилося в житті хлопця. 
Шевченко з дитинства відчу-
вав потяг до поезії, маляр-
ства. Перша збірку віршів Та-
рас Григорович Шевченко 
назвав “Кобзар”, адже, коли 
був малим, любив слухати 
пісні про народ, його життя. 
Ці пісні співали дідусі-кобзарі, 
які йшли від села до села. 
Шевченко закликав людей 
бути патріотами своєї держа-
ви, шанувати і пам’ятати іс-
торію українського народу”, 
— йшлося під час заняття.

На семінарі Олена Любо-
мирівна продекламувала ури-
вок поезії про Тараса Шев-
ченка “Твій дух між нами”, 
автор якого Михайло Роля-
ник:

Найкращий сину України
Тарасе, батьку дорогий!
Про тебе слава світом

 лине,
Про тебе знає світ цілий.
Сьогодні в кожній нашій

 хаті
Твій образ в квітах

 на стіні.
При ньому стануть твої

 діти,
Тобі співатимуть пісні!
Вихованці старшої групи 

Байковецького садка-ясел також 
потішили присутніх на семінарі 
дитячими віршами Шевченка. 
Олена Любомирівна розповіла, 
що багато віршів, написаних Шев-
ченком, покладені на музику, їх 
знає весь світ. Особливо багато 
пісень про калину. Відтак діти по-
дарували гостям калину, виконали 
пісню “Зацвіла в долині червона 
калина”. 

У дитинстві Тарас Шевченко 
дуже любив малювати. Малював 
вугіллям, крейдою, олівцем, він 
малював скрізь, де тільки міг. 
Олена Любомирівна запропонува-
ла дітям намалювати кущ калини, 
використовуючи різні техніки ма-
лювання: стовбур – методом ви-
дування, листочки – набиванням, 
а червоні ягоди – тичкуванням. 
Заняття дало можливість дітям не 
лише продемонструвати вміння 
користуватись різними техніками 
малювання, але й мало на меті ви-
ховувати любов до краси поетич-
ного слова, викликати бажання 
вивчати твори поета, розуміти їх 
зміст, розвивати пам’ять, мислен-
ня, увагу, уяву, творчі здібності, 
виховувати охайність, естетичний 
смак. 

Вихователі дитячих садків Тер-
нопільського району мали чудову 
нагоду перейняти досвід Олени 
Любомирівни Паращук та поділи-
тися власними здобутками.

Гостям дарували калину

Вихованці дитячого садка “Метелик” с. Байківці Арсен Білецький,
Софія Грабас, Марко Гімла вітали гостей за традиційним  

українським звичаєм — хлібом-сіллю.

Досвід роботи у дитячому садку “Метелик” с. Байківці  
репрезентувала вихователь старшої групи Олена Паращук.

Ольга ВАСИЛЮК,  
директор Тернопільської 
центральної бібліотечної 

системи.

У Тернопільській централь-
ній районній бібліотеці від-
булася творча зустріч із ві-
домим педагогом, краєз-
навцем, публіцистом, гро-
мадським діячем Богданом 
Головиним та презентація 
книги “Христові обручниці”, 
яка побачила світ  у видав-
ництві “Терно-граф”. На 
презентацію і пошанівок ав-
тора прибули читачі селища 
Великі Бірки, бібліотекарі 
Тернопільського району.

Отримавши своєрідне благо-
словення колишнього помічника 
Патріарха УГКЦ Йосифа Сліпого, 
владики Івана Хоми з Риму та 
дружню пораду тернопільського 
літератора Михайла Ониськіва, 
Богдан Головин взявся за напи-
сання книжок, в яких увічнив жит-
тєвий подвиг численних священ-
нослужителів та монахинь, які 
навіть у найважчі часи атеїстич-
ного мороку не зрадили Христо-
ву віру.  Більшість книг присвяче-
ні прижиттєвому подвигу свяще-
ників та монахинь нескореної 
церкви. Серед таких – “Мученики 
та ісповідники української церкви 
XX століття”, “Нації незгасний 
смолоскип”, “Блаженні священ-
номученики Тернопілля”

Під час зустрічі зі 
своїми шанувальника-
ми пан Богдан розпо-
вів, що його книжка 
“Христові обручниці” 
— це вже друге видан-
ня, доповнене. У книзі 
зібрано матеріали про 
монахинь УГКЦ, їх 
ревне служіння Бого-
ві, самовіддана, повна 
небезпек діяльність у 
роки підпілля УГКЦ. 
Перша книга була ви-
дана у 2006 році.

До книги увійшли 
життєписи сестер-
монахинь, які були бе-
атифіковані (причис-
лені до лику блажен-
них) під час апостоль-
ської подорожі папи 
Івана-Павла ІІ Украї-
ною. Ставлячи їх за 
зразок до наслідуван-
ня для практикуючих 
християн, Іван-Павло ІІ 
підтвердив тим самим 
факт, що Українська 
Церква володіє жи-
вою вірою, яку пропо-
відували Христос та 
апостоли. Також у 
книзі зібрані біографії сестер, 
земний тернистий шлях яких по-
значений живим свідченням віри. 
Більшість життєписів складена зі 
слів самих героїнь, тому книга 
Богдана Головина залишиться 
першою, що висвітлила життя не-

знаних святих. Серед них уро-
дженці Тернопільського району 
Романна Козуб, Стефанія Кудель-
ська (с. Великі Гаї), Марія Тичин-
ська (с. Прошова), Катерина Шу-
мейко (смт. Великі Бірки), Юзефа 
Савка (с. Драганівка).

Зустріч пройшла цікаво, у 

формі діалогу. Автор у черго-
вий раз подарував книги біблі-
отекам Тернопільського райо-
ну. Творчих планів у пана Бог-
дана  багато, тож сподіваємо-
ся, що він ще порадує шану-
вальників новими творчими 
знахідками.

Презентації ●

Відкрите його серце до людей

 Під час презентації (зліва направо) краєзнавець, публіцист, 
громадський діяч Богдан Головин, завідуюча відділом  

обслуговування Тернопільської центральної районної бібліотеки  
Олександра Лісовська, директор Тернопільської ЦБС Ольга Василюк  

та працівники бібліотечної галузі району.

Щиро і сердечно 
вітаємо з 60-річчям 
оператора току 
КЗС ПП “Агрофір-
ма “Медобори”  
Петра Олеговича 
РИБАКА.

Зичимо Вам життя 

прекрасного,

Життя щасливого і яскравого, 

Сонця, що світить безмежно над хатою,

Праці, що робить людину багатою. 

Все, що вже пройдено, хай не забудеться,

А що намріяно, — все нехай збудеться.

З повагою — директор  
ПП “Агрофірма “Медобори” 

Володимир Крупніцький, 
колектив.

Щиро і сердечно вітаємо з днем 
народження Василя Андрійовича 
ГАВЛІЧА з с. Смиківці Тернопіль-
ського району.

Зичимо здоров’я, щастя, довголіття,

Настрою веселого на повне століття,

Щоб життя було веселим, радісним, 

багатим

І щоб кожен день прожитий Вам здавався

 святом.

З повагою і любов’ю — сестра 
Марія з сім’єю, сестра Богдана 
з сім’єю, сестра Леся з сім’єю, 

брат Степан з сім’єю та 
братова Люба з сім’єю.

Педагогічний колектив Баворів-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів щиро вітає 
з днем народження вчителя інфор-
матики та математики Ольгу 
Орестівну ПЕЛЕШОК.

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. 

Колектив територіального цен-
тру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) щиро 
вітає з днем народження соціаль-
ного робітника Мар’яну Романівну 
ШАЦЬКУ з с.Скоморохи.

Нехай для Вас розквітне цілий світ,

Стають життям усі найкращі мрії

І доля подарує безліч літ

Здоров’я, щастя, радості, надії.

Педагогічний колектив Поча-
пинської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро і сер-
дечно вітає з 65-річчям вчителя-
пенсіонера Олександру Петрівну 
ЛУЦИШИН.

Хай роки 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.

Педагогічний колектив Поча-
пинської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з 
днем народження вчителя україн-
ської мови і літератури Надію  
Михайлівну ЗАЛЕЩИК.

Хай доля Ваша піснею зліта,

Розквітне цвіт калиною у лузі,

Хай будуть щедрими літа

На щастя, на здоров’я і на друзів.

Колектив Почапинської ЗОШ І-ІІІ 
ст. щиро вітає з днем народження 
технічного працівника Івана Йоси-
повича ЛІП’ЯНІНА.

Бажаємо Вам сонця на життєвій ниві

І вірних друзів завжди на путі,

Хай усе, що потрібно людині,

Супутником буде у Вашому житті.

Колектив Шляхтинецької ЗОШ 
І-ІІ ст. ім. О. Г. Барвінського щиро 
вітає з ювілеєм вчителя фізкульту-
ри Руслана Степановича  
КАСАРДУ.

Хай щастить Вам завжди і всюди,

В розв’язанні життєвих задач,

Хай зажди Вашим прикладом буде

Сила волі, надії й удач.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження головного економіста 
управління агропромислового роз-
витку Тернопільської РДА Олену 
Михайлівну ШВЕДИК.

Нехай життя здається добрим дивом

І плідні будуть справи і шляхи,

Нехай живеться легко і щасливо,

Благословенні будьте Богом і людьми.

З повагою — колектив 
управління агропромислового 
розвитку Тернопільської РДА.
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Актуальне інтерв’ю ●

Про зміни, які відбуваються в 
медичній галузі та про пер-
спективи її розвитку ми спіл-
кувалися з головним лікарем 
Тернопільського районного 
територіального медичного 
об’єднання, депутатом Тер-
нопільської обласної ради, 
заслуженим лікарем України 
Ігорем Вардинцем. 

— Ігорю Степановичу, нещо-
давно галузь охорони здоров’я 
України очолив новий міністр 
Олег Мусій. Якою Вам бачиться 
реформа галузі за нинішньої 
влади? Чи буде вона продовжу-
ватися в тому руслі, яке запо-
чаткував минулий уряд? 

— Успішна в усьому світі мо-
дель охорони здоров’я – це стра-
хова медицина. Минуло майже 23 
роки незалежності, а ми досі ста-
вимо питання, чи готова Україна 
до такої реформи. Так не годить-
ся. Адже тим часом Польща, краї-
ни Балтії, Росія, навіть Молдова 
страхову медицину у себе вже 
ввели. Головна проблема тут — 
дефіцит політичної волі. Адже ра-
дянська система охорони здоров’я 
вже деградувала, якою б вона не 
була хорошою за соціалістичної 
економіки СРСР. Кадровий ресурс 
тієї системи вже практично вичер-
пано. І зараз настав найважчий 
момент для реформи. Але чим да-
лі, тим ця реформа стає необхідні-
шою. Ми всі думаємо, як це має 
бути і чому. А за кордоном просто 
ввели і розвивають. Основа — 
єдиний соціальний внесок у рам-
ках базових податків. Введення 
системи страхової медицини до-
зволить сформувати в Україні ціну 
здоров’я. Адже воно на 50% за-
лежить від способу життя, на 20% 
— від спадковості, ще на 20% — 
від екології і лише на 10% — від 
системи охорони здоров’я. Зараз 
же у нас швидше система охорони 
хвороб. З появою страхової меди-
цини суспільство почне берегти 
своє здоров’я, більше уваги приді-
лятиме профілактиці. Крім ціни 
здоров’я, за умови впровадження 
страхової медицини отримаємо 
реальну вартість лікування і здо-
рову конкуренцію на ринку поді-
бних послуг. Будь-які інші моделі 
реформування вважаю вигадками 
так званого “місцевого розливу”. 
Зі слів Олега Мусія зрозуміло, що 
він продовжуватиме відтерміну-
вання впровадження страхової 
медицини, натомість знову підні-
має тему закриття лікарень. Я че-
каю від міністра адекватних кроків 
уже місяць – стільки ж часу в галу-
зі медицини жодних зрушень. 

— Ви є депутатом Тернопіль-
ської обласної ради. Намагали-
ся впливати на ситуацію на об-
ласному рівні?

— Нинішня ситуація, коли про-
блемами охорони здоров’я на рів-
ні області не дуже переймаються, 
мені не подобається. На сьогодні 
фінансова система вибудувана 
так, що район залежний від дер-
жавних і обласних субвенцій, без 
них не може повноцінно функціо-
нувати. Для прикладу візьмемо 
галузь охорони здоров’я. Доско-
нало вивчивши її зсередини, адже 
30 років працюю головним ліка-
рем, будучи депутатом Тернопіль-
ської обласної ради, знаю, що 
“вибивати” кошти для медицини 
було традиційним, але неправиль-
ним. Нагальних питань є чимало в 
обласному центрі, які потрібно ви-
рішувати спільно. Але тут втруча-
ється велика політика. І якщо на-
віть дуже хорошу ідею подає лю-
дина з однієї партії чи фракції, 
депутат із іншої політичної сили 
зробить все можливе, щоб вона 
не пройшла. Це – наша біда. На-
прошується висновок: невже ці 
люди ідуть у депутати, щоб шко-

дити один одному і забувати про 
потреби людей? Хоча передви-
борча риторика в усіх однакова – 
працювати для народу. Але за-
мість того, щоб показувати шлях 
вирішення проблем, свою енергію 
направляють, щоб “очорнити” кон-
курента, шукають компромат. Лю-
ди хочуть вибирати в представ-
ницькі органи того кандидата, який 
покаже шлях розв’язання тієї чи 
іншої проблеми в умовах існуючої 
політичної, економічної ситуації. 
Хоча більшість грішить популіст-
ськими рішеннями і тим самим 
віддаляє проблеми. Інший бік ме-
далі: обласна рада – це не бізнес-
клуб і не акціонерне товариство, а 
представницький орган, де на гро-
мадських засадах працюють депу-
тати і представляють інтереси різ-
них прошарків населення. І тут не 
повинно бути приватного інтересу, 
а тільки загальний, громадський. 
До речі, у так званій обласній ко-
місії з реформування медицини, 
до якої входили два десятки осіб, 
лише один представник був голо-
вним лікарем районної лікарні. А 
“реформувати” намагалися якраз 
вторинну ланку охорони здоров’я!

— На часі – секвестр, тобто 
скорочення, державного бю-
джету. Для медицини нестача 
грошей, на жаль, вже майже 
традиція. Як це позначиться на 
наданні послуг Тернопільського 
районного територіального ме-
дичного об’єднання?

— Охорона здоров’я в Україні з 
держбюджету фінансується на 
40% потреби. Власне, цих коштів 
вистачає на роботу невідкладної 
допомоги, на виплату заробітної 
плати лікарям, оплату комуналь-
них послуг, часткове утримання 
лікувальних закладів. А зараз, у 
часи доказової медицини, без 
проведення досліджень на відпо-
відному обладнанні не маєш пра-
ва поставити діагноз. Це колись 
медицина була великим мисте-
цтвом, де можна було підключити 
досвід та інтуїцію і встановити діа-
гноз. Тепер це треба підтвердити 
об’єктивними даними. Та й дер-
жавних стандартів лікування необ-
хідно дотримуватися, правда, ви-
конати це – на грані можливого 
через вкрай недостатнє фінансове 
забезпечення. Без співоплати гро-
мадянами це зробити неможливо. 
Всім про це відомо, але все це не 
узаконюється.

— Зрозуміло, все впирається 
в кошти. Але й реформи, про 
які ми з Вами говоримо, той же 
перехід до страхової медици-
ни, без цього не відбудуться. 
За Вашими прогнозами, коли 
матимемо офіційні ділові сто-
сунки між медичною установою 
та пацієнтом, а не абсурд у ви-
гляді державних виплат на ліж-
комісце? 

— Уже було кілька спроб про-
вести цей закон у Верховній Раді. 
Навіть дійшло до третього читан-
ня, але на цьому зупинилося. Нам 
на місцях щоразу дають завдання 
вносити пропозиції до проектів. 
Напевно, камінь спотикання на-
вколо бізнес-інтересів і щодо роз-
поділу фінансових потоків, які 
пов’язані з цим законом. Однак, є 
два варіанти: або соціальний про-
ект (щось на кшталт соцстраху), 
або ж комерційний, який реалізо-
вуватиметься через банківську 
систему.

Нині за кожну працюючу люди-
ну підприємство чи організація 
сплачують 36% податків у держав-
ні фонди. Окрім того, кожен пра-
цюючий із зарплати віддає ще 
17% різного роду податків, а ме-
дицина “просить” всього 4% (400 
грн. на рік за особу або 33 грн.\
місяць). Сьогодні Польща і Росія 
збирають на страхування здоров’я 
6% від ВВП, Америка – 14%,  

Англія – 16%. Невже в українців 
менше проблем зі здоров’ям? 
Умовно до 40-50 років людина 
практично здорова, але вона пра-
цює з повноліття. За цей період 
накопичувалася б відповідна сума. 
А якщо її розглянути в масштабах 
держави, то цієї суми абсолютно 
достатньо, щоб утримувати ме-
дичну допомогу, наголошую, без-
коштовно. До прикладу, у Терно-
пільському районі проживає понад 
60 тис. населення, помножте їх на 
400 грн. – вийде 24 мільйони гри-
вень в рік. Ще 19 мільйонів – 40% 
державного страхування. Це як 
“Фабрика здоров’я”, яка заробляє 
кошти. Тоді паралельно відпаде 
питання щодо “оптимізації” чи-
сельності лікарів, лікувальних за-
кладів. З утвердженням страхової 
медицини люди матимуть можли-
вість обирати лікаря, медичний 
заклад тощо. Відповідно, лікарня, 
яка приймає більше пацієнтів, бу-
де заможнішою і нарощуватиме 
потужності. Непрофесійні фахівці, 
закономірно, зійдуть з арени. 

— Незважаючи на кризу в 
Україні, ТРТМО працює на на-
лежному рівні. Якими “потуж-
ностями” володіє медична га-
лузь Тернопільського району? 

— Під час обмеженого фінансу-
вання робота ускладнюється. Але 
намагаємося робити все, аби га-
лузь розвивалася, адже, якщо і є 
гроші, то їх треба вдало вкласти, 
щоб наступного року була можли-
вість піднятися на сходинку вище. 
Таким чином, навіть за невеликих 
надходжень в охорону здоров’я, 
галузь не занепадає, бо поступово 
робимо виважені кроки. Додам, 
що ми пристойно виглядаємо на 
рівні Тернопільщини, та й на рівні 
України. Тішуся, що не пасемо за-
дніх, маємо хороші показники ро-
боти. Люди оцінюють роботу 
ТРТМО позитивно. Особливо ті, 
які мали досвід лікування за меж-
ами Тернопільського району. 

Нині в Тернопільському район-
ному територіальному медичному 
об’єднанні діє єдиний у Тернопіль-
ській області діагностичний відділ 
на 20 ліжок для хворих з різною 
патологією. Тут впродовж двох-
чотирьох днів людина отримує 
кваліфікований діагноз. Під час 
відкриття фізіотерапевтичного від-
ділення генеральний директор 
корпорації “Агропродсервіс” Іван 
Чайківський подарував ТРТМО 
комп’ютери. Потужно працює хі-
рургічне відділення, яке виконує 
складні операції різних профілів 
під контролем комп’ютерної техні-
ки. Розв’язав руки нам відділ реа-
німації та інтенсивної терапії, який 
теж недавно облаштували. Однак, 
лікування там дуже дороге – один 
день перебування хворого коштує 
закладу в межах 1 тис. грн. У 
ТРТМО найкращий у Тернопіль-
ській області рентген-апарат, є 
томограф. Зараз треба думати, як 
підтримувати таке обладнання у 
належному стані, це також коштує 
дорого. Приміром, заміна деталі в 
ультразвуковому апараті (вартістю 
80 тис. доларів США – ред.) ко-
штує 10 тисяч $. 

— А що, коли в ТРТМО потра-
пляють пацієнти взагалі без 
грошей? Не секрет, що такі лю-
ди є.

— Звісно, допомогу надаємо, 
лікуємо згідно з направленнями 
лікарів на діагностичне обстежен-
ня та процедури. Для мешканців 
Тернопільського району діють без-
коштовні послуги, згідно з нака-
зом, який регламентує кількість 
щоденних безкоштовних проце-
дур у кожного лікаря. Наприклад, 
на день є 10 ультразвукових об-
стежень, рентгенобстеження без 
обмежень тощо.

— Адекватна сімейна медици-
на в Україні сьогодні можлива? 

— Це передчасний і невдалий 
експеримент, який надовго роз-
тягнувся в часі. Я був противни-
ком сімейної медицини у тому 
вигляді, в якому вона існує зараз. 
Ми мали амбулаторно-поліклінічну 
первинну допомогу на високому 
рівні. Діти мали лікаря-педіатра, 
дорослі – терапевта. На рівні ра-
йонних лікарень, тобто на вторин-
ному рівні, послуги надавали 
вузькі спеціалісти. Працювала 
профілактична ланка. Але почали 
з того, що закрили санстанції – 
ніхто не відповідає за обов’язкові 
медогляди, за дослідження во-
ди… Тобто, профілактика захво-
рювань почалася зі “знищення” 
контролюючих органів. Натомість 
створено нерентабельні управ-
ління охорони здоров’я при рай-
держадміністраціях з двома, а то 
й трьома керівниками охорони 
здоров’я на одну лікарню. На 
щастя, Тернопільський район – 
єдиний в області, де немає цен-
тру первинної медико-санітарної 
допомоги як окремої юридичної 
одиниці. 

— Які результати реформу-
вання швидкої медичної допо-
моги у Тернопільському районі? 
Наскільки ця реформа себе ви-
правдала?

— На папері уже створили єди-
ний обласний територіальний за-
клад – центр екстреної медичної 
допомоги. Логіка у цьому є, але ж 
під це треба підвести не лише за-
конодавчу, але й матеріальну ба-
зу. Для централізованої диспет-
черської служби поки що навіть 
приміщення нема. У Тернопіль-
ському районі вже давно, згідно зі 
стандартами, було шість машин 
швидкої на 60 тисяч населення. 
Відпрацьований 20-хвилинний до-
їзд до хворого, коли в Україні про 
це лише думають. Відрадно, нині 
ми знайшли хоч якийсь вихід: чо-
тири бригади віддали в центр, дві 
ще залишили в себе, обслугову-
вання яких фінансуємо з бюджету 
Тернопільського району. Є домов-
леність, якщо на Тернопільщину 
виділять нові автомобілі ШМД, в 
першу чергу їх спрямують у Тер-
нопільський район, щоб ми могли 
утримувати їх у належному стані. 
Словом, ми втримали реформу 
ШМД від краху системи.

— Два роки тому активно  
обговорювалася тема про від-
криття у с. Великий Глибочок 
хоспісу на базі колишньої лі-
карні Червоного Хреста Украї-
ни. А що тепер?

— Цю ідею у Тернопільському 
обласному управлінні охорони 
здоров’я прийняли, але, на жаль, 
далі діло не пішло. Власними си-
лами ТРТМО не може виконати 

такий обсяг робіт. З нашого боку 
пропонувалося приміщення, його 
опалення та харчування пацієнтів. 
У той час, як від обласного управ-
ління очікувалося медикаментозне 
та кадрове забезпечення. Вони 
повинні були винести це питання 
на сесію Тернопільської обласної 
ради, але цього не сталося… Буду 
порушувати це питання знову.

— Також планувалося, що у 
ТРТМО запрацює єдина база 
даних лікарні… 

— Цей процес, вважаю, нині 
перебуває на середині шляху. Цей 
довготривалий процес започатко-
ваний у 2010 році. База даних за-
раз частково накопичується. Діє 
сайт ТРТМО, з яким працює відпо-
відний фахівець. Продовжуємо на-
сичувати технічний інвентар, адже, 
щоб ця база працювала належно, 
кожен лікар повинен мати вільний 
доступ до інтернету з робочого 
місця. Нині для цього є лише 10 
комп’ютерів.

— Коли завершите ремонт 
стоматологічного відділення? 

— Косметичний ремонт уже ви-
конали. Частково зробили ремонт 
покрівлі, щоб вода не потрапляла 
у приміщення, що не може нас за-
довільнити. Плануємо добудувати 
там ще два поверхи – такі амбітні 
плани коштуватимуть не менше 2 
мільйонів гривень. Хоч грошей у 
бюджеті на це нема, пропонуємо 
залучати інвестиційні кошти. Але 
це можливо за повноцінної роботи 
місцевого самоврядування. Споді-
ваюся, після створення виконав-
чого комітету у Тернопільській ра-
йонній раді ця ідея знайде реаль-
не втілення.

— На завершення, скажіть, 
будь ласка, яких перших кроків 
від уряду України очікуєте  
найближчим часом? 

— Треба негайно оголосити 
стратегічний шлях розвитку меди-
цини – впровадити обов’язкове 
медичне страхування у законодав-
чому полі. Відтак, спрямувати до 
Верховної Ради України відповід-
ний законопроект. Якщо Закон 
“Про обов’язкове медичне страху-
вання” ухвалять цього року, вва-
жаю, втілити в реальність його 
можна досить швидко. Головне, 
взятися за діло. Нема що дослі-
джувати, все й так відомо. Потріб-
но просто сказати людям правду: 
що вони отримають гарантовану 
та безкоштовну медичну допомо-
гу, перестануть сплачувати за ме-
дичні послуги з власної кишені, 
тому що сплатить держава, вико-
ристовуючи кошти зі страхових 
внесків. 

— Щиро дякую за розмову.
 

Розмову вела Ірина ЮРКО.

Ігор Вардинець:  
“Для впровадження 
страхової медицини 

потрібна політична воля”

Головний лікар Тернопільського районного територіального 
медичного об’єднання, депутат Тернопільської обласної ради, 

заслужений лікар України Ігор Вардинець.
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Ярослав БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото автора.

Якщо відверто, то навесні 
найбільше хочеться не тіль-
ки побувати на полях агро-
формувань, фермерських 
господарств, але й поспіл-
куватися, у першу чергу, з 
механізаторами, сівачами, 
водіями, спеціалістами аг-
росектору й керівниками. 

На Тернопіллі Володимир Гри-
горович Крупніцький, який сьо-
годні, 4 квітня, святкує день на-
родження, — людина відома. Він 
господарник, новатор, працелюб. 
Понад 35 років керує сільськогос-
подарським  колективом — спо-
чатку колгоспом, згодом селян-
ською спілкою, а вже добрих 
п’ятнадцять літ — агрофірмою. 
Таких керівників, що зберегли 
матеріально-технічну базу, відпо-
відний кадровий потенціал і пра-
цівників, у Тернопільській області 
на пальцях однієї руки можна по-
рахувати. Справно тут виплачу-
ють заробітну плату, своєчасно і в 
повному обсязі розраховуються з 
орендарями земельних часток. 

В о л о д и м и р 
Крупніцький — 
з а с л у ж е н и й 
працівник сіль-
ського госпо-
дарства Украї-
ни, депутат Тер-
нопільської ра-
йонної ради 
кількох скли-
кань, кавалер 
багатьох орде-
нів та відзнак за 
подвижницьку 
працю та благо-
дійність. 

Сьогодні, ко-
ли мова захо-
дить про Воло-
димира Круп-
ніцького, можна 
сказати: “По-
щастило хлібо-
робам з керів-
ником”. У ПП 
“Агрофірма “Ме-
добори” з року 
в рік збирають 
високі врожаї 
зернових, бобо-
вих, кормових, 
технічних куль-
тур. Озима пше-

ниця дає на круг до 50 центнерів 
з гектара. Збирають щедрі врожаї 
кукурудзи, сої, цукрових буряків. 
Сіють у Скоморохах озиме жито. 
Тримають чималу пасіку, на якій 
господарює бджоляр Ігор Олій-
ник з Прошови. 

Серйозну увагу приділяють 
тваринницькій галузі, нарощують 
поголів’я ВРХ, яке нараховує 309 
голів. Дійне стадо налічує 150 ко-
рів. У 2013 році від кожної фураж-
ної корови отримали 5692  кіло-
грами молока — це найвищий 
показник в області. Торік в агро-
фірмі вироблено 877 тонн моло-
ка, 43 тонни м’яса. У пошані в 
Скоморохах й справжня україн-
ська валюта — сало. Якщо раніше 
у Прошові на молочно-товарній 
фермі, яка виведена за межі се-
ла, утримували корів, телят і сви-
ней, то нині там створюють по-
тужну свиноферму, в якій вже 
нараховується 710 продуктивних 
свиней м’ясних та сальних порід 
вітчизняної та закордонної селек-
ції. Подбав Володимир Крупніць-
кий і про те, щоб віддача від ви-
рощеного на землі була якнай-
більша. Тому частину продукції 
переробляють безпосередньо у 
господарстві, виготовляють крупи 
перлові, пшеничні, ячмінні, греча-
ні, горохові, кукурудзяні. Тут 
змонтовано сучасну лінію з ви-
робництва гречаних круп, де усі 
процеси механізовано, створено 
побутові умови для персоналу. 
Висока якість виробів, реальна 
ціна. Продукція реалізується в 
торговій мережі Тернополя й об-
ласті. “Отож, чим більший урожай 
буде в полі, тим більше продукції 
матимуть тернополяни”,— каже 
заступник директора агрофірми 
Андрій Гречка. 

У Скоморохах широко вико-
ристовують прогресивні техноло-
гії землеробства й рослинництва, 
наукові досягнення не лише укра-
їнських вчених-селекціонерів, а й 
світових. Та й сам Володимир 
Григорович може блискуче дава-
ти уроки господарювання.

— Село знає, як виростити 
врожай європейського рівня. 

Знає, що потрібно 
робити, щоб надої 
молока були не 
менші 5-6 тисяч кі-
лограмів від коро-
ви на рік. Знає, як 
зробити, щоб ця 
продукція була до-
ступною. Село вже 
давно використо-
вує прогресивні 
технології обробіт-
ку грунту, в кредит 
і на останні кошти 
намагається при-
дбати сучасну тех-
ніку, знаряддя для 
обробітку грунту.  
А держава віддала 
село на відкуп зер-
новим трейдерам, 
які обдирають се-
ло, як липку, — ка-
же заслужений 
працівник сільсько-
го господарства 
України Володи-
мир Крупніцький. 

— Ніхто з керівників не знає, що й 
скільки потрібно Україні для влас-
них потреб, скільки піде на екс-
порт. Тому навесні і восени суши-
мо голову над тим, яку культуру 
сіяти, щоб за вищою ціною реалі-
зувати. Отож, дехто з року в рік 
“глушить” чорноземи соняшни-
ком. Площі під ріпак збільшено, а 
країни-імпортери висувають нові 
вимоги. Це обов’язково призведе 
до зростання собівартості. А де ж 
державна політика, професійний 
менеджмент? Ми увесь час кида-
ємося з одних крайнощів в інші. 
Якщо в минулі роки село руйну-
вала плановість і рознарядки, то 
тепер ринкові відносини перетво-
рилися на стихійний базар.

В агрофірмі “Медобори” у до-
брому стані посіви озимих куль-
тур: 500 га озимої пшениці, 300 
га ріпаку, 40 га озимого ячменю. 
Завершено посів ярих культур, у 
добре підготовлений грунт заро-
блено насіння ячменю, вівса, ярої 
пшениці, гороху, вики, на черзі — 
цукрові буряки, кукурудза, со-
няшник, гречка. Ці культури по-
требують тепла і своїх агротехніч-
них термінів. 

Разом з керівником господар-
ства побував на весняному лані, 
там механізатор Іван Вадзюк до-
сівав 100-гектарну площу ярої 

пшениці, насіння у сівалку заси-
пав молодий сівач Любомир Бу-
чак, а підвозив водій Роман Дяк.

— Уже  восьмий рік орю і сію в 
цьому господарстві, — каже Ігор 
Вадзюк. — Головне для селян — 
щоб щедро родило, щоб усі ми 
були з хлібом, щоб був мир і спо-
кій у великому українському домі. 
Наші діди і батьки боролися за 
Україну, за її соборність та неза-
лежність, і саме нашу державу 
треба нині гідно захищати усією 
громадою з допомогою європей-
ської та світової спільноти.

— У полі нині працюють меха-
нізатори Іван Вадзюк, Богдан  Ві-
тровий, Євген Наумик, Тарас Ва-
дзюк, Іван Пелешок. Мінеральні 
добрива та насіння до посівних 
площ транспортують водії Михай-
ло Курило, Володимир Якимович, 
Роман Дяків, — каже заступник 
директора агрофірми Роман 
Остапів, який привіз сівачам у по-
ле обід. — Люди  заробляють до-
бре, техніка працює справно, як 
кажуть, все залежить від погоди й 
Бога. Така вже хліборобська до-
ля. 

Хай колосяться та врожаяться 
хліборобська й життєва ниви му-
дрого аграрія — директора  
ПП “Агрофірма “Медобори”  
Володимира Крупніцького на  
многії і благії літа.

Весна в “Медоборах”

Директор ПП “Агрофірма “Медобори”,  
заслужений працівник сільського  

господарства України Володимир Крупніцький.

Водій Роман Дяків.

Механізатор Іван Вадзюк.

Будівельники  
Ярослав Головатий (зліва) та Ігор Грабовський.

Любомир Бучак працює на посівному агрегаті.
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Вітаємо! ●

Людина і її справа ●

Це повинен знати кожен ●

Галина ЮРСА – ТРР “Джерело”. 
Фото з архіву  

Юрія ГАРАСИМЧУКА.

Фразу “ковтати японця” ніко-
ли не сприймають дослівно. 
Кожен знає, що цю процеду-
ру призначає лікар, коли, як 
правило, треба обстежити 
шлунок. А поспілкувавшись з 
тернопільським хірургом,  
лікарем-ендоскопістом Тер-
нопільського районного тери-
торіального медичного 
об’єднання Юрієм Гарасим-
чуком, довідалась не лише 
про походження цього висло-
ву, але й про можливості су-
часної ендоскопії і районної 
зокрема.

— Юрію Михайловичу, як ка-
жуть, наука пішла вперед. Має-
мо лазери, ультразвук. То чому 
ще й досі використовується ме-
тод ендоскопії – не дуже приєм-
ний, навіть болючий?

— Пацієнтам не завжди подоба-
ється те, що завдає болю, страж-
дань. Людина і так потерпає від 
хвороби. Хворому хотілося б, щоб 
його, приміром, намастили гелем, 
поводили апаратом по ділянках ті-
ла, провівши таким чином обсте-
ження і лікування також. Я б не на-
звав ендоскопію такою вже непри-
ємною процедурою. Почну з того, 
що цей метод, як жоден інший, дає 
можливість діагностувати процеси в 
організмі, які зовні себе не проявля-
ють, а в майбутньому, якщо їх вчас-
но не пролікувати, можуть перерос-
ти в онкологію. Під час ендоскопіч-
ного обстеження лікар має можли-
вість не лише візуально діагносту-
вати хворобу, але й одночасно про-
водити біопсію (взяття матеріалу 
для дослідження) виразок, поліпів, 
пухлин.

Так, щоб це зробити, у страво-
хід, пряму кишку, бронхи чи в інші 
місця вводиться спеціальний зонд 
(давніше металічний, нині, на щас-
тя, — еластичний). Це, може, не за-
вжди приємно для людини. Але  
варто потерпіти хвилинку-другу, 
щоб бути здоровим. Жінки ж тися-
чоліттями народжують у більших та 
довготриваліших стражданнях, але 
не відмовляються мати дітей.

—  Ендоскопія — метод профі-
лактичний?

—  Хотілось би. Щоб ви краще 
зрозуміли мою відповідь, наведу 
приклад Японії. Там не візьмуть на 
роботу без ендоскопічного обсте-
ження. Цей метод мав би бути 
обов’язковим під час профілактич-
них обстежень. Тоді було б менше 
задавнених онкологій, які вилікува-
ти важко, а інколи вже й неможли-
во. Якби люди звертались до лікаря 
для профілактики або хоча б на по-
чаткових стадіях захворювання, лі-
кування могло б бути недовготри-
валим та менш затратним. До речі, 
піонером в розробці ендоскопічного 
обладнання виступає саме Японія. 
Там люди масово почали хворіти на 
онкологічні захворювання, як відда-
лені наслідки після бомбардування 
Хіросіми і Нагасаки. Для раннього 

виявлення онкологічних захворю-
вань пацієнтам вводили спеціаль-
ний зонд. Радянський Союз закупо-
вував там обладнання. Звідси і на-
зва “японець”. Хоч згодом й інші 
країни почали випускати ендоско-
пічне обладнання. На жаль, поки що 
в Україні немає власного виробни-
цтва такого медичного обладнання.   

— Які у Тернопільському райо-
ні можливості щодо ендоскопіч-
ного обстеження?

— На рівні з обласними, а в де-
чому навіть кращі. Щоб зробити ін-
траендоскопічну pH-метрію (визна-
чення кислотності), до нас приїж-
джають навіть з інших регіонів. Діа-
гностуємо хвороби шлунку, 
шлунково-кишкового тракту. Не ма-
ємо лише бронхоскопічного апара-
ту. Але це, вважаю, справа часу.

— Яка вікова категорія ваших 
пацієнтів? Напевне, люди літньо-
го віку?

— На жаль, ні. Патологія, як у нас 
говорять, помолодшала. Діагносту-
ємо гастрити навіть у дітей. Остан-
ній випадок: на прийом прийшов 
пацієнт 1990 року народження...

— А з чим це пов’язано?
— З харчуванням та екологією. 

Те, що споживає людина ХХІ століт-
тя, їжею назвати – дуже злукавити. 
Це катастрофа без перебільшення 
– модифіковані продукти із значною 
кількістю консервантів, барвників, 
антибіотиків, інших наповнювачів,  
до того ж ніким не контрольованих.  
А яка біда криється для людського 
шлунка, кишечника у кольорових 
газованих напоях, чіпсах, сухариках, 
тій же розрекламованій кока-колі. 
Вживання цих продуктів – пряма 
дорога до ранніх гастритів, виразки 
шлунка та онкологічних захворю-
вань. Заборонити вживати ці про-
дукти — нереально. Але хоча б про-
читати, що і з чим купуєш, а потім 
подумати, чи варто це робити, щоб 
не нашкодити своєму здоров’ю, 
можна. Корисна проста, як у нас 
кажуть, селянська їжа. Тому треба, 
якщо є така змога, докорінно зміни-
ти стиль харчування і життя. 
Комп’ютер, телевізор, мобільний 
телефон у великих дозах – це та 

сама радіація. Ми її і від Чорнобиля 
маємо багато.

— А пити каву можна?
— Пийте собі на здоров’я, але 

чашку на день для бадьорості, кра-
ще зранку і лише тоді, коли добре 
поїли. Кава під сигарету і натще-
серце – погана звичка не лише 
юних. Чіпси з пивом замість обіду 
теж. Замість ковбаси купіть краще 
свіже м’ясо чи сало та запечіть його 
в духовці. Буде і смачно, і корисно. 
Скажете, при сучасному темпі жит-
тя – це розкіш. Але здоров’я – роз-
кіш ще більша, тому варто потруди-
тись.

— Кажуть, можна отримати га-
стрит від ліків.

— Ще про одну нашу спільну біду 
хотів би поговорити – приймання 
ліків без рекомендації лікаря. При 
всій моїй повазі до аптечних прові-
зорів скажу, що вони, в першу чер-
гу, менеджери, які зацікавлені про-
дати товар. Просить, приміром, лю-
дина в аптеці “щось від серця” або 
тиску, головного болю тощо, не за-
мислюючись, а чи не зашкодять їй 
запропоновані піґулки чи мікстура? 
Провізор, зазвичай, дасть розре-
кламований та дуже популярний за-
сіб, який “підходить для всіх”. Але 
такого в природі не існує, як немає 
ідентичних людей чи проявів хворо-
би. Тому, якщо захворіли або вини-
кла якась найменша підозра на за-
хворювання, не відкладайте візит 
до фахівця. Не консультуйтесь із 
знайомими, не запитуйте, що вони 
приймали. Лише лікар поставить 
правильний діагноз та призначить 
лікування. Нині кожен може вибира-
ти, де лікуватись. Тому сповна ви-
користайте цю можливість. Тоді й 
отримаєте якісне лікування, і га-
стрит від ліків не підхопите.

Як згадувалось на початку нашо-
го з Юрієм Гарасимчуком інтерв’ю, 
він не лише хороший лікар-
ендоскопіст, але й кваліфікований  
хірург з двадцятилітнім стажем. У  
шухлядці Юрія Михайловича є ціка-
ва колекція камінців, які він добув з 
жовчних міхурів оперованих пацієн-
тів. Гадаю, це стане темою наших 
наступних інтерв’ю.

Кока-кола + чіпси + 
сухарики = гастрит

Продовження.  
Початок в №13. 

Вторинний огляд допомагає 
виявити інші проблеми, які 
безпосередньо не представ-
ляють загрози для життя по-
страждалого, проте можуть 
мати серйозні наслідки, як-
що не взяти їх до уваги.

Вторинний огляд складається з 
трьох етапів:

Опитування постраждалого або 
оточуючих.

Перевірка ознак життя: свідо-
мість, дихання. Намагайтеся вия-
вити будь-які зміни або порушен-
ня ознак життя, перевіряйте їх 

кожні 5 хвилин.
Проведення загального 

огляду постраждалого (тіль-
ки в тому випадку, якщо є 
підозра на наявність трав-
ми): обмацайте голову, пле-
чі, лопатки, ключиці, руки 
від плеча до кінчиків паль-
ців, перевірте грудну клітку і 
черевну порожнину, обма-
цайте ноги зверху від стег-
на до кінчиків пальців (сід-
ниці слід мацати в кругову). 
Подивіться, чи немає змін у 
формі та довжині кінцівок.

Пам’ятайте, що перемі-
щення постраждалого може при-
звести до погіршення його стану. 
Під час обстеження та надання 

допомоги постраждалому в свідо-
мому стані залишіть його в тому 
положенні, в якому він був зна-
йдений.

Перша допомога
Спільний інформаційний проект ТРО 

Товариства Червоного Хреста України  
і редакції “Подільського слова”

Лікар-ендоскопіст Тернопільського районного  
територіального медичного об’єднання Юрій Гарасимчук.

Острівська сільська рада повідомляє, що рішенням 32 сесії 6 
скликання від 25.10.2013 року за №334 надано дозвіл на розробку 
технічної документації з нормативної грошової оцінки земель  
с. Острів Тернопільського району, яка на цей час розробляється.

Острівська сільська рада повідомляє, що рішенням 33 сесії 6 
скликання від 26.11.2013 року за №347 надано дозвіл на розро-
блення детального плану території забудови с. Острів Тернопіль-
ського району по вул. Лугова.

Острівська сільська рада оголошує конкурс на визначення пе-
ревізника твердих побутових відходів на території с. Острів. Пропо-
зиції приймаються за адресою: 47728, с. Острів, вул. Кордуби, 63, 
тел. 29-17-75.

Оголошення ●

Колектив Ігро-
вицької АЗПСМ 
щиро вітає з днем 
н а р о д ж е н н я 
ф е л ь д ш е р а -
акушера Надію 
М и х а й л і в н у  
МОКРИЦЬКУ.

Хай життя буде схоже на

 свято,

Доля щастя принесе багато,

Теплом зігріє і любов’ю

І подарує міцного здоров’я. 

Педагогічний колектив Білець-
кої ЗОШ І-ІІ ступенів вітає з днем 
народження вчителя початкових 
класів Світлану Ігорівну  
ГУМЕННУ.

Щоб Ваше серце зігрівало тепло,

Щоб завжди в душі панувало добро,

Краси і наснаги, здоров’я без ліку 

І довгого-довгого, щедрого віку.

Вітаємо з днем народження 
лікаря-офтальмолога ТРТМО Світ-
лану Вікторівну ГУМЕНЮК, 
лікаря-стоматолога Марію Васи-
лівну ВИСОЦЬКУ, фельдшера 
ШМД Ірину Богданівну ГУРАЛЬ, 
лаборанта Тетяну Орестівну  
ЦІЦЮРУ, молодших медичних 
сестер Ганну Миколаївну ЮРІВ, 
Наталію Михайлівну ТЕЛЕНЮК.

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 — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Вітаємо з днем народження го-
ловного лікаря Великоберезовиць-
кої АЗПСМ Оксану Дмитрівну  
ГАНЕВСЬКУ, фельдшера Ігровиць-
кої АЗПСМ Надію Михайлівну 
МОКРИЦЬКУ, завідуючу ФАПом  
с. Прошова Наталію Анатоліївну 
БАЙДЕЦЬКУ, медсестру стаціона-
ру Баворівської дільничної лікарні 
Світлану Василівну ЧМІЛЬ.

Бажаємо Вам сонця на життєвій ниві

І вірних друзів завжди на путі,

Хай усе, що потрібно людині,

Супутником буде у Вашому житті.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Вітаємо з днем народження 
завідуючу клубом с. Смолянка 
Олену Миколаївну КУРИЛО та 
завідуючу клубом с. Домаморич  
Надію Іванівну КАПЛУН. Нехай у 
Ваших задумах буде мудрість, у 
справах – підтримка однодумців, 
у серці – добре і сонячно від люд-
ської вдячності. Нехай Ваш шлях 
буде наповненим новими злета-
ми й досягненнями, а добро по-
вертається сторицею. Хай Бог 
благословляє усе Ваше життя!
З повагою — працівники відділу 

культури Тернопільської РДА, 
районного будинку  

культури, районна організація 
профспілки працівників 

культури.

Вітаємо з днем народження мо-
лодших медичних сестер ТРТМО 
Надію Афанасіївну БОБРИК,  
Наталію Владиславівну ЛОЗІН-
СЬКУ, водія Михайла Васильо-
вича РОЯ, молодшу медичну се-
стру ФАПу с. Лозова Людмилу 
Юліанівну СТЕЦОК, молодшу ме-
дичну сестру Настасівської АЗПСМ 
Нелю Ярославівну МАКОГІН.

Нехай квітує білий цвіт,

Життям стають найкращі мрії,

І доля посила багато літ

Здоров’я, щастя, радості, надії.

З повагою — колектив ТРТМО.

Виконком Ігровицької сільської 
ради вітає з днем народження ко-
лишнього сільського голову Петра 
Анатолійовича ТКАЧА.

Хай роки 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.

Колектив Ігровицької ЗОШ І-ІІ 
ст. щиро вітає з днем народження 
вчителя зарубіжної літератури  
Лесю Теодозіївну ПАВЛИК.

Хай життя квітує, як калина в лузі,

Нехай будуть поруч щирі, вірні друзі,

Хай обминають болі і тривоги,

Хай стелиться довга життєва дорога.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження вчителя зарубіжної літера-
тури Лесю Теодозіївну ПАВЛИК.

Хай щастя приходить і ллється рікою,

Хай горе обходить завжди стороною,

Хай доля дарує Вам довгі літа,

А в серці довіку живе доброта.

З повагою — учні 7 класу 
Ігровицької ЗОШ І-ІІ ст.

Щиро вітаємо з 40-річчям керів-
ника зразкового дитячого танцю-
вального колективу “Візерунок” 
клубу с. Баворів Наталію  
Степанівну ГЕВКО.

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!

З повагою — працівники відділу 
культури Тернопільської РДА, 
районного будинку культури, 

районна організація профспілки 
працівників культури.

Вітаємо з днем народження ди-
ректора Тернопільського районно-
го будинку культури Романа  
Ігоровича СУШКА. Бажаємо Вам 
міцного здоров’я і добра. Щоб те, 
про що мрієте, обов’язково збуло-
ся. Щоб біль і горе не зустрічалися 
на Вашому життєвому шляху. Щоб 
кожен прожитий день усміхався 
Вам щастям, а Господь дарував  
довгі і гарні літа.
З повагою — працівники відділу 

культури Тернопільської РДА, 
районного будинку культури, 

районна організація профспілки 
працівників культури.

Дирекція комунального закладу НВК “Дичківська ЗОШ І-ІІ сту-
пенів — дошкільний навчальний заклад” висловлює вдячність ні-
дерландській благодійній організації “Допомога Східній Європі” і 
голові Тернопільської районної організації Товариства Червоного 
Хреста України Ользі Нижник за подаровані шкільні меблі: но-
венькі парти і крісла. До слів подяки приєднуються педагогічний 
колектив НВК “Дичківська ЗОШ І-ІІ ступенів — дошкільний на-
вчальний заклад”, вихованці старшої та молодшої груп дитячого 
садка, які мають змогу користуватися новими меблями, батьки 
дітей.  

Вдячність ●
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субота, 12 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.
10.20, 15.35 Громадське
          телебачення.
12.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.10, 18.05, 19.15 Дiловий 
      свiт.
12.25 Х/ф “Злочин iз
       багатьма невiдомими”.
13.45 Вiра. Надiя. Любов.
14.45 Euronews.
14.55 Дiловий свiт. 
        Агросектор.
15.15 Брифiнг Кабмiну 
        України.
18.50 Про головне.
19.30, 21.25 Шустер-LIVE.

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 “Чистоnews”.
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 Х/ф “Кохання 
         у великому мiстi 3”.
15.45 “Свати 5”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Х/ф “Фатмагюль”.
19.30 “ТСН”.
20.30 “Сказочная Русь”.
21.10 “Вечiрнiй Київ - 2013”.
23.05 “В мережi”.
00.05 Х/ф “Бобер”. (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 “Дiм з лiлiями”.
12.00 Новини.
12.25 Т/с “Дiм з лiлiями”.
13.05 Д/с “Слiдство вели...” 
14.00 Новини.
14.20 “Судовi справи”.
15.50 “Сценарiї любовi”.
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 “Заради тебе”.
00.20 Х/ф “Ванька”.

ICTV
05.50 Свiтанок.
06.50 Т/с “Братани 2”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.10 Т/с “Топтуни”.
12.45 Факти. День.
13.25 Т/с “Топтуни”.
15.45 Факти. День.
16.15 Т/с “Топтуни”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.45 Надзвичайнi новини.
20.30 Т/с “Бомбила. 
        Продовження”.
22.20 Д/ф “Правий сектор.
       Радикальний синдром”.
23.15 Х/ф “Мiсце зустрiчi
       змiнити не можна”.

стб
05.50 “Чужi помилки.
           Винахiдник”.
06.35 Х/ф “Парасолька
         для наречених”.
08.10 “Неймовiрна 
        правда про зiрок”.
09.40 Х/ф “Вербна недiля”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.30 “Неймовiрна 
        правда про зiрок”.
20.00 “Холостяк 4”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.40 “Холостяк 4”.
00.05 “Холостяк 4.
        Як вийти замiж”.
01.05 Х/ф “Мiй принц”.

новий канал
06.10 Kids` Time.
06.15 М/с “Панда Кунг-Фу”.
06.55 Kids` Time.
07.00 Пiдйом.
08.00 Т/с “Воронiни”.
09.00 Т/с “Не родись 
         вродлива”.
10.00 Т/с “Воронiни”.
14.05 М/с “Панда Кунг-Фу”.

15.00 Т/с “Щоденники Керi”.
16.00 Т/с “Татусевi дочки”.
17.00 Т/с “Не родись 
       вродлива”.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Т/с “Воронiни”.
21.00 Серця трьох.
23.30 Т/с “Друзi”.
00.30 Х/ф “До бiса любов”.

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, 22.30 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.
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 “Смiшарики”.
10.00 Т/с “Всi жiнки 
        вiдьми”.
13.20 Т/с “Дикий ангел”.
15.00 “Орел i решкa”.
17.30, 23.50 “Розсмiши
         комiка”.
18.20 “Звана вечеря”.
19.20 “Орел i решка”.
20.10 “КВК-2014”.
22.40 “Прожектор
         Перiс Хiлтон”.
00.45 “Нiчне життя”.

нтн
04.55, 14.45, 17.00 Т/с
        “Таємницi слiдства”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Т/с “Вулицi
         розбитих лiхтарiв-3”.
13.00 Т/с “Шаповалов”.

16.45, 19.00 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Честь самурая”.
21.30 Х/ф “Особлива думка”.
00.25 Х/ф “Першочергова
          цiль”. (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 “Тiмон i Пумба”.
09.15 М/ф “Сердитi 
          пташки”.
09.30 “Єралаш”.
10.00 Вiталька.
12.15 6 кадрiв.
14.25 Т/с “Чемпiонки”.
15.15 Панянка-селянка.
16.05 Iкона стилю.
16.55 Дайош молодьож!
17.20, 19.10 Розсмiши
          комiка.
18.15, 22.40 Т/с “Свiтлофор”.
          (2).
20.00 Х/ф “007: Координати
         “Скайфолл”. (2).
23.35 Надто грубо
          для Ю-туб’а.
00.35 Мiж нами.

канал “2+2”
06.15 “Обережно, модерн!”
07.00,16.30 Т/с 
       “Солдати-15”.
09.00,18.30 “Новини 2+2”.
09.30 Х/ф “Знайти 
        та знешкодити”.
11.20 “Нове Шалене 
        вiдео по-українськи”.
14.20 “Облом UA. 
        Новий сезон”.
19.00 Т/с “Захист”.
23.15 Х/ф “Особистий
        номер”.

тонiс
06.00 “Таке спортивне життя.
      Олена Вiтриченко”.

06.30, 15.00, 18.30, 
     21.00 “Соцiальний пульс”.
06.55, 18.50, 22.35 
       “Економiчний пульс”.
07.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
09.00 “Соцiальний статус:
       вашi права i пiльги”.
10.00, 20.00 Злочини
        столiття.
11.00 Бiтлз. Довгий
        звивистий шлях.
12.25 “Свiтськi хронiки”.
13.10, 16.00 Д/с “60 найбiльш 
       смертоносних тварин”.
14.00, 22.40 Монстри
         всерединi мене.
15.15, 16.45, 18.55, 21.25
         “Погода”.
17.50 Тлумачення сновидiнь.
19.00 В гостях у 
     Д. Гордона. Ю. Яковлєв.
21.30 Бiтлз. Довгий 
       звивистий шлях.
00.00 Красивi та 
        амбiцiйнi. (3).

наше улюблене 
кiно

07.00 Кiноповiсть 
        “Море студене”.
09.00 Мелодрама 
       “Дамське танго”.
11.00 Кiноповiсть 
         “Весняний призов”.
13.00 Драма “Живий труп”.
14.30 Т/с “ТАРС 
    уповноважений заявити...”
16.00 Драма “Дожити 
       до свiтанку”.
17.30 Мелодрама 
       “Всього один 
       поворот”.
19.00 Х/ф “Гiперболоїд
          iнженера Гарiна”.
21.00 Мелодрама
        “Французький вальс”.
23.00 Х/ф “Бакенбарди”.

твi
06.00 ЖИВЯком.
06.30 Приватнi новини.
07.00, 20.00 Сьогоднi
      про головне.
08.00 Ранковi курасани.
11.00, 11.40, 12.20, 13.10,
     14.15, 15.50, 17.15
        ТВiй День.
11.20, 12.40, 15.35, 
      17.40 Огляд блогiв.
12.00, 14.00, 15.00, 
       17.00, 18.00 Сьогоднi.
13.00 Базар-IТ.
13.30, 14.30, 16.00, 
       19.30 Особлива думка.

16.30, 17.30 TBiNews.
16.40 Арт-варта.
19.00 Геофактор.
23.00 Зелена лампа.

EuroSport
09.30 Ралi-рейд. Абу-Дабi
      Челлендж. День 6.
09.45, 16.00 Велоспорт. 
   Тур Країни Баскiв. Етап 4.
10.45 Важка атлетика. 
     ЧЄ. Iзраїль. 75 кг. Жiнки.
11.30 Футбол. Молодiжна
     Лiга УЄФА. 1/4 фiналу.
     ПСЖ - Реал Мадрид.
13.00 Футбол. Лiга Чемпiонiв
        УЄФА. Жеребкування.
13.15 Футбол. Лiга Європи.
        Жеребкування.
13.30 Футбол. Молодiжна
      Лiга УЄФА. 1/2 фiналу. 
     Реал Мадрид Бенфiка.
16.30 Велоспорт. 
    Тур Країни Баскiв. Етап 5.
18.00 Футбол. Молодiжна 
    Лiга УЄФА. 1/2 фiналу.
     Шальке 04 Барселона.
19.30, 0.15 Важка атлетика.
   ЧЄ. Iзраїль. 94 кг. Чоловiки.
21.15, 21.45 Тiмберспорт.
         ЧC.
22.15 Бокс. Важка вага.
        К. Хаммер К. Айрiх.

Enter-фiльм
09.55 Х/ф “Осляча шкура”.
11.20, 20.10 Жарт за 
         жартом.
12.20, 18.30 Т/с “Клон”.
14.00, 21.10 Т/с “Синi ночi”.
15.50 Х/ф “Мелодiя 
        на два голоси”.
23.00 Х/ф “Три амiго”.

Мега
06.00 Легенди бандитської
          Одеси.
07.30, 20.30 У 
         пошуках iстини.
08.20 The Ukrainians.
08.50 Божевiльнi розумники.
09.40, 22.30 Загадки
          Всесвiту.
10.30, 15.50 Жертви 
         природи.
11.20, 18.30 Мiстична 
           Україна.
12.10, 19.30 Фантастичнi
         iсторiї.
13.10 Вiйна всерединi нас.
14.00, 17.30 У пошуках 
         пригод.
14.50 Непутні замiтки.
16.40, 23.30 Сучаснi дива.
21.30 Дика Америка.
00.30 Покер.

ут-1
06.00 Пiдсумки.
06.30 На слуху.
07.00 Шустер-LIVE.
11.35, 20.50 Час-Ч.
11.45 Православний вiсник.
12.40, 15.45, 19.10, 21.35
         Громадське 
       телебачення.
14.40 Театральнi сезони.
17.20 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.
23.30 Країна on-line.
00.00 “Дружина”.

канал “1+1”
06.00 “ТСН”.
07.00 “Хто там?”
07.55 М/с “Король-Лев”.
08.45 “Свiтське життя”.
09.45 “Сказочная Русь”.
10.15 “Свати 5”.
14.35 “Вечiрнiй Київ”.
16.35 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка 5”.
19.30 “ТСН”.
20.15 “Українськi 
      сенсацiї. Технологiї 
     обману”.
21.20 “Вечiрнiй 
       квартал 2014”.
23.25 Х/ф “Парфумер: 
        iсторiя одного
       вбивцi”. (2).

інтер
05.55 Х/ф “Ванька”.
07.25 “Школа доктора
        Комаровського”.
08.30 Д/ф “Три днi 
        Юрiя Гагарiна. I
       все життя”.
09.30 Новини.
10.00 Д/ф “Три днi Юрiя
      Гагарiна. I все життя”.
11.00 Т/с “Любов за любов”.
15.00 “Юрмала 2013”.
17.00 “Обережно, дiти!”
18.00 Х/ф “Я подарую
        тобi любов”.
20.00 “Подробицi”.
20.35 Х/ф “Карнавал 
       по-нашому”.

22.35 “Бокс за участю 
        Заура Байсангрова”.
23.45 “Бокс за участю
      В`ячеслава Узєлкова”.
01.00 Х/ф “Вторгнення: 
        Битва за рай”.

ICTV
06.25 Свiтанок.
07.10 М/ф “Битва за
        Камелот”.
08.40 Зiрка YouTube.
09.45 Дача.
10.40 Т/с “Бомбила. 
        Продовження”.
11.40 Д/ф “Правий сектор.
      Радикальний синдром”.
12.35 Т/с “Вiйськова
       розвiдка”.
12.45 Факти. День.
13.15 Т/с “Вiйськова
        розвiдка”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi 
       новини.
20.10 Т/с “Вiйськова
         розвiдка”.
22.00 Х/ф “Невидимка”. (2).
00.00 Х/ф “Людина-
        невидимка 2”. (2).

стб
07.05 “Караоке на Майданi”.
07.55 “Їмо вдома”.
09.00 “Усе буде смачно!”
09.55 “Кохана, ми вбиваємо
         дiтей”.
12.35 “Холостяк 4”.
16.05 “Холостяк 4. 
         Як вийти замiж”.
17.05 “Хата на тата”.
19.00 “Україна має талант!
         6”.
21.40 “Детектор брехнi 5”.
22.45 “Я соромлюся 
         свого тiла”.
00.35 Х/ф “Ти - менi,
          я - тобi”.

новий канал
07.30 Ревiзор.
12.50 Пристрастi 
        за Ревiзором.
14.10 Т/с “Воронiни”.
18.35 Х/ф “Три богатирi 
       на далеких берегах”.
20.00 Х/ф “Тепло наших 
          тiл”. (2).
22.00 Педан-Притула шоу.
00.00 Х/ф “Дев`ятi 
        ворота”. (2).

тРк «україна»
07.00, 19.00 Подiї.
07.20 Т/с “Iнтерни”.
10.00 Один за сто годин.
11.00 Х/ф “Багата Маша”.
15.00, 20.00 Т/с “Обдури, 
        якщо любиш”.
00.00 Х/ф “Загубленi 
        в лiсах”.

к1
06.00 “Шеф-кухар”.
06.30 “Top Shop”.
07.30 М/с “Смiшарики”.
10.00 М/ф “Х’юго: 
        зiрка екрану”.
11.15 Х/ф “Волохатий тато”.
13.10 “ВусоЛапоХвiст”.
15.00 “Орел i решка. СРСР”.
16.50 “Орел i решка.
         Шопiнг”.
17.45 Х/ф “Остання
          вiдпустка”.
19.50 “Вечiрнiй квартал”.
21.40 Т/с “Надприродне”.
         (2).
00.10 Х/ф “Король вечiрок-3”.
         (3).

нтн
04.15 Т/с “Таємницi 
        слiдства”.
07.45 Т/с “Вулицi 
         розбитих лiхтарiв-3”.
11.30 “Речовий доказ”.
12.00 “Головний свiдок”.
13.00 “Правда життя”.
13.30 “Переломнi 80-тi”.
14.25 “Що робити?”
15.20 Х/ф “Особлива
         думка”.
18.00 “Випадковий свiдок”.
19.00 Т/с “Каменська-2”.
23.00 Т/с “Повернути
         на дослiдування”.

тЕт
06.00 М/ф “Алiса
         у Дивосвiтi”.
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 “Пригоди
      Хлопчика-Мiзинчика
     i Дюймовочки”.
12.20 М/ф “Дамбо”.
13.30 Обережно, дiти!
14.25 Панянка-селянка.
16.05 Х/ф “Тварина”.
17.25 Х/ф “007: координати
       “Скайфолл”.
20.05 Вiталька.
21.00 Розсмiши комiка.
22.40 Т/с “Секс i мiсто”. (2).
23.40 Т/с “Ходячi 
        мерцi”. (3).

канал “2+2”
06.15 “Обережно, модерн!”
07.15 “Нове Шалене 
        вiдео по-українськи”.
08.00 “Облом UA. Новий 
        сезон”.
09.00 Т/с “Нове життя сищи-
ка Гурова. Продовження”.
16.50 ЧУ. Карпати 
        Динамо.
19.15 ЧУ. Днiпро 
           Металург.
21.30 Х/ф “Унiверсальний 
       солдат”.
23.30 Х/ф “Злива”. (2).

тонiс
06.00 Х/ф “Зимова вишня”.

07.30 “Будь в курсi!”
09.00 Злочини столiття.
10.15 Х/ф “Вождь Вiннету
     i старина Вогняна Рука”.
12.25 За сiм морiв.
13.30 Монстри всерединi
          мене.
14.45 Д/с “Народженi 
       вбивати”.
15.40 Вечiр пам’ятi 
        М. Воронiна.
17.00 “Ронiн”.
17.50 Д/с “Психологiя
        поведiнки тварин”.
18.15 “Цивiлiзацiя Incognita”.
18.30 “Соцiальний 
        пульс вихiдних”.
19.00 Пiрамiди смертi.
20.00 Великi монархи 
         Єгипту.
21.00 Клiнт Iствуд.
        Влада зiрки.
22.00 “Таємницi закулiсся
      з О. Ржавським”.
22.40 Х/ф “Лють”. (2).
00.20 “Вихiдний,
        пiсля опiвночi”.

наше улюблене 
кiно

07.00 Х/ф “Гiперболоїд 
        iнженера Гарiна”.
09.00 Мелодрама
        “Французький вальс”.
11.00 Х/ф “Бакенбарди”.
13.00 Комедiя “Комета”.
14.30 Т/с “ТАРС 
       уповноважений
        заявити...”
16.00 Драма “Царське 
        полювання”.
17.30 Драма “Царське 
      полювання”.
19.00 Кiноповiсть “Розклад 
        на пiслязавтра”.
21.00 Комедiя “Йдучи 
          йди”.
23.00 Драма “Бенкети 
      Валтасара, або 
      Нiч зi Сталiним”.

твi
06.00, 12.25, 15.30 TBiNews.
07.00, 20.00 Сьогоднi про
         головне.
10.00 М/с “Суперкнига”. 
         “На початку...”
10.30 М/с “Суперкнига”. 
       “Випробування...”
11.00 Оскiльки є.
12.00, 15.00, 18.00 Сьогоднi.
13.00 Стоп-кадр.

14.00 Мiжнароднi
       кореспонденти.
14.30, 16.00, 19.30 Особлива
      думка.
16.30 80 островiв 
       навколо свiту.
17.00 Неймовiрно,
        чи не так?
19.00 Double Ять.
23.00 Х/ф “Медовий 
       мiсяць Камiлли”. (2).

EuroSport
09.30 Велоспорт. Тур Країни
         Баскiв. Етап 5.
10.30 Важка атлетика. ЧЄ. 
    Iзраїль. 94 кг. Чоловiки.
12.00 Важка атлетика. ЧЄ. 
      Iзраїль. 105 кг. Чоловiки.
14.00 Автоспорт. Серiя
       AutoGP в Марракешi. 
       Перегони 1.
15.00 Важка атлетика. ЧЄ.
        Iзраїль. 75 кг. Жiнки.
16.00 Автоспорт. Свiтова 
      серiя WTCC. Марракеш.
       Квалiфiкацiя.
17.00 Автоспорт. Свiтова 
      серiя Рено. Iталiя. 
      Перегони 1.
18.15 Важка атлетика. ЧЄ. 
      Iзраїль. +75 кг. Жiнки.
19.00 Важка атлетика. ЧЄ. 
  Iзраїль. +105 кг. Чоловiки.
21.00 Бойовi мистецтва. 
   Суперкомбат. Свiтова серiя
      Гран-прi GP2.
00.00 Кiнний спорт. Час 
       скачок. Кубок свiту 
      в Дубаї. Журнал.

Enter-фiльм
09.50 Х/ф “Король 
        Дроздовик”.
11.35 Жарт за жартом.
12.35 Т/с “Зiрка епохи”.
20.35 Х/ф “Сiльська iсторiя”.
22.15 Х/ф “Забута мелодiя 
       для флейти”.
00.35 Бiйцiвський клуб.

Мега
06.00 Легенди 
        бандитського Києва.
08.00 У пошуках iстини.
10.50 Я, людина.
12.30 Життя.
13.30 Дика Америка.
15.30 У пошуках пригод.
18.30 Мiстична Україна.
21.30 Лiкарськi таємницi.
00.30 Х/ф “Трiумф духу”.

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” м. Тернополя  
та всіх відділеннях зв’язку 

Тернопільської бласті.
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Програми місцевих телекаНалівTV-4
Понеділок, 7 квітня 
 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 Програма «Смаки культур»
08.10 Вікно в Америку        
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Справжня ціна»
09.45 «Про нас»
11.00 Дитяча година 
12.10 «Екологічно чисте життя»
12.40 «Магія природи»
13.10 Хіт-парад                                             
14.00 Х.ф. «Пам’ятай про мене» 
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 «Погляд зблизька»
20.30 ТНЕУ-калейдоскоп подій
20.40 Дім книги
21.30 «Сад,город,квітник»
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х.ф. «П’ять супергероїв» 
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 “Кобзар єднає Україну”
11.15 “Кулінарія від Андрія”
11.30 “Смак життя”
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 “Пісні нашого краю”
14.00 “Мистецька палітра”
15.00 “Кіноісторії нашого часу”
15.30 “Благовіщення Пресвятої 
         Богородиці”
15.35 “Наша дума, наша пісня…”
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”
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 “Глобальне попередження”
23.25 “Таємниця Богородиці 
        Пирогощі”
TV-4
вівторок, 8 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 П «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 «Bon appetit»
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «1200» 
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 Межа правди                     
21.30 «Автоакадемія»
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х.ф. «Коли орел атакує» 
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 “Глобальне попередження”
11.25 “Таємниця Богородиці 
          Пирогощі”
12.00 “В об’єктиві ТТБ”
12.15 “Випробуй на собі”
12.45 “Міста твої, Житомирщино”
13.00, 17.00, 19.00, 22.00 
         “Вісті ТТБ”
13.30 “100 шедеврів”
13.45 “Новини України”
14.00 “Наша дума, наша пісня…”
14.25 “Храми Поділля”
14.35 “Золота провінція”
15.00 “Перший та єдиний у світі”
15.40 Док.фільм
16.00 “Мова жестів”
16.15 “Диволяндія”
16.45 Д/Ф “Мій сонячний степ”
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 Композитор Богдан Янівський
23.30 Док.фільм
TV-4
середа, 9 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 Межа правди                     
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Підводний світ»
11.00 Дитяча година
12.00 «Гал-кліп»
12.30 Струсівська заслужена
         капела бандуристів України
14.00 Х.ф. «Дрібка перцю» 
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 «Соло»

21.30 «Музичні делікатеси»
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х.ф. «Вихід у рай» 
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 “Скелі Довбуша”
10.30 Композитор Богдан Янівський
11.00 “Косів гуцульський”
11.30 Док.фільм
12.00  “Перший серед рівних”
12.30 “На часі”
13.00, 17.00, 19.00, 22.00 
         “Вісті ТТБ”
13.30 “Кобзар єднає Україну”
13.45 “Новини України”
14.00 “Зона ризику”
15.00 “З благословення 
         української Терпсихори”
15.45 “Мова жестів”
16.00 “4 лапи”
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 “Стародавні культури”
23.25 “Духовні скарби України”
23.30 Композитор Богдан Янівський
TV-4
Четвер, 10 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 «Соло»
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Підводний світ»
11.00 Дитяча година 
12.00 «Формула здоров’я»
13.00 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Друзі по розуму» 
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. «Гарячий кий» 
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 “Стародавні культури”
10.55 Док.фільм
11.15  “Іван Франко. Львівські 
           сторінки життя”
12.15 “Надія є”
12.30 “Європа очима українця”
13.00, 17.00, 19.00, 22.00  
           “Вісті ТТБ”
13.30 “Кобзар єднає Україну”
13.45 “Новини України”
14.00 Уряд на зв’язку з громадянами
14.30 Композитор Богдан Янівський
15.00 “Енергоманія”
15.30  “Писанковий дивосвіт”
15.50 “Сходи до неба”
16.00 “Мова жестів”
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 “Фабрика ідей”
21.30 “Розмова без нотацій”
22.30 “Час країни”
23.00 “Невигадані історії”
23.30 Композитор Богдан Янівський
TV-4
П’ятниця, 11 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. «Принцеса Карабу» 
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 «Погляд зблизька»
20.40 «Слід»
21.30 «Духовні роздуми»
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х.ф. «Кохаючись» 
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  “Народний артист 
          М.Яковченко”
10.30 Композитор Богдан Янівський
11.00 Док.фільм
11.20 “Екотур”
11.40 “Тригірська обитель”
12.00 “Невигадані історії”
12.30 “Фабрика ідей”
13.00, 17.00, 19.00, 22.00
           “Вісті ТТБ”
13.30 “Мова жестів”
13.45 “Новини України”
14.00 “Що робити?”

15.00 “Легенди Запоріжжя”
15.30 Казки Миколаївського
          зоопарку
16.00 “Вінтаж”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Мандри кота Фініка”
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 “Слід”
20.20 “Пісні нашого краю”
20.30 “Після школи”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “На часі”
21.30 “Захисник Вітчизни -
           рятувальник”
22.30 “Час країни”
23.00 “Історичні постаті”
23.30 “Скарби музеїв Полтавщини”
TV-4
субота, 12 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. «Заручниця» 
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. «Кому вгору,кому вниз» 
14.00 «Смаки культур»
14.30 Мультфільми 
15.00 Х.ф. «Королівство 
          кривих дзеркал» 
16.30 Дім книги
17.00 Хіт-парад 
17.50 ТНЕУ-калейдоскоп подій 
18.00 Наші вітання
19.00 «Сад,город,квітник»
19.30 «Музичні делікатеси»
20.10 «Соло»
21.00 Надія Кулик, «Пісня моєї душі»
23.00 «Смаки культур»
23.40 Час-Тайм
00.00 Х.ф. «Час під вогнем» 
ттБ
6.00 Гімн України
6.05 “Джерело духовності”
6.25 “Мій тренер - гімнастика”
6.45 “Пісні нашого краю”
7.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Легенди Запоріжжя”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Пісні нашого краю”
10.15 “Думки вголос”
10.30 “Історичні постаті”
11.00 “Скарби музеїв Полтавщини”
11.30 Казки Миколаївського
            зоопарку
12.00 “На часі”
12.30 “Музичний калейдоскоп”
13.00 “Слід” 
13.30 “Вінтаж”
13.45 “Новини України”
14.00 “Захисник Вітчизни -
            рятувальник”
14.30 “Спадщина”
15.00 “Театральні зустрічі”
16.00 “Закохана у небо”
16.30 “Гра долі”
16.45 “ПрофStyle ”
17.00 “Вісті ТТБ”
17.15 “Пісні нашого краю”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Назбиране”

18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “Вісті ТТБ”
19.30 ”Скарби роду”
20.00 “Крізь призму часу”
20.15 “Спортивні меридіани”
20.30 “Щляхами Тараса”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Поклик таланту ”
22.00 “Вісті ТТБ”
22.30 “Абетка здоров’я”
23.00 “Долі людські”
23.20 “Гра долі”
23.30 “Тетерів”
TV-4
Неділя, 13 квітня
06.00 Х.ф. «Заручниця» 
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. «Королівство кривих 
        дзеркал» 
13.30 «Чарівний ключик»
14.00 «Сільський календар» 
14.30 Межа правди                     
15.30 «Про нас»
16.00 «Соло»
17.00 Вікно в Америку
17.20 «Слід»
17.40 «Смаки культур»
18.00 Наші вітання
19.00 Провінційні вісті. Тиждень
19.40 Хіт-парад
20.45 «Про нас»
21.00 «Гал-кліп»
21.30 «Про кіно»
22.00 Х.ф. «Час під вогнем» 
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 “Освятися, вербонько, 
           на добро”
12.00 “Долі людські”
12.15 “Спортивні меридіани”
12.30 “Абетка здоров’я”
13.00 “Пісні нашого краю”
13.30 ”Скарби роду”
14.00 “Поклик таланту ” 
15.00 “Фільм-дітям”
16.15 “Чудесний канал”
16.45 “Вухаті та хвостаті”
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 “Освятися, вербонько, 
            на добро”

Ут-1
06.05 Свiт православ`я.
06.35 Вiд першої особи.
07.05 Панянка та кулiнар.
07.30 “Дружина”.
09.05 “Надвечiр`я”.
10.25, 20.50 Час-Ч.
10.35, 15.20, 19.10 
     Громадське телебачення.
13.05 Крок до зiрок.
13.50 Як Ваше здоров`я?
17.25 В гостях у Д. Гордона.
18.30 Дiловий свiт. Тиждень.
21.00 Пiдсумки дня.
21.35 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, 
         Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.40 Х/ф “Живе такий 
        хлопець”.

канал “1+1”
06.00 Х/ф “Коли дерева 
          були великими”.
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”.
12.00 “Зiркова хронiка”.
13.00 “Чотири весiлля 3”.
14.10 “Голос країни 4. 
          Перезавантаження”.
16.40 “Розсмiши комiка 5”.
17.40 Х/ф “Iван Васильович
         змiнює професiю”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
21.00 “Голос країни 4. 
         Перезавантаження”.
23.20 “Свiтське життя”.
00.20 “Що? Де? Коли?”

інтер
06.10 “Бокс за участю 
         Заура Байсангрова”.
07.10 “Бокс за участю
         В`ячеслава Узєлкова”.
08.30 “Вдалий проект”.
09.30 “Недiльнi новини”.
10.00 “Орел i решка. 
          На краю свiту”.
11.00 “Сусiд на обiд”.
12.00 Х/ф “Я подарую
         тобi любов”.

14.00 Т/с “Заради тебе”.
18.00 Т/с “Зозуля”.
20.00 “Подробицi тижня”.
21.00 Т/с “Зозуля”.
22.55 Х/ф “Вальс-Бостон”.
00.50 Х/ф “Карнавал 
          по-нашому”.

ICTV
06.25 Так$i.
06.50 Космонавти.
07.40 Зiрка YouTube.
08.50 Дивитися всiм!
09.50 Клан.
10.45 Т/с “Дiзнавач”.
12.45 Факти. День.
13.15 Т/с “Дiзнавач”.
18.45 Факти тижня.
20.20 Х/ф “Месники”.
23.00 Х/ф “Шерлок Холмс”.

стБ
06.20 Х/ф “Трактир
       на П`ятницькiй”.
07.55 “Їмо вдома”.
08.55 “Усе буде смачно!”
09.45 “Караоке на Майданi”.
10.40 Х/ф “З привiтом, 
         Козаностра!”
12.30 Т/с “Швидка 
         допомога”.
16.15 “Україна має 
          талант! 6”.
19.00 “Битва екстрасенсiв
         13”.
21.05 “Один за всiх”.
22.15 Х/ф “П`ять рокiв 
         i один день”.
00.10 Х/ф “Формула
         кохання”.

Новий канал
07.45 М/с “Том i Джерi”.
10.00 Серця трьох.
20.25 Х/ф “Прекраснi
         створiння”.
22.25 Х/ф “Володар перснiв:
        Повернення короля”.

трк «Україна»
06.15 Подiї.
07.00 Т/с “Багата Маша”.
08.00 Ласкаво просимо. 
        У гостях Родрiгес.
09.00 Х/ф “Рiднi i близькi”.

11.00 Т/с “Дикий-4”.
19.00 Подiї тижня.
20.50 Т/с “Iнтерни”.
00.00 Comedy Womаn.

к1
06.00 “Шеф-кухар”.
06.30 “Top Shop”.
07.30 М/с “Смiшарики”.
08.40 М/ф “Х’юго: зiрка 
          екрану”.
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 “Шрек”.
21.40 Т/с “Надприродне”.(2).
00.10 Х/ф “Секс 
      за обмiном”.

НтН
07.45 Т/с “Каменська-2”.
11.30 “Легенди карного
           розшуку”.
12.00 “Агенти впливу”.
12.45 “Випадковий свiдок”.
13.20 Х/ф “Честь самурая”.
15.15 Т/с “УГРО-5”.
19.00 Т/с “Даїшники”.
23.00 “Концерт для
         справжнiх чоловiкiв”.
00.10 Х/ф “Кажани: операцiя
       знищення”. (3).

тет
06.00 М/ф “Дамбо”.
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”.
10.45 М/ф “Барбi: Принцеса
        i поп-зiрка”.
12.00 М/ф “Монстри 
        на островi”.
13.30 Х/ф “Тварина”.

14.50 Х/ф “Крихiтка 
        з Беверлi-Хiлз-2”.
16.20 Мiй зможе.
17.45 Країна У.
19.10 Вiталька.
21.00 Розсмiши комiка.
22.40 Т/с “Секс 
        i мiсто”. (2).
23.40 Т/с “Ходячi мерцi”. (3).

канал “2+2”
06.15 “Обережно, модерн!”
07.00 Журнал Лiги чемпiонiв
           УЄФА 2013-2014.
07.30 “Маски-шоу”.
10.00 “Бушидо”.
12.30, 23.15 “Королi рингу”.
     Бiй за чемпiонський пояс
     за версiєю WBO. Меннi 
     Пакьяо Тiмотi Бредлi II.
15.00 Х/ф “Особистий 
      номер”.
17.00 Х/ф “Унiверсальний
        солдат”.
19.15 ЧУ. Металiст  Таврiя.
21.30 “Профутбол”.
00.30 Х/ф “Вторгнення 
        привида”. (3).

тонiс
06.00 Х/ф “Вождь Вiннету 
      i старина Вогняна Рука”.
07.30, 20.15 “Кумири”.
07.45, 20.00 “Цивiлiзацiя
         Incognita”.
09.00 Великi монархи 
        Єгипту.
10.00, 20.40 “Свiтськi
        хронiки”.
10.40 “Щоденник 
         для батькiв”.
11.20 Х/ф “Зимова вишня”.
13.40 За сiм морiв.
14.45 Д/с “Народженi 
        вбивати”.
15.40 Вечiр пам’ятi 
         М. Воронiна.
17.10 “Україна-Європа: 
       маятник Фуко”.
18.00 “Моднi iсторiї 
       з Оксаною Новицькою”.
18.30 “Свiт за тиждень”.
19.00 Мiсцями дикої 
         природи.
21.05 Арам Хачатурян.

        В полонi часу.
21.45 Х/ф “Марнотратники
         життя”. (2).
23.30 Психологiя 
         поведiнки тварин.
00.00 Х/ф “Скандал”. (3).

Наше улюблене 
кiно

07.00 Кiноповiсть 
     “Розклад на пiслязавтра”.
09.00 Комедiя “Йдучи 
          йди”.
11.00 Драма “Бенкети 
       Валтасара, або Нiч 
       зi Сталiним”.
13.00 Комедiя “Коштовний
          подарунок”.
14.30 Т/с “ТАРС 
   уповноважений заявити...”
16.00 Муз. фiльм
        “Небеснi ластiвки”.
17.30 Муз. фiльм 
        “Небеснi ластiвки”.
19.00 Х/ф “Велика сiм’я”.
21.00 Драма “Дружина
         пiшла”.
23.00 Х/ф “Бджiлка”.

твi
06.00 ЖИВЯком.
06.30 Приватнi новини.
07.00, 12.15, 15.30 TBiNews.
08.00, 2.00 Неймовiрно, 
        чи не так?
09.00 80 островiв 
         навколо свiту.
10.00 М/с “Суперкнига”.
        “Шлях до прощення”.
10.30 М/с “Суперкнига”.
         “Вiдпусти мiй народ!”
11.00, 22.00 Унiверсальний
           спортсмен.
11.30, 16.30 Aрт-City.
12.00, 15.00, 18.00 Сьогоднi.
12.25 Геофактор.
13.00 Х/ф “Медовий
        мiсяць Камiлли”. (2).
16.00, 19.30 Особлива 
         думка.
17.00 Оскiльки є.
19.00 Мiжнароднi 
        кореспонденти.
20.00 Знак оклику!
21.00 Стоп-кадр.
22.30 Double Ять.

23.00 Х/ф “Боєць”. (2).

EuroSport
09.30 Автоспорт. Свiтова
    серiя WTCC. Марракеш.
      Квалiфiкацiя.
10.00 Велоспорт. 
      Тур Країни Баскiв. 
      Етап 6.
10.45 Свiт велоспорту. 
        Ведучий Грег Лемонд. 
      Журнал.
11.00 Марафон. Лондон.
14.15, 0.00 Велоспорт.
         Париж - Рубе.
17.45 Велоспорт з Грегом 
        Лемондом. Журнал.
18.00 Автоспорт. Свiтова
    серiя WTCC. Марракеш.
      Раунд 1.
19.00 Автоспорт. Свiтова 
     серiя WTCC. Марракеш. 
      Раунд 2.
20.00 Супербайк. ЧC. 
        Арагон. Перегони 1.
20.45 Суперспорт. ЧC. 
         Арагон.
21.30 Супербайк. ЧC. 
      Арагон. Перегони 2.
22.15 Автоспорт. Свiтова
      серiя Рено. Перегони 2.
22.45 Мотоспорт. 
     Подiї вiкенда. Журнал.
22.55 Досконалiсть в спортi.
   Спецвипуск: гольф. Журнал.
23.00 Тенiс. Турнiр WTA.
        Катовiце. Фiнал.

Enter-фiльм
10.00 Х/ф “Осляча шкура”.
11.25 Жарт за жартом.
12.25 Х/ф “Сiльська iсторiя”.
14.05 Х/ф “Забута 
         мелодiя для флейти”.
16.25 Т/с “Зiрка епохи”.
00.25 Бiйцiвський клуб.

мега
06.00 Легенди 
        бандитської Одеси.
08.00 У пошуках iстини.
10.50 Лiкарськi таємницi.
12.30 Дика Америка.
15.30 У пошуках пригод.
18.30 Мiстична Україна.
21.30 Я, людина.
23.30 Таємницi клiток.
00.30 Х/ф “Вiсiмка 
        вибуває з гри”.
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ПРОДАМ
* індичі яйця. Тел. 068-246-

76-14.
* 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. Недоро-
го. Контактний телефон: (098) 
97-32-880.

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

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

* гроші готівкою на всі випад-
ки 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 водо-
нагрівачів, пральних машин, кон-
диціонерів, лічильників; заміна сто-
яків, водопроводу, каналізації, опа-
лення. Пенсіонерам та учасникам 
Великої Вітчизняної війни — зниж-
ки. Тел. (097)14-86-723.

* штукатурка зовнішня — 30-35 
грн./м2 , внутрішня — 25-30 грн./
м2; стяжка — 30 грн./м2; утеплення: 
пінопласт, вата — 35-40 грн./м2; 
підвісні стелі — 50-70 грн./м2; шпа-
клівка — 20-25 грн./м2, “короїд”, 
“баранек” — 25-30 грн./м2; на-
бриск, драп в кольорі — 20-25 грн./
м2. Власне риштування, підсобни-
ки, 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 столярні 
вироби, терміново. Тел.: (067) 350-
66-21 (Василь), (096) 813-88-93 
(Володимир).

* весільний, святковий, вечір-

ній макіяж, розпис обличчя, на-
рощення вій, стрази, боді-арт. 
Тел. (067) 313-58-58.

* євроремонт “під ключ”.  
Плитка, шпаклювання, побілка, ар-
ки, 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. 

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 
№764
від 30.03.2014 р.
Кульки —  11, 50, 

24, 65, 64, 63, 49, 
54, 41, 25, 57, 48, 
26, 46, 45, 58, 40, 

30, 59, 61, 52, 72, 20, 29, 21, 
31, 33, 55, 19, 44, 71.

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

виграно.
3 лінії з 2 підковами — 1 гра-

вець — 219 903 грн.
3 лінії у 3 полях — 55 гравців — 2 

907 грн.
2 лінії у 2 полях — 2 907 гравців 

— 15 грн.
2 лінії — 706  гравців — 113 грн.
1 лінія — 81 194 гравці —  

7 грн. 
Бiлет № 0513636 — Донецьке.

Розіграш
№1355
від 02.04.2014 р.
Лототрон Б.
Набір кульок: №4.
Виграшні номери: 

40, 27, 9, 35, 30, 
12.

6 номерів — не виграно.
5 номерів —  1 гравець — 13 616 

грн.
4 номери — 67 гравців — 

284 грн.
3 номери — 1299 гравців —  

25 грн.
2 номери — 10602 гравці — 

8 грн.
Розіграш 
№1314
від 02.04.2014 р.
Виграшні номери: 

05, 07, 22, 24, 38, 
41.

Мегакулька — 2.
МЕГАДЖЕК — ПОТ — не вигра-

но.
МЕГАПРИЗ — не виграно.
5 номерів — 2 гравці — 20182 

грн.
4 номери — 157 гравців —  

271 грн.
3 номери — 2682 гравці — 

24 грн.
5+ Мегакулька — 2 гравці — 15 

092 грн.
4+ Мегакулька — 16 гравців — 

542 грн. 
3+Мегакулька — 385 гравців — 

48 грн.

Грайте і вигравайте ●Юні таланти ●

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.

Ольга УРМАНЕЦЬ,  
методист Великобірківського 

будинку творчості школяра.

Технічна творчість молод-
ших школярів – це перші 
кроки дитини  до пізнання і 
розуміння світу техніки, 
спроби її власної творчої ді-
яльності, процес опанування 
певної системи початкових 
технічних і технологічних 
знань, вмінь і навичок.

Саме з метою розвитку твор-
чих здібностей, пізнавальної та 
розумової активності дитини че-
рез залучення її до технічної 
творчості досить успішно працю-
ють гуртки “Початкового техніч-
ного моделювання” у позашкіль-
них закладах Тернопільського 
району. Досягнення у гуртковій 
діяльності юні техніки змогли 
продемонструвати 20 березня 
цього року під час традиційних 
обласних змагань з початкового 
спортивно-технічного моделю-
вання, що проводились на базі 
Тернопільського обласного ко-
мунального центру науково-
технічної творчості школярів та 
учнівської молоді.

У заході взяли участь 46 учас-
ників з 22 команд позашкільних 
навчальних закладів області. 
Тернопільський район представ-
ляли вихованці гуртків “Початко-
ве технічне моделювання” Вели-
кобірківського БТШ Владислав 
Кенс, Андрій Матушинець, Роман 
Сентик, Арсен Галичак, Максим 
Павлік (керівник — автор цих 
рядків) та вихованці Великогли-
бочецького БТТШ Станіслав 
Ющак та Надія Склярова (керів-

ник Тетяна Іванівна 
Саньоцька). 

Учасники змагань 
(віком до 10 років) 
демонстрували свої 
знання в теоретично-
му заліку, виготовля-
ли об’ємну модель 
автомобіля та плане-
ра. Особливо заці-
кавлення в учасників 
і глядачів викликали 
запуски планерів на 
дальність польоту. 
За результатами 
змагань срібним при-
зером у вправі “Ви-
готовлення автомобі-
ля” став  Владислав 
Кенс. У теоретично-
му заліку, пройшов-
ши відбірковий тур, 
що складався із тес-
тових запитань, всі 
п’ятеро гуртківців 
Великобірківського 
БТШ і вихованка Ве-
ликоглибочецького 
БТТШ Надія Скляро-
ва стали фіналістами 
конкурсу, в якому, 
розгадавши крос-
ворд, бронзовими 
призерами стали 
одразу два гуртківці 
Великобірківського 
БТШ Владислав 
Кенс та Андрій Ма-
тушинець.

Як наймолодший 
учасник змагань, якому виповни-
лося 7 років, Станіслав Ющак на-
городжений грамотою Терно-
пільського обласного комуналь-
ного центру науково-технічної 
творчості школярів та учнівської 

молоді. У командній першості 
змагань, захищаючи честь Тер-
нопільського району, друге місце 
вибороли гуртківці Великобірків-
ського БТШ. Юні техніки отрима-
ли грамоти, призи та дипломи 
учасників обласних змагань.

Отож, всіх, хто полюбляє 
майструвати та фантазувати, 
запрошуємо у гуртки технічної 
творчості, які функціонують у 
Тернопільському районі і на-
ступного разу переможцем мо-
жете стати ви.

Моделювання — це творчість

Методист Великобірківського будинку творчості школяра Ольга Дмитрівна 
Урманець (справа) і заступник директора Великоглибочецького будинку 

технічної творчості школяра, керівник гуртка “Початкове технічне 
моделювання” Тетяна Іванівна Саньоцька з учасниками обласних змагань  

з початкового спортивно-технічного моделювання.

До уваги випускників 11 класів  
шкіл Тернопільського району
Тернопільським районним відділом внутрішніх справ продовжу-

ється  відбір кандидатів для вступу на навчання до вищих навчаль-
них закладів системи МВС України. За детальною інформацією що-
до навчальних закладів, умов вступу та оформлення документів 
звертайтеся у Тернопільський РВ УМВС України в Тернопільській 
області за адресою:  вул. Степова, 45, м. Тернопіль. Тел. 43-61-07.

Відповідно до Закону Украї-
ни “Про вибори Президента 
України”, наказом редактора 
від 4 березня 2014 р. затвер-
джено розцінки на публікацію в 
газеті “Подільське слово” ма-
теріалів виборчої кампанії ви-
борів президента України, при-
значених на 25 травня 2014 
року. Вартість 1 см2 газетної 
площі — 4 грн.

Дубовецька сільська рада оголошує конкурс на визнання пере-
візника твердих побутових відходів на території Дубовецької сіль-
ської ради. Звернення приймаються за адресою: 47702, Дубовецька 
сільська рада, с. Дубівці, вулиця Шевченка, 5, Тернопільська об-
ласть, Тернопільський район. Тел. для довідок 29-58-77.

Стегниківська сільська рада оголошує конкурс на визначення 
перевізника твердих побутових відходів на території Стегниківської 
сільської ради. Звертайтеся за адресою: 47710, Стегниківська сіль-
ська рада, с. Стегниківці, вул. І. Франка, 115 А, Тернопільський  
район, Тернопільська область. Тел. 29-86-07.
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Соломія ДМИТРІЄВСЬКА, 
студентка ІІ курсу відділення 

“Журналістика” ТНПУ  
ім. В. Гнатюка.

Весна — чи не найпрекрас-
ніша пора року. З першими 
теплими промінчиками сон-
ця пробуджується природа, 
весело дзюрчать струмоч-
ки, наче граються камінчи-
ками, стрибаючи з одного 
на інший. Весну мабуть, не-
можливо уявити без весня-
них першоцвітів: підсніжни-
ків, пролісків, шафранів та 
інших квітів, які з’являються 
в перших прогалинах снігу.

Саме в цю пору року ми може-
мо спостерігати та відчувати всю 
велич і красу природи рідного 
краю. З появою цих вісників вес-
ни починається стихійний похід у 
ліс збирачів квітів. Любителі при-

роди при цьому втрачають почут-
тя міри. Зривають квіти не тільки 
великими букетами, а й цілими 
оберемками, залишаючи після 
себе багато пошкоджених і ви-
топтаних рослин.

Щоб виховати почуття відпо-
відальності за природу рідного 
краю в учнів 6 класу НВК “Лозів-
ська ЗОШ І-ІІІ ст.- ДНЗ” відбувся 
позакласний захід під назвою 
“Збережемо первоцвіти”. Органі-
затор заходу — вчитель географії 
Галина Володимирівна Логін. 
Мета — поглибити знання учнів 
про первоцвіти нашого краю, про 
те, як правильно поводитися на 
природі, розвивати естетичні 
смаки.

Святкову програму розпочала 
Євгенія Дзендзель у ролі Весни. 
Відтак кожен шестикласник, а їх 
було десять, представили пер-
шоцвіти та історію походження 
цих квітів. Ведучі свята Юлія Ле-

мега і Віталій Крет розповіли 
присутнім, про те, що підсніжни-
ки, квіти цибулі ведмежої, рябчи-
ка великого, білоцвіту весняного, 
сну великого та інших занесені 
до Червоної Книги, що їх не мож-
на нищити. У заході взяли участь 
учениці 4 класу, які виконали піс-
ню “Перші квіти для вас”. Були 
також цікаві завдання, конкурси, 
загадки про першоцвіти. Галина 
Володимирівна задала шести-
класникам домашнє завдання — 
намалювати першоцвіти, щоб 
згодом у школі упорядкувати 
“Червону книгу” первоцвітів Тер-
нопільської області. 

Завершальними були слова 
ведучих: “Будьте ж і ви, хлопчики 
й дівчатка, як маленькі сонечка. 
Творіть добро, садіть ліси, очис-
тіть джерела, струмки, річки. Лю-
біть свою рідну землю, свій рід-
ний край, у якому живете, і вони 
віддячать вам любов’ю”.

Збережемо первоцвіти
Під час заходу “Збережемо первоцвіти” вчитель географії  

НВК “Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст.- ДНЗ” Галина Володимирівна Логін з учнями 4 і 6 класів.  

Змагаємось ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Нещодавно Байковецька за-
гальноосвітня школа І-ІІ ступенів 
зібрала у своїх стінах любителів 
гри в шашки. Учні дев’яти загаль-
ноосвітніх шкіл Тернопільського 
району змагались у майстерності 
ведення тактичних боїв на шахів-
ниці. Організатором змагань ви-
ступив сектор молоді та спорту 
спільно з відділом освіти Терно-
пільської райдержадміністрації. У 
змаганнях взяли участь команди 
Байковецької ЗОШ І-ІІ ступенів і 
Шляхтинецької ЗОШ І-ІІ ступенів 
ім. О. Г. Барвінського (вчитель 
Руслан Касарда), Дичківської ЗОШ 
І-ІІ ступенів (вчитель Галина Діль-
на), Грабовецької ЗОШ І-ІІ ступе-
нів (вчитель Петро Рогатинський), 
Петриківської ЗОШ І-ІІ ступенів і 
Мар’янівської ЗОШ І-ІІ ступенів 
(вчитель Володимир Васильцьо), 
Ангелівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
(вчитель Богдан Мачило), Велико-

гаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів (вчи-
тель Петро Біднюк) та НВК “Вели-
кобірківська ЗОШ І-ІІІ ступенів-
гімназія ім. С. Балея (вчитель Сер-
гій Касіян). 

За коловою системою визна-
чено переможця змагань — ним 
стала команда Великогаївської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів. Друге місце по-
сіла команда Ангелівської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів, третє — Байковецької 
ЗОШ І-ІІ ступенів. Окремо визна-
чили кращих серед загальноосвіт-
ніх шкіл І-ІІ ступенів, яким нараху-
вали очки до загальнокомандного 
заліку XVIII Спортивних ігор учнів-
ської молоді Тернопільського ра-
йону 2013-2014 навчального року 
серед команд загальноосвітніх 
шкіл І-ІІ ступенів. Дорогоцінні бали 
до свого активу записали Байко-
вецька ЗОШ І-ІІ ступенів (І місце), 
Шляхтинецька ЗОШ І-ІІ ступенів 
ім. О. Г. Барвінського (ІІ місце) і 
Петриківська ЗОШ І-ІІ ступенів (ІІІ 
місце). Команди, які посіли призо-

ві місця, нагороджено пам’ятними 
кубками, грамотами та медалями. 
Участь у нагородженні взяли за-
відувач сектору молоді та спорту 
Тернопільської РДА Василь За-
торський, директор Байковецької 
ЗОШ І-ІІ ступенів Любов Козуб, 
вчитель фізичної культури Байко-
вецької ЗОШ І-ІІ ступенів, голо-
вний суддя змагань Руслан  
Касарда. 

— Як і шахи, шашки — це гра, 
яка тренує швидкість мислення, 
— розповідає Руслан Степанович. 
— Ця гра сприяє розвитку уваги, 
пам’яті. Учні вчаться думати, при-
ймати рішення самостійно. Чудо-
во, що серед школярів проводять-
ся такі змагання, які виховують у 
них лідерські якості. Висловлюємо 
вдячність спонсору змагань —  
генеральному директору ТОВ 
“Most-Україна” Олександру Твер-
дохлібу за те, що допоміг нам сьо-
годні подарувати дітям незабутнє 
спортивне свято. 

Гра, що тренує мислення

Команди-призери змагань із шашок із завідувачем  
сектору молоді та спорту Тернопільської РДА Василем Заторським, 

директором Байковецької ЗОШ І-ІІ ступенів  
Любов’ю Козуб і головним суддею змагань Русланом Касардою.

Олена ГИКАВА.

Всесвітня організація охоро-
ни здоров’я (англ. World 
Health Organization (WHO) — 
спеціалізована установа Ор-
ганізації Об’єднаних Націй, 
штаб-квартира якої розта-
шована у Женеві. До складу 
Всесвітньої організації охо-
рони здоров’я входять 194 
країни. Головна мета — спри-
яння забезпеченню охорони 
здоров’я населення усіх кра-
їн світу. 

Співробітництво України з 
Всесвітньою організацією охорони 
здоров’я — одна з важливих скла-
дових її міжнародного співробіт-
ництва з метою забезпечення 
конституційного права кожного 
громадянина України на охорону 
здоров’я, медичну допомогу та 
медичне страхування (стаття 49 
Конституції України). Особливого 
значення таке співробітництво на-
буває в умовах світу, що глобалі-
зується.

З ініціативи Всесвітньої органі-
зації охорони здоров’я у квітні 
кожного року відзначається Всес-
вітній день здоров’я, мета якого 

привернути увагу громадян до 
проблеми  формування та під-
тримки здорового способу життя, 
проведення  широкої інформацій-
ної кампанії з обговорення про-
блем здоров’я, організація масо-
вих спортивних заходів, залучення 
волонтерів до їх проведення. 
Спортивно-масові та фізкультурно-
оздоровчі заходи відбудуться і на 
Тернопільщині: Теребовлянсько-
му, Чортківському, Гусятинському, 
Шумському, Бережанському ра-
йонах. Спортивне дійство відбу-
деться на міському стадіоні м. 
Бережани 6 квітня 2014 року. Про-
ходитимуть  змагання з футболу, 
футболу на майданчику ЮКА, 
стрітболу, дартсу, баскетболу та 
спортивно-масовий захід “Веселі 
старти ”.  

Також у 2014 році заплановано 
проведення фестивалю ранкової 
зарядки “Рух заради здоров’я” з 
нагоди Всесвітнього дня здоров’я. 

Організовують заходи Терно-
пільський обласний центр фізич-
ного здоров’я  населення “Спорт 
для всіх”, Бережанський районний 
центр фізичного здоров’я насе-
лення “Спорт для всіх” спільно з 
іншими державними та громад-
ськими організаціями.

Організатор — 
“Спорт для всіх”

Головний спосіб оповіщен-
ня населення про дії під час 
виникнення надзвичайних 
ситуацій — це передача по-
відомлення мережею про-
відного мовлення (через 
квартирні і зовнішні гучно-
мовці), а також через міс-
цеві радіомовні станції і те-
лебачення. Щоб приверну-
ти увагу населення в екс-
тремальних випадках, пе-
ред передачею інформації 
включаються сирени, а та-
кож інші сигнальні засоби. 
Сирени і переривисті гудки 
інших сигнальних засобів 
передають сигнал цивіль-
ної оборони “увага всім!”.  

Почувши такий сигнал, негай-
но увімкніть гучномовець, радіо-
приймач або телевізор і слухай-
те повідомлення управління (від-
ділу, штабу цивільної оборони) з 
питань надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення 
області (міста обласного підпо-
рядкування або району).

Інформація передається впро-
довж 5 хвилин після подачі зву-
кових сигналів (сирени, гудків 
тощо). Вислухавши це повідо-
млення управління (відділу, шта-
бу цивільної оборони) з питань 
надзвичайних ситуацій та ци-
вільного захисту населення, ко-
жен повинен діяти без паніки і 
метушні відповідно до отрима-
них вказівок.

У повідомленні управління 
(відділу) з питань надзвичайних 
ситуацій та цивільного захисту 

населення зазначається місце і 
час виникнення надзвичайної 
ситуації, розміри та масштаби 
надзвичайної ситуації, час по-
чатку та тривалість дії факторів 
ураження, територія (райони, 
масиви, вулиці, будинки тощо), 
яка потрапляє в осередки (зони) 
ураження, порядок дій під час 
надзвичайних ситуацій та інша 
інформація.

Пам’ятайте: кожне повідо-
млення управління (відділу, шта-
бу цивільної оборони) з питань 
надзвичайних ситуацій та ци-
вільного захисту населення об-
ласті (міста обласного підпоряд-
кування або району) може і буде 
відрізнятися одне від одного. 
Повідомлення будуть залежати 
від екстремальних умов, розмі-
рів, тривалості та масштабів 
можливих наслідків надзвичай-
них ситуацій, ступеня небезпеки 
факторів ураження для населен-
ня області (міста обласного під-
порядкування, району) та стану 
рятувальних і невідкладних ава-
рійних відновлювальних робіт. 

Кожен громадянин повинен 
знати: номер телефону управ-
ління з питань надзвичайних си-
туацій та цивільного захисту на-
селення Тернопільської ОДА — 
(0352) 52-10-05, номер телефо-
ну пожежно-рятувальної служби 
— 101.

 
За матеріалами 

Тернопільського РВ УДСНС 
України у Тернопільській 

області.

Служба 101 ●

Як діяти, коли є загроза 
надзвичайних ситуацій

Це важливо ●

З 1 по 30 квітня 2014 року на 
території Тернопільського райо-
ну проводиться місячник добро-
вільної здачі зброї та боєприпа-
сів. Громадяни, які в цей період 
добровільно здадуть зброю чи 
боєприпаси в органи внутрішніх 
справ, звільняються від кримі-
нальної відповідальності за неза-
конне носіння, зберігання, при-
дбання,  передачу чи збут вогне-
пальної зброї (крім гладкостволь-
ної мисливської), бойових при-
пасів, вибухових речовин або 
вибухових пристроїв, з правом 
наступної реєстрації зброї в осо-
бисте користування згідно із чин-
ним законодавством.

У період з 1 березня по 20 
березня в Тернопільський РВ 
УМВС України здали 8 одиниць 

гладкоствольної мисливської 
зброї, з них дві одиниці були не-
зареєстрованими і люди їх зда-
ли для дальшої реєстрації у 
власне користування на закон-
них підставах. Також здали 4 
одиниці газової зброї для зни-
щення у зв’язку з непридатністю 
для використання.

Згідно зі ст. 263 Кримінально-
го кодексу України, незаконне 
поводження зі зброєю, бойови-
ми припасами або вибуховими 
речовинами карається позбав-
ленням волі на строк від 3 до 7 
років.

Зброю можна здати в Терно-
пільський РВ УМВС України за 
адресою: м. Тернопіль, вул. Сте-
пова, 45. Довідки за телефона-
ми: 43-61-17, 43-61-00.

Здаємо зброю!
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Цього тижня на вас чекають цікаві та 
пам’ятні зустрічі або знайомство з людиною, 
дуже близькою вам за духом і світосприйнят-
тям. Якщо ви зайняті рекламним або видав-
ничим бізнесом чи працюєте в системі освіти, 
то ця людина допоможе вам відкрити нові 
горизонти у справі. Будьте активні, товарись-
кі, і вас зрозуміють оточуючі.

Цього тижня приділіть більше уваги своєму 
здоров’ю, добре було б зайнятися очищен-
ням організму або змінити дієту. Корисно 
переглянути звичний режим дня і внести до 
нього зміни. Не відмовляйтесь від участі у 
світських заходах. Якщо вам буде потрібна 
підтримка начальства, ви її отримаєте.

Якщо у вас на цей тиждень запланована 
поїздка за кордон, то вона відбудеться, але 
тільки в компанії з кимось. Вам гарантований 
успіх у справі, якою займаєтесь. Не забувайте 
про партнерів і близьких людей, приділіть їм 
більше уваги, підтримки і розуміння.

Вас очікує фінансовий успіх, але маєте ді-
яти активно. Маєте шанс погасити хоча б 
частину своїх боргів або платежів, серйозно 
поставтеся до сплати податків. Ваша публічна 
діяльність принесе визнання і спонсорську 
допомогу. Можуть виникнути труднощі у сі-
мейному житті або вас безпідставно у чомусь 
звинувачуватимуть.

Продемонструйте свою великодушність 
партнерам або другій половинці, і тоді труд-

нощі, що можуть виникнути усередині тижня, 
вам буде легко подолати. Вам потрібно пере-
глянути стосунки з дітьми або, якщо ви на-
чальник, з підлеглими. Наприкінці тижня вас 
чекає романтичне знайомство з людиною 
здалеку.

Ви інтуїтивно знайдете правильний стиль 
поведінки з начальством, яке буде вами задо-
волене. Настав час змінити підхід до роботи 
або шукати новий спосіб досягнення своєї 
мети. Упродовж цього тижня зможете знайти 
спонсорів або інші джерела матеріальної під-
тримки. Намагайтесь цього тижня нічого со-
лідного не купувати і не продавати.

Ви можете добре організувати не тільки 
роботу, а й відпочинок не тільки для себе, а й 
для своєї сім’ї. Дотримуйтесь толерантності у 
стосунках з партнерами і опонентами, щоб не 
зіпсувати собі перспектив. Якщо вам потрібна 
чиясь допомога або партнери по бізнесу,  мо-
жете знайти їх серед близького кола оточую-
чих.

Наразі не бажано займатись купівлею або 
продажем нерухомості, а ось для пошуків — 
чудовий час. Будьте обережні при оформ-
ленні документів, а якщо можна, то навіть 
відкладіть цей процес. У вас буде багато пе-
редсвяткових клопотів, опісля буде легше 
давати лад справам. Сприятливий тиждень 
для залагодження стосунків з колегами і під-
леглими.

На цей тиждень можете запланувати бага-
то поїздок спільно з кимось чи навіть колек-

тивних. Пам’ятайте: щоб уникнути конфлікту з 
іншими людьми, контролюйте свої висловлю-
вання, емоції і вчинки. Правильно побудуйте 
спілкування з близькими у вихідні.

Ваша тривала повсякденна праця принесе 
вам користь і моральне задоволення. До свят 
зможете прикрасити свій будинок і зробити 
кілька несподіваних, але дуже приємних по-
купок. Можете зайнятися своїм здоров’ям, 
використовуючи при цьому і нетрадиційні ме-
тоди лікування. Корисним буде також усаміт-
нення.

Творчість, кохання, діти — на цьому етапі 
це головне для вас. Зіпсувати ідилію, в якій ви 
перебуваєте, можуть тільки друзі, які вас не 
забули і очікують від вас підтримки або по-
ради. Вам варто буде організувати для них 
цікаву прогулянку на природі, а якщо ні, то 
хоча б ідею подайте.

Якщо хочете дізнатися більше про себе, 
зверніть увагу на сни, що будуть вам снитися 
упродовж цього тижня. Зосередьте увагу на 
своєму внутрішньому світосприйнятті. Можли-
во, цього тижня вам повернуть давній борг або 
знайдете річ, яку вже вважали втраченою. Сто-
сунки на роботі обіцяють бути напруженими.

від Івана Круп'яка з 7 по 13 квітня

Гороскоп ●
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(23.11 — 21.12)
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Відповіді на кросворд,  
вміщений у №13 

від 28 березня 2014 року.

Усміхніться
— Що таке “штучний інтелект”? 
— Це білявка, пофарбована в брюнет-

ку.

Навела вдома порядок… Раніше все 
валялося на своїх місцях, а тепер аку-
ратно складено хтозна-де…

Вибираючи квіти, чоловік ділить їх на 
два різновиди: троянди та “оці як нази-
ваються?”.

Учителька: 
— Діти, хто може назвати слово, в яко-

му є літера “ч”? 
Вовочка: 
— Сковорідка. 
— Вовочко, то де ж у слові “сковорід-

ка” літера “ч”?  
— У ручці.

Наркоз — засіб захисту хірурга від по-
рад пацієнта під час операції.

У житті головне — не лінуватися. За-
хотів поспати? Поспи.

Жінки поділяються на юних, молодих і 
“як ви добре виглядаєте”.

Кожного разу, коли йду з кухні, кажу 
до чайника:

— Свисни, коли закипиш, окей?
Жодного разу ще не підвів.
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Вітаємо! ●200-річчя Великого Кобзаря ●

Щиро і сердечно 
вітаємо з днем на-
родження директора 
ПП “Агрофірма “Ме-
добори”, заслужено-
го працівника сіль-
ського господарства 
України, депутата 
Тернопільської районної ради  
Володимира Григоровича  
КРУПНІЦЬКОГО.

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 — колектив  
ПП “Агрофірма “Медобори”.

З днем народження вітаємо ди-
ректора ПП “Агрофірма “Медобо-
ри” Володимира Григоровича 
КРУПНІЦЬКОГО.

Хай доля подарує зорепад

Здоров’я, щастя, успіхів, надії,

Життя хай квітне, як вишневий сад,

Здійсняться задуми і заповітні мрії! 

З повагою — колектив  
редакції газети  

“Подільське слово”.

З днем народження вітаємо   
головного спеціаліста організацій-
ного відділу Тернопільської  
районної ради Юрія Віталійовича 
ДАННІКОВА.

Нехай щасливо стеляться дороги,

Життя, неначе щедрий сад, цвіте,

Хай обминають прикрощі й тривоги,

А в долю світить сонце золоте.

Нехай здоров’я завжди добрим буде,

Хай у роботі ладиться усе,

За справи добрі хай шанують люди,

В сім’ю хай доля затишок несе.

З повагою — колектив 
виконавчого апарату 

Тернопільської районної ради.

31 березня дорогому синочку та 
онуку Вадиму ШИМКО із с. За-
бойки Тернопільського району ви-
повнилося 2 роки.

Дарунки, ласощі і справжній банкет.

Доленька дарує двох років букет.

Сонечко ясніше і тепліше сяє,

З другим днем народження Вадима вітає.

Міцного здоров’ячка і забав веселих,

Нехай подарує щастячко метелик,

Вродою-красою квіти зачарують,

Мамині казки мудрість подарують.
З любов’ю — мама Іванка, 

тато Сергій, бабусі, дідусі та 
хресні батьки.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження завідуючу бібліотекою  
с. Ігровиця Наталію Тарасівну  
ДІДУХ.

Хай Вас мрія окриляє,

Радість душу звеселяє,

Хай достаток буде в домі,

Серце хай не знає втоми.

Весело життя вирує,

Щастя, успіхи дарує

І оточує любов’ю,

Миру, злагоди, здоров’я!

З повагою — начальник ПВЗ  
с. Ігровиця Галина Ониськів  
та листоноша Марія Легета.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження члена виконавчого коміте-
ту Ігровицької сільської ради  
Надію Михайлівну МОКРИЦЬКУ.

Щастя, радості, добра,

Здоров’я, успіхів, тепла,

Благополуччя та достатку,

Щоб справи всі були в порядку.

Хай усміхається життя

Та кращим буде майбуття. 

З повагою — члени виконкому 
Ігровицької сільської ради.

28 березня відзначив 45-річний 
ювілей директор НВК “Домамо-
рицька ЗОШ І-ІІ ступенів — ДНЗ”  
Микола Іринейович ВАСИЛЬКІВ. 
Нехай весни летять до Вас лелека-
ми, щоб Ви не старіли, а лише 
молоділи з роками.

Бажаємо Вам тепла і добра,

Щоб всі негаразди згоріли до тла,

Щастя, здоров’я зичимо без ліку,

Радості й довгого-довгого віку.

З повагою— педагогічний 
колектив НВК “Домаморицька 

ЗОШ І-ІІ ступенів — ДНЗ”.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

В історії чи не кожного на-
роду є велична постать, яка 
об’єднує його в монолітну 
цілісність, робить єдиною 
нацією. В українців такою є 
постать Тараса Шевченка, 
велич якого вимірюється 
століттями. Тарас Шевчен-
ко за 47 років свого життя 
зробив для України в рази 
більше, ніж усі політики за 
всю її історію: вивів нашу 
державу на світовий рівень, 
виборов для української мо-
ви право бути державною, 
вказав українцям шлях бо-
ротьби за власну незалеж-
ність. Його творчість по-
справжньому унікальна й 
неповторна. Шевченко ви-
ріс із народу, народ виріс із 
Шевченка. Поет навчив сво-
їх земляків любити й нена-
видіти, радіти й сумувати, 
плакати й сміятися. Впро-
довж майже двох століть 
його “Кобзар” залишається 
невичерпним джерелом, 
живицею якого підкріплює 
свої сили вже не одне по-
коління. 

Здається, життєтворчість Та-
раса Шевченка цілком вивчена, 
проте кожна епоха відкриває для 
себе нового генія, показуючи йо-
го багатогранність. Кобзареве 
слово насичене духом свободи, 
в будь-який момент готове стати 
іскрою, що запалює вогнище на-
родної любові. Гарячим Шевчен-
ковим словом освячені револю-
ційні події в Україні останніх трьох 
місяців. “Ну що б, здавалося, 
слова… Слова та голос— більш 
нічого. А серце б’ється — ожива, 
як їх почує!..”. Поет, як ніхто ін-
ший, знав усі тонкощі української 
душі, всі її порухи і внутрішні су-
перечності, у своїх поезіях він 
палко вболівав за долю рідного 
народу. 

Цього року у весняні дні Укра-
їна відзначає 200-ту річницю від 
дня народження Великого Кобза-
ря. В селах, містах і містечках, в 
Україні та всьому світі, мільйони 
українців від малого до великого 
збираються біля пам’ятників Коб-
зарю, щоб вшанувати геній Шев-
ченка. 

9 березня в клубі села Смиків-
ці відбувся концерт, присвячений 
200-ій річниці з дня народження 
Тараса Шевченка, організатора-
ми якого виступили завідуюча 
клубом Лариса Кафтаник і депу-
тат Тернопільської районної ради 
Юрій Ліский. На вході до клубу 
була представлена книжкова екс-
позиція “Тарас Шевченко— сла-
ветний поет і художник, гордість і 
слава України”, яку зорганізував 
завідуючий сільською бібліотекою-
філією Олег Козуб. Кожен бажаю-
чий мав нагоду торкнутися живо-
го Шевченкового слова, здійсни-
ти мандрівку Шевченковими 
стежками. Перед початком кон-
церту до громади звернувся Сми-
ковецький сільський голова Ігор 
Кафтаник, який відзначив силу 
Кобзаревого слова, висловив на-
дію, що український народ докла-
де максимум зусиль для побудо-
ви нової України, як заповідав 
Тарас Шевченко. Хвилиною мов-
чання вшанували пам’ять Героїв 
Небесної сотні. 

Зі сцени вірші про Шевченко-
ве дитинство розповідали ма-
ленькі патріоти, вихованці дитя-
чого садка “Усмішка” с. Смиківці  
Катруся Подолянчук, Тарасик 
Члек, Матвійко та Веронічка 
Шевчуки, Марко Окрутний, 
Мар’янка Чуйко, Оля Козуб, На-
с т я  Ж у к і в с ь к а ,  
Степанко та Андрійко Пахолки, 
Віка Прокопович. Любов до Коб-
заревого слова їм прищепили 
завідуюча дошкільним закладом 
Олена Буката, вихователі Олена 
Окрутна та Галина Кульматицька. 
Безсмертні рядки Шевченкових 

поезій декламували 
учні Смиковецької за-
гальноосвітньої школи 
І-ІІ ступенів Артем  
Дацик, Вероніка Край-
ник, Дмитро Личатин, 
Юлія Петльована, 
Олеся Цвенцишин, Ві-
талій Яремчук, 
Мар’яна Цимбалюк, 
Христина Чубко,  
Назар Деркевич,  
Михайло Дуда,  
Станіслав Кульчиць-
кий, Евеліна Даровен-
ко, Юлія Жук, Мар’яна 
Зіньковська, Михайло 
Яремчук, Олександр 
Марчук, Христина  
Ковтун, Анна Буката, 
Мар’яна Соя, Карина 
Помазанська, Катери-
на Дідух, Анна Богдан, 
Іван Помазанський, 
Олена Цвенцишин, 
Христина Чорномаз. 
Учні згадали найпри-
мітніші моменти пое-
тової біографії (орга-
нізатори — вчитель 
української мови та лі-
тератури Ганна  
Лазута, вчителі почат-
кових класів Зоряна 
Гуменна та Уляна Ки-
селиця, вчитель музи-
ки Наталя Грицан). 
Пісні на слова Шев-
ченка під акомпане-

мент бандури виконали Катерина 
Дідух, Мар’яна Соя, Анна Бог-
дан. 

7 березня в Смиковецькій за-
гальноосвітній школі І-ІІ ступенів 
вчитель світової літератури Надія 
Чуйко провела урок, присвяче-
ний 200-річчю з дня народження 
Тараса Шевченка. Учні відвідали 
місцевий історико-краєзнавчий 
музей, що біля пам’ятника Шев-
ченку. Про історію спорудження 
погруддя дітям і вчителям школи 
розповів просвітянин Богдан  
Печенюк.

— Шлях спорудження погруддя 
був таким же тернистим, як і жит-
тєвий шлях Кобзаря,— сказав пан 
Богдан, який ініціював встанов-
лення пам’ятника.— 1998 року 
освятили місце під будівництво, 
але через брак коштів його дове-
лося відкласти. 2008 року відно-
вили місцеве товариство “Просві-
та”, яке поставило собі за мету 
якнайшвидше встановити 
пам’ятник. Завдяки зібраним сми-

ковецькою громадою коштам 5 
вересня 2010 року відкриття по-
груддя Шевченку таки відбулося. 

Пан Богдан висловив вдяч-
ність скульптору Івану Мердаку, 
який створив погруддя, архітек-
тору Івану Маркевичу, який спро-
ектував будиночок для історико-
краєзнавчого музею, колишньо-
му губернатору Тернопільської 
області Михайлу Цимбалюку, 
який фінансово підтримав добрі 
справи смиковецької громади. 

Надія Чуйко розповіла учням 
історію перебування Тараса 
Шевченка на Тернопільщині, про-
демонструвала музейні експона-
ти, пов’язані з долею Кобзаря: 
картини, намальовані під час пе-
ребування поета в Почаєві, по-
вне зібрання творів Шевченка та 
його “Щоденник”, виданий на-
прикінці ХІХ століття.

Кобзареві поезії на сцені клу-
бу декламували учасники худож-
ньої самодіяльності клубу села 
Смиківці Наталя Логінська, 
Мар’яна Оборська, Христина Ка-

сарда, Настя Якименко, Святос-
лав Бутковський. Актори місце-
вого самодіяльного драматично-
го театру Роман Логінський, Бо-
рис Антків, Святослав Бутков-
ський, Юрій Ліский, Надія Осад-
чук, Оксана Логінська, Наталя  
Якименко, Лариса Кафтаник по-
ставили на сцені фраґмент ви-
стави за мотивами поеми Тараса 
Шевченка “Наймичка”. Пісні на 
слова Кобзаря виконав народний 
аматорський хор клубу села Сми-
ківці (диригент Михайло М’якуш, 
концертмейстер Володимир 
Стадник). Парох села Смиківці  
о. Василь Деркач подякував усім, 
хто цього дня подарував смиків-
чанам зустріч з “українським 
Мойсеєм”, закликав не лише ви-
вчати Шевченкові поезії, а й жи-
ти за ними, адже, як і Святе 
Письмо, “Кобзар” є книгою життя 
українського народу. 

Після завершення урочистос-
тей громада села на знак поша-
ни до Кобзаря поклала квіти до 
його пам’ятника.

Добрі справи  
смиковецької громади

Вчитель світової літератури Смиковецької ЗОШ І-ІІ ступенів  
Надія Чуйко з учнями в історико-краєзнавчому музеї с. Смиківці.

Директор Смиковецької ЗОШ І-ІІ ступенів Ігор Матвіїшин, почесний житель с. Смиківці,  
просвітянин Богдан Печенюк, вчитель світової літератури Надія Чуйко, вчителі початкових  

класів Уляна Киселиця та Зоряна Гуменна з учнями біля пам’ятника Тарасу Шевченку.


