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"Землевласник-СЛ" 

Приймаємо замовлення на землевпорядні  
та геодезичні роботи:

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Рушники єднання

Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

“Р
ушник Великому 
Тарасу”, який 
мандрує по всій 
Україні і навіть 

за її межами, нарешті при-
везли до Тернополя. 7 люто-
го в Тернопільському облас-
ному краєзнавчому музеї до 
його створення доклали 
зусиль майже півсотні меш-
канців Тернопільщини. 
Тернопіль став шостим регіо-
ном України, який приєднав-
ся до всеукраїнської акції.

Актуальний 
Шевченко

Старт вишиванню поклали зем-
ляки Кобзаря у селі Шевченкове 

Черкаської області 28 листопада 
2013 року. До Тернополя рушник 
привезли з м. Луцьк на Волині. 15 
лютого його вишиватимуть у Віль-
нюсі, звідти передадуть на Євро-
майдан у Київ. Завершить рушник 
свою мандрівку в Росії та Казах-
стані, які пов’язані з життям Шев-
ченка. Цим полотном прикрасять 
вишитий портрет Кобзаря, що ста-
не обов’язковим атрибутом уро-
чистостей з нагоди 200-річчя від 
дня народження українського ге-
нія. 

Як зазначають ініціатори проек-
ту “Рушник Великому Тарасу” – по-
дружжя Миколи і Тамари Степа-
ненків, основою для вишивки ста-
ло домоткане полотно з льону, 
який цвів на теренах України 50 
років тому. По його периметру 
пролягає так званий безкінечник – 
візерунок, що символізує вічність 
світу. У центрі зображено тради-

ційне для українців дерево життя 
– цей орнамент спеціально склали 
черниці Чигиринського монастиря. 
З обох країв полотно доповнюва-
тимуть дві символічні дати – 1814 
та 2014 роки – які символізують 
200-ліття з дня народження Тараса 
Шевченка. Довжина тканини ста-
новить 7 метрів і виконується у 
техніці двосторонньої гладі. Еле-
менти для зберігання “Рушника 
Великому Тарасу” теж особливі. 
Котушка, на яку намотуватиметься 
рушник, прикрашена петриків-
ським розписом. Дерев’яну інкрус-
товану скриню для зберігання пас-
порту рушника зробили майстри із 
Прикарпаття, а скриню для полот-
на виготовили та розписали май-
стри із Петриківки.

– Ми виготовили ескіз рушника, 
що має дотик до простору і часу, в 
яких жив та формувався Тарас 
Шевченко, – зазначила Тамара 

Степаненко. – На тканині будуть 
вишиті пророчі слова українського 
генія “Обніміться ж, брати мої. Мо-
лю вас, благаю!”, дуже актуальні 
для нашої нації особливо тепер.

Червоне —  
то любов,  

а чорного нема
Цікаво, що весь орнамент ви-

шивають лише червоним кольором 
– фахівці дослідили, що така коло-
ристика на рушниках була тради-
ційною за життя Тараса Шевченка. 
А от вкраплення відтінків україн-
ського національного прапора – 
жовтого та блакитного – це ідея 
авторів проекту. Однак, ескіз руш-
ника не остаточний і може зміню-
ватися залежно від пропозицій 
майстрів-фахівців, які долучати-
муться до вишивки. 

Продовження на 2 стор.

До створення “Рушника Великому Тарасу” у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї долучилися і мешканці  
Тернопільського району (на першому плані зліва направо) методист Тернопільського районного будинку культури Наталя  

Порада, інженер Тернопільського районного будинку культури Оксана Даннікова, організатор культурно-дозвіллєвої роботи 
Тернопільського районного будинку культури Галина Загричук, завідуюча клубом с. Красівка Любов Васусь. 

На базі Білецької 
ЗОШ І-ІІ ст. 

відбувся обласний 
семінар методистів 

з християнської 
етики.

    9 стор.

Володимир 
Лісовський: 

“Запорука здоров’я 
— відмова  

від куріння”.

   3 стор.

Чемпіонат 
Тернопільського 

району  
з міні-футболу 

назвав переможців.

За повідомленням •	
інтернет-видання “Погляд”, 
16 лютого до Тернополя при-
їде Петро Порошенко. Він ві-
зьме участь у народному ві-
че, яке відбувається щонеді-
лі о 12.00 біля пам’ятника 
Степану Бандері.

За результатами соціоло-•	
гічного дослідження Центру 
соціальних і маркетингових 
досліджень “Соціс” і Київ-
ського міжнародного інститу-
ту соціології, яке проводило-
ся з 24 січня по 1 лютого ц.р. 
в усіх регіонах України (всьо-
го опитано 2400 респонден-

тів), майже половина україн-
ців (48%) підтримує Майдан, 
не підтримують – 46,1%. 63 
відсотка опитаних вважають, 
що для досягнення позитив-
ного результату слід сідати 
за стіл переговорів, при цьо-
му процес має бути публіч-
ним. 11,1% респондентів пе-
реконані, що для розв’язання 
конфлікту потрібно застосу-
вати силу. Найбільше опита-
них (20,4%) за те, щоб ліде-
ром протестних акцій був Ві-
талій Кличко, 12,6% – за Пе-
тра Порошенка, 6,3% – за 
Арсенія Яценюка.
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Продовження.
Початок на 1 стор.

Усе, що відбувається під час 
колективних вишивань, організа-
тори фіксують в окремому доку-
менті — паспорті цього мистець-
кого виробу, документ має 650 
сторінок. Кожне вишивання — не 
просто робота над полотном, а 
повноцінне свято вшанування Та-
раса Шевченка. У Тернопільсько-
му обласному краєзнавчому му-
зеї з нагоди цієї події відкрили 
виставку живописних робіт, а під 
час заходу звучали тематичні піс-

ні та декламували поезію Кобза-
ря. Разом із тернополянами у 
створенні “Рушника Великому 
Тарасу” взяли участь уже майже 
300 осіб. На запрошення мето-
диста Тернопільського обласно-
го центру народної творчості Іва-
на Кузишина до Всеукраїнської  
акції долучилися мешканці Тер-
нопільського району — методист 
Тернопільського районного бу-
динку культури Наталя Порада, 
завідуюча клубом с. Красівка 
Любов Васусь, інженер Терно-
пільського районного будинку 
культури Оксана Даннікова,  

організатор культурно-
дозвіллєвої роботи Тернопіль-
ського районного будинку  
культури Галина Загричук. 

Організатори зазначають, що 
процес створення рушника може 
тривати протягом усього 2014 
року. А коли вишивання завер-
шать, полотно від імені народу 
України планують подарувати 
Національному музею Тараса 
Шевченка у Каневі. Будуть ство-
рені копії “Рушника Великому 
Тарасу”, які передадуть в обласні 
державні адміністрації, музеї 
України.

Рушники єднання

Ірина ЮРКО.

Україна легко і безкровно 
отримала незалежність у 
1991-му. Без помітного опо-
ру і без жертв домоглися 
чесних виборів 2004-го. 
Проте, здається, уявлення 
про права і свободи весь 
цей час, аж до грудня 2013 
року, залишалися доволі 
абстрактними, не засвоєни-
ми масовою свідомістю 
словесними конструкціями. 
Зараз здається, що ми, на-
решті, пішли у перший клас. 
На власній шкірі пересвід-
чуємося, навіщо потрібні 
свобода пересування, сво-
бода преси, свобода слова, 
вільні вибори, незалежність 
судової влади тощо. Отаке 
навчання. І все ще є шанс, 
що не тільки пройдемо за 
прискореним курсом без 
більшої крові, але й як слід 
засвоїмо вивчене. Нині вже 
86-й день, як у Києві без-
страшно і затято стоїть 
Майдан.

Що буде після  
17 лютого?

17 лютого закінчується 15-
денний термін виконання умов 
так званого “закону про амніс-
тію”. Нагадаємо, Закон “Про 
усунення негативних наслідків та 
недопущення переслідувань і 
покарання осіб у зв’язку з поді-
ям, які мали місце під час про-
ведення мирних зібрань” був 
прийнятий у Верховній Раді піз-
но ввечері 29 січня. Опозиція на-
полягала на звільненні учасників 
акцій без будь-яких умов і зго-
дом назвала закон авторства 
Юрія Мірошниченка “законом 
про заручників”. Як зазначив ге-
неральний прокурор України Ві-
ктор Пшонка, звільнення від кри-
мінальної відповідальності за 
новим законом про амністію 
стосується 259 осіб, яким було 
оголошено підозру у скоєнні 
злочинів. З них заарештовано 
більш, як 150 осіб (залишаються 
під вартою майже 70 людей), до 
решти був застосований домаш-
ній арешт або особисте 
зобов’язання. Генпрокурор та-
кож вказав, що якщо до 17 люто-
го не будуть виконані умови що-
до звільнення адмінбудівель, то 
правоохоронні відомства, слідчі 
прокурори, судді діятимуть в 
рамках своїх повноважень так, як 
це передбачено Кримінальним 
кодексом і Кримінальним проце-
суальним кодексом.

Водночас, 12 лютого Печер-
ський райсуд Києва зняв звину-
вачення з екс-голови Київської 
міської державної адміністрації 
Олександра Попова і екс-
заступника голови РНБО Воло-
димира Сівковича у справі про 
розгін майдану. Про це пише з 

посиланням на свої джерела в 
суді газета “Сегодня”. Як зазна-
чає видання, рішення було при-
йняте судом ще 7 лютого. Суд 
зняв обвинувачення з Попова і 
Сівковича, посилаючись на то-
рішній закон про амністію, в яко-
му серед іншого зазначалося, що 
від покарання звільняються по-
рушники за ст. 365 Кримінально-
го кодексу “Перевищення влади 
або службових повноважень”. 

Специфічно діють “диктатор-
ські” закони, начебто скасовані 
16 січня. 9 лютого активістка Єв-
ромайдану, співачка Руслана Ли-
жичко написала у соцмережі 
Фейсбук: “Сьогодні я стала свід-
ком, як затримали колону Авто-
майдану і міліціонер мені осо-
бисто сказав, що закони 16-го 
січня ніхто не відміняв”. 

Надзвичайний 
валютний стан

Після різкого падіння гривні 
слово взяв Національний банк 
України. Новини від регулятора 
посипалися одна за одною. Най-
більше людей (особливо підпри-
ємців) шокувала постанова №49, 
згідно з якою купувати валюту на 
міжбанку можна лише на 6-ий 
операційний день після перера-
хування гривневих коштів. Такій 
практиці міг би позаздрити сам 
Остап Бендер, автор крилатого 
вислову “зранку гроші, ввечері — 
стільці”. Бо тепер на “стільці”, 
тобто на валюту бізнесмени че-
катимуть майже тиждень. Продо-
вжує діяти і правило про 
обов’язковий продаж 50% ва-
лютної виручки, що призвело до 
перекосу на ринку: пропозиція 
валюти переважає над попитом. 
Також постанова №49 обмежує 
продаж валюти для подальшого 
переказу за кордон на рівні 50 
тис. грн. в місяць на одну особу. 
Станом на 13 лютого Національ-
ний банк України встановив такі 
курси гривні щодо іноземних ва-
лют: 100 доларів США — 855 грн. 
7 коп., 100 євро — 1160 грн. 58 
коп., 10 рублів Росії — 2 грн. 46 
коп., 100 польських злотих — 278 
грн. 59 коп.

З Криму вилетіла 
ластівка 

сепаратизму
5 лютого народний депутат, 

член парламентського комітету з 
питань національної безпеки і 
оборони Іван Стойко звернувся 
до СБУ та Генерального проку-
рора з вимогою негайно відреа-
гувати на заяви кримських депу-
татів про необхідність втручання 
Росії для захисту прав автономії. 
Підставою для такого звернення 
стали оприлюдненні в ЗМІ заяви 
депутатів кримського парламен-
ту про необхідність прийняття 
Верховною Радою Криму звер-
нення до Президента та Держав-
ної Думи Російської Федерації з 

проханням захистити статус ав-
тономії та права населення Кри-
му.

“Політичну кризу в Україні на-
магаються використати задля 
розпалювання сепаратистських 
настроїв та реалізації сценаріїв, 
що мають на меті втрату терито-
ріальної цілісності країни. Заява 
кримських регіоналів та внесен-
ня в порядок денний Верховної 
Ради АР Крим питання про необ-
хідність втручання Росії для за-
хисту інтересів кримчан є тією 
ластівкою, за якою можуть сліду-
вати вкрай негативні для України 
і всієї Європи події. Йдеться про 
підготовку сценарію прямого 
втручання Росії, в тому числі і 
військового, в ситуацію в Україні. 
Згадаймо, подібним чином роз-
вивалися події в Чехословаччині 
перед Другою світовою війною, а 
нещодавно і в Південній Осетії та 
Абхазії. Чим це закінчилось — 
всім відомо. Влада, якщо вона не 
на словах, а на ділі турбується 
про територіальну цілісність 
України, має негайно відреагува-
ти на такі випади та притягнути 
до кримінальної відповідальності 
кримських сепаратистів. Всі пра-
вові механізми для цього існу-
ють”, — йдеться у заяві Івана 
Стойка.

To be or not to be?
Обмеження значних повнова-

жень Президента України стало 
одним із каменів спотикання 
всередині опозиції. Перехід до 
парламентсько-президентської 
моделі управління державою 10 
років тому був необхідною умо-
вою досягнення компромісу. Чи 
є такою самою обов’язковою 
умовою сьогодні? Точної відпо-
віді немає. Як немає точної від-
повіді на запитання, яка схема 
найбільше підходить Україні і 
який з двох Основних законів — 
зразка 1996-го чи 2004-го років 
— досконаліший із правової точ-
ки зору? Легко знайду десятки 
знавців, котрі однаково пере-
конливо обґрунтують діаме-
тральні точки зору. Опозиція 
вимагає негайного повернення 
до Конституції зразка 2004 ро-
ку, коментуючи це бажанням 
обмежити владу посадової осо-
би, яка не хоче себе нічим об-
межувати. Фахівці вважають, що 
Конституційні зміни, технічний 
(коаліційний) уряд, багато іншо-
го справді можуть стати входом 
у переговорний процес. Причи-
ною для цього має стати розу-
міння, що не нова версія Кон-
ституції і не персональний склад 
Кабміну — мета тих, хто поста-
вив на карту все. Інша якість 
влади — мета, якої ніхто не ска-
совував. Приводом до розумін-
ня може стати різкий рух. Який 
і чий — не знаю. Знаю точно, 
чого не хочу: щоб сигналом до 
усвідомлення неминучого став 
постріл. З будь-якого боку.

Гаряча тема ●

Інша якість влади — мета,  
якої ніхто не скасовував

9 лютого Україна отримала •	
першу медаль на Олімпійських 
іграх в Сочі. Її завоювала уро-
дженка м. Суми, біатлоністка 
Віта Семеренко, яка фінішувала 
третьою в спринті на дистанції 
7,5 км. Вона перервала сумну 
статистику зимової олімпійської 
збірної України, яка востаннє 
здобувала медаль ще у 2006 
році. За завойовану “бронзу” 
Віта Семеренко, якщо вірити 
обіцяному, отримає від держа-
ви 55 тис. доларів у гривневому 
еквіваленті і трикімнатну квар-
тиру в м. Суми.

У Москві днями запровадили •	
нові обмеження на ввезення 
українських товарів. Якщо торік 
під удар потрапила кондитер-
ська продукція “Рошен” (влас-
ник — Петро Порошенко), то 
цього разу заборону наклали на 
“АВК” і “Конті”. Крім того — на 
курятину “Миронівського хлібо-
продукту” і на вугілля компанії 
“ДТЕК”, зазначає газета “Екс-
прес”.

Голова Тернопільської об-•	
ласної державної адміністрації 
Валентин Хоптян підписав роз-
порядження про звільнення з 
посади першого заступника го-
лови Тернопільської ОДА Мико-
ли Головача за власним бажан-
ням. Нагадаємо, перший за-
ступник Микола Головач і за-
ступник з економічних питань 
голови Тернопільської ОДА  
Василь Гецько добровільно на-
писали заяви на звільнення із 
займаних посад.

Голова ОДА Валентин Хоптян •	
в рамках робочого візиту у Київ 
зустрівся з головою адміністра-
ції президента України Андрієм 
Клюєвим. Як повідомляє прес-
служба Тернопільської ОДА, 
Валентин Хоптян доповів про 
соціально-економічну та полі-

тичну ситуації у Тернопільській 
області. Зокрема, учасники зу-
стрічі розглянули питання щодо 
відновлення роботи санаторію 
“Збруч”, що в смт. Гусятин.  
Андрій Клюєв пообіцяв сприяти 
у процесі реалізації цієї ініціа-
тиви.

У неділю, 9 лютого, на тра-•	
диційному віче тернополяни 
підтримали звернення до укра-
їнців зі Сходу, Півдня і Півночі 
України щодо необхідності про-
ведення змін у державі. Терно-
поляни визнали, що і в цих регі-
онах поступово починають усві-
домлювати, що держава дове-
дена до краю. І поки Україна в 
борні, уряд продовжує вирішу-
вати власні питання. “Завдання 
кожного українця — зрозуміти, 
що ситуацію потрібно змінюва-
ти”, — констатували тернопо-
лян у своєму зверненні.

У м. Зборів ансамбль народ-•	
ного танцю “Надзбручанка” 
Тернопільської обласної філар-
монії представив у танцюваль-
ному варіанті виставу Миколи 
Гоголя “Вечори на хуторі біля 
Диканьки”. В Україні немає ана-
логів подібного виконання.

8 лютого у Тернопільському •	
обласному театрі актора і ляль-
ки відбувся кастинг телевізійно-
го проекту “Майстер шеф”. Ре-
єстрували бажаючих учасники 
другого сезону шоу Віталій Ба-
рилко та Оксана Назарчук. Цьо-
го разу на дегустацію терно-
пільські кулінари приносили 
страви з риби, телятини і навіть 
дикого кабана. Якщо учасник 
сподобався, організатори йому 
зателефонують і запросять на 
наступний етап. До березня 
учасникам обіцяють повідомити 
результат. Побачити новий се-
зон шоу по телебаченню можна 
буде наприкінці серпня 2014.

Індекси споживчих цін у січні 2014 року
За даними Державної служби статистики України, величина індексу споживчих цін у січні 2014 року 

проти грудня попереднього року в Тернопільській області становила 100,3%, в Україні — 100,2%. 
Головне управління статистики у Тернопільській області.

15 лютого — свято 
Стрітення, в народі 
“Стрічання”, “Гром-
ниця”, “Зимобор”, 
яке відзначають че-
рез 40 днiв пiсля 
Рiздва Христового.

За народними уявлен-
нями, на Стрітення зима 
іде туди, де було літо, а 
літо — де була зима. До-
рогою вони зустрічають-
ся: 

— Боже, поможи тобі, 
зимо! — каже літо.

— Дай, Боже, здоров’я! 
— відповідає зима.

— Бач, зимо, — дорікає 
літо, — що я наробило і 
напрацювало, ти поїла і 
попила! 

За народним віруван-
ням, весна зустрічається 
із зимою двічі на рік: на 
Стрітення (15 лютого) та в день 
святої Анни (22 грудня). Наші пред-
ки уявляли, що навесні Зима — 
стара баба, Весна — молода дівчи-
на. На Стрітення Зиму веде попід 
руки старий дід Мороз, вона зігну-
лася, трясеться і ледве йде. Кожух 
на бабі Зимі полатаний, чоботи по-
дерті, а в хустці на голові миші діри 
погризли, і з тих дір сиве волосся 
стирчить. У руках Зима несе над-
щерблений кошик з льодом, а че-
рез плечі у неї — порожнісінька 
торба. У Весни вінок на голові, со-
рочка, квітами мережена, зелена 
плахта, — весела і вродлива дівчи-
на. При зустрічі стара Зима і моло-
да Весна сперечаються між собою 
— кому йти, а кому вертатися? Як-
що до вечора стане тепліше — 
Весна пересперечала Зиму, а як-
що холодніше — Зима. “Та як би 
вона (зима) вже там не хвицалась, 
а як весна посміхнеться, то сонце 
засяє, вітер повіє і земля проки-
неться!” — пише Олекса Воропай у 
книзі “Звичаї нашого народу” про 
зустріч літа з зимою.

У цей день в церквах України 
святять воду та свічки. Посвячені 
на Стрітення свічки звалися “гром-
ничними”, бо їх запалювали і ста-
вили перед образами під час гро-
зи, щоб оберегти людей і худобу 
від грому. Ці ж свічки давали в руки 

вмираючому при читанні одхідної 
молитви. В день Стрітення, коли 
приходили з церкви, запалювали 
“громичну” свічку —  “щоб весняна 
повінь не пошкодила посівам і щоб 
мороз дерев не побив”. Від “гром-
ничної” свічки і саме свято, крім 
“Стрітення” або “Стрічання”, нази-
валося колись “Громницею”. 

Народні прикмети
* Ясна і тиха погода в цей день 

віщує добрий урожай поля і роїння 
бджіл.

* Відлига — чекай пізньої весни 
і бережи пашу та хліб, бо в поле 
виїдеш нескоро.

* Як на Стрітення півень 
нап’ється води з калюжі, то чекай 
ще стужі!

* Коли на Громницю півень 
нап’ється водиці, то на Юрія віл не 
наїсться травиці.

* Якщо в цей день сніжок — вес-
ною буде дощик, тобто весна буде 
затяжною і дощовою.

* Як на Стрітення під стріхами 
бурульки, то цього року буде до-
брий урожай кукурудзи.

* На Стрітення із стріх крапає 
— бути затяжній весні, якщо тепло, 
а зі стріх не крапає — весна буде 
рання, суха.

* Якщо на Стрітення холодно, то 
вже скоро весна.

* Як на Громницю з дахів тече, 
то довгою буде зима.

Свята і празники ●

Стрітення

Ікона “Стрітення Господнє”.
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Це важливо ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

Герої живуть доти, доки в 
людських серцях живе 
пам’ять про них. На підтвер-
дження цієї тези 8-9 лютого 
на спортивних майданчиках 
із синтетичним покриттям у 
Великих Гаях та Великих Бір-
ках відбувся розіграш Кубка 
Тернопільського району з 
міні-футболу, який щорічно 
проводиться сектoром моло-
ді та спорту Тернопільської  
райдержадміністрації і при-
свячений пам’яті Героїв 
Крут. 

Участь у змаганнях взяли 20 ко-
манд, серед яких по дві команди 
із Байковець та Великих Гаїв, ко-
манди з інших населених пунктів 
Тернопільського району: Мишко-
вич, Домаморича, Смиковець, 
Стегниківець, Великого Глибочка, 
Великих Бірок, Великої Березо-
виці, Товстолуга, Грабівця, Ско-
морох, Довжанки, Острова, Ду-
бівців і Дичкова, а також команди 

“Освіта”, куди ввійшли працівники 
сфери освіти, та “Ветерани” — 
колишні футболісти, старші 40 
років. Судили змагання 8 арбітрів 
під керівництвом головного судді 
змагань Богдана Антоніва. 

Шляхом жеребкування всі ко-
манди було поділено на 4 групи 
по 5 команд у кожній. По дві най-
кращі команди із кожної групи ви-
йшли до наступної, фінальної ста-
дії турніру. Кращими в своїх гру-
пах стали команди Великого Гли-
бочка, Великих Гаїв, Великих Бі-
рок, Товстолуга, Скоморох, Миш-
кович, а також команди освітян і 
футбольних ветеранів. Їх розподі-
лили на дві групи. Команди, які 
зайняли в цих групах другі пози-
ції, змагалися між собою за 3-4 
місце, а команди, які посіли перші 
сходинки, поборолися за перше 
місце. “Бронзові” нагороди зма-
гань вибороли господарі поля — 
Великі Бірки, які обіграли коман-
ду футбольних ветеранів із рахун-
ком 4:2. Звання абсолютного чем-
піона Тернопільського району з 
міні-футболу 2014-го року розігра-
ли між собою команди Товстолуга 

й Великих Гаїв. Фінальна гра про-
йшла за цілковитої переваги гаїв-
чан, які в підсумку й перемогли з 
рахунком 2:0, отримавши право 
називатися “королями засніженого 
поля”. 

Команду-переможця й команди-
призери завідувач сектору молоді 
та спорту Тернопільської райдер-
жадміністрації Василь Заторський 
та голова Тернопільської районної 
федерації футболу Сергій Лісовий 
нагородили пам’ятними кубками, 
грамотами та медалями. Трійці 
кращих команд вручено фінансові 
нагороди, надані Тернопільською 
РО “Свобода”: 100 гривень — за ІІІ 
місце, 150 — за друге і 250 — за 
перше. Окремими призами відзна-
чено кращих на турнірі в трьох но-
мінаціях: “Кращий гравець” (ним 
став Назар Галадзa із команди 
Товстолуга), “Кращий воротар” 
(Володимир Попко з команди ве-
теранів) та “Кращий бомбардир” 
(ним став із 10-ма голами брат ви-
хованця тернопільського футболу, 
а сьогодні гравця, капітана казах-
ського “Актобе” Петра Бадла Ігор 
із Великих Гаїв).

Королі засніженого поля

Андрій ШОКАЛО, 
прокурор Тернопільського 

району, радник юстиції.

 Прокуратурою Тернопіль-
ського району в порядку на-
гляду за дотриманням і за-
стосуванням законів прове-
дено перевірку дотримання 
вимог Земельного кодексу 
України, Закону України 
“Про оренду землі”, приро-
доохоронного та гірничого 
законодавства.

Встановлено, що одне з при-
ватних підприємств Тернопіль-
ського району самовільно вико-
ристовує земельну ділянку пло-
щею 0,48 га для потреб, 
пов’язаних з користуванням 

надрами із земель промисло-
вості, в межах населеного пунк-
ту на території Малоходачків-
ської сільської ради Тернопіль-
ського району. Окрім цього, ви-
щевказане підприємство на цій 
земельній ділянці зняло верхній 
родючий шар грунту без спеці-
ального дозволу, чим заподіяно 
шкоду державі в сумі 17339,39 
грн.

Враховуючи вищенаведене, 
прокуратурою Тернопільського 
району в інтересах держави в 
особі Малоходачківської сіль-
ської ради пред’явлено позов 
про відшкодування шкоди, запо-
діяної внаслідок самовільного 
зайняття земельної ділянки та 
зняття ґрунтового покриву до 
приватного підприємства.

За порушення — 
відповідальність

Традиційна зустріч керів-
ника Тернопільської 
об’єднаної ДПІ ГУ Міндохо-
дів у Тернопільській облас-
ті Петра Якимчука із пред-
ставниками бізнесових кіл 
Тернополя та Тернопіль-
ського району відбулася 
нещодавно. У заході взяли 
участь виконавчий дирек-
тор виконавчої дирекції ТВ 
ВГО АППУ в Тернопільській 
області Ігор Дутка, голова 
асоціації міських громад-
ських організацій “Фонд 
розвитку міста Тернополя 
ім. В. Лучаківського” Воло-
димир Бурий, фахівці по-
даткової інспекції та понад 
40 суб’єктів господарю-
вання — юридичних і фі-
зичних осіб.

Відкриваючи засідання, очіль-
ник податкової інспекції зазна-
чив, що добра традиція зустрі-
чей з бізнесом продовжується. 
“На мою думку, користь від та-
ких заходів взаємовигідна, — 
констатував Петро Якимчук. —  
Адже тут ми маємо можливість 
почути вашу позицію щодо тих 
чи інших запроваджених зако-
нодавчих норм, пропозиції що-
до їх практичного удосконален-
ня. Крім цього, ми представляє-
мо вам позицію Міндоходів що-
до економічних процесів та пе-
ретворень, які відбуваються у 
нашій державі, інформуємо про 
сервісні новації, законотворчі 
зміни, яких варто очікувати 
ближчим часом”. Він також 
ознайомив присутніх із осно-
вними положеннями Стратегіч-
ного плану розвитку Міндоходів 
на 2013-2018 роки. “Цим доку-
ментом визначено базові прин-
ципи, напрями та цілі, завдання 
розвитку Міндоходів, виконання 
яких забезпечить реалізацію 
державної політики у податковій 
та митній сфері з урахуванням 
сучасних тенденцій та особли-
востей розвитку України”, — 
констатував Петро Якимчук. 

Петро Миколайович наголо-
сив, що підтримка підприєм-
ницьких ініціатив залишається 
одним із пріоритетних напрям-
ків діяльності Міндоходів. Задля 
створення комфортних умов для 
ведення бізнесу відомством 
удосконалюються діючі та впро-
ваджуються нові електронні 
сервіси. Так, віднедавна розпо-
чали роботу “Електронний кабі-
нет платника” та “Електронна 
перевірка”, реалізовується  про-
ект “Митниця майбутнього”. 
“Вважаю, що бізнес позитивно 
оцінює сервісні новації від Мін-
доходів, а це відображається у 
реєстрації новостворених 
суб’єктів господарювання, сво-
єчасному та повному наповне-
нню бюджетів усіх рівнів,” —  за-
значив Петро Якимчук. Він та-
кож поінформував запрошених 

про динаміку відшкодування по-
датку на додану вартість та 
спрощену процедуру для до-
бросовісних платників за раху-
нок введення статусу платника 
з позитивною історією, скоро-
чення кількості планових пере-
вірок, наголосив на роботі цен-
тру обслуговування платників із 
подовженим робочим днем.

На чинних змінах податково-
го законодавства щодо спро-
щення процедури реєстрації  
платників єдиного податку, 
платників податку на додану 
вартість, деталях справляння 
податку на нерухоме майно, по-
данні звітності платниками по-
датку на прибуток підприємств 
— увагу запрошених акцентува-
ли фахівці інспекції. Учасникам 
зустрічі було також роз’яснено 
порядок застосування штраф-
них санкцій за помилки в подат-
ковому розрахунку за формою 
№1-ДФ. Наголошено, що пільги 
зі сплати податку на нерухоме 
майно не надаються на об’єкти 
оподаткування, які використо-
вуються їх власниками з метою 
отримання доходів.     

Після цього розпочалася дис-
кусійна частина, в ході якої 
представники бізнесу поділили-
ся своїми враженнями від нова-
цій, запроваджених Міндохода-
ми. Вони внесли ряд пропози-
цій, які, на їхню думку, спрос-
тять умови ведення бізнесу. Зо-
крема, учасники зустрічі запро-
понували об’єднати звітність із 
ЄСВ та розрахунку сум доходу, 
нарахованого (сплаченого) на 
користь платників податку, і сум 
утриманого з них податку 
(1-ДФ), а також запровадити 
квартальний термін подання 
звітності з єдиного соціального 
внеску замість місячного.

Зі свого боку очільник подат-
кової інспекції запевнив, що усі 
пропозиції будуть систематизо-
вані, узагальнені та передані 
для розгляду ГУ Міндоходів в 
області, а згодом і Міндоходів 
України. Він також зазначив, що 
з метою економії часу пред-
ставників суб’єктів господарю-
вання буде запроваджено мож-
ливість попереднього запису на 
особисті податкові консультації 
та з’ясування окремих питань з 
фахівцями інспекції у центрі об-
слуговування платників. Таку ін-
формацію представники бізнесу 
можуть надсилати і на електро-
нну адресу інспекції.

Суб’єкти господарювання від-
значили високий рівень прове-
дення таких зустрічей та наголо-
сили на їхній важливості і до-
цільності проведення й надалі.

За матеріалами 
інформаційно-

комунікаційного відділу 
Тернопільської об’єднаної 

ДПІ ГУ Міндоходів  
у Тернопільській області.

Запорука успішного  
бізнесу та законодавчої 

досконалості — 
конструктивний діалог

Абсолютні чемпіони Тернопільського району з міні-футболу 2014-го року — команда Великих 
Гаїв з директором департаменту агропромислового розвитку Тернопільської ОДА Андрієм  
Хомою, завідувачем сектору молоді та спорту Тернопільської РДА Василем Заторським  

і головою Тернопільської районної федерації футболу Сергієм Лісовим.

“Срібний” призер Кубка Тернопільського району 
з міні-футболу-2014 — команда села Товстолуг.  

Розглянувши протокол № 3 
засідання конкурсної комісії з 
розгляду наданих конкурсних 
пропозицій та визначення пере-
можця конкурсу з надання послуг 
з вивезення побутових відходів на 
території Великогаївської сіль-
ської ради від 29 січня 2014 року, 
розглянувши та обговоривши 
конкурсну пропозицію дочірнього 
підприємства фірми “Альтфатер 
Тернопіль”, виконком Великогаїв-
ської сільської ради вирішив:

1. Визнати дочірнє підприєм-
ство фірму “Альтфатер Терно-
піль” (вул. Бродівська-Грига, 3, 
м. Тернопіль Тернопільської об-
ласті, директор Орденас Василь 
Михайлович, код ЄДРПОУ 
22601875) переможцем конкурсу 
та виконавцем послуг зі збору та 
вивозу побутових відходів на те-
риторії Великогаївської сільської 
ради.

2. Затвердити тарифи на вивіз 
побутових відходів у селі Великі 

Гаї для дочірнього підприємства 
фірми “Альтфатер Тернопіль” в 
розрахунку на 1 (один) кубічний 
метр у розмірі (з 01.03.2014 p.):

— для населення — 22,73 гри-
вень (без ПДВ);

— для бюджетних установ — 
21,38 гривень (без ПДВ);

— для інших споживачів — 
23,04 гривень (без ПДВ).

Великогаївський сільський 
голова О. А. КОХМАН.

Оголошення ●

Витяг з рішення 
виконавчого комітету Великогаївської сільської ради від 30 січня 2014 року № 9 “Про 

визначення виконавця послуг зі збору і вивозу побутових відходів на території Великогаїв-
ської сільської ради та затвердження тарифів на вивіз побутових відходів у с. Великі Гаї”
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Тетяна КРУЧИК, 
директор 

Тернопільського 
районного центру 
соціальних служб 

для сім’ї, дітей  
та молоді.

Сьогодні кожен 
має усвідомлю-
вати, що наші 
діти — це май-
бутнє нації, май-
бутнє держави, 
а сім’я — це осередок фор-
мування особистісної свідо-
мості. Тож треба починати 
діяти у напрямку створення 
належних умов для повно-
цінного розвитку та вихо-
вання майбутніх поколінь.

 У цьому допоможуть фахівці із 
соціальної роботи Тернопільсько-
го районного центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, 
закріплені за населеними пункта-
ми Тернопільського району, які 
завжди вислухають, почують, по-

радять, як діяти, та під-
тримають. 

Підтримка — це так 
важливо й актуально сьо-
годні. Коли є підтримка, 
коли в тебе вірять та до-
помагають, то й проблеми 
легше вирішувати.  
І фахівці центру це добре 
розуміють, бо вже нео-
дноразово переконалися 
у результатах застосуван-
ня такої методики. Так, з 
допомогою фахівців бага-

тьом родинам з дітьми вдалося 
подолати складні життєві обста-
вини: кому допомогли знайти ро-
боту, кому оформити субсидію. 
Щодня, вирушаючи до родин, де 
виховуються неповнолітні діти, 
фахівці не забувають прихопити 
із собою привітність, доброзич-
ливість, терпіння та укомплекто-
ваний інформаційний багаж. 
Адже комусь може знадобитися 
порада щодо здійснення проце-
дури реструктуризації боргів за 
житлово-комунальні послуги (чи з 
інших питань, які стосуються ко-

мунальної галузі), хтось може по-
цікавитися питаннями державних 
соціальних допомог, а дехто по-
просить поради щодо проблем-
них моментів у вихованні дітей. І 
це далеко не повний перелік по-
слуг, які кожен з 24 фахівців радо 
надасть сім’ям та усім мешкан-
цям Тернопільського району.

А тому, якщо ви почуваєте се-
бе розгубленими, не маєте робо-
ти, не можете самотужки налаго-
дити стосунки у сім’ї, не знаєте, 
як змотивувати свою дитину до 
здорового способу життя, вам не 
вдається отримати консультацію 
від спеціалістів будь-якої органі-
зації чи державної установи що-
до подальших дій, пов’язаних з 
оформленням документів, не 
варто залишатися наодинці зі 
своїми проблемами. Треба 
обов’язково звернутися до Тер-
нопільського районного центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді, який знаходиться за 
адресою: м. Тернопіль, м-н  
Перемоги, 1, або за телефоном 
51-29-36.

Фахівець із соціальної роботи — 
помічник для кожної родини

Консультації ●

Галина ГУМНИЦЬКА, 
заступник начальника 
управління Пенсійного 

фонду України  
в Тернопільському 

районі.

Працюючим пенсіоне-
рам збережено можли-
вість кожні два роки здій-
снювати перерахунок 
пенсії. Частина 4 ст. 42 
Закону України “Про 
загальнообов`язкове державне 
пенсійне страхування” передба-
чає, що коли застрахована особа 
після призначення пенсії продо-
вжувала працювати, перерахунок 
її пенсії проводитиметься через 
два роки. При цьому, якщо у ці два 
роки особа набула 24 місяці стра-
хового стажу, за бажанням пенсіо-
нера перерахунок може бути про-
ведено із заробітної плати за пері-
оди страхового стажу, зазначені в 
ч. 1 ст. 40 цього закону.

Ст. 40 передбачає, що для об-
числення пенсії враховується за-
робітна плата (дохід) за весь пері-
од страхового стажу, починаючи з 
1 липня 2000 року. Водночас за 
бажанням пенсіонера та за умови 
підтвердження ним довідки про 

заробітну плату пер-
винними документами 
(ця норма діятиме до 1 
січня 2016 року) або 
якщо страховий стаж 
такої особи, починаю-
чи з 1 липня 2000 року, 
становить менше 60 
місяців, то для обчис-
лення пенсії також 
враховується заробіт-
на плата (дохід) за 
будь-які 60 календар-

них місяців страхового стажу по-
спіль до 1 липня 2000 року неза-
лежно від перерв у роботі. Але 
при цьому буде застосовано по-
казник середньої заробітної плати 
(дохід), який враховувався під час 
призначення чи попереднього пе-
рерахунку пенсії.

Якщо пенсіонер, який продо-
вжує працювати, після призначен-
ня чи попереднього перерахунку 
пенсії має менше, ніж 24 місяці, 
страхового стажу, перерахунок 
буде здійснено не раніше, ніж че-
рез два роки після призначення 
(попереднього перерахунку) пен-
сії, з урахуванням набутого стра-
хового стажу після її призначення 
(перерахунку) і заробітної плати, з 
якої було призначено чи попере-

дньо перераховано пенсію.
Якщо ж працюючий пенсіонер 

після призначення пенсії набув 
стажу, достатнього для обчислен-
ня пенсії в мінімальному розмірі, 
що встановлено ч. 1 ст. 28 цього 
закону (чоловіки — 35 років стра-
хового стажу, жінки — 30), то за 
заявою пенсіонера проводиться 
відповідний перерахунок пенсії 
незалежно від того, скільки часу 
минуло після її призначення, з 
урахуванням заробітної плати, з 
якої призначено (попередньо пе-
рераховано) пенсію (ч. 1 ст. 28 
передбачає, що мінімальна пенсія 
за віком за наявності в чоловіків 
35, а в жінок 30 років страхового 
стажу встановлюється в розмірі 
визначеного законодавством про-
житкового мінімуму для осіб, які 
втратили працездатність (з 1 груд-
ня 2013 року — 949 грн.).

Необхідно знати, що перераху-
нок пенсії з урахуванням стажу не 
проводиться, якщо особа отримує 
пенсію за вислугу років на умовах, 
передбачених Законом України 
“Про пенсійне забезпечення”, і як-
що вона не досягла віку, визначе-
ного ст. 26 Закону України “Про 
загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування”. 

Перерахунок пенсій 
працюючим пенсіонерам

Михайло НАЦЮК,  
начальник Тернопільського 

районного управління 
юстиції.

Відповідно до статті 12 За-
кону України “Про засади 
запобігання і протидії ко-
рупції” (надалі — Закон) 
від 7 квітня 2011 року № 
3206-VІ, суб’єкти деклару-
вання зобов’язані щорічно 
до 1 квітня подавати за 
місцем роботи (служби) 
декларацію про майно, до-
ходи, витрати і зобов’язання 
фінансового характеру за 
минулий рік за встановле-
ною формою, що додаєть-
ся до Закону. 

Суб’єктами декларування, 
відповідно до Закону, визна-
ються державні службовці, по-
садові особи місцевого само-
врядування, депутати місцевих 
рад, посадові особи юридичних 
осіб публічного права тощо.

Юридична особа публічного 
права створюється розпоряд-
чим актом Президента України, 
органу державної влади, органу 
влади Автономної Республіки 
Крим або органу місцевого са-
моврядування.

Посадовими особами, відпо-
відно до ст. 2 Закону України 
“Про державну службу”, вважа-
ються керівники та заступники 
керівників державних органів та 
їх апарату, інші державні служ-
бовці, на яких законами або ін-
шими нормативними актами по-
кладено  зд ійснення 
організаційно-розпорядчих та 
к о н с у л ь т а т и в н о - д о р а д ч и х  
функцій.

При заповненні декларації 
декларантом зазначаються ві-
домості про майно, доходи, ви-
трати і зобов’язання фінансово-
го характеру як його самого, 
так і членів його сім’ї. Відповід-
но до Закону, до членів сім’ї 
відносяться особи, які перебу-
вають у шлюбі, а також їхні діти, 
в тому числі повнолітні, батьки, 
особи, які перебувають під опі-
кою і піклуванням, інші особи, 
які спільно проживають, 
пов’язані спільним побутом, ма-
ють взаємні права та обов’язки, 
у тому числі особи, які спільно 
проживають, але не перебува-
ють у шлюбі.

Відомості, зазначені у декла-
рації про майно, доходи, витра-
ти і зобов’язання фінансового 
характеру за минулий рік сіль-
ського, селищного, міського го-
лови, голови районної у місті (у 
разі її утворення), районної, об-
ласної ради та їх заступників, 

керівників виконавчих органів 
сільських, селищних, міських, 
районних у містах (у разі їх 
утворення) рад та їх заступни-
ків, секретаря сільської, селищ-
ної, міської ради підлягають 
оприлюдненню протягом 30 днів 
з дня їх подання шляхом розмі-
щення на офіційних веб-сайтах 
або опублікування в офіційних 
друкованих виданнях відповід-
них державних органів та орга-
нів місцевого самоврядування. 
Відповідні відомості, розміщені 
на офіційних веб-сайтах дер-
жавних органів та органів міс-
цевого самоврядування, опри-
люднюються на термін не мен-
ше одного року.

Відомості щодо реєстрацій-
ного номера облікової картки 
платника податків або серії та 
номера паспорта громадянина 
України, а також реєстрації міс-
ця проживання, дати народжен-
ня декларанта, місцезнаходжен-
ня об’єктів, які наводяться в 
декларації про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансо-
вого характеру, є інформацією з 
обмеженим доступом та опри-
людненню не підлягають.

У разі відкриття суб’єктом 
декларування або членом його 
сім’ї валютного рахунку в уста-
нові банку-нерезидента така 
особа зобов’язана в десятиден-
ний строк письмово повідомити 
про це орган доходів і зборів за 
місцем проживання із зазначен-
ням номера рахунку і місцезна-
ходження банку-нерезидента.

За неподання або несвоєчас-
не подання декларації про май-
но, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового ха-
рактеру, а також за неповідо-
млення або несвоєчасне пові-
домлення про відкриття валют-
ного рахунку в установі банку-
нерезидента статтею 172-6 Ко-
дексу України про адміністра-
тивні правопорушення передба-
чено адміністративну відпові-
дальність у вигляді штрафу в 
розмірі від 10 до 25 неоподат-
ковуваних мінімумів доходів 
громадян.

Відповідно до статті 21 Зако-
ну, особи, яких притягнуто до 
кримінальної або адміністратив-
ної відповідальності за коруп-
ційні правопорушення, пов’язані 
з порушенням обмежень, пе-
редбачених Законом, підляга-
ють звільненню з роботи (служ-
би) у триденний строк з дня 
отримання органом державної 
влади, органом місцевого само-
врядування, підприємством, 
установою, організацією копії 
відповідного судового рішення, 
яке набрало законної сили.

Декларування доходів

Позитивна динаміка 
зберігається

Понад 39 мільйонів гривень 
спрямували до місцевих бюдже-
тів платники Тернопільської 
об’єднаної ДПІ ГУ Міндоходів у 
Тернопільській області протягом 
січня цього року. Це на 669,5 тис. 
грн. більше, ніж у перший місяць 
минулого року. Про це повідомив 
начальник податкової інспекції 
Петро Якимчук. Він зазначив, що 
міську казну поповнили суб’єкти 
господарювання, сплативши май-
же 33,4 млн. грн., а бюджет Тер-
нопільського району — 5,7 млн. 
грн. Порівняно з відповідним пе-
ріодом минулого року, надхо-
дження зросли, відповідно, на 
577,9 тис. грн. та 91,6 тис. грн. 
Значна частка місцевих надхо-
джень — податок на доходи фі-
зичних осіб (28,8 млн. грн.), плата 
за землю (3,6 млн. грн.) та єди-
ний податок (5 млн. грн.). 

“Позитивна динаміка щодо 
зростання надходжень, яка на-
брала обертів у минулому році, 
продовжується й у цьому,” — кон-
статував Петро Миколайович. На 
його думку, це цілком очікуваний 
і закономірний результат. Адже 
Міндоходів не тільки виявляє тих, 
хто ухиляється від сплати подат-
ків, але й втілює нові сервіси для 
надання послуг платникам, ство-

рює комфортні умови для прова-
дження підприємницької діяль-
ності тощо. Все це відгукується 
добропорядністю суб’єктів госпо-
дарювання, підтримкою законо-
давчих та сервісних ініціатив.

Конституційний 
обов’язок щодо 

декларування уже 
виконали понад 470 

тернополян
Саме стільки мешканців Тер-

нополя і Тернопільського району 
звернулися протягом січня та 10 
лютого 2014 року до Тернопіль-
ської об’єднаної ДПІ і задеклару-
вали доходи. Про це повідомив 
заступник начальника інспекції 
Василь Кравець. Він зазначив, що 
сума задекларованого тернопо-
лянами доходу склала понад 10,2 
млн. грн. При цьому понад 507,5 
тис. грн. податку на доходи фі-
зичних осіб декларанти сплатять 
до місцевих бюджетів. 

Про отримання спадщини зая-
вили 68 осіб. Вони задекларували 
дохід на суму 7,1 млн. грн. Їм на-
лежить сплатити 288,8 тис. грн. 
податку. Від продажу рухомого та 
нерухомого майна тернополяна-
ми було отримано 2,1 млн. грн. 
Декларантам належить сплатити 
до бюджету 115,8 тис. грн. подат-

ку на доходи фізичних осіб. Пра-
вом на податкову знижку вже 
скористалися 345 осіб.

Нагадаємо, що з 1 січня стар-
тувала кампанія з декларування 
громадянами майнового стану і 
доходів, отриманих у 2013 році, 
яка триватиме до 1 травня поточ-
ного року. Сплатити податкове 
зобов’язання декларантам необ-
хідно до 1 серпня 2014 року.
За матеріалами інформаційно-

комунікаційного відділу 
Тернопільської об’єднаної  

ДПІ ГУ Міндоходів  
у Тернопільській області.

Тернополяни 
цікавились 
публічною 

інформацією  
та телефонували  

на “Пульс”
З метою отримання публічної 

інформації до податківців зверну-
лося 34 запитувачі. У своїх заявах 
вони цікавились реєстраційними 
даними суб‘єктів господарської 
діяльності-юридичних та фізичних 
осіб, інформацією про стан роз-
рахунків з бюджетом тощо. Ще 15 
тернополян скористалися анти-
корупційним проектом Міндоходів 
України “Пульс”. Звернення сто-

сувались прийняття податкової 
звітності, отримання бланків по-
даткових декларацій на безоплат-
ній основі, сплати податків та 
платежів. Їхні заяви розглянуто та 
вирішено по суті у встановлені 
терміни.

Нагадуємо, що запит на пу-
блічну інформацію можна наді-
слати факсом — 43-46-00, за по-
штовою адресою: м. Тернопіль, 
вул. Білецька, 1, або на e-mail: 
publicinfo1918@ukr.net. Про труд-
нощі у стосунках з податковою, з 
пропозиціями щодо вдосконален-
ня роботи служби звертайтесь на 
телефонну “гарячу лінію “Пульс”: 
(044) 284-00-07.

Олег ОДІЖИНСЬКИЙ, 
начальник відділу 

забезпечення доступу  
до публічної інформації  
та організації звернень 

громадян Тернопільської 
об’єднаної ДПІ ГУ Міндоходів 

у Тернопільській області.

Заповнюйте 
правильно платіжні 

документи
Тернопільська ОДПІ ГУ Міндо-

ходів у Тернопільській області на-
гадує, що з 26 листопада 2013 
року діють нові вимоги щодо за-
повнення документів на сплату 

податків (зборів, митних плате-
жів, єдиного внеску), затверджені 
наказом Міндоходів від 22.10.2013 
р. № 609.

Усі поля реквізиту “Призначен-
ня платежу” розрахункового до-
кумента платникам податків по-
трібно заповнювати відповідно до 
наказу № 609. Звертаємо увагу, 
що сплата за кожним видом пла-
тежу та за кожним кодом виду 
сплати має оформлятися окре-
мим платіжним документом. Від-
повідальність за правильність за-
повнення реквізитів розрахунко-
вого документа несе особа, яка 
оформила цей документ і подала 
його в обслуговуючий банк.

Правильне заповнення платни-
ками документів на сплату плате-
жів до бюджету позбавить плат-
ників штрафних санкцій та про-
токолів про адміністративне пра-
вопорушення. Будьте уважні при 
заповненні платіжних документів!

Детальніше ознайомитися з 
порядком заповнення документів 
та списками кодів сплати можна 
на веб-порталі Міндоходів за по-
силанням minrd.gov.ua.     

 
За матеріалами 

інформаційно-комунікаційного 
відділу Тернопільської 

об’єднаної ДПІ ГУ Міндоходів 
у Тернопільській області.

Податкові новини ●
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06.00 Православний календар.
06.05, 07.00, 08.00 Новини.
06.20 М/ф.
06.45, 07.45, 08.20 Гiсть студiї.
07.50 Швидкий снiданок.
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.25 Рояль в кущах.
10.00 ОІ. Сноубординг. 
12.45, 15.00 Новини.
13.00 Як це?
13.20 Право на захист.
13.50 Крок до зiрок.
14.40 Вiкно до Америки.
15.10 Агро-News.
15.40 ОІ. Фрiстайл. 
16.55 ОІ. Бiатлон. Мас-старт 
         (жiн., 12,5 км).
18.00 ОІ. Бобслей. 
19.05 ОІ. Фiгурне катання.
20.30 ОІ. Фрiстайл.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Олiмпiйська студiя. 
         Пiдсумки дня.
22.45 Фiнансова перспектива.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
23.00 Пiдсумки.
23.20 На слуху.
23.40 Вiд першої особи.
00.00 Х/ф “Надбання республiки”.

канал “1+1”
06.05, 07.00, 08.00, 09.00 “ТСН”.
06.45, 07.10, 08.10 “Снiданок 
        з 1+1”.
09.05 Т/с “Асi”.
11.05 Х/ф “Афоня”.
13.00 Х/ф “Другий шанс”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Асi”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Вiр менi”.
22.25 “Грошi”.
23.40 “ТСН”.
23.55 Т/с “Касл”. (2).
00.40 Х/ф “Бiлi троянди надiї”.

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 “Поки живу, люблю”.
12.00 Новини.
12.25 Т/с “Поки живу, люблю”.
13.30 “Судовi справи”.
15.00 “Сiмейний суд”.
15.55 “Чекай на мене”.
18.00 Новини.
18.05 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Поки станиця спить”.

20.00 “Подробицi”.
20.35 Т/с “Син батька народiв”.
23.35 Т/с “Крутi береги”.
01.15 Х/ф “Фото на документи”.

ICTV
05.55 Свiтанок.
06.45 Факти тижня.
07.50 Т/с “Апостол”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Т/с “Апостол”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Апостол”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.05 Т/с “Чужий район”.
22.30 Свобода слова.
00.20 Х/ф “Мамонт”. (2).

СтБ
06.25 “Усе буде добре!”
08.05 “Неймовiрна правда
         про зiрок”.
09.45 Х/ф “Москва сльозам
        не вiрить”.
12.25 “Слiдство ведуть
         екстрасенси”.
13.15 “МастерШеф”.
16.00 “Усе буде добре!”
18.00 “Вiкна-новини”.
18.20 “Неймовiрна правда
         про зiрок”.
20.00 “Слiдство ведуть
        екстрасенси”.
20.55 Х/ф “Мама-детектив”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Детектор брехнi 5”.
23.45 “Слiдство ведуть
         екстрасенси”.
00.40 “Один за всiх”.

новий канал
06.15 М/с “Черепашки-нiндзя”.
06.40 М/с “Губка Боб”.
07.00 Пiдйом.
08.00 Т/с “Метод Лаврової”.
08.50 Т/с “Не родись 
         вродлива”.
09.45 Т/с “Щасливi разом”.
13.10 М/с “Черепашки-нiндзя”.
13.35 М/с “Губка Боб”.
14.45 Х/ф “Прикинься моєю
         дружиною”.
17.05 Т/с “Не родись вродлива”.
18.00 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.20 Абзац!
20.00 Ревiзор 2.
22.00 Т/с “Воронiни”.

23.05 Х/ф “Секс дружбi 
       не завада”. (3).
00.50 Репортер.
01.00 Х/ф “Удар по цнотi”. (2).

тРк «Україна»
06.05 Т/с “Дорожнiй патруль-2”.
07.00, 9.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10 Х/ф “Не вiдпускай мене”.
13.00, 17.25 Т/с “Слiд”.
15.00 Т/с “Оса”.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Горюнов”.
22.00 Подiї дня.
22.30 Х/ф “На межi”. (2).
00.30 Т/с “Дев’ятий вiддiл”. (2).

к1
06.30 “Top Shop”.
07.30 М/ф.
09.20 Х/ф “Шлях до Зарагемлi”.
11.10 Х/ф “Три нiндзя: спекотний
       полудень на високiй горi”.
12.50 Х/ф “Золота дитина”.
14.30 “КВК-2013”.
16.30 “Вечiрнiй квартал”.
18.10 “Звана вечеря”.
19.10 “Орел i решка”.
21.00 “Розсмiши комiка”.
22.00 Х/ф “Трансформери”.

нтн
05.05 “Випадковий свiдок”.
08.30 “Агенти впливу”.
09.20 “Правда життя.
          Професiя артист цирку”.
09.50 Т/с “Таємницi слiдства-11”.
11.40 Т/с “Державний захист”.
19.00, 21.40 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Вулицi розбитих 
        лiхтарiв-10”.
22.00 Т/с “Менталiст-4”. (2).
23.50 Т/с “CSI: Маямi”. (2).
00.40 Т/с “NCIS: полювання
        на вбивцю”. (2).

тет
06.00 Приколи на перервi.
06.30, 8.20 М/с “Черепашки
           мутанти нiндзя”.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
09.20 Єралаш.
09.55, 0.00 Одна за всiх.
12.20 Т/с “Ксена 
        принцеса-воїн”.

14.05 Т/с “Дєтка”.
15.00, 19.00 Панянка-селянка.
16.00 Дайош молодьож!
17.00, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.00 Розсмiши комiка.
21.00 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2).
22.00 6 кадрiв.
23.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
23.25 Дурнєв+1.

перший канал 
(Україна)

04.00, 7.00, 10.00, 14.00 Новини.
04.05 Телеканал “Олiмпiйський ра-
нок на Першому”.
07.15 “Смак”.
07.55 “Доброго здоров’ячка!”
08.40 “Жити здорово!”
09.45, 13.40 “Iстина десь поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.45 “Модний вирок”.
11.50, 16.25 “Зрозумiти. 
       Пробачити”.
12.20, 0.20 Т/с “Слiд”.
13.00 “Час обiдати!”
14.15 “Вони i ми”.
15.05 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.55 “Наодинцi з усiма”.
17.50 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.20 “Хай говорять”.
20.25 Т/с “Справа була 
       на Кубанi”.
22.35 “Вечiрнiй Ургант”.
23.20 “Одним розчерком
          ковзана”.

наше  
улюблене кiно

06.00 Драма “Особова 
         справа суддi Iванової”.
08.00 Детектив “З життя 
     начальника карного розшуку”.
10.00 Драма “Дух”.
12.00 Х/ф “Нащадок Чингiс-хана”.
13.45 Т/с “Росiя молода”.
15.00 Драма “Перед свiтанком”.
16.30 Мелодрама “Iван”.
18.00 Х/ф “Мої унiверситети”.
20.00 Драма “Завжди зi мною...”
22.00 Кiноповiсть “Усе 
         вирiшує мить”.
00.00 Кiноповiсть “Бойова 
  кiнозбiрка-2. Перемога за нами!” 

РтР-планета
06.00 “Ранок Росiї”.

10.05, 16.10 Новини культури.
10.20 “Знайти i знешкодити. 
          Кроти”.
11.05 Д/с “Життя чудових iдей”.
        “Закон хiмiчної гармонiї”.
11.30 “Про найголовнiше”.
12.00, 15.00, 18.00 Вiстi.
12.25, 15.10, 17.45 Мiсцевий час.
         Вiстi Москва.
12.40 “Особливий випадок”.
13.25 Т/с “Господиня моєї долi”.
14.10 “Жiноче щастя”.
15.25 Т/с “Таємницi iнституту 
         шляхетних дiвчат”.
16.20 Д/с “Вiдображений час”.
        “Чотириногi астронавти”.
16.55 “Aсademia”. Н. Басовська.
     “Три царицi Давнього Єгипту”.
18.55 Т/с “Лiквiдацiя”.
19.40 “Прямий ефiр”.
20.35 Т/с “Сильнiше за долю”.
22.10 Т/с “Таємницi слiдства”.
23.00 “Остання мiсiя. Операцiя
         в Кабулi”.
23.50 “Тим часом”.

канал “2+2”
06.00 М/ф.
6.30 Т/с “Оперативний
          псевдонiм”.
18.30 “Новини 2+2”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”.
21.00 “ДжеДАI”.
21.20 Х/ф “Вiйна”. (2).
23.25 Х/ф “Книга Iлая”. (2).

тонiс
06.20, 21.25, 0.30 “Вiдлуння дня”.
06.30, 8.30 “Свiт за тиждень”.
07.00 “Ранкове еспресо”.
09.00 Великi династiї: Трубецькi.
10.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Ми пам’ятаємо Мерилiн.
12.45 “Будь в курсi!”
13.25 “Моднi iсторiї з Оксаною
            Новицькою”.
14.00 Д/с “Сувора планета”.
14.30 “Щоденник для батькiв”.
15.00, 18.30, 21.00 “Служба 
         новин “Соцiальний пульс”.
15.15, 21.35 “Соцiальна
         економiка”.
16.20, 0.00 Д/с “Акули Гордона”.
16.40 “Цивiлiзацiя Incognita”.
17.50 “Алло, адвокате!”
18.20 Вперед, на Олiмп! 
          Сочi-2014.
18.50, 22.45 “Економiчний пульс”.
19.00 У гостях у Д. Гордона. 
         Микита Джигурда.

20.00 Друга свiтова: 
         випадкова вiйна.
21.45 Врятувати свiдка.
22.50 Дивнi часи на планетi 
        Земля.
00.40 Х/ф “Вiкно у серце”. (3).

нтВ-Свiт
06.10 “Школа лихослiв’я”.
07.05 Т/с “Рубльовка.Live”.
08.00,  11.00, 14.00, 
           17.00 Сьогоднi.
08.25 О. Журбiн. Мелодiї 
        на згадку.
09.05 Ти не повiриш!
10.00 “Справа темна”.
11.35 “До суду”.
12.35 Суд присяжних.
13.35, 16.35 Огляд.
          Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних. 
           Остаточний вердикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.35 “Прокурорська перевiрка”.
18.45 “Говоримо i показуємо”.
19.40 Т/с “Шаман”. 
        “Кривавий маршрут”.
21.45 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.15 Т/с “Шахта”. 
        “Зрадник”, “Щури”.
00.05 Т/с “Нове життя сищика 
         Гурова”.

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
09.45 Х/ф “Снiгуроньку
         викликали?”
11.05, 18.50 “Жарт за жартом”.
12.15, 17.10 Т/с “Клон”.
13.55 Т/с “Дорога моя людина”.
15.45 Х/ф “Ключi вiд неба”.
20.00 Т/с “Двi долi”.
21.45 Х/ф “Золота мiна”.
00.15 Х/ф “Вiдважна бiда
        початок”.

Мега
06.00 Д/ф “Братство кiльця. 
    Великий адронний коллайдер”.
06.30, 23.30 Загадки Всесвiту.
07.30 Iдеальнi вбивцi.
08.30, 13.30 Фатальний сценарiй.
09.30, 18.30 Шукачi.
10.30 Таємнi знаки.
11.30, 15.30 У пошуках пригод.
12.30 Жертви природи.
14.30, 21.30 Сучаснi дива.
16.30, 19.30 Секретнi iсторiї.
17.30 У пошуках iстини.
20.30 Д/ф “Чебаркульський мете-
орит. Мiсяць”.
22.30 Чудеса життя.
00.30 Покер.

Ут-1
06.00 Православний календар.
06.05, 07.00, 08.00 Новини.
06.20 М/ф.
06.45, 07.45, 08.20 Гiсть студiї.
07.50 Швидкий снiданок.
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.30, 13.35 ОІ. Гiрськолижний
         спорт. 
11.25 ОІ. Шорт-трек (чол., жiн.)
14.10 ОІ. Лижне двоборство.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 ОІ. Фрiстайл.
17.30 ОІ. Бобслей (жiн.)
19.25 ОІ. Фрiстайл. 
20.40 ОІ. Ковзанярський спорт.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Олiмпiйська 
        студiя. Пiдсумки дня.
22.45 Фiнансова перспектива.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.20 На слуху.
23.40 Вiд першої особи.
00.00 Х/ф “Надбання 
       республiки”.

канал “1+1”
06.05, 07.00, 08.00, 09.00 “ТСН”.
06.45, 07.10, 08.10 “Снiданок 
        з 1+1”.
09.05 Т/с “Асi”.
10.50 Т/с “Вiр менi”.
12.50 Т/с “Громови”.
14.40 “Красуня за 12 годин 2”.
15.35 Х/ф “Свати 3”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Асi”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Вiр менi”.
22.25 “Сiм`я”.
23.50 “ТСН”.
00.05 Т/с “Касл”. (2).
01.00 Т/с “Громови”.

інтер
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
       09.00 Новини.
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
        “Ранок з Iнтером”.
09.20 Т/с “Повернення 
          Мухтара 2”.
11.15 Д/с “Слiдство вели...” 
12.00 Новини.
12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
13.25 “Судовi справи”.
15.05 “Сiмейний суд”.
16.00 “Зрозумiти. 
         Пробачити”.
17.05 “Давай одружимося!”
18.00 Новини.
18.05 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Поки станиця спить”.

20.00 “Подробицi”.
20.35 Т/с “Син батька народiв”.
23.35 Т/с “Крутi береги”.
01.15 Х/ф “Стрiлець”.

ICTV
05.50 Свiтанок.
06.55 Т/с “Лiтєйний, 4”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.10 Т/с “Прокурорська
          перевiрка”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Прокурорська
          перевiрка”.
13.30 Т/с “Зниклi”.
14.30 Т/с “Чужий район”.
17.00 Т/с “Лiтєйний, 4”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.05 Т/с “Чужий район 2”.
22.35 Х/ф “Зоряний десант”. (2).
00.40 Х/ф “Вiкiнги 
         проти прибульцiв”. (2).

СтБ
05.50 “Чужi помилки”.
06.35 “Усе буде добре!”
08.15 “Неймовiрна правда
         про зiрок”.
09.50 “Зоряне життя. 
         Маминi синочки”.
10.50 Х/ф “Це мiй собака”.
12.35 “Слiдство ведуть 
          екстрасенси”.
13.35 “МастерШеф”.
16.00 “Усе буде добре!”
18.00 “Вiкна-новини”.
18.20 “Неймовiрна правда 
         про зiрок”.
20.00 “Слiдство ведуть 
         екстрасенси”.
20.55 Х/ф “Мама-детектив”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Кохана, ми 
        вбиваємо дiтей”.
00.15 Х/ф “СМЕРШ. 
          Прихований ворог”.

новий канал
06.15 М/с “Черепашки-нiндзя”.
06.35 М/с “Губка Боб”.
07.00 Пiдйом.
08.00 Т/с “Метод Лаврової”.
08.55 Т/с “Не родись вродлива”.
09.45 Т/с “Татусевi доньки”.
13.10 М/с “Черепашки-нiндзя”.
13.35 М/с “Губка Боб”.
15.20 Т/с “Друзi”.
16.15 Т/с “Татусевi доньки”.
17.10 Т/с “Не родись вродлива”.
18.00 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.20 Абзац!

20.00 Т/с “Воронiни”.
22.45 Х/ф “Удар по цнотi”. (2).
01.00 Репортер.
01.10 Х/ф “Кiнопобачення”. (2).

тРк «Україна»
06.10 Т/с “Дорожнiй патруль-3”.
07.00, 9.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10, 13.50, 17.25, 22.30
         Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Горюнов”.
11.50 Т/с “Катя. Продовження”.
15.00 Т/с “Оса”.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Горюнов”.
22.00 Подiї дня.
23.20 Т/с “Оса”. (2).
00.20 Т/с “Дев’ятий вiддiл”. (2).

к1
06.30 “Top Shop”.
07.30, 16.00 Т/с “Хто у домi 
          господар”.
08.25 М/ф.
10.10 Х/ф “Братик Ден”.
11.50 Т/с “Всi жiнки 
        вiдьми”.
13.30 Т/с “Дикий янгол”.
15.00, 19.10 “Орел i решка”.
17.15, 21.00 “Розсмiши комiка”.
18.10 “Звана вечеря”.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2).

нтн
06.05 Х/ф “Мiсiя в Кабулi”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “До суду”.
10.40 Т/с “Детективи”.
11.40, 17.00 Т/с “Брати”.
16.45, 19.00, 21.40 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Вулицi 
       розбитих лiхтарiв-10”.
22.00 Т/с “Менталiст-4”. (2).
23.50 Т/с “CSI: Маямi”. (2).
00.40 Т/с “NCIS: полювання
          на вбивцю”. (2).

тет
06.00 Приколи на перервi.
06.30, 8.20 М/с “Черепашки 
         мутанти нiндзя”.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
09.20 Єралаш.
09.55 Країна У.
12.20 Т/с “Ксена 
        принцеса-воїн”.
14.05 Т/с “Дєтка”.
15.00,19.00 Панянка-селянка.
16.00 Дайош молодьож!
17.00,20.00 Т/с “Кухня”.

18.00 Розсмiши комiка.
21.00 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2).
22.00 6 кадрiв.
23.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
00.00 Одна за всiх.

перший канал 
(Україна)

04.00, 7.00, 10.00, 14.00 Новини.
04.05 Телеканал “Олiмпiйський
         ранок на Першому”.
07.15 “Смак”.
07.55 “Доброго здоров’ячка!”
8.40 “Жити здорово!”
9.45,13.40 “Iстина 
        десь поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.45 “Модний вирок”.
11.50, 16.30 “Зрозумiти.
         Пробачити”.
12.20, 0.15 Т/с “Слiд”.
13.00 “Час обiдати!”
14.15 “Вони i ми”.
15.05 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
17.00 “Наодинцi з усiма”.
17.50 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30 “Хай говорять”.
20.35 Т/с “Справа була
           на Кубанi”.
22.45 “Вечiрнiй Ургант”.
23.15 “Коли плавиться лiд”.

наше  
улюблене кiно

06.00 Х/ф “Мої унiверситети”.
08.00 Драма “Завжди зi мною...”
10.00 Кiноповiсть “Усе
          вирiшує мить”.
12.00 Кiноповiсть 
         “Бойова кiнозбiрка-2.
         Перемога за нами!”
13.30 Т/с “Росiя молода”.
15.00 Х/ф “Шостий”.
16.30 Комедiя “Дюма 
         на Кавказi”.
18.00 Драма “Мрiя”.
20.00 Х/ф “Сильнiше за всi 
           iншi велiння”.
22.00 Кiноповiсть “День 
        командира дивiзiї”.
00.00 Комедiя
         “Насреддiн у Бухарi”.

РтР-планета
06.00 “Ранок Росiї”.
10.05, 16.10 Новини культури.
10.20 “Життя у позику.
       Ломбарди. Повернення”.
11.05 Д/с “Життя чудових iдей”.
        “Хто запалив лампочку”.
11.30 “Про найголовнiше”.

12.00, 15.00, 18.00 Вiстi.
12.25, 15.10, 17.40 Мiсцевий час.
         Вiстi Москва.
12.40 “Особливий випадок”.
13.25 Т/с “Господиня моєї долi”.
14.10 “Жiноче щастя”.
15.25 Т/с “Таємницi iнституту 
        шляхетних дiвчат”.
16.20 Д/с “Вiдображений час”
        “Одiссея “Челюскiна”.
16.55 “Aсademia”. 
      Н. Басовська.
   “Три царицi Давнього Єгипту”.
18.40 Т/с “Лiквiдацiя”.
19.30 “Прямий ефiр”.
20.30 Т/с “Сильнiше за долю”.
22.10 Т/с “Таємницi слiдства”.
23.00 “Росiйська iсторiя отруєнь.
         Царськi хронiки”.
23.50 “Гра в бiсер” з I. Волгiним.

канал “2+2”
06.00 М/ф.
06.25 Х/ф “Дубля не буде”.
08.00, 9.30 Т/с “Панове
         офiцери”.
09.00,18.30 “Новини 2+2”.
16.30 Т/с “Солдати-15”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”.
21.00 “ДжеДАI”.
21.25 Лiга Чемпiонiв УЄФА. 
       Манчестер Сiтi 
       Барселона. 
       Пряма трансляцiя.
23.45 Про Лiгу Чемпiонiв + 
       огляд iгрового дня.

тонiс
06.20, 21.25, 0.30 “Вiдлуння
          дня”.
06.30, 8.30, 15.00, 18.30, 
        21.00 “Служба новин 
        “Соцiальний пульс”.
06.55, 18.50, 22.45 “Економiчний
          пульс”.
07.00 “Ранкове еспресо”.
09.00 Друга свiтова:
          випадкова вiйна.
10.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Врятувати свiдка.
12.45 “Алло, адвокате!”
13.10 “Ронiн”.
14.00, 22.50 Дивнi часи 
        на планетi Земля.
15.15, 21.35 “Соцiальна
         економiка”.
16.20, 0.00 Д/с “Акули Гордона”.
17.45 “Соцiальний статус: 
        ваша пенсiя”.
18.20 Вперед, на Олiмп!
         Сочi-2014.
19.00 У гостях у Д. Гордона. 
         Микита Джигурда.
20.00 Друга свiтова: 

         випадкова вiйна.
21.45 Китайське диво. 
         Дволикий Мао.
00.40 Х/ф “Скандал”. (3).

нтВ-Свiт
06.10 “Дикий свiт. Експедицiя
        Тимофiя Баженова”.
07.05 Т/с “Рубльовка.Live”.
08.00, 11.00, 14.00, 
         17.00 Сьогоднi.
08.25 “Кулiнарний двобiй”.
09.30 “Диво технiки”.
10.05 Т/с “Вулицi 
        розбитих лiхтарiв-9”.
11.35 “До суду”.
12.35 Суд присяжних.
13.35, 16.35 Огляд. 
         Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних.
         Остаточний вердикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.35 “Прокурорська перевiрка”.
18.45 “Говоримо i показуємо”.
19.40 Т/с “Шаман”. “Операцiя”.
21.45 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.15 Т/с “Шахта”. “Втеча”,
          “За периметром”.
00.05 Т/с “Нове життя 
         сищика Гурова”.

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
08.20 Х/ф “Вершник
        без голови”.
10.05 Х/ф “Жарт за жартом”.
11.15, 17.05 Т/с “Клон”.
13.00, 20.05 Т/с “Двi долi”.
14.45 Х/ф “Небеса обiтованi”.
18.55 “Жарт за жартом”.
21.55 Х/ф “Без видимих
          причин”.
23.25 Х/ф “Тривожний 
         мiсяць вересень”.

Мега
06.00 Д/ф “Кармадон. 
        10 рокiв потому”.
06.30, 23.30 Загадки Всесвiту.
07.30 Жертви природи.
08.30, 13.30 Фатальний 
        сценарiй.
9.30, 18.30 Шукачi.
10.30 Таємнi знаки.
11.30, 15.30 У пошуках 
       пригод.
12.30 Iдеальнi вбивцi.
14.30, 21.30 Сучаснi дива.
16.30 Х-файли. Справжня iсторiя.
17.30 У пошуках iстини.
19.30 Секретнi iсторiї.
20.30 Д/ф “Кузькiна мати. 
      Цар-бомба. Апокалiпсис 
       по-радянськи”.
22.30 Чудеса життя.
00.30 Загадки планети.

ВіВтоРок, 18 лютого
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06.00 Православний календар.
06.05, 07.00, 08.00 Новини.
06.20 М/ф.
06.45, 07.45, 08.20 Гiсть студiї.
07.50 Швидкий снiданок.
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.10, 13.10 ОІ. Гiрськолижний
        спорт. 
11.10 ОІ. Сноубординг. 
14.15 ОІ. Лижнi перегони. 
15.00 Новини.
15.25 Українська пiсня.
16.25 ОІ. Бiатлон. Змiшана 
        естафета.
18.00, 20.40 ОІ. Фiгурне катання.
19.20 ОІ. Бобслей (жiн.)
21.35 Пiдсумки дня.
21.55 Олiмпiйська студiя.
        Пiдсумки дня.
22.40 Фiнансова перспектива.
22.50 Мегалот.
22.55 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.20 На слуху.
23.40 Вiд першої особи.
00.00 Х/ф “Васька”.

Канал “1+1”
06.05, 07.00, 08.00, 09.00 “ТСН”.
06.45, 07.10, 08.10 “Снiданок
         з 1+1”.
09.05 Т/с “Асi”.
10.50 Т/с “Вiр менi”.
12.50 Т/с “Громови”.
14.45 “Красуня за 12 годин 2”.
15.40 Х/ф “Свати 3”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Асi”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Вiр менi”.
22.25 “Чотири весiлля 3”.
23.55 “ТСН”.
00.10 Т/с “Касл 2”. (2).
01.00 Т/с “Громови”.

Інтер
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
       09.00 Новини.
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ранок 
        з Iнтером”.
09.20 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
11.15 Д/с “Слiдство вели...” 
12.00 Новини.
12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
13.25 “Судовi справи”.
15.05 “Сiмейний суд”.
16.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.05 “Давай одружимося!”
18.00 Новини.
18.05 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.

20.35 Т/с “Син батька народiв”.
23.35 Т/с “Крутi береги”.

ICTV
05.55 Свiтанок.
07.00 Т/с “Лiтєйний, 4”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.10 Т/с “Прокурорська
         перевiрка”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Прокурорська
         перевiрка”.
13.20 Т/с “Зниклi”.
14.15 Т/с “Чужий район 2”.
16.50 Т/с “Опери”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.05 Т/с “Чужий район 2”.
22.35 Х/ф “Зоряний десант 2.
        Герой Федерацiї”. (2).
00.05 Х/ф “Зоряний десант 3.
         Мародер”. (2).

стБ
06.15 “Усе буде добре!”
07.55 “Неймовiрна правда 
          про зiрок”.
09.20 “Зоряне життя”
10.20 “Кохана, ми 
         вбиваємо дiтей”.
12.05 “Слiдство ведуть
          екстрасенси”.
13.00 “МастерШеф”.
16.00 “Усе буде добре!”
18.00 “Вiкна-новини”.
18.20 “Неймовiрна правда 
        про зiрок”.
19.55 “Слiдство ведуть 
        екстрасенси”.
20.55 Х/ф “Мама-детектив”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Хата на тата”.
00.00 Х/ф “СМЕРШ.
         Прихований ворог”.

Новий канал
06.15 М/с “Черепашки-нiндзя”.
06.35 М/с “Губка Боб”.
07.00 Пiдйом.
08.00 Т/с “Метод Лаврової”.
08.55 Т/с “Не родись вродлива”.
09.45 Т/с “Щасливi разом”.
13.05 М/с “Черепашки-нiндзя”.
13.25 М/с “Губка Боб”.
15.15 Т/с “Друзi”.
16.10 Т/с “Татусевi доньки”.
17.05 Т/с “Не родись вродлива”.
18.00 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.20 Абзац!
20.00 Т/с “Воронiни”.

22.40 Х/ф “Кiнопобачення”. (2).
00.20 Репортер.
00.30 Х/ф “Американський 
         пирiг”. (2).

трК «Україна»
06.00 Т/с “Дорожнiй патруль-3”.
07.00, 9.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10, 13.50, 17.25, 22.30
        Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Горюнов”.
11.50 Т/с “Катя. Продовження”.
15.00 Т/с “Оса”.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Горюнов”.
22.00 Подiї дня.
23.20 Т/с “Оса”. (2).
00.20 Т/с “Дев’ятий вiддiл”. (2).

К1
06.30 “Top Shop”.
07.30, 16.00 Т/с “Хто у домi 
        господар”.
08.25 М/ф.
10.00 Т/с “Всi жiнки  вiдьми”.
13.30 Т/с “Дикий янгол”.
15.00, 19.10 “Орел i решка”.
17.15, 21.00 “Розсмiши комiка”.
18.10 “Звана вечеря”.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2).
01.20 “Нiчне життя”.

НтН
06.15 Х/ф “Сищик”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “До суду”.
11.00 Т/с “Мовчазний свiдок”.
12.00 Т/с “Детективи”.
13.00, 19.30 Т/с “Вулицi 
         розбитих лiхтарiв-10”.
15.00, 17.00 Т/с “Брудна робота”.
16.45, 19.00, 21.40 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Менталiст-4”. (2).
23.50 Т/с “CSI: Маямi”. (2).
00.40 Т/с “NCIS: полювання 
        на вбивцю”. (2).

тет
06.00 Приколи на перервi.
06.30, 8.20 М/с “Черепашки
        мутанти нiндзя”.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
09.20 Єралаш.
09.55, 0.00 Одна за всiх.
12.20 Т/с “Ксена 
         принцеса-воїн”.
14.05 Т/с “Дєтка”.

15.00, 19.00 Панянка-селянка.
16.00 Дайош молодьож!
17.00, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.00 Розсмiши комiка.
21.00 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2).
22.00 6 кадрiв.
23.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).

Перший канал 
(Україна)

04.00, 7.00, 10.00, 14.00 Новини.
04.05 Телеканал “Олiмпiйський
          ранок на Першому”.
07.15 “Смак”.
07.55 “Доброго здоров’ячка!”
08.40 “Жити здорово!”
09.45, 13.40 “Iстина десь поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.45 “Модний вирок”.
11.50, 16.10 “Зрозумiти. 
          Пробачити”.
12.20, 0.15 Т/с “Слiд”.
13.00 “Час обiдати!”
14.15 “Вони i ми”.
15.05 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.45 “Наодинцi з усiма”.
17.50 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.20 “Хай говорять”.
20.25 Т/с “Справа була на Кубанi”.
22.35 “Вечiрнiй Ургант”.
23.10 “Iрина Роднiна. 
          Непереможна”.

Наше  
улюблене кiно

06.00 Драма “Мрiя”.
08.00 Х/ф “Сильнiше за
          всi iншi велiння”.
10.00 Кiноповiсть “День 
         командира дивiзiї”.
12.00 Комедiя “Насреддiн 
           у Бухарi”.
13.30 Т/с “Росiя молода”.
15.00 Х/ф “Приваловськi
         мiльйони”.
16.30 Х/ф “Приваловськi
             мiльйони”.
18.00 Драма “Останнiй дюйм”.
20.00 Х/ф “Мiдний янгол”.
22.00 Х/ф “Нечиста сила”.
00.20 Кiноповiсть “Лоша”.

ртр-Планета
06.00 “Ранок Росiї”.
10.05 Новини культури.
10.20 “Алергiя. Реквiєм по 
         життю?”
11.05 Д/с “Життя чудових iдей”.

        “Таємницi рефлексологiї”.
11.30 “Про найголовнiше”.
12.00, 15.00, 18.00 Вiстi.
12.25, 15.20, 17.40 Мiсцевий
         час. Вiстi Москва.
12.40 “Особливий випадок”.
13.25 Т/с “Господиня моєї долi”.
14.10 “Жiноче щастя”.
15.35 Т/с “Таємницi iнституту 
          шляхетних дiвчат”.
16.20 Д/с “Вiдображений час”. 
       “Головний магазин країни”.
16.55 “Aсademia”. О. Iванчик.
        “Космологiя. Новi обрiї”.
18.40 Т/с “Лiквiдацiя”.
19.30 “Прямий ефiр”.
20.30 Т/с “Сильнiше за долю”.
22.10 Т/с “Таємницi слiдства”.
23.00 “Росiйська iсторiя о
        труєнь. Царськi хронiки”.
23.50 “Сатi. Ненудна класика...” з 
         В. Урiним.

Канал “2+2”
06.00 М/ф.
07.00, 16.30 Т/с “Солдати-15”.
09.00, 18.30 “Новини 2+2”.
09.30 Х/ф “Золота рiчка”.
11.25 Х/ф “За даними карного 
          розшуку”.
13.00 “Бiйцi Всесвiту”.
14.00 “Телепатiя”.
15.00 “Таємницi загибелi Титанiка”.
15.45 “Воїни свiту”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”.
21.00 “ДжеДАI”.
21.20 Х/ф “Солдати фортуни”. (2).
23.25 Х/ф “Павучий удар”. (2).

тонiс
06.20, 21.25, 0.30 “Вiдлуння дня”.
06.30, 8.30, 15.00, 18.30, 21.00 
“Служба новин “Соцiальний 
           пульс”.
06.55, 18.50, 22.45 “Економiчний
          пульс”.
07.00 “Ранкове еспресо”.
09.00 Друга свiтова: 
          випадкова вiйна.
10.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Китайське диво. 
         Дволикий Мао.
12.45 “Соцiальний статус: 
           ваша пенсiя”.
13.25 “Цивiлiзацiя Incognita”.
14.00 Дивнi часи на планетi Земля.
15.15, 21.35 “Соцiальна економiка”.
16.20, 0.00 Д/с “Акули Гордона”.
17.50 “Алло, адвокате!”
18.20 Вперед, на Олiмп! Сочi-2014.
19.00 У гостях у Д. Гордона.
          Микита Джигурда.

20.00 Друга свiтова: 
       випадкова вiйна.
21.45 Як позбутися 
          чоловiка-тирана.
22.50 Д/с “Навколо свiту 
         на повiтрянiй кулi”.

НтВ-свiт
06.10 Їхнi вдачi.
07.05 Т/с “Рубльовка.Live”.
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Сьогоднi.
08.25 Квартирне питання.
09.30 “Поїдемо, поїмо!”
10.05 Т/с “Вулицi 
         розбитих лiхтарiв-9”.
11.35 “До суду”.
12.35 Суд присяжних.
13.35, 16.35 Огляд. 
          Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних. 
          Остаточний вердикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.35 “Прокурорська перевiрка”.
18.45 “Говоримо i показуємо”.
19.40 Т/с “Шаман”. “Охоронець”.
21.45 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.15 Т/с “Шахта”. “Зниклi”, 
         “Шлях до порятунку”.
00.05 Т/с “Нове життя сищика 
         Гурова”.

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
08.10 Х/ф “Артистка з Грибова”.
10.35, 18.40 “Жарт за жартом”.
11.45, 17.00 Т/с “Клон”.
13.30, 19.50 Т/с “Двi долi”.
15.20 Х/ф “Воєнно-польовий
       роман”.
21.40 Х/ф “Вантаж-300”.
23.10 Х/ф “Бенкети Валтасара,
         або Нiч зi Сталiним”.
00.40 Х/ф “Знайти i знешкодити”.

Мега
06.00 Д/ф “Кузькiна мати. 
      Цар-бомба. Апокалiпсис 
       по-радянськи”.
06.30, 23.30 Загадки Всесвiту.
07.30, 12.30 Тварини-генiї.
08.30, 13.30 Фатальний 
         сценарiй.
09.30, 18.30 Шукачi.
10.30 Таємнi знаки.
11.30, 15.30 У пошуках 
       пригод.
14.30, 21.30 Сучаснi дива.
16.30 Зловити прибульця.
17.30 У пошуках iстини.
19.30 Таємницi дальнiх свiтiв.
20.30 Д/ф “Загадкова смерть 
         у Каннах. Савва Морозов”.
22.30 Очима грiзлi.
00.30 Покер.

Ут-1
06.00 Православний календар.
06.05, 07.00, 08.00 Новини.
06.20 М/ф.
06.45, 07.45, 08.20 Гiсть студiї.
07.50 Швидкий снiданок.
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.40 ОІ. Фрiстайл. 
10.35, 13.15 ОІ. Лижне
          двоборство.
11.25 ОІ. Фрiстайл. 
14.30 Уряд на зв`язку 
         з громадянами.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 ОІ. Керлiнг. 
17.00 ОІ. Фiгурне катання.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Олiмпiйська студiя.
        Пiдсумки дня.
22.45 Фiнансова перспектива.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.20 На слуху.
23.40 Вiд першої особи.
00.00 Х/ф “Васька”.

Канал “1+1”
06.05, 07.00, 08.00, 09.00 “ТСН”.
06.45, 07.10, 08.10 “Снiданок 
        з 1+1”.
09.05 Т/с “Асi”.
10.50 Т/с “Вiр менi”.
12.50 Т/с “Громови”.
14.40 “Красуня за 12 годин 2”.
15.40 Х/ф “Свати 3”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Асi”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Футбол. Динамо -
          Валенсiя.
22.00 Т/с “Вiр менi”.
00.10 “ТСН”.
00.25 Т/с “Касл 2”. (2).
01.15 Х/ф “Бiлий слон”. (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 Т/с “Повернення 
         Мухтара 2”.
11.15 Д/с “Слiдство вели...” 
12.00 Новини.
12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
13.25 “Судовi справи”.
15.05 “Сiмейний суд”.
16.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.05 “Давай одружимося!”
18.00 Новини.
18.05 “Стосується кожного”.

19.05 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.35 Т/с “Син батька народiв”.
23.35 Т/с “Крутi береги”.

ICTV
05.50 Свiтанок.
06.50 Т/с “Опери”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.10 Т/с “Прокурорська 
        перевiрка”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Прокурорська 
       перевiрка”.
13.20 Т/с “Зниклi”.
14.10 Т/с “Чужий район 2”.
16.50 Т/с “Опери”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.05 Т/с “Чужий район 2”.
22.35 Х/ф “Дiм сонця,
       що сходить”. (2).
00.05 Х/ф “Таємна сторона 
       мiста”. (2).

стБ
06.05 “Усе буде добре!”
07.50 “Неймовiрна правда
         про зiрок”.
09.15 “Зоряне життя”.
10.15 Х/ф “Лекцiї для 
         домогосподарок”.
12.15 “Слiдство ведуть 
         екстрасенси”.
13.10 “МастерШеф”.
16.00 “Усе буде добре!”
18.00 “Вiкна-новини”.
18.20 “Неймовiрна правда 
         про зiрок”.
19.55 “Слiдство ведуть 
         екстрасенси”.
20.55 Х/ф “Мама-детектив”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Зоряне життя”.
00.10 Х/ф “I була вiйна”.

Новий канал
06.15 М/с “Черепашки-нiндзя”.
06.35 М/с “Губка Боб”.
07.00 Пiдйом.
08.00 Т/с “Метод Лаврової”.
08.55 Т/с “Не родись вродлива”.
09.45 Т/с “Татусевi доньки”.
13.15 М/с “Черепашки-нiндзя”.
13.35 М/с “Губка Боб”.
15.20 Т/с “Друзi”.
16.10 Т/с “Татусевi доньки”.
17.10 Т/с “Не родись вродлива”.
18.00 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.20 Абзац!

20.00 Т/с “Воронiни”.
22.45 Х/ф “Американський 
        пирiг”. (2).
00.40 Репортер.
00.50 Х/ф “Тупий i ще
        тупiший за тупого”. (2).

трК «Україна»
06.00 Т/с “Дорожнiй патруль-3”.
07.00, 9.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10, 13.50, 17.25 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Горюнов”.
11.50 Т/с “Катя. Продовження”.
15.00 Т/с “Оса”.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Горюнов”.
22.00 Футбол. Лiга Європи УЄФА.
       “Шахтар” (Донецьк) 
      “Вiкторiя” (Плзень).
00.00 Т/с “Оса”. (2).

К1
06.30 “Top Shop”.
07.30, 16.00 Т/с “Хто у домi 
        господар”.
08.25 М/ф.
10.00 Т/с “Всi жiнки  вiдьми”.
13.30 Т/с “Дикий янгол”.
15.00,19.10 “Орел i решка”.
17.15,21.00 “Розсмiши комiка”.
18.10 “Звана вечеря”.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2).

НтН
05.20, 15.00, 17.00 Т/с “Брудна
          робота”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “До суду”.
11.00 Т/с “Мовчазний свiдок”.
12.00 Т/с “Детективи”.
13.00, 19.30 Т/с “Вулицi 
         розбитих лiхтарiв-10”.
16.45, 19.00, 21.40 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Менталiст-4”. (2).
23.50 Т/с “CSI: Маямi”. (2).
00.40 Т/с “NCIS: полювання 
       на вбивцю”. (2).

тет
06.00 Приколи на перервi.
06.30, 8.20 М/с “Черепашки
         мутанти нiндзя”.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
09.20 Єралаш.
09.55 Країна У.
12.20 Т/с “Ксена 
         принцеса-воїн”.
14.05 Т/с “Дєтка”.

15.00, 19.00 Панянка-селянка.
16.00 Дайош молодьож!
17.00, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.00 Розсмiши комiка.
21.00 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2).
22.00 6 кадрiв.
23.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
00.00 Одна за всiх.

Перший канал 
(Україна)

04.00, 7.00, 10.00, 14.00 Новини.
04.05 Телеканал “Олiмпiйський
         ранок на Першому”.
07.15 “Смак”.
07.55 “Доброго здоров’ячка!”
08.40 “Жити здорово!”
09.45, 13.40 “Iстина десь поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.45 “Модний вирок”.
11.50 “Зрозумiти. Пробачити”.
12.25, 0.25 Т/с “Слiд”.
13.00 “Час обiдати!”
14.15 “Вони i ми”.
15.05 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.40 “Наодинцi з усiма”.
17.45 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30 “Хай говорять”.
20.35 Т/с “Справа 
        була на Кубанi”.
22.45 “Вечiрнiй Ургант”.
23.25 “Перша пара. 
         Бiльше нiж любов”.

Наше  
улюблене кiно

06.00 Драма “Останнiй дюйм”.
08.00 Х/ф “Мiдний янгол”.
10.00 Х/ф “Нечиста сила”.
12.20 Кiноповiсть “Лоша”.
13.30 Т/с “Росiя молода”.
15.00 Муз. фiльм “Весiлля
          Кречинського”.
18.00 Драма “Хлопчики”.
20.00 Детектив “У смузi прибою”.
22.00 Х/ф “Гросмейстер”.
00.00 Комедiя “Срiбне ревю”.

ртр-Планета
06.00 “Ранок Росiї”.
10.05, 16.10 Новини культури.
10.20 “Операцiя “Едельвейс”. 
         Остання таємниця”.
11.05 Д/с “Життя чудових iдей”.
    “Таємницi блакитного екрану”.
11.30 “Про найголовнiше”.
12.00, 15.00, 18.00, 20.20 Вiстi.
12.25, 15.10, 17.40 Мiсцевий 
         час. Вiстi Москва.

12.40 “Особливий випадок”.
13.25 Т/с “Господиня моєї долi”.
14.10 “Жiноче щастя”.
15.25 Т/с “Таємницi iнституту
         шляхетних дiвчат”.
16.20 Д/с “Вiдображений час”. 
“Росiйська Олiмпiада 1913 року”.
16.55 “Aсademia”. О. Iванчик.
         “Космологiя. Новi обрiї”.
18.40 Т/с “Лiквiдацiя”.
19.30 “Прямий ефiр”.
20.35 Т/с “Сильнiше за долю”.
22.15 Т/с “Таємницi слiдства”.
23.05 “Недiльний вечiр
    з Володимиром Соловйовим”. 
    Олiмпiйський випуск.

Канал “2+2”
06.00 М/ф.
07.00, 16.30 Т/с “Солдати-15”.
09.00, 18.30 “Новини 2+2”.
09.30 Х/ф “Олександр 
         Маленький”.
11.30 Х/ф “Хронiка пiкiруючого 
бомбардувальника”.
13.00 “Галактичнi розвiдники”.
14.00 “Паралельнi свiти”.
15.00 “Тибет: хронiки
        вершини свiту”.
15.45 “Воїни свiту”.
19.00 Огляд Групового етапу 
        Лiги Європи.
19.55 Лiга Європи УЄФА. Днiпро 
     Тоттенхем. Пряма трансляцiя.
22.00 Х/ф “Максимальне
           прискорення”. (2).
00.00 Про Лiгу Європи +
         огляд iгрового дня.

тонiс
06.20, 21.25, 0.30 “Вiдлуння дня”.
06.30, 8.30, 15.00, 18.30, 21.00
       “Служба новин 
         “Соцiальний пульс”.
06.55, 18.50, 22.45 “Економiчний
           пульс”.
07.00 “Ранкове еспресо”.
09.00 Друга свiтова:
           випадкова вiйна.
10.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Як позбутися
         чоловiка-тирана.
12.45 “Алло, адвокате!”
13.15 “Україна-Європа:
          маятник Фуко”.
14.00, 22.50 Д/с “Навколо свiту 
        на повiтрянiй кулi”.
15.15, 21.35 “Соцiальна
         економiка”.
16.20, 0.00 Д/с “Акули Гордона”.
17.45 “Соцiальний статус: 
          вашi права i пiльги”.

18.20 Вперед, на Олiмп! 
       Сочi-2014.
19.00 У гостях у Д. Гордона.
        Оскар Фельцман.
20.00 Друга свiтова: 
       випадкова вiйна.
21.45 Нiна Усатова. Менi 
        пропонували роль Офелiї.
01.00 Х/ф “Iнша жiнка”. (3).

НтВ-свiт
06.10 Їхнi вдачi.
07.05 Т/с “Рубльовка.Live”.
08.00, 11.00, 14.00, 
        17.00 Сьогоднi.
08.25 Дачна вiдповiдь.
09.30 “Медичнi таємницi”.
10.05 Т/с “Вулицi
         розбитих лiхтарiв-9”.
11.35 “До суду”.
12.35 Суд присяжних.
13.35, 16.35 Огляд. 
         Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних. 
        Остаточний вердикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.35 “Прокурорська перевiрка”.
18.45 “Говоримо i показуємо”.
19.40 Т/с “Шаман”. “Лiкарська
          таємниця”.
21.45 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.10 Т/с “Шахта”. “Варiант 
        “Омега”, “Витiк”.
00.05 Т/с “Нове життя сищика
          Гурова”.

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
09.25 Х/ф “Куди зник 
         Фоменко?”
10.50, 18.40 “Жарт за
         жартом”.
12.00, 16.50 Т/с “Клон”.
13.40, 19.50 Т/с “Двi долi”.
15.30 Х/ф “Одного разу 
        двадцять рокiв потому”.
21.40 Х/ф “Небеса обiтованi”.
23.50 Х/ф “Спiвробiтник ЧК”.

Мега
06.00 Д/ф “Загадкова смерть 
        у Каннах. Савва Морозов”.
06.30, 23.30 Загадки Всесвiту.
07.30, 12.30 Тварини-генiї.
08.30, 13.30 Фатальний сценарiй.
09.30, 18.30 Шукачi.
10.30 Таємнi знаки.
11.30, 15.30 У пошуках пригод.
14.30, 21.30 Сучаснi дива.
16.30 Секретнi iсторiї.
17.30 У пошуках iстини.
19.30 Зловити прибульця.
20.30 Д/ф “Альта проти рейху”.
22.30 Очима грiзлi.
00.30 Загадки планети.

четВер, 20 лютого
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Ірина ЮРКО.
 
Два десятиліття тому релі-
гійне життя у с. Ігровиця 
Тернопільського району по-
ділилося на дві церковні 
громади. 

Ситуація змінилася з приходом 
на посаду Ігровицького сільсько-
го голови Галини Голик. Впро-
довж трьох останніх років дві кон-
фесії — греко-католицька і право-
славна — об’єднуються. На Водо-
хреща священики обох парафій 
Роман Дутчак і Віталій Липчак 

спільно освячують воду в джере-
лі. У Великодні свята отці разом 
обходять могили на місцевому 
кладовищі. Зустрічаються христи-
яни у спільній молитві під час па-
нахиди у День Перемоги біля 
пам’ятника полеглим у Великій 
Вітчизняній війні. 

Цьогоріч в Ігровиці після освя-
чення води на Богоявлення 19 
січня у небо злетіли білі голуби. 
Птахів випускають тут не просто 
для розваги. “Згідно з писаннями 
Біблії, коли Ісус Христос досяг 
30-річного віку, — розповіла Ігро-
вицький сільський голова Галина 

Голик,— він прийняв хрещення від 
Івана Хрестителя в річці Йордані. 
Коли вийшов на берег, з небес 
почувся голос Бога-Отця, який 
назвав Ісуса своїм Сином. І на 
нього зійшов Святий Дух в образі 
голуба. Звідси ще одна назва 
свята — Богоявлення”. Право-
славні та греко-католики в Ігро-
виці вважають, що саме це свято 
засвідчує таїнство Святої Трійці. 
Адже в цей день, за християн-
ським вченням, з’явився Бог у 
трьох іпостасях: Бог Отець — в 
голосі, Син Божий — у плоті, Дух 
Святий — у вигляді голуба.  

У Йордані хрестився  
Ти, Господи!

Під час освячення води на Богоявлення в с. Ігровиця.

Пошук ●

Єфрем ГАСАЙ,  
краєзнавець,  
м. Тернопіль.

У народі ка-
жуть: людина 
живе доти, до-
ки пам’ятають 
її добрі спра-
ви. Старожили 
Баворова і до-
сі з вдячністю 
згадують ліка-
ря Осипа Дзя-
діва, який зник безвісти в 
перші дні війни. Ходили 
чутки, що його заарешту-
вали в Тернополі і відпра-
вили на Схід. Яка ж на-
справді доля того “дохто-
ра”, що залишився в люд-
ській пам’яті?

Це прізвище я знайшов у до-
віднику “Українські лікарі”, ви-
даному Науковим товариством 
ім. Т. Шевченка у Львові та 
Українським лікарським това-
риством Північної Америки 
(Львів — 1997 — Чікаго). Корот-
кі відомості свідчать: “Дзядів 
Осип народився в Тернополі, 
де 1924 року закінчив гімназію. 
Медичні студії відбув у Львів-
ському університеті, а шпиталь-
ну практику — в Тернополі. В 
1941 році заарештований та 
вивезений в Сибір, де й заги-
нув. На жаль, не вдалося вста-
новити дати народження і 
смерті”.

Мені захотілося доповнити ці 
скупі відомості про земляка, і я 
розпочав пошук. Довідався, що 
в червні 1941-го багатьох 
в’язнів із Тернополя відправили 
на Урал. Зокрема, в Челябін-
ську область. Туди й адресував 
свій запит. З управління Служ-
би безпеки в Челябінській об-
ласті надійшла офіційна відпо-

відь: “Дзядів Осип Іва-
нович, 1905 року наро-
дження, уродженець 
Станіслава (колишня 
Польща), освіта вища, 
за професією лікар. До 
арешту працював завід-
уючим обласним шкір-
венерологічним диспан-
сером у місті Тернопо-
лі”.

Прочитавши, поду-
мав, що з місцем наро-
дження щось наплутали. 

Тож, в першу чергу, взявся за 
цю розгадку. Пошуки відомос-
тей про Осипа Дзядіва, його 
лінію продовжив за сприяння 
старожилів міста. Порадував 
тернополянин Юрко Воронич, 
син репресованого лікаря-
окуліста Нестора Воронича, 
який засвідчив, що Осип Дзя-
дзів перебував разом із його 
батьком, який, до речі, щасли-
во повернувся. Приємно здиву-
вала звістка, що сестра Осипа 
Михайлина мешкає у Львові, а 
племінниця Віра Добротвір — у 
Тернополі. Ми з Вірою зустрі-
лися, і її спогади доповнили те, 
про що повідали документи.

Осип народився в Станіславі 
в сім’ї залізничника. А коли 
хлопчикові виповнилося три 
роки, батька перевели на робо-
ту в Тернопіль. Осип проявив 
свої здібності, ще будучи учнем 
Тернопільської гімназії, а ме-
дичну освіту здобув у стінах 
Львівського університету. Не-
легко було українцеві знайти 
роботу в медичних закладах у 
період польського окупаційного 
режиму. Але молодому спеціа-
лісту пощастило влаштуватися 
домашнім лікарем у Баворів-
ському фільварку. В 1930 році 
сімейство осіло в цьому селі. 

Осип Дзядів заслужив авто-
ритет не лише в панів-власників, 

а й у місцевих селян, яким нада-
вав безкоштовну допомогу. Він 
був чуйним та уважним до лю-
дей, намагався підбадьорити їх, 
вселити надію на одужання, на 
краще майбутнє. Близько 
дев’яти років жив і працював 
Осип Дзядів у Баворові та, на 
жаль, і його не оминула мобілі-
зація до польського війська. 
Служив військовим лікарем на 
території Польщі. З початком 
німецько-польської війни у ве-
ресні 1939 року тікає на Схід, 
однак, в Тернополі на вулиці 
Броварній його чекала сім’я: 
дружина Стефанія, 10-річна до-
чка Леся і трирічний син Юр-
ко…

Після “визволення і 
воз’єднання” повернутися у Ба-
ворів було неможливо. Філь-
варку не стало. Радянська вла-
да, демонструючи показну гу-
манність, надала лікарю роботу 
у Тернополі. 35-річний Осип 
Дзядів очолив шкірвенерологіч-
ний диспансер. Тривожно було 
на душі лікаря в перші дні 1941-
го. Одне знав: відбуваються 
арешти інтелігенції в Тернопо-
лі. Серед арештованих були 
його колеги, друзі. Одних від-
правляли на Схід, інші перебу-
вали під слідством у в’язниці. 
Мабуть, здогадувався, що за 
ним “наглядають”. Міг утекти, 
заховатися, але тоді постраж-
дала б його сім’я, батьки. Та й 
не почував себе винним перед 
новою владою. Політикою не 
займався. Раніше був членом 
“Просвіти”, головою місцевих 
спортивних товариств “Сокіл”, 
“Поділля”, а лікарем став за 
покликанням, виконував свій 
обов’язок сумлінно.

Та 27 червня, на шостий 
день війни, Осипа Дзядіва заа-
рештували разом з іншими лі-
карями, зокрема, Н. Ворони-

чем, Т. Соєм, П. Вациком,  
Т. Мисюком. Всіх кинули до 
в’язниці, велося слідство. Ліка-
ря Дзядіва звинуватили в тому, 
що з “моменту встановлення 
радянської влади в Західній 
Україні вів антирадянську агіта-
цію серед населення, спрямо-
вану на дискредитацію заходів, 
що їх проводили партія і радян-
ська влада”. Лікар заперечував 
свою вину, але його разом із 
десятком інших репресованих 
етапували у м. Верхній Уфалей 
Челябінської області для про-
довження слідства. Везли май-
же півтора місяця. 12 серпня 
1941 року прибули на місце.

У документах, які зберіга-
ються в Архіві головного інфор-
маційного бюро МВС України є 
такий запис: “Із в’язниці Терно-
поля евакуйований 1141 
в’язень. Звільнено 217. Роз-
стріляно 560. Залишилося в 
тюрмі п’ятеро”. Другого липня, 
як тільки радянські війська за-
лишили Тернопіль, містяни від-
чинили в’язницю, в якій поба-
чили сотні понівечених трупів, 
по-звірячому закатованих лю-
дей. Серед тих, хто шукав по-
між загиблих своїх рідних, була 
і Настя — мати лікаря Осипа 
Дзядіва. Проте, сина вона не 
знайшла.

Тернопільські лікарі перебу-
вали в іншій тюрмі. Осип Дзядів 
жив надією, що все закінчиться 
і справедливість “восторже-
ствує”, їх звільнять. Але слід-
ство тривало, хоч не було жод-
них доказів. Як свідчить офіцій-
на відповідь про долю в’язня, 
він був повторно заарештова-
ний 4 листопада 1941 року 
УНКВС у Челябінській області 
за те, що висловлював контр-
революційні настрої, розпо-
всюджував наклепницькі чутки 
про заходи партії і радянського 

уряду. На цій підставі 6 грудня 
1941 року заведено криміналь-
ну справу за ст. 58-10, 58-11 
КК РРФСР. 26 червня 1942 ро-
ку Дзядів О.П. помер від пара-
лічу серця в тюремній лікарні 
м. Верхній Уфалей.

Після війни тернопільські ме-
дики, яким пощастило поверну-
тися з уральських таборів, роз-
повіли, що Осип помер від го-
лоду, непосильної праці і зну-
щань. Це, очевидно, було прав-
диве свідчення. Осип Дзядів 
помер на 36-му році життя, так 
і не дочекавшись вироку за 
сфабрикованими звинувачен-
нями, далеко від отчого краю, 
до якого надіявся повернутися. 
Не судилося…

Після звільнення Тернополя 
Червоною Армією навесні 1944 
року мати Настя знову вируши-
ла на пошуки сина. Побувавши 
в багатьох містах України, роз-
питувала, намагаючись відшу-
кати бодай якийсь слід, щоб 
довідатися про його долю. 

Що ж сталося з сім’єю Осипа 
Дзядіва? Дружина Стефанія ро-
зуміла: радянська влада не про-
бачить ні їй, ні дітям того, що її 
чоловік та їх батько “ворог на-
роду”. Їх переслідуватимуть, 
можливо, депортують у віддале-
ні місця більшовицької імперії. 
Тому перед приходом Червоної 
Армії, за сприяння дядька Ми-
коли Піхурка, який прибув із Ні-
меччини, сім’я залишила Украї-
ну. Згодом їм вдалося виїхати 
до США. У 1998 році син Юрко, 
якому на час арешту батька бу-
ло 6 років, відвідав місто свого 
дитинства, зустрівся з роди-
ною. Ось тоді і дізнався правду 
про трагічну долю батька.

Лише через півстоліття, 7 
березня 1995 року, прокурату-
ра Челябінської області реабі-
літувала Осипа Дзядіва…

Справа лікаря Осипа Дзядіва

Валентина СЕМЕНЯК.

“Поки маємо час, робімо 
добро” — читаємо у По-
сланні Св. Павла Галилеям 
(6.10). Добру справу зроби-
ла відома тернопільська 
письменниця Марія Баліць-
ка, упорядкувавши книгу 
“Татові”. Це колективний 
гімн тернополян найдорож-
чій людині із вдячністю за 
подароване життя. 

Ця унікальна книга об’єднала 
100 авторів — письменників, літе-
раторів, творчих особистостей, які 
разом сотворили 133 присвяти: 
поетично і віршовано, есе і опові-
дання, сповідь і замилування, — 
немов посадили сад пошанівку 
Тата. Цю книгу супроводжує напут-
нє слово священика о. Мартина 
Хоміва, філософське слово випус-
книці Катехитично-педагогічного 
інституту при Українському като-
лицькому університеті Анни-Віталії 
Палій, повчально-виховне слово 
науковця Оксани Коваль.

Кожен автор з невимовною ніж-
ністю і любов’ю “виписав” словес-
ний портрет свого батька, пропус-
тивши його через духовне серце. 
Через те енергетично ця книжка 
дуже могутня. Бо слово, яке несе в 
собі позитивну інформацію, дарує 
духовну радість, і цього ніхто не 
зможе заперечити, оскільки такою 
є правда життя. Хіба можуть не 
зворушити хоча б оці рядки:  
“У кожній татовій розповіді було 
присутнє сонце. І мені дуже-дуже 
хотілося побачити, як сходить оте 
жовтогаряче світило, яке не має 
ніг… Якось тато майже розбудив 
мене і, посадивши собі на коркоші, 
поніс зустрічати схід сонця. Влас-
не, тато йшов на косовицю. У руках 
він ще ніс косу, вузлик із хлібом, 
салом і часником; молоко — для 
мене… Я трималася, обхопивши 
рученятами татову голову, 

вп’явшись пальчиками у густе во-
лосся, неначе у траву-мураву, і до-
синала, час від часу розплющуючи 
оченята — виглядаючи сонечко…” 
(Марія Баліцька-Шаваровська). 
“Я з вірністю синівською лелію 
твоїм теплом наповнене зерно, і 
бережно несу твою надію, немов 
високе наше знамено” (Євген Без-
коровайний). “Вранці у росах ску-
палась земля, від подиху ночі 
йдуть дрижаки, з братом в роботі, 
в покосах трава й татова радість, 
що ми — козаки” (Зіновій Кіпибі-
да). “В мого батька руки чорні, по-
репані. В мого батька руки — наче 
в кузні клепані” (Володимир Ви-
хрущ). “Я запитаю у тата про все… 
І лише про любов запитаю у ма-
ми” (Тамара Воробець). “За моїм 
дитинством гойдалка сумує, в ба-
биному літі сива і хитка. Там ще й 
досі в парі сміх і плач ночують, 
сторожко тепліє батькова рука” 
(Володимир Кравчук). “Вдячність 
— це пам’ять серця, подяка за до-
бре ставлення, за допомогу. Учі-
мось бути вдячними татові: гово-
рити теплі слова, робити добрі 
справи і, впевнена, — каже у сво-
єму слові Оксана Коваль, — лег-
кість, взаєморозуміння і доброта 
завжди буде у кожному домі, а го-
ловне — у кожному серці. Будьмо 
вдячними!”.

На презентації книжки, яка від-
булася у приміщенні Тернопіль-
ської обласної спілки письменників 
на засіданні міського об’єднання 
літераторів, упорядник цієї збірки, 
письменниця Марія Баліцька щиро 
й відверто розповіла, як довго й не 
просто “йшла” ця книжка до лю-
дей: “Нелегко піднімати цілину… 
Ще важче, коли ореш одиноко… А 
“консультанти” зівсюдибіч кричать 
— ти ореш мілко, криво, заглибо-
ко… Плуг покидала… І від мрії 
йшла… Знов починала — спроб 
було багато… Напевне, оця книга 
не жила б, якби не тема — пошані-
вок тата!”.

Літературні новинки ●

“Татові” склали  
уклін сто тернополян
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Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора  

та Галини ЮРСИ.

Міра успішності будь-якого 
колективу залежить від 
успішності його керівника. 
Чим успішніший керівник, 
тим злагодженіше працює 
колектив, тим вищих ре-
зультатів досягає. Про те, 
як створити належний пси-
хологічний мікроклімат у 
колективі, та про інші тон-
кощі роботи керівника чи-
тачам “Подільського слова” 
розповів директор Мишко-
вицької ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Андрій Чернець, який став 
переможцем районного 
етапу конкурсу “Вчитель 
року-2014” у номінації “Ди-
ректор школи”.

— Андрію Ігоровичу, розка-
жіть, як готувалися до конкур-
су “Вчитель року”? Як прохо-
див конкурс?

— У конкурсі “Вчитель року” 
4-5 номінацій, серед яких і номі-
нація “Директор школи”. Відділ 
освіти Тернопільської райдержад-
міністрації звернувся до керівни-
ків шкіл Тернопільського району 
із запрошенням узяти участь у 
конкурсі. Конкурс складався з 
двох турів — заочного та очного. 
Під час заочного туру необхідно 
було представити напрацьовані 
матеріали, під час очного — склас-
ти тести за спеціалізацією. За 
підсумками двох турів журі відда-
ло перше місце мені. Разом із 
відділом освіти Тернопільської 
РДА та Тернопільським районним 
методичним кабінетом старанно 
готувалися до наступного етапу 
конкурсу — обласного. Старання 
не пройшли намарне — мені вда-
лося ввійти в п’ятірку кращих ди-
ректорів шкіл Тернопільської об-
ласті.  

— Ким мріяли стати в дитин-
стві? Розкажіть, як стали ди-
ректором школи?

— Чесно кажучи, ніколи не мрі-
яв стати вчителем чи, тим більше, 
директором школи (посміхаєть-
ся). Ніколи не знаєш, у який бік 
поверне життя. Закінчив катехи-
тичні курси з основ християнської 
етики у Львові. 1995-го року то-
дішній директор Товстолузької 
ЗОШ І-ІІІ ступенів Михайло Архи-
пович Миколенко запросив мене 
працювати до себе в школу. Зго-
дом рік працював учителем укра-
їнської мови та літератури у Ве-
ликоберезовицькій ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів. Після того, як у 2005 році 
закінчив Тернопільський націо-
нальний педагогічний університет 
ім. В. Гнатюка і здобув диплом 
учителя української мови/літера-
тури і світової літератури, отри-
мав пропозицію очолити Петри-
ківську ЗОШ І-ІІ ступенів. Зважив-
ши всі “за” і “проти”, я погодився. 

Це був мій перший досвід на по-
саді директора школи. Тут пра-
цював п’ять років. І от тепер уже 
четвертий рік я є директором 
Мишковицької ЗОШ І-ІІІ ступенів. 
У школі викладаю християнську 
етику, практично щороку даю се-
мінари для вчителів. Окрім цього, 
я керівник школи молодого вчи-
теля, керівник методичного 
об’єднання вчителів християн-
ської етики у Тернопільському 
районі. До 2005-го року був ди-
ректором Тернопільського район-
ного оздоровчого табору відпо-
чинку для дітей.    

— Без чого, на Ваш погляд, 
неможлива робота директора 
школи?

— Без взаєморозуміння між 
учителями, батьками, учнями. 
Підтримка, розуміння одне одно-
го — запорука успіху. Коли став 
директором Мишковицької ЗОШ 
І-ІІІ ступенів, відчув підтримку 
вчительського колективу. Це дало 
поштовх до плідної співпраці, 
можна так сказати, “окрилило”. Я 
надзвичайно вдячний педагогіч-
ному колективу за підтримку і ро-
зуміння.

— Як директору, з ким Вам 
важче працювати в школі: з 
учительським колективом, 
учнями, батьками учнів? До ко-
го важче знайти підхід? 

— Я людина за натурою добра. 
Намагаюся з будь-якої ситуації 
знайти найпростіший вихід — що 
з учителями, що з дітьми, що з 
батьками. Іноді доводиться чи-
мось поступитися, піти на комп-
роміс, щоб вирішити питання. 
Стараюся об’єднати всі ланки: і 
підприємців, і сільську раду, і 
батьків. Завжди треба знаходити 
“золоту середину”, яка б сприяла 
досягненню бажаних результатів. 

— Окресліть схему, якої по-
винен дотримуватися директор 
школи, щоб навчальний за-

клад, яким йому довірено ке-
рувати, був одним із кра-
щих? 

— Нема однієї-єдиної схеми. 
Кожен директор школи сам для 
себе вимальовує цю схему, 
спілкуючись з учительським ко-
лективом, учнями, батьками 
учнів. Схема ця — наше життя, 
де щоразу доводиться вирішу-
вати складні питання. Коли 
прийшов на посаду директора 
Мишковицької ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів, одразу окреслив для себе 
питання, які потребували не-
гайного вирішення, адже школа 
— це не лише виховання й на-
вчання, це ще й господарство, 
яке потрібно підтримувати в на-
лежному стані, оновлювати. 

— Що потрібно для того, 
щоб створити в учительсько-
му колективі хороший психо-
логічний мікроклімат?

— Насамперед, необхідно 
хотіти зрозуміти вчителя. Кожен 
учитель, як і будь-яка людина, 
має свої певні побутові пробле-

ми, негаразди. Дуже важливо 
вчасно подати руку допомоги. 
Треба йти назустріч людині, щоб 
вона відчула твою підтримку. Ось 
основна передумова створення 
позитивного психологічного мі-
кроклімату. І не лише в учитель-
ському колективі.

— На Вашу думку, як пови-
нен бути вибудуваний 
навчально-виховний процес у 
школі, щоб забезпечити най-
більш ефективну взаємодію 
“вчитель-учнь”? Як зацікавити 
дитину навчанням? 

— Сьогодні, в час інформати-
зації, вчитель має навчитися до-
бре працювати з комп’ютерною 
технікою. Якщо учень знає й уміє 
більше, ніж учитель, то чого такий 
вчитель може навчити? Педагог 
має враховувати, що сучасні діти 
миттєво схоплюють усі новинки, 
тому важливо не відставати. 

Сучасна техніка допомагає 
легше й доступніше доносити до 
дітей інформацію. Наша школа 
має новенький комп’ютерний 
клас і плазмовий телевізор. Торік 
взяли участь у конкурсі “Відкри-
тий світ” від компанії “Microsoft”, 
завдяки чому отримали 5 мульти-
медійних дошок і 12 ноутбуків.  

— Чи є у вашій школі власні 
традиції?

— Звичайно, як і в кожній шко-
лі. Проводимо посвяту в старшо-
класники, зустрічі із випускника-
ми школи, яку цього року перене-
сли через революційні події в 
Україні. Намагаємось привчити 
дітей до любові, молитви, добра, 
гармонії. Хочемо, щоб знання, 
отримані в школі, допомогли їм у 
дорослому житті, щоб діти чітко 
бачили свою мету й обирали пра-
вильний шлях, яким до цієї мети 
можна дістатись. Недаремно ж 
кредо нашої школи: “Вчимося не 
для школи, а для життя”. 

Андрій Чернець:  
“Вчимося не для школи,  

а для життя”

Директор Мишковицької  
ЗОШ І-ІІІ ст. Андрій Чернець.

Педагогічний колектив Мишковицької ЗОШ І-ІІІ ст.

Колектив управління 
Державної казначей-
ської служби України в 
Тернопільському райо-
ні щиро вітає з днем 
народження головного 
казначея відділу бю-
джетних надходжень, 
видатків та обслугову-
вання розпорядників коштів та 
інших клієнтів Роману Романівну 
ЩАВУРСЬКУ.

Нехай волошками цвітуть яскраві ранки,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні крапельки страждань.

Педагогіч-
ний колектив 
Великоглибо-
чецької ЗОШ 
І-ІІІ ст. ім. Я. 
Стецька щиро 
вітає з днем 
народження 
д и р е к т о р а 
школи Надію 
Р о м а н і в н у 
ТИЩУК.

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.

Колектив Острівської ЗОШ І-ІІІ 
ст. щиро вітає із 55-річчям тех-
нічного працівника Дмитра  
Івановича КАРМЕЛЮКА. 

Нехай щастить Вам у житті,

І вдача буде наполеглива, завзята.

Хай в колі друзів та сім’ї

Яскравих днів буде багато. 

Педагогічний колектив Велико-
глибочецької ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Я. 
Стецька щиро вітає з днем наро-
дження вчителя початкових класів 
Галину Григорівну КУБІВ.

Хай щастя переповнює це свято

І золотіє мрії небосхил,

Хай вділить доля радості багато,

Енергії, завзяття, творчих сил. 

Педагогічний колектив Велико-
глибочецької ЗОШ І-ІІІ ст. ім.  
Я. Стецька щиро вітає з днем на-
родження психолога школи Ірину 
Любомирівну ГОЛИК.

Щастя, радості, добра,

Здоров’я, успіхів, тепла,

Благополуччя та достатку,

Щоб справи всі були в порядку.

Хай усміхається життя

Та кращим буде майбуття. 

Педагогічний колектив Мишко-
вицької ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з 
днем народження вчителя почат-
кових класів Оксану Олегівну 
ДІЛЬНУ.

Бажаємо любові і щастя в родині,

Щоб молодість вічно у серці цвіла,

Добра і надії на кожній стежині

Хай Бог посилає на довгі літа.

Щиро і сердечно вітаємо з днем 
народження і днем ангела жителя 
с. Лозова Василя Григоровича 
ЧАПОВСЬКОГО.

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 любов’ю — рідні та друзі.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження Марію Костянтинівну 
БУЧОК із с. Лозова.

Нехай душа у Вас ніколи не старіє,

На білій скатертині будуть хліб і сіль,

Своїм теплом Вас завжди сонце гріє,

Слова подяки линуть звідусіль.

З любов’ю — рідні та близькі.

Щиро вітаємо з 45-річчям  
секретаря, депутата Великогли-
бочецької  сільської ради  
Світлану Ярославівну 
ПОЛОТНЯНКО-КРИВУ.

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 — колектив 
Великоглибочецької сільської 

ради, члени виконкому, 
депутатський корпус.

Колектив територіального цен-
тру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) щиро 
вітає з днем народження соціаль-
них робітників Ганну Михайлівну 
БОДНАРЧУК із с. Козівка, Галину 
Романівну ГЕМСЬКУ з с. Прошо-
ва, Вікторію Володимирівну 
СЛЮСАР із с. Мар’янівка, Любов 
Анатоліївну ХАМУЛЯК із с. Гра-
бовець, Марію Омелянівну  
МИХАЙЛИНИН із с. Стегниківці.

Нехай здоров’я завжди добрим буде,

Хай у роботі ладиться усе,

За справи добрі хай шанують люди,

В сім’ю хай доля затишок несе.

7 лютого відзначила 65-ліття 
вчитель історії і правознавства НВК 
“Домаморицька ЗОШ І-ІІ ступенів-
ДНЗ” Надія Семенівна ТАБАС. 

Летять літа, мов бистрі води, 

І не вернути їх назад. 

А нам не віриться сьогодні, 

Що Вам уже — 65. 

Хай нових днів ще буде безліч, 

Без ліку щастя і пісень, 

Прийміть вітання найщиріші 

В цей світлий ювілейний день. 

З повагою — педагогічний 
колектив НВК “Домаморицька 

ЗОШ І-ІІ ступенів-ДНЗ”. 

8 лютого відзначив день наро-
дження вчитель фізичної культури 
НВК “Домаморицька ЗОШ І-ІІ 
ступенів-ДНЗ” Роман Григорович 
КРАВЕЦЬ. 

Хай здоров’я, радість і достаток,

Сипляться до Вас, як вишні цвіт,

Хай малює доля з буднів свято 

І дарує Вам багато літ!

З повагою — педагогічний 
колектив НВК “Домаморицька 

ЗОШ І-ІІ ступенів-ДНЗ”. 

Педагогічний колектив Дубі-
вецької ЗОШ I-II ст. щиро вітає з 
днем народження вчителя інозем-
ної мови Людмилу Анатоліївну 
ЛУК’ЯНОВУ.

Хай буде все у Вас в порядку,

Добра Вам, щастя і достатку,

Щоб горе і смуток Ваш дім обминали,

Щоб сонечко ясне Вам завжди сіяло.

Хай надійних людей Вам життя посилає,

А в серці довіку добро не згасає.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження секретаря відділу освіти 
Тернопільської РДА Любов  
Іванівну КУЗЬ. 

Здоров’я, щастя зичим не на рік,

На все життя бажаємо Вам щиро,

Щоб радісним і довгим був Ваш вік

З добром, любов’ю, спокоєм і миром. 

З повагою — педагогічний 
колектив НВК “Домаморицька 

ЗОШ І-ІІ ступенів-ДНЗ”. 

Колектив Баворівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів щиро вітає з днем наро-
дження завідуючу господарством 
школи Іванну Миколаївну  
БУЧИНСЬКУ.

Хай над Вами буде чисте небо,

Не лишають сили на путі,

І живіть Ви стільки, скільки треба,

Молодо крокуйте у житті.

Колектив Баворівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів щиро вітає з ювілеєм сто-
рожа школи Василя Івановича 
ЗУБИКА.

Ваш ювілей — не тільки Ваше свято,

Радіють з Вами друзі й рідні теж.

І ми бажаємо Вам щастя так багато,

Щоб у душі не мало меж.

Нехай життя здається добрим дивом

І плідні будуть справи і шляхи,

Нехай живеться легко і щасливо,

Благословенні будьте Богом і людьми.

Педагогічний колектив Жовтне-
вої ЗОШ І-ІІ ст. щиро вітає іменин-
ників лютого: педагога-
організатора Оксану Степанівну 
ВОЛОШИН, вчителів-пенсіонерів 
Ганну Михайлівну ТЕРАЗ, Ганну 
Йосипівну ЛІСНЯК, кочегара  
Петра Володимировича  
ЯЦИКОВСЬКОГО.

Хай день цей наповниться сонцем і світлом,

Цілющі джерела здоров’я дають,

На многії літа з калиною й хлібом

Зозулі хай щастя й добра накують.

Хай сила завжди прибуває,

До серця старість не спішить,

Хай люди завжди поважають

І Бог життя благословить.
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Останнім часом на вулицях 
міст і сіл нерідко спостерігає-
мо людей з паличками чи ми-
лицями. У них немає перело-
мів. Ці люди хворі на облітеру-
ючий атеросклероз артерій 
нижніх кінцівок. Цей діагноз 
ніби й важко зрозуміти, почув-
ши вперше. Проте він настіль-
ки нині поширений, що викли-
кає стурбованість не лише 
хворих і медиків, але й сус-
пільства. Про це розповів в 
інтерв’ю “Подільському сло-
ву” завідуючий хірургічним 
відділенням Тернопільського 
районного територіального 
медичного об’єднання  
Володимир Лісовський.

— Володимире Романовичу,  
що таке облітеруючий атеро-
склероз судин нижніх кінцівок? 

— Це захво-
рювання артерій 
ніг, при якому 
в і дбувається 
часткове або по-
вне припинення 
кровотоку в ниж-
ніх кінцівках вна-
слідок закупорки 
судин атеро-
склеротичними 
бляшками.  

— Як  
розвивається 

oблітеруючий атеросклероз?
— Внутрішня стінка здорових су-

дин гладка і рівна. Це дозволяє кро-
ві текти в просвіті судини без будь-
яких ускладнень. При атеросклерозі 
внутрішня стінка артерії стає нерів-
ною і потовщеною за рахунок від-
кладень холестерину (холестерино-
ві бляшки). Цей патологічний про-
цес і називається атеросклерозом. 
При подальшому розвитку захво-
рювання відбувається звуження або 
повна закупорка артерій, що при-
зводить до значного зменшення 
надходження крові до ніг. Наслід-
ком цього є поява болю в литкових 
м’язах при ходьбі, оніміння, відчуття 
мерзлякуватості в стопах, больово-
го синдрому в нижніх кінцівках, а 
також поява трофічних виразок і не-
крозів у ділянці стопи. 

На початку захворювання паці-

єнт починає кульгати че-
рез відчуття, як вiн кажe, 
“втоми” або “дискомфор-
ту”, що з’являється в 
м’язах гомілки при трива-
лій ходьбі. Спочатку біль 
виникає тільки при ходьбі 
і швидко проходить в спо-
кої протягом 2-5 хвилин. 
При прогресуванні захво-
рювання болі в ногах мо-
жуть з’являтися навіть у 
стані спокою. Пацієнти 
знаходять полегшення від 
болю, коли опускають но-
гу з ліжка або приймають 
сильнодіючі анальгетики. 
На жаль, якщо не вжито 
жодних лікувальних захо-
дів, то наступною стаді-
єю захворювання може 
стати гангрена (омерт-
віння) кінцівки.

Щороку 10-12 пацієн-
там з Тернопільського ра-
йону видаляють кінцівку 
саме з цієї причини. Це 
свідчить, що люди не дба-
ють про своє здоров’я. 
Адже гангрена — це, по 
суті, запущена форма хво-
роби. Були серйозні симп-
томи, людина їх відчувала, 
але до лікаря звернулася 
надто пізно. 

— Хто найчастіше хво-
ріє на  облітеруючий 
атеросклероз судин 
нижніх кінцівок?

— Нині хвороба діагнос-
тується приблизно у 10% 
населення у віці 65 років і 
старших. Найбільше до 
облітеруючого атероскле-
розу судин нижніх кінцівок 
схильні чоловіки старшої 
вікової групи (старше 50 
років), які курять. Хоча за-
раз це захворювання зу-
стрічається і в людей більш 
молодого віку. Особливо 
стрімко облітеруючий ате-
росклероз вражає жінок-
курців, у них це захворю-
вання прогресує набагато 
швидше, ніж у чоловіків. 
Для атеросклерозу судин нижніх 
кінцівок характерні ті ж фактори ри-
зику, що і для інших захворювань 
артерій, наприклад, ішемічної хво-
роби серця і судинної недостатнос-
ті головного мозку. 

Куріння — один  із найнебезпеч-
ніших чинників ризику, що вплива-
ють на розвиток і прогресування 
атеросклерозу. Відмова від куріння  
— необхідна умова в боротьбі з цією 
недугою. 

З огляду на це вважаю дуже по-
трібним закон України про повну 
заборону тютюнопаління в громад-
ських місцях, однак його важко на-
звати дієвим. Вам відомі факти по-
карання за порушення норм цього 
закону? Більше того, в торговій ме-
режі тютюнові вироби залишаються 
доступними навіть школярам і ніхто 
не несе за це відповідальності.

— Які симптоми при облітеру-
ючому атеросклерозі судин ниж-
ніх кінцівок?

— У хворих, що страждають на 
атеросклероз артерій нижніх кінці-
вок, може бути один або декілька з 
таких симптомів. Біль або відчуття 
втоми у м’язах ніг при ходьбі (як 
правило, в литкових м’язах). Цей 
симптом — один з ранніх ознак ате-
росклерозу судин ніг. Хворі відчува-
ють незвичне відчуття мерзлякува-
тості й оніміння в стопі, якe посилю-
ється при фізичному навантаженні 
(ходьба, підйом сходами).  Відчува-
ється різниця в температурі шкіри 
між кінцівками (страждаюча нога 
прохолодніша, ніж здорова).  Наяв-
ність незагоєної рани або трофічної 
виразки, яка зазвичай розташову-
ється в ділянці стопи або нижньої 
третини гомілки. Потемніння шкіри, 
часто у вигляді темно-бурого або 
чорного некрозу пальців стопи (ган-
грена). 

— Які методи діагностики до-

зволяють виявити хворобу?
— Їх декілька, і на кожному зупи-

нятись, гадаю, не варто. Скажу ли-
ше про один, нині найдоступніший, 
найпростіший та найефективніший 
—   ультразвукове дослідження, яке 
дає найвиразнішу картину хвороби 
на усіх її стадіях. 

— Як проходить у такому  
випадку лікування?

— Лікування залежить від стадії 
захворювання. На початку може 
бути достатнім усунення факторів 
ризику захворювання: дотримання 
дієти зі зниженим вмістом холесте-
рину та жирів тваринного похо-
дження; контроль артеріального 
тиску з його підтримкою на реко-
мендованому рівні (не більше 
140/90); регулярна фізична актив-
ність (тренувальна ходьба, вправи 
на велотренажері, відвідування  
басейну тощо); контроль та корек-
ція рівня цукру крові у пацієнтів з 
цукровим діабетом. 

Щодо куріння. Необхідна повна 
відмова від вживання будь-якої 
форми тютюну. Зауважу, що немає 
так званого легкого тютюну чи важ-
кого, усі шкідливі. Куріння навіть од-
нієї цигарки на добу “найлегшого” 
типу — це несприятливий фактор 
ризику, що викликає прогресування 
облітеруючого атеросклерозу і роз-
виток його важких ускладнень. Ніко-
тин, що міститься в тютюні, спазмує 
артерії, що заважає крові рухатися 
судинами і збільшує ризик появи в 
них тромбів. 

Якщо ця хвороба значно знижує 
якість життя хворого або загрожує 
життєздатності кінцівки, наприклад, 
у разі появи болю в ногах у спокої, 
а також трофічних виразок або не-
крозів стоп, як метод лікування мо-
же застосовуватися хірургічне втру-
чання. 

— Як воно проводиться?
— Хірургічне лікування при ате-

росклерозі артерій нижніх кінцівок 
застосовується в тих випадках, коли 
консервативне лікування неефек-
тивне, маємо всі ознаки прогресу-
вання захворювання, а також при 
запущених стадіях хвороби. Серед 
найбільш поширених видів хірургіч-
ного лікування — шунтування, про-
тезування, ендартеректомія, стен-
тування, балонна ангіопластика та 
деякі інші. 

Шунтування — метод лікування 
облітеруючого атеросклерозу, при 
якому в обхід закупореній атеро-
склеротичними бляшками артерії 
встановлюється “нова  судина” — 
шунт. Він перенаправляє кровотік, 
таким чином заміщаючи втрачену 
внаслідок хвороби судину. Як шунт 
можуть бути використані власна ве-
на пацієнта (видалення якої серйоз-
ним чином не позначається на стані 
організму) або синтетичний протез 
у вигляді порожнистої трубки. 

До сучасних методів лікування 
належить стентування — установка 
в просвіт звуженої  або закупореної 
судини циліндричної пружинки, що 
розширює судину й відновлює кро-
вотік у ній. Стентування виконується 
через невеликий прокол у судині та 
порівняно легко переноситься хво-
рими. Однак, метод лікування най-
більш ефективний тільки при ло-
кальних і непротяжних ураженнях 
артерій, тому може бути застосова-
ний далеко не для всіх пацієнтів. 

Лікування облітеруючого атеро-
склерозу судин нижніх кінцівок до-
роговартісне. Хвора людина над-
звичайно важко страждає. Тому 
своєчасне звернення до фахівця, 
якісна консультативна, лікарська, а 
за необхідності,  хірургічна допомо-
га дозволяють помітно полегшити 
страждання і підвищити якість жит-
тя пацієнта, зберегти кінцівку. 

Галина ЮРСА. 
Фото автора.

Володимир Лісовський:  
“Відмова від куріння — 

головний чинник у боротьбі  
з атеросклерозом”

Старша медична сестра відділу анестезіології інтенсивної терапії 
Інна Владика (крайня зліва), лікар-ординатор Ґражина Марценюк, 
старша медична сестра хірургічного відділу Богдана Твердохліб. 

Завідуючий хірургічним відділенням  
ТРТМО Володимир Лісовський. 

Старша медсестра хірургічного відділення  
ТРТМО Богдана Твердохліб (крайня зліва), молодша медсестра  

Галина Горішна та постова медсестра Оксана Гладиш.

Медсестра Ірина Романів з пацієнтами.

Палатна медсестра Мар’яна Дідух,  
операційна медсестра Наталя Джердж та молодша палатна 

медсестра Наталя Бобрик.
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Цікаві зустрічі ●

Марія МАЗУР,  
методист по роботі  

з дітьми  
Тернопільської ЦРБ. 

Книга… Як багато цікавого 
містить вона! З неї дізна-
ємось про чужі світи, інші 
країни, дивовижну приро-
ду. Читаючи книги, діти 
переносяться в інший, ча-
рівний світ, світ казок.

Гортаючи сторінку за сторін-
кою, читачі із захопленням по-
ринають у підводне Нептунове 
царство, відвідують таємничий 
острів в океані. Книга вчить ді-
тей мислити, розвиває уяву, 
збагачує внутрішній світ дити-
ни. Письменники, які пишуть 
для дітей, сприяють формуван-
ню особистості, вчать дитину 
розуміти світ, любити свою 
землю, свою країну. Серед них 
виділяється постать нашої зем-
лячки, української поетеси, ла-
уреата премії ім. І. Блажкевич 
Марти Теодорівни Чопик.

Чудовому Тернопільському 
краю, діткам присвятила своє 
життя, свою творчість ця пре-
красна жінка. Авторка написала 
сотні творів для дітей. Усі вони 
сповнені родинного тепла, ра-
дості, доброти. Теми для своїх 

творів поетеса бере з життя. 
Багато творів Марти Чопик 

знайшли своє втілення у піснях 
та музичних казках. Вже 10 ро-
ків пані Марта співпрацює з 
композитором, директором Ве-
ликобірківської музичної школи 
Володимиром Івановичем Вой-
нарським, який також є співав-
тором дитячих пісень, трьох 
музичних казок: “Колобок”, “Ру-
кавичка”, “Біда навчить”. Саме 
до цієї визначної дати праців-
ники районної бібліотеки для 
дітей Ольга Сушко та автор цих 
рядків провели свято “Музика і 
слово — поряд” на базі музич-
ної школи за участю другоклас-
ників НВК “Великобірківська 
ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія ім. С. Ба-
лея” (класні керівники Ольга 
Василівна Дутчак та Ольга 
Ярославівна Оборська).

У теплій, дружній атмосфері 
проходило свято у стінах му-
зичного закладу. З великим 
піднесенням діти декламували 
вірші Марти Чопик: “Це усе у 
ріднім краї” — Катя Паперов-
ська, “До моїх маленьких чита-
чів” — Саша Чубко, “Бабусині 
ручки” — Віталік Баула, 
“Зимонька-зима” — Христина 
Жук, “Заєць і морква” — Саша 
Мушинський, “Бабусина гряд-
ка” — Марта Даннікова, “Вер-

бова гілка” — Денис Добро-
вольський, “Різдвяний дзвін” — 
Іванна Недошитко, “Я про світ, 
про Україну” — Олексій Пласко-
ніс.

Перепліталися дитячі читан-
ня зі зворушливими піснями у 
виконанні учнів та викладачів 
музичної школи. У виконанні 
Вероніки Безкоровайної, Аліни 
Суботи, Мар’яни Дзюбанов-
ської під керівництвом Галини 
Володимирівни Нижник прозву-
чали пісні “Дарунки”, “Жабка”, 
“Курочка рябенька”. Дует у 
складі Христини Чубко, Софії 
Гнатишин під керівництвом Іло-
ни Миколаївни Нагайської ви-
конав пісню “Осінь”. Пісня “Ко-
лискова” прозвучала у вико-
нанні тріо бандуристів — Каті 
Дідух, Олесі Петрик, Юлі Бойко 
(керівник Оксана Богданівна 
Кузик).

Розважила музично-вокальна 
композиція “Літній дощ”, яку 
виконали Таня Пласконіс, Віка 
Савіцька, Іванна Недошитко 
(викладач Марія Богданівна 
Сточанин, концертмейстер 
Оксана Миронівна Вергун).

На завершення свята учні 
висловили вдячність і побажа-
ли Марті Теодорівні міцного 
здоров’я, творчого натхнення і 
ще багато таких віршів. 

Музика і слово — поряд

Учениця 2-А класу НВК “Великобірківська 
ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія ім. С. Балея” Тетяна 

Пласконіс декламує вірш Марти Чопик  
“До моїх маленьких читачів”.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

Для літературного Тернопо-
ля була значною подією 
презентація нових книжок 
українського письменника, 
журналіста і кіносценариста 
Андрія Кокотюхи. Пан  
Андрій репрезентував 
історико-пригодницький ро-
ман “Червоний” та детектив 
“Таємне джерело”, події 
якого відбуваються на тери-
торії Тернопільського краю, 
поділився з читачами  
“Подільського слова”  
секретами творчості.

— Андрію, відомо, що Ви є 
автором різнопланових, різно-
тематичних книжок: і детекти-
вів, і дитячих книжок, і доку-
ментальних, є і кіносценарії, а 
тут ще й історичний роман 
вийшов. Чи не важко отак ба-
лансувати між різними жанра-
ми? 

— Насправді жанр у мене 
один. Пишу все, крім мелодрами 
і фантастики. Коли переходиш із 
теми на тему, легше писати. Ці-
каво братися за історію, яку ще 
не розповідав. От у мене є рома-
ни “Темна вода” і “Легенда про 
безголового”. Обидва готичні де-
тективи. І там, і там герої стика-
ються з потойбічними силами, 
але різниця в тому, що в одному 
романі оповідь ведеться від імені 
чоловіка, в іншому — від імені 
жінки, а це вже змінює акценти і 
розвиток дії. Мене питають, чи 
буде продовження “Червоного”. 
Кажу, що якщо писатиму про 
український опір, то вже про 
1919 рік. Історії можуть бути й 
подібні, але ситуації різні. Стри-
бати з теми на тему не просто 
цікаво. Це необхідно мені як лю-
дині творчої праці, щоб зі свіжим 
поглядом підходити до нових 
тем.

— Ви один із найпродуктив-
ніших письменників України. 
Вам 43 роки — у Вас 43 книж-
ки. Розкажіть, як Вам вдається 
так багато писати?

— Я не певен, що це багато 
(сміється). Хотів би писати по 
книзі в місяць. Наприклад, “Та-
ємне джерело” було написане за 
28 днів. Будучи безробітним, я 

усюди працюю, мене не 
годує література, годує кі-
но, телебачення, журналіс-
тика. За 4 години можу 
написати 20 тисяч знаків, 
це 32 сторінки в книзі. На-
писання, записування кни-
ги — процес механічний, 
основне відбувається в го-
лові. Книжка обдумується 
довше, ніж пишеться. Я 
довго думаю, тому й пишу 
швидко. Кожну деталь об-
думую до дрібниць. Сідаю-
чи за написання, вже чітко 
знаю, чого і скільки мені 
треба.

— Що необхідно Вам 
для того, щоб написати 
нову книжку?

— По-перше, читацький 
інтерес. Якщо тема читаче-
ві не цікава, то я й не писа-
тиму про це. По-друге, те-
ма має бути цікава мені. 
По-третє, вона має бути 
більш-менш нова, ще не 
освоєна. Наприклад, вто-
мившись від написання 
книжок про війну, хочеться 
чогось нового. Нова книга 
“Київські бомби”, вихід якої за-
плановано на січень-лютий 2014 
року, відносить читача у 1907 рік, 
коли Київ, за архівними даними, 
був неофіційною столицею теро-
ризму в Російській імперії. От 
про це не писав ще ніхто, в Укра-
їні навіть немає історичних роз-
робок цієї теми. Столипін обмеж-
ив права і свободи людей, надані 
їм царським маніфестом 1905 
року. Повна дестабілізація рево-
люційного руху була відповіддю 
на ці обмеження. Мені стало ці-
каво, як реагували українці на ці 
обмеження, чи бралися вони за 
зброю? От це й стало поштовхом 
до написання нової книжки.

— Відомо, що роман “Чер-
воний” було написано за 2,5 
місяці. Скажіть, як вдалося так 
швидко написати “Червоно-
го”, адже зазвичай над істо-
ричними романами працюють 
роками?

— Як я вже говорив, книжка 
обдумується довше, ніж пишеть-
ся. Тут допомогла журналістська 
“закалка”. Я збирав матеріал, зу-
стрічався з людьми, опрацьову-
вав джерела, перш ніж сісти за 
написання роману. 

— Ваша думка як письмен-
ника: що допоможе сучасній 
українській літературі вписа-
тися у світовий контекст?

— Насамперед сучасна україн-
ська література має стати бага-
тожанровою, наростити м’язи. 
Сьогодні в Україні 35-40 прозаї-
ків, здатних написати за рік хоча 
б одну книжку. Маю на увазі про-
заїків і україномовних, і росій-
ськомовних. Коли говорять про 
літературний контекст, то насам-
перед говорять про прозу. Пое-
зія — це дещо інший напрямок 
розвитку літератури. Поезія — це 
спалах, миттєвий відгук на час. 
Проза ж ґрунтовніша. У нас ще 
не склався масив різнопланової 
літератури. Де український ро-
ман жахів, який популярний за-
раз у всьому світі, де український 
трилер? У першу чергу треба по-
дбати про розширення контин-
генту  різнопланових українських 
письменників, які б могли спро-
вокувати реакцію читача. Також 
варто розвивати мережу книжко-
вих магазинів, які б стали трибу-
ною для письменницького слова. 
Треба створювати літературні 
проекти, урізноманітнювати жан-
рову палітру. Книга — це інтелек-

туальний продукт, продукт бізне-
совий, який виробляється і про-
понується, має бути ліквідним. 
Українська література, як і кіно, 
музика, щоб вписатися у світо-
вий контекст, має стати рівно-
правним гравцем українського 
інформаційного простору, пови-
нна стати повноцінною складо-
вою економіки.

— Засилля масової культу-
ри, зокрема, масової літерату-
ри, — це більше плюс чи мі-
нус?

— Якщо ми говоримо про 
українську масову літературу, то 
такого засилля не існує. От де-
тектив — складова масової літе-
ратури. Українською мовою цьо-
го року їх вийшло аж три, мій 
четвертий. То про яке засилля 
можна говорити? От новий фільм 
Любомира Левицького “Тіні не-
забутих предків” — це також ма-
сова культура, але де вона в цих 
масах? Хоча Левицький в інтерв’ю 
хвалиться стома копіями фільму, 
де ці сто копій? Чому вони не на-
крили Україну? У масової культу-
ри може бути різна якість, але 
мета одна. Зараз я її сформу-
люю. Коли в Америці поселенці 
освоювали нові землі, вони були 

абсолютно розрізненою групою 
людей. Америка була країною 
емігрантів, які часто були нала-
штовані вороже один проти од-
ного. Але з’явився жанр вестер-
ну, який розповідав історії, 
близькі всім поселенцям. Таким 
чином вестерн об’єднав різні на-
роди в одну-єдину націю. Масо-
ва культура насамперед побудо-
вана, хай це пафосно звучить, на 
демократичних цінностях. На по-
стулатах масової культури сьо-
годні існує об’єднана Європа.

— На якій літературі в ди-
тинстві зростав Андрій Коко-
тюха?

— Андрій Кокотюха зростав на 
“Трьох мушкетерах” Дюма, на 
“Вершнику без голови” Майн Рі-
да, “Собаці Баскервілів” Конан-
Дойля, “Острові скарбів” Стівен-
сона, на творах Жуля Верна. З 
питомо радянської літератури, на 
якій я ріс, і згадати нічого. Хіба 
що “Тореадори з Васюківки” Не-
стайка, і то я не певен, що це 
радянська література. До 13 ро-
ків я читав виключно казки, пізні-
ше захопився пригодницькою лі-
тературою. Йшов від простого до 
складного. Знаєте, Висоцький 
співав: “Если путь прорубая от-
цовским мечом, ты соленые 
слезы на ус намотал, если в жар-
ком бою испытал, что почем, — 
значит, нужные книги ты в дет-
стве читал”.

— І на завершення: які вра-
ження на Вас справляє Терно-
піль?

— “Файне місто Тернопіль” — 
цей слоган уже настільки закрі-
пився, що по-іншому вже й бути 
не може. Тернопіль — це місто в 
Україні, де найбільше книгарень 
на душу населення.

— А як же Львів?
— Львів не такий компактний, 

як Тернопіль. Львів звик бути 
столицею нації. Скажу так: Львів 
і Тернопіль — це як Москва і Пе-
тербург: Москва — це понти, а 
Петербург — це стиль, чистий 
стиль. Сьогодні багато львів’ян 
скаржаться, що Львів “опопси-
ли”, він уже починає задирати 
носа. У Тернополі такої пихи я не 
бачив. Тернопіль вдячний в плані 
читачів. Це, мабуть, тому, що тут 
є багато хороших книгарень. На-
приклад, таких, як “Дім книги” 
(усміхається).

Андрій Кокотюха:  
“Львів і Тернопіль — це як Москва і Петербург: 
Москва — це понти, а Петербург — це стиль…”

Письменник Андрій Кокотюха  
під час презентації своїх книг у “Домі книги” в Тернополі.
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ут-1
06.00 Православний 
        календар.
06.05, 07.00, 08.00 Новини.
06.20 М/ф.
06.45, 07.45, 08.20 Гiсть студiї.
07.50 Швидкий снiданок.
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.30 Свiтло.
09.55 Книга.ua.
10.35 ОІ. Фрiстайл. 
13.25 Вiра. Надiя. Любов.
14.15 Новини.
14.25 Дiловий свiт. Агросектор.
14.40, 18.15 ОІ. Гiрськолижний
          спорт. 
16.20 ОІ. Бiатлон. 
        Естафета (жiн.)
19.35 ОІ. Шорт-трек 
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Олiмпiйська студiя.
        Пiдсумки дня.
22.45 Фiнансова перспектива.
22.55 Трiйка, Кено, 
       Секунда удачi.
23.00 Пiдсумки.
23.20 На слуху.
23.40 Вiд першої особи.
00.00 Х/ф “Васька”.

Канал “1+1”
06.05, 07.00, 08.00, 
       09.00 “ТСН”.
06.45, 07.10, 08.10 “Снiданок
        з 1+1”.
09.05 Т/с “Асi”.
10.50 Т/с “Вiр менi”.
12.50 Т/с “Громови”.
14.40 “Красуня за 12 годин 2”.
15.40 Х/ф “Свати 3”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Асi”.
19.30 “ТСН”.
20.15 “Сказочная Русь”.
20.50 “Вечiрнiй Київ - 2013”.
23.00 “Супергерої”.
00.05 Х/ф 
      “Фальшивомонетники”.

Інтер
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
         09.00 Новини.
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
         “Ранок з Iнтером”.
09.20 Т/с “Повернення 
        Мухтара 2”.
11.15 Д/с “Слiдство вели...” 
12.00 Новини.
12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
13.25 “Судовi справи”.
15.05 “Сiмейний суд”.
16.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
17.05 “Давай одружимося!”
18.00 Новини.

18.05 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Поки станиця 
       спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.35 Т/с “Один на всiх”.
00.15 Х/ф “В останню 
       мить”. (2).

ICTV
05.50 Свiтанок.
06.50 Т/с “Опери”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.10 Т/с “Прокурорська
          перевiрка”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Прокурорська
         перевiрка”.
13.25 Т/с “Зниклi”.
14.20 Т/с “Чужий район 2”.
16.50 Т/с “Опери”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.05 Т/с “Чужий район 2”.
22.35 Х/ф “Убивцi на
        замiну”. (2).
00.05 Х/ф “Дiм сонця, 
        що сходить”. (2).

стб
05.55 “Чужi помилки.
       Картина кров`ю”.
06.40 “Неймовiрна правда
        про зiрок”.
08.10 Х/ф “Дихай зi мною”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.20 “Неймовiрна правда
        про зiрок”.
20.05 Х/ф “Любов
        не дiлиться на два”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 Х/ф “Любов
         не дiлиться на два”.
00.15 Х/ф “Лекцiї
        для домогосподарок”.

новий канал
06.10 М/с “Черепашки-нiндзя”.
06.35 М/с “Губка Боб”.
07.00 Пiдйом.
08.00 Т/с “Метод Лаврової”.
08.55 Т/с “Не родись
        вродлива”.
09.45 Т/с “Воронiни”.
13.10 М/с “Черепашки-нiндзя”.
13.30 М/с “Губка Боб”.
15.25 Т/с “Друзi”.
16.10 Т/с “Татусевi доньки”.
17.10 Т/с “Не родись
        вродлива”.
18.00 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.20 Абзац!
20.00 Т/с “Воронiни”.

22.40 Уральськi пельменi.
23.35 Х/ф “Тупий i ще тупiший
        за тупого”. (2).

тРК «україна»
06.00 Т/с “Дорожнiй
        патруль-3”.
07.00, 9.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10, 13.50, 17.20, 22.30
        Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Горюнов”.
11.50 Т/с “Катя. Продовження”.
15.00 Т/с “Оса”.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.20 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Горюнов”.
22.00 Подiї дня.
23.20 Iсторiя кримiналiстики.
00.20 Т/с “Дев’ятий
         вiддiл”. (2).

К1
06.30 “Top Shop”.
07.30, 16.00 Т/с “Хто у
        домi господар”.
08.25 М/ф.
10.00 Т/с “Всi жiнки  вiдьми”.
13.30 Т/с “Дикий янгол”.
15.00, 19.10 “Орел i решка”.
17.15, 23.50 “Розсмiши
         комiка”.
18.10 “Звана вечеря”.
20.10 “КВК-2013”.
22.20 “Прожекторперiсхiлтон”.
00.45 “Нiчне життя”.

нтн
05.20, 15.00, 17.00 Т/с “Брудна
        робота”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Т/с “Вулицi
      розбитих лiхтарiв-3”.
11.00 Т/с “Вулицi
         розбитих лiхтарiв-10”.
16.45, 19.00 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Вiтер пiвнiчний”.
21.20 Х/ф “Спiвучасник”. (2).
23.45 Х/ф “Пiдроздiл 
        “Дельта”. (2).

тЕт
06.00 Приколи на перервi.
06.30, 8.20 М/с “Черепашки
          мутанти нiндзя”.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
09.20 Єралаш.
09.55 Вiталька.
12.05 Т/с “Ксена 
       принцеса-воїн”.
13.50 Т/с “Дєтка”.
14.45, 19.00 Панянка-селянка.

15.45 Iкона стилю.
17.00 Пiв царства за кохання.
18.00 Розсмiши комiка.
20.00 Х/ф “Викрутаси”.
22.00 6 кадрiв.
23.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
00.00 Между нами.

перший канал 
(україна)

04.00, 7.00, 10.00, 14.00 
        Новини.
04.05 Телеканал “Олiмпiйський
       ранок на Першому”.
07.15 “Смак”.
07.55 “Доброго здоров’ячка!”
08.40 “Жити здорово!”
09.45, 13.40 “Iстина десь
         поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.45 “Модний вирок”.
11.50, 16.25 “Зрозумiти.
       Пробачити”.
12.25 Т/с “Слiд”.
13.00 “Час обiдати!”
14.15 “Вони i ми”.
15.05 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.55 “Чекай на мене”.
17.50 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30 “Хай говорять”.
20.40 Х/ф “У Бога свої плани”.
22.40 “Вечiрнiй Ургант”.
23.15 Комедiя “Жовтий
        карлик”.

наше  
улюблене кiно

06.00 Драма “Хлопчики”.
08.00 Детектив “У смузi
        прибою”.
10.00 Х/ф “Гросмейстер”.
12.00 Комедiя “Срiбне ревю”.
13.30 Т/с “Росiя молода”.
15.00 Х/ф “Мертвий сезон”.
18.00 Комедiя “Максим
         Перепелиця”.
20.00 Комедiя “Бiлi Роси”.
22.00 Х/ф “Сократ”.
00.00 Мелодрама
       “Пiзнаючи бiлий свiт”.

РтР-планета
06.00 “Ранок Росiї”.
10.05, 16.10 Новини культури.
10.20 “Зорянi вдови”.
11.05 Д/с “Життя чудових iдей”.
       “Вiйна струму”.
11.30 “Про найголовнiше”.
12.00, 15.00, 18.00 Вiстi.
12.25, 15.10, 17.40 Мiсцевий
        час. Вiстi Москва.

12.40 “Особливий випадок”.
13.25 Т/с “Господиня 
         моєї долi”.
14.10 “Смiятися дозволяється”.
15.25 Т/с “Таємницi iнституту 
       шляхетних дiвчат”.
16.20 “Генiї i лиходiї”.
         Франц Кафка.
16.55 “Aсademia”. 
      О. Крохiн. “Лазерний 
      термоядерний синтез”.
18.20 Т/с “Лiквiдацiя”.
19.10 “Прямий ефiр”.
20.05 Х/ф “Життя пiсля 
     життя”.
21.45 Х/ф “Красуня”.
23.20 “Недiльний вечiр 
      з Володимиром 
      Соловйовим”. 
      Олiмпiйський випуск.

Канал “2+2”
06.00 М/ф.
07.00, 16.30 Т/с “Солдати-15”.
09.00, 18.30 “Новини 2+2”.
09.30 Х/ф “День командира
         дивiзiї”.
11.20 Х/ф “Йшов четвертий 
       рiк вiйни”.
13.05 “Нове Шалене вiдео 
        по-українськi”.
14.55 “Облом UA. 
        Новий сезон”.
19.00 Т/с “Чоловiчий сезон.
       Оксамитова революцiя”.
23.40 Х/ф “Таємнi агенти”. (2).

тонiс
06.20, 21.25, 0.30 “Вiдлуння
           дня”.
06.30, 8.30, 15.00, 18.30, 
      21.00 “Служба 
       новин “Соцiальний пульс”.
06.55, 18.50, 22.45 “Економiчний
        пульс”.
07.00 “Ранкове еспресо”.
09.00 Друга свiтова:
         випадкова вiйна.
10.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Нiна Усатова. Менi 
      пропонували роль Офелiї.
12.45 “Соцiальний статус:
         вашi права i пiльги”.
13.30 “Цивiлiзацiя Incognita”.
14.00 Д/с “Навколо свiту
        на повiтрянiй кулi”.
15.15, 21.35 “Соцiальна
         економiка”.
16.20, 0.00 Д/с “Акули 
        Гордона”.
17.50 “Алло, адвокате!”
18.20 Вперед, на Олiмп! 
         Сочi-2014.
19.00 У гостях у Д. Гордона.
         Оскар Фельцман.

20.00 Друга свiтова: 
        випадкова вiйна.
21.45 Микита 
   Мiхалков. Незакiнчена п’єса.
22.50 Капiтальний 
        ремонт Землi.
00.40 “Вихiдний, 
         пiсля опiвночi”.

нтВ-свiт
06.10 “Жiночий погляд”.
07.05 Т/с “Рубльовка.Live”.
08.00, 11.00, 14.00, 
        17.00 Сьогоднi.
08.25 “Очна ставка”.
09.30 Рятувальники.
10.05 Т/с “Вулицi 
        розбитих лiхтарiв-9”.
11.35 “До суду”.
12.35 Суд присяжних.
13.35, 16.35 Огляд.
        Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних.
         Остаточний вердикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.35 “Прокурорська
         перевiрка”.
18.50 “Говоримо i показуємо”.
19.45 Т/с “Кримiнальне вiдео-2”.
      “Грiхи батька”.
23.40 До 25-рiччя виведення 
       радянських вiйськ з 
       Афганiстану. “Зiрка 
       за “Стiнгер”.

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
09.20 Х/ф “Одного разу 
       двадцять рокiв потому”.
10.40, 18.55 “Жарт за жартом”.
11.50, 17.10 Т/с “Клон”.
13.35, 20.05 Т/с “Двi долi”.
15.25 Х/ф “Зiрочка моя
        ненаглядна”.
21.50 Х/ф “Знайти i
        знешкодити”.
23.20 Х/ф “Слiд в океанi”.
00.45 Х/ф “Артистка
        з Грибова”.

Мега
06.00 Д/ф “Альта проти рейху”.
06.30, 23.30 Загадки Всесвiту.
07.30, 12.30 Тварини-генiї.
08.30, 13.30 Фатальний
         сценарiй.
09.30, 18.30 Шукачi.
10.30 Таємнi знаки.
11.30, 15.30 У пошуках пригод.
14.30, 21.30 Сучаснi дива.
16.30 Секретнi iсторiї.
17.30 У пошуках iстини.
19.30 Листи з космосу.
20.30 Д/ф “Визволителi”.
22.30 Неймовiрна Аляска.
00.30 Покер.

ут-1
06.00 Пiдсумки.
06.15 Фiльм-концерт
     “О. Барикiн. 
     Друзiв не забувають”.
07.50 Смiх з доставкою 
       додому.
08.30 Панянка та кулiнар.
09.00 Армiя.
09.10 Православний вiсник.
09.45 ОІ. Бiатлон. 
        Естафета (жiн.)
11.25 ОІ. Лижнi перегони..
13.30 ОІ. Сноубординг. 
14.40 ОІ. Гiрськолижний спорт. 
16.20 ОІ. Бiатлон. 
       Естафета (чол.)
18.20 ОІ. Фiгурне катання.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Олiмпiйська 
       студiя. Пiдсумки дня.
22.50 Мегалот.
22.55 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Завтра. PRO.
23.40 Фiльм-концерт
     “О. Барикiн. Друзiв 
      не забувають”.

Канал “1+1”
06.15 “ТСН”.
07.00 “Хто там?”
08.05 М/с “Король-Лев. 
        Тiмон i Пумба”.
08.50 М/ф “Енгрi бердс”.
08.55 “Свiтське життя”.
09.50 Х/ф “Свати 4”.
14.10 “Вечiрнiй Київ - 2013”.
16.30 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка 4”.
19.30 “ТСН”.
20.00 “Вечiрнiй квартал”.
22.10 Х/ф “9 рота”. (2).
01.10 Х/ф “Домiно”. (2).

Інтер
08.00 “Школа доктора
         Комаровського”.
08.45 Х/ф “Марiя, Мiрабелла”.
10.00 Д/ф “Крилатов. 
        Саудтрек епохи”.
11.00 Т/с “Повернення
         Мухтара 2”.
12.55 Концерт “23 лютого у
         Великому мiстi”.
14.35 Т/с “Не вiдрiкаються
         люблячи”.
18.10 Т/с “Господиня
          великого мiста”.
20.00 “Подробицi”.
20.35 Т/с “Господиня
         великого мiста”.

22.25 Х/ф “Наречений
        за оголошенням”. (2).
00.15 Х/ф “Зворотний квиток”.

ICTV
06.50 Т/с “Чужий район 2”.
09.25 Зiрка YouTube.
10.30 Дача.
11.00 Т/с “Ми з майбутнього”.
14.00 Х/ф “Ми з
       майбутнього 2”.
15.30 Т/с “Чужi крила”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Надзвичайнi новини.
19.50 Т/с “Чужi крила”.
21.35 Х/ф “Каратель”. (2).
23.40 Х/ф “Кримiнальне 
        чтиво”. (2).

стб
05.55 Х/ф “Випадок 
        у квадратi 36-80”.
07.05 “Караоке на Майданi”.
07.55 “Їмо вдома”.
09.00 “Усе буде смачно!”
09.50 “ВусоЛапоХвiст”.
11.00 “Хата на тата”.
12.40 Х/ф “Любов не
          дiлиться на два”.
16.15 Х/ф “Джентльмени удачi”.
18.00 Х/ф “Матуся моя”.
21.40 Х/ф “Сонцеколо”.
23.30 “Детектор брехнi 5”.
00.45 Х/ф “На прiзвисько
        “Звiр”.

новий канал
06.25 М/с “Назад у майбутнє”.
08.10 М/с “Том i Джерi”.
09.50 Файна Юкрайна.
11.55 Уральськi пельменi.
14.35 Т/с “Воронiни”.
18.00 Х/ф “Завжди
       говори “так”.
20.00 Х/ф “Маска”. (2).
22.00 Х/ф “Тупий i ще
        тупiший”. (2).
23.55 Уже який день.
01.00 Х/ф “Факультет”. (2).

тРК «україна»
07.00, 19.00 Подiї.
07.10 Т/с “Iнтерни”.
08.10 Т/с “Iнтерни”.
10.10 Один за сто годин.
11.10 Т/с “Дорожнiй патруль-3”.
13.00 Т/с “Дорожнiй патруль-4”.
14.00 Т/с “Друге повстання
         Спартака”.
19.20 Т/с “Перелiтнi птахи”.

23.20 Х/ф “Ми оголошуємо 
        вам вiйну”.

К1
06.30 “Top Shop”.
07.30 М/ф.
09.00 М/с “Казки Ганса 
         Хрiстiана Андерсена”.
10.10 М/ф “Дон Кiхот”.
11.30 Х/ф “Новi Робiнзони”.
13.20 Т/с “Всi жiнки  вiдьми”.
15.00 “Орел i решка. СРСР”.
16.50 “Орел i решка. Шопiнг”.
17.45 Х/ф “Поїздка
        до Америки”.
20.00 “Вечiрнiй квартал”.
21.40 Т/с “Надприродне”. (2).
00.10 Х/ф “Король вечiрок”. (2).

нтн
06.10 Х/ф “Добровольцi”.
07.40 Т/с “Мiй особистий
         ворог”.
11.30 “Речовий доказ”. 
       Загадка Страдiварi.
12.00 “Головний свiдок”.
13.00 “Випадковий свiдок”.
14.10 “Правда життя. 
      Професiя продавець”.
14.50 Х/ф “Три днi в Одесi”.
17.00 Т/с “Таємницi
         слiдства-13”.
22.30 Т/с “Висяки”. (2).

тЕт
06.00 М/ф “Як козаки...”
07.30 Байдикiвка.
08.30 М/с “Смiшарики.
         Пiн-код”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, 
        вперед!”
10.35 М/ф “Друзi назавжди”.
11.55 М/ф “Пригоди
          Iмператора”.

13.20 Обережно, дiти!
14.20 Панянка-селянка.
16.00 Х/ф “Боги, мабуть,
         з’їхали з глузду”.
18.05 Х/ф “Викрутаси”.
20.00 Вiталька.
21.00 Розсмiши комiка.
23.00 Т/с “Секс i мiсто”. (2).
00.55 Х/ф “Божевiльний 
        День подяки”.

перший канал 
(україна)

04.00, 8.00, 10.00 Новини.
04.10 “Генiї i лиходiї”.
04.35 Х/ф “Балада про 
       солдата”.
06.05 “Грай, гармонь 
       улюблена!”
06.40 “Смiховинки. 
         Новi пригоди”.
06.55 “Розумницi i розумники”.
07.45 “Слово пастиря”.
08.15 “Смак”.
08.55 “Любов Успенська. 
       “Я знаю таємницю
        самотностi”.
10.15 “Iдеальний ремонт”.
11.10 Т/с “Мiсце зустрiчi 
         змiнити не можна”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.15 “Мiсце зустрiчi змiнити 
      не можна”.
19.00 “Час”.
19.15 “Хай говорять”.
20.20 Х/ф “Той самий 
       Мюнхгаузен”.
23.10 Х/ф “Шалена баба”.

наше  
улюблене кiно

06.00 Комедiя “Максим 
         Перепелиця”.
08.00 Комедiя “Бiлi Роси”.
10.00 Х/ф “Сократ”.
12.00 Мелодрама 

        “Пiзнаючи бiлий свiт”.
13.30 Т/с “Росiя молода”.
15.00 Х/ф “Новi пригоди янкi
      при дворi короля Артура”.
18.00 Кiноповiсть “Справа 
       Румянцева”.
20.00 Драма “Маленька Вiра”.
22.20 Комедiя
        “Шельменко-денщик”.
00.00 Мелодрама “Ольга i
         Костянтин”.

РтР-планета
06.00, 9.00 Вiстi.
06.10, 9.10 Мiсцевий час. Вiстi 
         Москва.
06.20 Х/ф “Малахольна”.
08.00 “Планета собак”.
08.25 “Суботник”.
09.20 “Генiй росiйського 
      модерна”. Федiр Шехтель.
10.05 “Посмiхайтеся, панове,
        посмiхайтеся! Олег 
        Янковський”.
10.55 Х/ф “Залiзнi iгри”.
12.10 “Пiшки...” Москва 
          Катерининська.
12.40 “Чорнi дiри. Бiлi плями”.
13.20 “Шукачi”.
14.10 “Суботнiй вечiр”.
15.45, 18.45 Х/ф “Гюльчатай”.
18.00 Вiстi у суботу.
22.30 “Романтика романсу”.
23.25 “Лiнiя життя”. В. Долiна.
00.20 Х/ф “Доля Марiї”.

Канал “2+2”
06.00 М/ф.
07.10 “Нове Шалене вiдео 
        по-українськi”.
07.30 Т/с “Солдати-15”.
09.30 Т/с “Кордон. Тайговий 
          роман”.
18.00 Х/ф “Служу Вiтчизнi!” (2).
20.00 Х/ф “Бiла стрiла”. (2).
22.00 “Королi рингу”. Всесвiтня
      серiя боксу (WSB). Dolce &
       Gabbana Italia Thunder 
       Українськi Отамани.
00.40 Х/ф “Однiєї кровi”. (3).

тонiс
06.00 Х/ф “Янтарнi крила”.
07.35 “Будь в курсi!”
08.00 “Служба 
      новин “Соцiальний пульс”.
09.00 Друга свiтова:
        випадкова вiйна.
10.00 “Свiтськi хронiки”.
10.55 Х/ф “Зимова вишня”.

13.25 За сiм морiв.
14.00 Капiтальний 
        ремонт Землi.
15.00 Збiрний концерт
        “З Новим роком!”
16.50 “Ронiн”.
17.35 “Алло, адвокате!”
18.15 “Цивiлiзацiя Incognita”.
18.20 Вперед, на Олiмп!
         Сочi-2014.
18.30 “Соцiальний
       пульс вихiдних”.
19.00 Слiдами морських боїв.
20.00 Таємницi Iсуса.
21.00 Queen. Рок
         по-королiвськи.
22.15 Х/ф “Синок”. (2).
00.15 “Вихiдний, пiсля опiвночi”.

нтВ-свiт
06.00, 8.00, 11.00 Сьогоднi.
06.20 Огляд.
06.55 Головна дорога.
07.25 “Готуємо з
       Олексiєм Зимiним”.
08.25 Росiйська начинка.
08.55 “Кулiнарний двобiй”.
9.55 Квартирне питання.
11.25 О. Журбiн. Мелодiї 
       на згадку.
12.10 Т/с “Адвокат”.
16.10 “Нашi” з Левом
        Новоженовим”.
17.00 “Центральне 
       телебачення” з 
       В. Такменєвим.
17.55 Т/с “Iржа”. “Наїзд”.
19.55 Т/с “Морськi 
         дияволи. Смерч долi”.
01.45 Т/с “Гончаки-3”. 
        “Братство народiв”.

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
09.00 Х/ф “Пригоди Буратiно”.
11.25 “Жарт за жартом”.
12.35 Х/ф “Червоне i чорне”.
18.40 Т/с “Зимова вишня”.

Мега
06.00 У пошуках iстини.
08.00 Мозколоми.
09.50, 21.30 Таємницi 
        вермахту.
11.30 Гiтлер: сiмейнi таємницi.
12.30 Очима грiзлi.
13.30 Неймовiрна Аляска.
14.30 Невiдома Iндiя.
15.30 Дивовижна iсторiя речей.
17.30 Фантастичнi iсторiї.
00.30 Загадки планети.

Банк речей
при Тернопільському районному територіальному 
центрі соціального обслуговування проводить збір 

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

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

тел. 53-81-12, 53-79-06.
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Програми місцевих телекаНалівTV-4
Понеділок, 17 лютого
06.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
06.45, 9.45, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Ти зможеш».
07.50 «Слід».
08.10 Вікно в Америку.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Справжня ціна».
09.45 «Про нас».
10.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 Межа правди.
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Коханням 
         за кохання». (1).
17.00 «Унікальна Україна».
17.30 «Гал-кліп».
18.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Сільський календар».
20.30 ТНЕУ калейдоскоп подій.
20.40 Дім книги.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Сад, город, квітник».
22.35 Х/ф «Кішка проти щура». (2).
00.15 Час-Tайм.
ттБ
06.05 “Джерело духовності”.
06.25 “Мій тренер гімнастика”.
06.45 “Пісні нашого краю”.
07.00 “Панорама подій”.
07.30 “Подорож гурмана”.
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Відверті діалоги”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Мамина школа”.
12.30 “Мій Шевченко”.
12.45, 16.00 “Вісті ТТБ”.
13.00 “Запоріжжя туристичне”.
13.25 “Плекайте мову”.
13.30 “Словами малечі 
         про цікаві речі”.
13.45 “Український музей 
        декоративного мистецтва”.
14.00 “Пісні нашого краю”.
14.15 “Вухаті та хвостаті”.
14.35 “Обереги”.
15.00 “Кіноісторії нашого часу”.
15.30 “Чернігівщина в житті
          славетних”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.40 “Юні експерти”.
16.45 “До речі, про речі”.
17.00 “Новини України”.
17.15 “100 шедеврів”.
17.30 “Випробуй на собі”.
17.55 “Хвилини з “Кобзарем”.
18.00 “В об’єктиві ТТБ”.
18.15 “Пісні нашого краю”.
18.30 “Назбиране”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
19.30, 22.30 “Тема дня”.
19.45 “Храми Поділля”.
20.00 “Шукаю батьків”.
20.15 “Будьте здорові”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Золота провінція”.
21.30 “Урок… для батьків”.
22.45 “Гра долі”.
23.00 “Тетерів”.
23.30 “Крим-курорт”.
TV-4
вівторок, 18 лютого
06.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
06.45, 9.15. 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Сільський календар».
08.05 «Індекс небезпеки».
08.20 ТНЕУ  калейдоскоп подій.

08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Унікальна Україна».
10.00 Т/с «Гра в кохання», (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 «Музичні делікатеси».
12.40 «Відчиняй».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Мадам Едуар 
        та інспектор Леон». (1).
17.00 «Унікальна Україна».
17.30 «Смаки культур».
18.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 В/ф «Гаряче 
          літо Норильська».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Автоакадемія».
22.35 Х/ф «Король Мідас». (2).
00.15 Час-Tайм.
ттБ
06.05 “Джерело духовності”.
06.25 “Мій тренер гімнастика”.
06.45 “Пісні нашого краю”.
07.00, 12.45, 16.00 “Вісті ТТБ”.
07.30 “Кіноісторії нашого часу”.
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Будьте здорові”.
10.30 “Час країни”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “В об’єктиві ТТБ”.
12.15 “Випробуй на собі”.
13.00 “100 шедеврів”.
13.25 “Плекайте мову”.
13.30 “Шукаю батьків”.
13.45 “Новини України”.
14.00 “Ціна Перемоги”.
14.30 “Золота провінція”.
15.00 “Економічне коло”.
16.15 “Диволяндія”.
16.40 “Українські забавлянки”.
17.00 “Новини України”.
17.15 “Мистецька спадщина 
           Великого Кобзаря”.
17.30 “Філософія життя”.
17.55 “Хвилини з ”Кобзарем”.
18.00 “Cтудмістечко”.
18.30 “ПрофStyle”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
19.30, 22.30 “Тема дня”.
19.45 “Зона ризику”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Час реформ”.
21.30 “Діловий ритм”.
22.45 “До народних джерел”.
23.00 “Тетерів”.
23.30 “Кіно, кіно…”
TV-4
Cереда, 19 лютого
06.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Екологічно чисте життя».
08.05 «Магія природи».
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Унікальна Україна».
10.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 «Гал-кліп».
12.40 «Автоакадемія».
13.10 Павло Дворський 
          «Щастя моє».
14.00 Х/ф «Ветеринар». (1).
16.40 «Чарівний ключик».
17.00 «Унікальна Україна».
17.30 Програма «Сад, 
        город, квітник».

18.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Формула здоров’я».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Музичні делікатеси».
22.35 Х/ф «Лавровий каньйон». (2).
00.15 Час-Tайм.
ттБ
06.05 “Джерело духовності”.
06.25 “Мій тренер  гімнастика”.
06.45 “Пісні нашого краю”.
7.00, 12.45, 16.00 “Вісті ТТБ”.
7.30 “Удосвіта”.
8.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Пісні нашого краю”.
10.15 “Гра долі”.
10.30 “Час країни”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Студмістечко”.
12.15 “Час реформ”.
13.00 “Мистецька спадщина 
          Великого Кобзаря”.
13.25 “Плекайте мову”.
13.30 “Співає дует “Писанка”.
13.45 “Новини України”.
14.00 “Зона ризику”.
15.00 “Удосвіта”.
15.30 “Час змін”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.40 “Школа незвичайних наук”.
16.55 “Василь Сухомлинський 
         дітям”.
17.00 “Новини України”.
17.15 “Біржа праці”.
17.30 “Після школи”.
17.45 “Галерея образів”.
17.55 “Хвилини з “Кобзарем”.
18.00 “Думки вголос”.
18.30 “Надія є”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
19.30, 22.30 “Тема дня”.
19.45 “Світ професій”.
20.00 “Економічний інтерес”.
20.15 “Степовики”.
20.30 Муз. програма “Горицвіт”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Почерк долі”.
21.30 “Енергоманія”.
22.45 “Гра долі”.
23.00 “Тетерів”.
23.30 “А у нас кіно знімали”.
TV-4
Четвер, 20 лютого
06.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Формула здоров’я».
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Унікальна Україна».
10.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 «Про кіно».
12.25 «Смаки культур».
13.00 Павло Дворський
          «Щастя моє».
14.00 Х/ф «Ветеринар». (1).
17.00 «Унікальна Україна».
17.30 «Музичні делікатеси».
18.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Знати більше.
21.00 Наші вітання.
21.30 Програма «Відчиняй».
22.35 Х/ф «Міжсезоння». (2).
00.15 Час-Tайм.
ттБ
06.05 “Джерело духовності”.

06.25 “Мій тренер гімнастика”.
06.45 “Пісні нашого краю”.
07.00, 12.45 16.00 “Вісті ТТБ”.
07.30 “Розмова без нотацій”.
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Пісні нашого краю”.
10.15 “Думки вголос”.
10.30 “Час країни”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Після школи”.
12.15 “Почерк долі”.
13.00 “Cтеповики”.
13.25 “Плекайте мову”.
13.30 “Надія є”.
13.45 “Новини України”.
14.00 “Уряд на зв’язку
         з громадянами”.
14.30 “Як це було”.
15.00 “А у нас кіно знімали”.
15.30  “Інновації”.
15.45 “Біржа праці”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.40 “Іноземна для дітей”.
16.50 “Наш Кобзар”.
17.00 “Новини України”.
17.15 “Музейні скарби”.
17.30 “Легенди Запоріжжя”.
17.55 “Хвилини з ”Кобзарем”.
18.00 “Загублені у часі”.
18.15 “Пісні нашого краю”.
18.30 “Просто неба”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
19.30, 22.30 “Тема дня”.
19.45 “Що робити?”
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Час реформ”.
21.30 “Розмова без нотацій”.
22.00 “Вісті ТТБ”.
22.45 “Так було”.
23.00 “І слово було Бог”.
23.30 “Співає Валерій Кириченко”.
TV-4
П’ятниця, 21 лютого
06.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Знати більше.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Унікальна Україна».
10.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 «Гал-кліп».
12.40 «Сад, город, квітник»
13.10 Хіт-парад
14.00 Х/ф «Погана звичка». (1).
17.00 «Унікальна Україна».
17.30 «Відчиняй».
18.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.10 «Сільський календар».
20.40 «Індекс небезпеки».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Про кіно».
22.35 Х/ф «Жінка з тіні». (2).
00.15 Час-Tайм.
ттБ
06.05 “Джерело духовності”.
06.25 “Мій тренер  гімнастика”.
06.45 “Пісні нашого краю”.
07.00, 12.45, 16.00 “Вісті ТТБ”.
07.30 “Легенди Запоріжжя”.
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Пісні нашого краю”.
10.15 “Просто неба”.
10.30 “Час країни”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Загублені у часі”.

12.15 “Час реформ”.
13.00 “Так було”.
13.25 “Плекайте мову”.
13.30 “Музейні скарби”.
13.45 “Новини України”.
14.00 “Що робити?”
15.00 “Мова про мову”.
15.30 “Повір у себе”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.40 “Школа шляхетних
          дівчаток”.
16.50 “Маленька перерва”.
17.00 “Новини України”.
17.15 “Мікс”.
17.45 “Моє місто”.
17.55 “Хвилини з “Кобзарем”.
18.00 “Жива традиція”.
18.30 “Назбиране”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
19.30, 22.30 “Актуально”.
19.45 “Західний експрес”.
20.00 “Зустріч для вас”.
20.30 “Мій Шевченко”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Захисник Вітчизни 
          рятувальник”.
21.30 “Абетка здоров’я”.
22.45 “До народних джерел”.
23.00 “Обласні центри України. 
          Вінниця”.
23.30 “Акценти”.
TV-4
субота, 22 лютого
06.00 «Відчиняй».
06.30 «Про нас».
06.45, 9.15, 11.00 Ранковий фітнес.
07.00 Провінційні вісті.
07.35 Х/ф «Шереметьєво-2». (1).
09.00 Час-Tайм.
09.30 Знати більше.
10.30 Блага звістка з Р. Реннером.
11.15 «Про нас».
11.30 Зміни свій світ.
12.00 Новини Європи.
12.30 Х/ф «Відсутня ланка». (1).
14.00 «Цивільний захист».
14.15 «Смаки культур».
14.40 Мультфільми.
15.00 Х/ф «Підмінена королева». (1).
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 Суботній вечір.
22.10 Х/ф «Довірся чоловікові». (2).
00.10 Час-Тайм.
ттБ
06.05 “Джерело духовності”.
06.25 “Мій тренер  гімнастика”.
06.45 “Пісні нашого краю”.
07.00 “Вісті ТТБ”.
07.30 “До народних джерел”.
07.50 “Хвилини з ”Кобзарем”.
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Пісні нашого краю”.
10.15 “Назбиране”.
10.30 “Час країни”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Дитячі забави”.
12.30 “Музичний калейдоскоп”.
13.00 “Жива традиція”.
13.25 “Плекайте мову”.
13.30 “Зустріч для вас”.
14.00 “Обласні центри України.
        Вінниця”.
14.30 “Мікс”.
15.00 Концерт гурту “Ріка життя”.
16.00 “Скарби роду”.

16.30 “Казки Миколаївського
         зоопарку”.
17.00 “Фільм-дітям”.
18.15 “Пісні нашого краю”.
18.30 “Дім. Сад. Город”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.00 “Панорама подій”.
19.30 “Смак життя”.
20.00 “Крізь призму часу”.
20.15 “Спортивні меридіани”.
20.30 “Щляхами Тараса”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Поклик таланту”.
22.20 “Кулінарія від Андрія”.
22.30 “Твої люди, Черкащино”.
23.00 “Від класики до джазу”.
23.30 “Тетерів”.
TV-4
Неділя, 23 лютого
06.00 Х/ф «Відсутня ланка». (1).
07.45, 9.45 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 святої 
       літургії з архікатедрального 
       собору УГКЦ м. Тернополя.
11.40 Програма «Про нас».
12.00 Х/ф «Підмінена королева». (1).
13.30 «Чарівний ключик».
14.00 «Погляд зблизька» 
14.30 В/ф «Гаряче літо
         Норильська».
15.30 «Про нас».
16.00 «Формула здоров’я».
17.00 Вікно в Америку.
17.20 «Цивільний захист».
17.35 «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 «Новокаїн». (2).
23.45 Час-тайм.
ттБ
06.05 “Джерело духовності”.
06.25 “Мій тренер  гімнастика”.
06.45 “Пісні нашого краю”.
07.00 “Панорама подій”.
07.30 “Смак життя”.
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Крізь призму часу”.
10.15 “Дім. Сад. Город”.
10.30 “Шляхами Тараса”.
10.45 “Словами малечі 
         про цікаві речі”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Твої люди, Черкащино”.
12.30 “Дитячі забави”.
13.00 “Пісні нашого краю”.
13.25 “Плекайте мову”.
13.30 “Казки Миколаївського 
         зоопарку”.
14.00 “Поклик таланту”.
15.40 “Кулінарія від Андрія”.
16.00 “Мамина школа”.
16.30 “Театральні зустрічі”.
18.05 “Хвилини з “Кобзарем”.
18.10 “Cвіт професій”.
18.25 “Пісні нашого краю”.
18.30 “Моє місто”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.00 Ювілейний концерт
         українського народного
         хору “Калина”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Відверті діалоги”.
22.00 “Скарби роду”.
22.30 “Біля рідних джерел”.
23.00 “Мамина доля”.

Ут-1
06.05 Свiт православ`я.
06.35 Смiх з доставкою додому.
07.05 Панянка та кулiнар.
07.30 “Дружина”.
09.00 Шеф-кухар країни.
10.00 Околиця.
10.30 ОІ. Лижнi перегони.
12.10, 12.55 ОІ. Бобслей.
14.15 Подорожуй свiтом.
14.35 Як Ваше здоров`я?
15.35 Ближче до народу.
16.05 Дiловий свiт. Тиждень.
16.35 Ми хочем, щоб ви знали.
17.00 Олiмпiйська студiя.
18.00 Церемонiя закриття
           Олiмпiади 2014.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.55 “Надвечiр`я”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.40 Смiх з доставкою додому.
00.00 “Дружина”.

канал “1+1”
06.10 Х/ф “Принц i жебрак”.
07.40 М/ф.
08.10 М/с “Король-Лев.
        Тiмон i Пумба”.
09.00 Лотерея “Лото-Забава”.
10.00 М/ф.
10.15 Х/ф “Дiди-розбiйники”.
12.10 “Чотири весiлля 3”.
13.30 “Зiркова хронiка”.
14.30 “Машинi казки. 
          Маша i ведмiдь”.
15.25 Х/ф “Русалка”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.15 “Голос країни 4. 
        Перезавантаження”.
22.20 “Свiтське життя”.
23.20 “Що? Де? Коли?”
00.25 Х/ф “Скажи хоч щось”. (2).

інтер
08.35 “Школа доктора 
        Комаровського. 
       Невiдкладна допомога”.
09.15 Новини.
10.00 “Орел i решка. 
         На краю свiту”.
11.00 Т/с “Повернення 
          Мухтара 2”.
12.45 Т/с “Господиня 
          великого мiста”.
16.40 Новини. Спецвипуск.

17.00 Д/ф “Мiж землею i небом. 
Таємницi Церемонiї вiдкриття
          Олiмпiади”.
18.00 Церемонiя закриття 
       Зимових Олiмпiйських
        iгор в Сочi.
21.00 “Подробицi тижня”.
21.55 Х/ф “Перевiрка на любов”.
23.35 Х/ф “Ми з майбутнього”.

ICTV
06.05 Х/ф “Флiнстоуни”.
07.30 Дача.
08.00 Мульт особистостi.
08.30 Так$i.
08.55 Космонавти.
09.55 Зiрка YouTube.
11.05 Козирне життя.
11.35 Вам i не снилося!
12.10 Т/с “Лiсник”.
18.45 Факти тижня.
19.40 Т/с “Ми з майбутнього”.
22.50 Х/ф “Ми з майбутнього 2”.
00.30 Х/ф “Каратель”. (2).

стБ
06.15 Х/ф “Офiцери”.
07.55 “Їмо вдома”.
09.00 “Усе буде смачно!”
10.15 “Караоке на Майданi”.
11.10 Х/ф “Мама-детектив”.
15.15 Х/ф “Матуся моя”.
19.00 “Слiдство ведуть 
        екстрасенси”.
19.55 “Один за всiх”.
21.05 Х/ф “Дозволите 
         тебе поцiлувати... 
         на весiллi”.
22.55 Х/ф “Подорож 
        у закоханiсть”.
01.00 Х/ф “Офiцери”.

Новий канал
07.45 Церква Христова.
08.00 М/с “Том i Джерi”.
09.40 Файна Юкрайна.
11.55 Х/ф “Пенелопа”.
13.55 Х/ф “Затура: Космiчна п
         одорож”.
16.00 Х/ф “Завжди
         говори “так”.
18.00 Х/ф “Маска”. (2).
20.00 Х/ф “Жiнка-кiшка”.

трк «Україна»
06.45 Подiї.
07.05 Х/ф “Ми оголошуємо 
         вам вiйну”.
09.00 Ласкаво просимо з Аллою
        Крутою. О. Розенбаум.
10.00, 11.00 Таємницi зiрок.
12.00 Т/с “Дорожнiй патруль-4”.
14.00 Т/с “Друге повстання 
        Спартака”.
19.00 Подiї тижня.
20.00 Пристрастi на паркетi.
22.00 Т/с “Iнтерни”.
23.30 Великий футбол.

к1
06.30 “Top Shop”.
07.30 М/ф.
08.30 М/ф “Дон Кiхот”.
10.00 “Їмо вдома”.
11.30 “Розсмiши комiка”.
12.20 “Орел i решка. Шопiнг”.
13.15 “Орел i решка. СРСР”.
15.00 “КВК-2013”.
17.10 “Вечiрнiй квартал”.
18.45 Х/ф “Трансформери-2”.
         (2).
21.40 Т/с “Надприродне”. (2).
00.10 Х/ф “Любовна халепа”.

НтН
06.20 Х/ф “Три днi в Одесi”.
08.05 Т/с “Таємницi 
           слiдства-13”.
11.30 “Легенди карного 
     розшуку”. Останнiй законник.
12.00 “Агенти впливу”.
12.50 “Таємницi 
         кримiнального свiту”.
13.15 Х/ф “Вiтер пiвнiчний”.
15.00 Т/с “Державний захист-2”.
23.00 “Жорстокий спорт”.
00.00 Т/с “NCIS: полювання 
           на вбивцю-9”. (2).

тет
06.00 Х/ф “Золотi леза: 
        вогонь i лiд”.
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 “Бiлка та Стрiлка. 
         Пустотлива сiмейка”.
11.00 М/ф “Барбi: 
        Чудове Рiздво”.
12.20 Обережно, дiти!
13.15 Х/ф “Боги, мабуть, з’їхали
         з глузду”.
15.20 Х/ф “Твої, мої i нашi”.
17.05 Країна У.
19.00 Вiталька.
21.00 Розсмiши комiка.
23.00 Т/с “Секс i мiсто”. (2).

Перший канал 
(Україна)

04.00, 8.00, 10.00 Новини.
04.10 “Генiї i лиходiї”.
04.35 Х/ф “Гарячий снiг”.
06.15 “Армiйський магазин”.
06.45 “Смiховинки. ПIН-код”.
06.55 “Здоров’я”.
08.10 “Непутнi замiтки”.
08.30 Кiно в кольорi. 
        “Небесний тихохiд”.
10.15 Х/ф “Офiцери”.
12.10 “Владислав Третьяк. 
        Воротар без маски”.
13.20 Х/ф “Служили 
        два товаришi”.
15.15 “Олег Янковський. “Я, на
         свою бiду, безсмертний”.
16.20 Х/ф “Тайговий роман”.
19.00 “Час”.
19.15 Концерт “З пiснею 
        до перемоги!”
21.30 Х/ф “Водiй для Вiри”.
23.35 Комедiя “Не горюй!”

Наше  
улюблене кiно

06.00 Кiноповiсть “Справа 
         Румянцева”.
08.00 Драма “Маленька Вiра”.
10.20 Комедiя 
         “Шельменко-денщик”.
12.00 Мелодрама “Ольга
         i Костянтин”.
13.30 Т/с “Росiя молода”.
15.00 Комедiя “Здоров’я 
        бажаю!”
16.30 Х/ф “Чужi тут не ходять”.

18.00 Комедiя “Свiжина
        з салютом”.
20.00 Драма “Польоти увi снi
         i наяву”.
22.00 Комедiя “Iспанська 
       актриса для 
      росiйського мiнiстра”.
00.00 Мелодрама
        “Фронтовi подруги”.

ртр-Планета
06.05 Х/ф “Не вiдрiкаються 
         люблячи...”
09.00, 12.00 Вiстi.
09.10 Мiсцевий час. Вiстi 
       Москва. Тиждень у мiстi.
09.45 “Спiвоча зброя. 
        Ансамбль Александрова”.
10.35 Х/ф “Гранiтнi острови”.
12.20 Мiсцевий час. 
           Вiстi Москва.
12.25 “Двi жiнки i “Тигр”.
13.05 Т/с “Вiйськова розвiдка.
         Пiвнiчний фронт”.
19.20 Святковий концерт до
         дня захисника Вiтчизни.
21.00 Вiстi Тижня.
22.35 Х/ф “Наказано одружити”.
00.20 Х/ф “Чарiвник”.

канал “2+2”
06.00 М/ф.
07.00 Журнал Лiги Чемпiонiв 
        УЄФА 2013-2014.
07.30 “Маски-шоу”.
10.00 Т/с “Мисливцi за 
          старовиною”.
13.00 Х/ф “Пiрати семи 
        морiв: Чорна борода”.
16.40 Х/ф “Капiтан Грiм”.
19.00 Х/ф “Вулкан”.
21.30 “Профутбол”.
23.00 Х/ф “Бiла стрiла”. (2).

тонiс
06.00 Х/ф “Зимова вишня”.
07.35, 20.15 “Кумири”.
07.50, 20.00,5.50 “Цивiлiзацiя
           Incognita”.
08.00 “Соцiальний 
        пульс вихiдних”.
09.00 Таємницi Iсуса.
10.00 “Будь в курсi!”

10.40 “Щоденник для батькiв”.
11.15 Х/ф “Янтарнi крила”.
13.45 За сiм морiв.
15.00 Д/с “Африка. 
        Небезпечна реальнiсть”.
16.00, 0.00 Легенди ВIА 70-80-х.
17.50 “Моднi iсторiї з 
         Оксаною Новицькою”.
18.20 Вперед, на Олiмп! 
         Сочi-2014.
18.30 “Свiт за тиждень”.
19.00 Слiдами морських боїв.
20.40 “Свiтськi хронiки”.
21.00 Трагедiя росiйського 
       Ватсона (До 65-рiччя 
        В. Соломiна).
22.00 Х/ф “Сусiдка”. (2).

Нтв-свiт
06.00, 8.00, 11.00 Сьогоднi.
06.20 Казки Баженова.
06.50 Їхнi вдачi.
07.25 “Перша передача”.
08.25 Їмо вдома!
09.05 Дачна вiдповiдь.
10.10 “Рейс-612. Хронiка
         катастрофи”.
11.25 “Золотий пил”.
12.10 Т/с “Адвокат”.
16.00 “Очна ставка”.
17.00 “Сьогоднi. Пiдсумкова 
     програма” з К. Поздняковим.
17.55 Т/с “Iржа”. “Бiля 
        останньої межi”.
19.55 Т/с “Морськi 
        дияволи. Смерч долi”.
01.35 “Суд присяжних: 
          головна справа”.

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
10.00 Х/ф “Зiрочка моя
        ненаглядна”.
11.40 “Жарт за жартом”.
12.50 Т/с “Зимова вишня”.
20.10 Х/ф “Червоне i чорне”.

мега
06.00 Дивовижна iсторiя речей.
08.00 Мозколоми.
09.50, 21.30 Таємницi вермахту.
12.30 Невiдома Iндiя.
15.30 У пошуках пригод.
18.30 Шукачi.
19.00 Д/ф “Маестро”.
19.30 Д/ф “Визволителi”.
23.30 Гiтлер: сiмейнi таємницi.
00.30 Загадки планети.
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ПРОДАМ
* котли на тверде паливо від 

100 до 600 м2, парогенератор, 
буржуйку. Тел.: 49-65-20, 067-
267-64-95, 096-493-23-34.

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

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

* 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.

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

* пшеницю. Тел.: 097-317-
15-23.

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

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

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

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

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

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

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

* автомобіль “САЗ 3507”, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПЛЮ
* газову плиту 4-х камфорну.  

Тел. 067-366-15-69.

ПОСЛУГИ
* гроші готівкою на всі випад-

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

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

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

* 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 
№757
від 09.02.2014 р.
Кульки —  1, 17, 

75, 50, 46, 28, 48, 
24, 16, 45, 44, 7, 56, 
69, 23, 72, 61, 66, 

71, 3, 12, 64, 26, 58, 57, 49, 60, 
19.

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

виграно.
3 лінії з 2 підковами — 1 гравець 

— 317 438 грн.
3 лінії у 3 полях — 64 гравці — 3 

607 грн.
2 лінії у 2 полях — 4 363 гравці 

— 19 грн.
2 лінії — 885 гравців — 130 грн.
1 лінія — 104 601 гравець —  

8 грн. 
Бiлет № 0089956 — Рівненське. 

Розіграш
№1341
від 12.02.2014 р.
Лототрон Б.
Набір кульок: №2.
Виграшні номери: 

44, 41, 18, 26, 34, 51.
6 номерів — не виграно.
5 номерів —  3 гравці — 333 333 

грн.
4 номери — 144 гравці — 

385 грн.
3 номери — 3088 гравців —  

28 грн.
2 номери — 25143 гравці — 

8 грн.
Розіграш 
№1300
від 12.02.2014 р.
Виграшні номери:  

10, 33, 40, 26, 21, 
20.

Мегакулька — 7.
МЕГАДЖЕК — ПОТ — не виграно.
МЕГАПРИЗ — не виграно.
5 номерів — 5 гравців — 8 973 

грн.
4 номери — 210 гравців —  

233 грн.
3 номери — 3 624 гравці — 

22 грн.
5+ Мегакулька — 1 гравець 17 

946 грн.
4+ Мегакулька — 47 гравців — 466 

грн. 
3+Мегакулька — 772 гравці — 44 

грн.

Грайте і вигравайте ●

З компетентних джерел ●

Служба 101 ●

Придбати газету 
“Подільське слово” 
можна в усіх кіосках 

“Торгпреси”,  
м. Тернополя та всіх 
відділеннях зв’язку 

Тернопільської 
бласті.

Ігор ПРОЦИШИН, 
завідувач Тернопільського 

відділення Теребовлянського 
міжрайонного відділу ДУ 

“Тернопільський обласний 
лабораторний центр 

Держсанепідслужби України”. 

За інформацією Центру гри-
пу та гострих респіраторних 
вірусних інфекцій Держав-
ного закладу “Український 
центр з контролю та моніто-
рингу захворювань Мініс-
терства охорони здоров’я 
України”, в січні 2014 року 
показники захворюваності 
на грип та ГРВІ не переви-
щують епідемічні пороги в 
жодному регіоні України. 

Показник захворюваності на 
грип та ГРВІ (сумарно) серед на-
селення України складає 33,7 на 
10 тисяч. У Тернопільському ра-
йоні — 28,6 на 10 тисяч. Епідемію 
грипу слід чекати в січні-лютому, 
в березні прогнозується пік за-
хворювання на грип та інші рес-
піраторні захворювання.

Грип — гостре інфекційне за-
хворювання, передається 
повітряно-крапельним шляхом, 
має короткий інкубаційний пері-
од. Хвора людина, навіть із лег-

кою формою грипу, становить 
небезпеку для оточення впро-
довж усього періоду прояву 
симптомів, що в середньому ста-
новить 7 діб. 

Віруси паразитують в епітелію 
слизових оболонок носоглотки 
та верхніх дихальних шляхів, ви-
діляють сильні токсини, які вра-
жають кровоносні судини та ка-
піляри. В органах і тканинах ор-
ганізму токсин вірусу вражає 
капіляри та дрібні кровоносні су-
дини, а також різні відділи нер-
вової системи. Катаральні проя-
ви у дихальних шляхах, уражен-
ня нервової системи, розлад 
циркуляції крові у багатьох орга-
нах (головний мозок, легені, 
серце, наднирники тощо) зумов-
люють загальні клінічні симпто-
ми хвороби.

Важливо розпізнати хворобу 
на ранній стадії. Вона починаєть-
ся з високої температури і силь-
ного головного болю. Можуть 
виникати біль у м’язах, різь в 
очах, слабкість, сонливість. Під 
час хвороби треба пити більше 
рідини: гарячий чай з лимоном, 
малиною тощо. Всупереч поши-
реному переконанню, не треба 
збивати температуру, меншу 38 
градусів, адже при підвищенні 
температури організм виробляє 

власний антивірусний білок — ін-
терферон. На цьому етапі захво-
рювання не слід приймати ліки 
швидкої дії, адже вони не бо-
рються з причиною хвороби, а 
лише знімають її симптоми, що 
може призвести до серйозних 
ускладнень. 

Вірус грипу небезпечний, але 
не всесильний. При дотриманні 
простих рекомендацій можна 
легко уникнути зараження гри-
пом навіть під час епідемії. 

Навіть за відсутності ознак 
хвороби:

— уникати скупчень людей — 
задля зменшення ймовірності 
контактів із хворими, адже деякі 
з них є носіями вірусу ще до по-
яви очевидних симптомів. Це 
особливо актуально під час сезо-
ну захворюваності на грип та епі-
демій. За необхідності користу-
ватися одноразовими масками 
— щоб захистити себе чи оточу-
ючих від можливості інфекційно-
го зараження; 

— регулярно провітрювати 
приміщення і робити вологе при-
бирання — як у помешканні, так і 
в робочих приміщеннях, щоб по-
збутися навколо себе живих ві-
русів і бактерій, що можуть за-
лишатися активними впродовж 
кількох годин після перебування 

у приміщенні хворої людини; 
 — повноцінно харчуватися, 

висипатися, уникати перевтоми 
— для підвищення опірної здат-
ності організму. Це збільшить 
шанси запобігти як зараженню, 
так і важким формам хвороби та 
її ускладненням; 

— мати чисті руки — інфекція 
потрапляє в організм через рот, 
ніс та очі, яких ви час від часу 
торкаєтесь руками. Тими ж рука-
ми ви тримаєте гроші чи тримає-
тесь за поручні, на яких кілька 
годин зберігаються в активному 
стані віруси і бактерії, що зали-
шились від дотиків рук інших лю-
дей. Тому необхідно часто мити 
руки з милом або обробляти їх 
дезінфікуючим гелем із вмістом 
спирту; 

— користуватися тільки одно-
разовими паперовими серветка-
ми і рушниками після миття рук, 
а також, щоб прикривати облич-
чя під час кашлю, нежитю. Бага-
торазові серветки та рушники, 
особливо у громадських місцях, 
суттєво підвищують ризик вірус-
ного зараження і широкого роз-
повсюдження інфекції. У таких 
умовах в якості одноразових сер-
веток можна використовувати ту-
алетний папір.                                                                                                                                          

Утім, один принцип в ефектив-
ному протистоянні небезпечному 
вірусові все-таки залишається 
незмінним: відчули перші симпто-
ми хвороби — викличте лікаря.

Ще раз про грип

Внаслідок температурних 
перепадів на дахах буді-
вель, виступаючих архітек-
турних частинах будинків 
та на великих деревах ма-
сово утворюються крижані 
бурульки. Падаючи, вони 
можуть травмувати пере-
хожих. Падіння снігу чи 
льоду з даху може при-
звести не тільки до силь-
ного удару або струсу моз-
ку, але й до смерті.

Для того, щоб не потрапити в 
біду та уникнути травмування, 
Тернопільський районний відділ 
УДСНС України у Тернопільській 
області радить громадянам до-
тримуватись основних правил 
безпеки: проходячи повз будин-
ки чи біля високих дерев, необ-

хідно впевнитись у відсутності 
загрози падіння льодових на-
ростів; не ходити під дахом бу-
дівель, а також під балконами; 
не слід заходити за межі вста-
новлених огорож; якщо ви са-
мостійно збиваєте навислі бу-
рульки з вікон верхніх поверхів 
– бережіться випадання з вікон; 
батькам та вчителям треба роз-
повісти дітям про небезпеку па-
діння крижаної загрози.

Від бурульок і льоду страж-
дають не тільки люди, але і ма-
теріальні цінності. Тож власни-
кам автотранспорту не слід 
припарковувати свої машини 
близько біля будинків. 

Тернопільський РВ УДСНС 
України у Тернопільській 

області.

Крижана загроза Плотицька сільська рада оголошує конкурс на заміщення ва-
кантної посади посадової особи органів місцевого самоврядування 
— землевпорядника. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, 
подають такі документи: заяву про участь у конкурсі, в якій зазна-
чається про ознайомлення заявника зі встановленими законодав-
ством обмеженнями щодо прийняття на службу в органах місцево-
го самоврядування та проходження служби в органах місцевого 
самоврядування; заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з від-
повідними додатками; дві фотокартки (розміром 4x6); копію доку-
мента про освіту; відомості про доходи та зобов’язання фінансово-
го характеру щодо себе та членів своєї сім’ї; копію першої та другої 
сторінок паспорта громадянина України. Умови конкурсу — вища 
освіта, стаж роботи.

Документи приймаються впродовж місяця з дня опублікування 
оголошення. Довідки за телефоном 29-66-66.

Плотицька сільська рада оголошує конкурс на визначення екс-
пертної оцінки доріг в межах населеного пункту села Плотича.

Документи приймаються впродовж місяця з дня опублікування 
оголошення. Довідки за телефоном 29-66-66.

Мишковицька сільська рада має намір передати в оренду час-
тину нежитлового приміщення площею 55,4 кв. м, розміщеного за 
адресою: с. Мишковичі, вул. Січових Стрільців,16.

Оголошення ●
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Анатолій ЖИТКЕВИЧ, 
член Національної спілки 

письменників України, Торонто 
(Канада).

                
Про те, що Соломія Крушель-
ницька збирається до США й 
Канади, громадськості цих 
країн стало відомо наприкін-
ці 1927 року. До цієї поїздки 
співачка готувалася особли-
во ретельно та продумано. 
Так, іще 21 листопада того 
року в часописі “Свобода” 
було опублікувано статтю  
“Сальомея Крушельницька і 
Любка Колесса поширюють 
широко та далеко славу 
українського імені”, де в де-
що романтичному стилі 
йшлося про заслуги цих двох 
українських славетних мист-
кинь. А вже 27 грудня в тому 
ж часописі в оголошенні під 
заголовком “Сальомея Кру-
шельницька приїжджає в 
Америку на концерти” спові-
щалося: “23 грудня 1927 ро-
ку відома українська співач-
ка Сальомея Крушельницька 
поробила вже зарядження зі 
своїм імпресаріо — італій-
ським композитором Ічіліо 
Садуном і виїжджає на аме-
риканську концертову туру з 
Італії 10 січня 1928 року”. 
 
Про перший концертний виступ 

співачки українській спільноті 
“Свобода” повідомила вже на тре-
тій день нового 1928 року в оголо-
шенні, що концерт відбудеться в 
суботу 4 лютого в нью-йоркській 
залі “Мекка-Аудиторіум” о 8.30 ве-
чора. Слід зазначити, що Соломія 
обрала для своєї поїздки досить 
зручний час, коли широкі кола ша-
нувальників музичного мистецтва 
вже дещо відпочили від великої 
кількості мистецьких імпрез у пору 
Різдвяних і новорічних свят, а 
українська спільнота ще й чекала 
на врочисте відзначення десяти-
ліття від дня проголошення само-
стійності України, яке мало відбу-
тися 22 січня в залі “Стівенсент 
Гай Скул”. І ось нарешті “Свобо-
да” від 23 січня сповістила, що 20 
січня до Нью-Йорка прибула Со-
ломія Крушельницька італійським 
кораблем “Рома”, який приплив із 
Генуї. На пристані її зустріла група 
представників комітету Союзу 
українок Америки в складі Лотоць-
кої, Суботової, Стеткевич, Угор-
чак, Шутак і Яреми, які вручили 
співачці китицю квітів із синьо-
жовтою стрічкою, після чого її бу-
ло поселено в престижному 
“Грейт-Нордерн готелі”.   

Перший виступ Соломії Кру-
шельницької, як і планувалося 
спочатку, відбувся в суботу 4 лю-
того 1928-го року в концертній за-
лі “Мекка-Аудиторіум”. Вона роз-
почала його виконанням італій-
ських арій Клавдіо Монтеверді, 
після яких прозвучали “Нобіє” 
Отторіно Респігі, запальна й емо-
ційна іспанська “Хота” Мануеля де 
Фальї, “Пісня дударя” Ігнація Па-
деревського (польською), низка 
композицій французькою та ні-
мецькою мовами, романс “Бла-
китна, як небо, вода” (англійською) 
і десять українських пісень.

Як зазначалося в невеличкій 
рецензії поета й публіциста Васи-
ля Бобріва, опублікованій у часо-
писі “Свобода” від 8 лютого, кон-
церт розпочався без попереджу-
вальних дзвінків, а просто підня-
лася завіса й перед глядачами 
постала екзотична картина з паль-
мами й театральною бутафорією, 
між якими велично стояла співач-
ка. Коли ж після фортепіанного 
вступу зі сцени полилися то лагід-
ні, то притишені звуки пісні, при-
сутні в залі затамували подих. 

“Я не знаю минулого україн-
ської артистки й ніколи її не чув, 
— писав автор рецензії, — але на 
концерт ішов з готовою думкою. 
Чому? Сам не знаю. Може, тому, 
що вже знав таких співаків, як 
Олександр Мишуга та Модест 

Менцинський. Вони — 
ті, що присвятили своє 
життя тільки співу”.

Ще приємніше ста-
ло присутнім у залі, ко-
ли аудиторію заполо-
нила степова могутня 
пісня, що, як писав ре-
цензент, “не дає укра-
їнцям забути, хто вони 
такі, й не дозволяє їм 
загубитися чи загину-
ти”. 

А вже наступного 
дня в часописі “Амери-
ка” зазначалося, що 
присутні в залі слухали 
спів Соломії Крушель-
ницької з захопленням 
і ентузіазмом, а після 
закінчення концерту 
українська громада 
влаштувала в залі готе-
лю, де зупинилася спі-
вачка, вечірку, на якій 
було 70 українців із 
Нью-Йорка та околиць. 
З’явилася відповідна 
рецензія й у “Нью-Йорк 
Таймс”, де сповіщало-
ся, що Соломія Кру-
шельницька — це спі-
вачка з могутнім та 
гнучким голосом, яка 
прославилася на опер-
них сценах Італії й Південної Аме-
рики та є добре відомою в бага-
тьох країнах, навіть у тих, де вона 
ніколи не виступала.  

Досить змістовну статтю про 
цей концерт умістив часопис “Сво-
бода” від 8 лютого 1928 року, в 
якій повідомлялося: “Дня 4 лютого 
відбувся в Нью-Йорку концерт сві-
тової слави співачки Сальомеї 
Крушельницької. Він відбувся в 
прекрасній у арабському стилі по-
будованій залі. Серед публіки ви-
ділялися головно українці, але бу-
ли й чужинці різних народностей. 
Тільки шкода, що не було їх стіль-
ки, скільки повинно було бути”. 
Далі автор рецензії під псевдо 
Присутний, висловлював жаль, що 
зал не було заповнено повністю та 
заявляв, що співачок такого роду, 
як Крушельницька, можна почути 
тільки раз у сто років. Закінчува-
лася рецензія словами: “Хочете 
побачити весну, хочете дихнути 
рідною землею, не хочете забути 
життєві скрижалі, то не опустіть 
нагоди й коли де буде співати па-
ні Крушельницька, прийдіть, бо 
це прийшла до нас весна з рідно-
го краю”.

На завершення концерту укра-
їнці влаштували в готелі спільну 
вечірку, де  виступили голова СУА 
Олена Лотоцька, редактор часо-
пису “Свобода” Лука Мишуга, 
який привітав дорогу гостю сло-
вами: “Хай Вам доля стелить лав-
ри”, професор Осип Стеткевич із 
розповіддю про свою присутність 
на концерті співачки ще в її юні 
роки в Тернополі та популярний в 
Америці співак-баритон (наро-
джений у Львові) Михайло Зазу-
ляк. Завершилася вечірка співом 
“Многая літа” й урочистим вико-
нанням “Ще не вмерла Україна”, 
розпочатим співачкою й пітрима-
ним усіма присутніми в залі.

Знайомлячись із Нью-Йорком, 
Соломія не оминула увагою укра-
їнської книгарні “Сурма”, де роз-
мовляла з її власником Мироном 
Сурмачем. Про це у своїй книзі 
спогадів “Історія моєї “Сурми” 
пан Сурмач писав: “Мав я до діла 
зі славною співачкою Саломеєю 
Крушельницькою, яка в 1928 році 
гостювала в Америці й приходи-
ла до “Сурми”. Я запитав, чи має 
вона якісь свої платівки? Але во-
на нічого не мала. Усе десь там, 
в Італії, то я зв’язався з компані-
єю “Колумбія”, щоби випустити 
кілька платівок цієї славної спі-
вачки. Агент Нодиф, жид із Над-
дніпрянщини, що добре знав укра-
їнську мову, сказав мені прислати 
п. Крушельницьку до нього. Усе 
йшло дуже добре, але в тому ви-
падку, коли я радив, які пісні ви-
брати, у справу вмішався брат 

Крушельницької й інший експерт, і 
вони вибрали для співачки невід-
повідний репертуар, щось на зра-
зок Гуменюка з Жуковським, за-
мість того, щоб вибрати класичні 
українські народні пісні в гарній 
обробці знаних композиторів. За 
місяць вийшли дві платівки, які 
дехто купував, бо то була відома 
співачка, але для моїх покупців це 
були пісні не цікаві”.

Наступний виступ Соломії Кру-
шельницької відбувся 9 лютого у 
Філадельфії в залі “Лу-Лу Темпле-
гол”. Тут її голос звучав так само 
впевнено й велично, як і в першо-
му концерті в Нью-Йорку. “Публі-
ка захоплена мистецьким вико-
нанням і чудовим голосом пані 
Крушельницької, — сповіщалося в 
часописі “Америка” від 11 лютого 
1928 року. — А вже найбільше бу-
ла зачарована українськими піс-
нями, коли  співачка сіла за фор-
тепіано, щоб самій собі зааком-
панувати при співі народних пі-
сень, і, здавалося, що публіка 
була би сиділа до ранку, бо ніхто 
й ніколи так не співав українських 
народних пісень, як вона. Кожне її 
слово, кожен звук лилися просто 
до серця”. Відомо, що концерт у 
Філадельфії мав відбутися ще 28 
січня, але його було скасовано у 
зв’язку з сильною сніговою хурто-
виною й транспортними пробле-
мами. 

Не відмовлялася співачка й 
від участі в гостинних концертах 
на запрошення відомих осіб чи 
американських родин. Так, уже 
наступного після виступу у Філа-
дельфії дня вона співала на бен-
кеті на честь бельгійського ам-
басадора й княжни де Лінь. 
Акомпанував співачці піаніст Ві-
то Карневаллі. Цей її виступ так 
зачарував присутніх, що нью-
йоркський часопис “Ди Варльд” 
захоплено зазначав: “американ-
ці повинні вчитися від тої чужин-
ки, як треба співати американ-
ських пісень”.

Згодом у пресі з’явилися ого-
лошення, що Соломія охоче ві-
зьме участь у Шевченківських 
концертах-вечорницях, які можна 
було би влаштовувати спільно з 
місцевими хорами. Перший із них 
відбувся 19 лютого у Йонкерсі 
(околиця Нью-Йорка) за співучас-
ті хору імені М. Лисенка. У відгуку 
на цей виступ співачки присутній 
на концерті Михайло Гайворон-
ський писав: “Запрошений Спо-
літакевичем, котрий організував 
концерт Крушельницької, я ви-
брався з Нью-Йорка до Йонкер-
са, щоб ще раз мати нагоду по-
чути нашу славну артистку. Цей 
концерт улаштований в пам’ять 
67-х роковин смерті Т. Шевченка. 
Там я побачив багато знайомих із 

Нью-Йорка й околиці. Поміж них 
було й багато американців. Вели-
ка зала Філіпсбурга могла вмісти-
ти й значно більше, але сюди 
прийшли саме ті, які вміють шану-
вати свою пісню та все своє. При-
йшли, щоб побачити таку велику 
гостю, якою є наша артистка Со-
ломія Крушельницька.

Концерт був із двох відділів. У 
першому з них виступав україн-
ський хор із Йонкерса, серед яко-
го було багато молоді, що додало 
надії та принади, а це вказує на 
зацікавлення широкого загалу хо-
ровою справою. Такий хор є свід-
ченням розуміння ваги справи з 
боку диригента пана Фатюка. Це 
— уже третій із хорів, із яким, на 
мою втіху, довелося мені зустрі-
тися. Бачу, що є у нас кому з хо-
рами працювати у Йонкерсі, 
Джерсі Сіті та Брукліні.

Друга частина концерту — не-
наче довершення великої святині 
— це виступ нашої світової слави 
співачки Сальомеї Крушельниць-
кої. Якби зібрати голоси найбіль-
ших музичних критиків про її спів, 
що перед нею схиляли голови, то 
вийшла би велика книга про її го-
лос і незрівнянний рівень культу-
ри. Усі на всі лади хвалили красу 
її голосу, яким можна любувати-
ся, але це неможливо висловити 
словами”. 

Далі в рецензії відомого ком-
позитора йшлося про те, що після 
відспівання оригінальних творів 
під акомпанемент прегарної піа-
ністки Віри Стеткевич, засіла Со-
ломія Крушельницька до фортепі-
ано й співала народні пісні, сама 
собі приграючи. І була в тих піс-
нях відчутна її любов до рідного 
народу, що, в свою чергу, прине-
сло слухачам зворушення, захо-
плення та велику  насолоду. “Без 
кінця слухалось би її співу, — пи-
сав М. Гайворонський, — бо душі 
так мило, серцю так легко, а дум-
кам так широко! Маємо скарбни-
цю — нашу народну творчість — 
повну найкращого змісту, чер-
паймо із неї усі, бо багатство не 
буде вичерпане ніколи. Народ, 
так кажуть чужі, що має такий 
скарб, дав неоціненний вклад у 
вселюдські духовні надбання. Як 
діти, слухали ми пісень нашої спі-
вачки та любувалися, немов най-
солодшим голосом рідної матері. 
Очевидно, що тільки велич може 
так діяти на слухачів і тільки гені-
альність може бути такою при-
ступною усім, без різниці віку, 
освіти, культури, таланту, вдачі та 
особистого смаку”.

Після концерту в Йонкерсі Со-
ломія вирішила ближче ознайоми-
тися з Нью-Йорком і побувати в 
його знаменитих концертних за-
лах, зокрема, в “Метрополітен-
опері”, на сцені якого саме в той 
час із успіхом виступав її приятель 
і партнер по сцені Адам Дідур. Тут 
же протягом довгих років працю-
вав славетний Артуро Тосканіні, 
який колись добивався її любові. 
Не мала вона на нього образи. 
Але, як дехто стверджував, саме 
Артуро добився того, аби Соломію 
ніколи не почули на сцені цього 
знаменитого на весь світ театру. 
Можливо, є в цьому частка прав-
ди, бо, як стверджують біографи, 
знаменитий диригент чесно зізна-
вався, що Соломія була єдиною 
жінкою, в яку він по-справжньому 
був закоханий.

Була у співачки й ще одна мета 
— записати на платівки кілька 
українських народних пісень. Зу-
стріч і розмова з Мироном Сурма-
чем ще більше її заохотила до 
того. Тим паче, що в Нью-Йорку 
було набагато легше знайти ор-
кестр для музичного супроводу. 
Імовірно, якраз там вона записала 
в компанії “Колумбія” чотири укра-
їнські народні пісні, оригінали за-
пису яких було передано до філії 
компанії в Чикаго для серійного 
виробництва. 

Продовження в наступному 
номері газети “Подільське  
слово“.

Як їй доля стелила лаври
До 85-річчя концертного туру  

Соломії Крушельницької містами США та Канади

Такою побачила Соломію  
Крушельницьку глядацька публіка 

США у лютому 1928 року.

Вітаємо! ●
З днем наро-

дження щиро віта-
ємо директора 
Великоглибочець-
кої ЗОШ І-ІІІ ст. ім. 
Я. Стецька, голову 
постійної депутат-
ської комісії з питань 
соціально-економічного 
розвитку, фінансів, бю-
джету і міжбюджетних відносин 
Тернопільської районної ради  
Надію Романівну ТИЩУК.

Хай Бог пошле Вам літа щасливі
І рівну стрічку сонячних доріг,
Нехай удача на життєвій ниві,
Неначе килим, стелиться до ніг.

З повагою — колективи 
редакції газети “Подільське 

слово” і ТРР “Джерело”.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження провідного методиста  
центральної  районної  бібліотеки, 
голову  профспілкового  комітету  
працівників  культури  Тернопіль-
ського району Любу Григорівну 
БИК. 

Нехай дороги стеляться крилато,
Будуть чисті, рівні, як струна,
Хай добро не обминає хату,
Як не обминає світ весна. 
Хай життя буде схоже на свято,
Доля щастя принесе багато,
Теплом зігріє і любов’ю
І подарує міцного здоров’я.

З  повагою – колективи відділу 
культури Тернопільської РДА, 
районного будинку культури, 

працівники культури  
Тернопільського району.

Щиро і сердечно вітаємо з 
днем народження директора  
будинку культури с. Плотича  
Богдана Антоновича БУГАЯ.  

Хай б’ється джерелом життя бурхливо,
Красивим буде весь життєвий шлях,
Багатим, щедрим, наче хлібна нива, 
Чарівним, як мелодія в піснях.

З  повагою – колективи відділу 
культури Тернопільської РДА, 
районного будинку культури, 

профком працівників культури  
Тернопільського району.

Педагогічний колектив  
Ігровицької ЗОШ І-ІІ ст. щиро ві-
тає з днем народження вчителя 
англійської мови Галину  
Орестівну ОЛІХОВСЬКУ.

Хай серце зігрівається любов’ю,
Хай радує веселий, добрий світ,
Натхнення, щастя, спокою, здоров’я,
Добробуту, кохання, довгих літ. 

Безпека руху ●

Тарас ІВАНИШИН,  
державтоінспектор РВ ДАІ  
в Тернопільському районі.

Сьогодні, на жаль, далеко не 
всі дотримуються  правил до-
рожнього руху, внаслідок чого 
зростає ризик дорожньо-
транспортних пригод. Для то-
го, щоб убезпечити життя во-
діїв та пасажирів, передбачені 
ремені і подушки безпеки. У 
більшості випадків вони убері-
гають від травм і навіть ряту-
ють життя. А як же маленькі 
пасажири?

Дитина — пасажир абсолютно 
беззахисний, безпека якого зале-
жить від дорослих, від того, наскіль-
ки уважний і дисциплінований во-
дій, чи подбав він про те, щоб га-
рантувати безпеку дитині. На жаль, 
дорослі не завжди виявляють на-
лежну відповідальність, і тоді діти 
потрапляють в біду.

Державтоінспекція нагадує, що 
будь-яка поїздка пов’язана з пев-
ним ризиком. Дуже важливо завжди 
використовувати паски безпеки. 
Заднє сидіння не може бути винят-
ком. При правильному використанні 
ремінь безпеки утримує людину в 
кріслі у випадку ДТП, не дає їй пе-
реміщатися і отримати травми вна-
слідок ударів об деталі салону.

Перевозячи дитину в салоні ав-
томобіля, не нехтуйте правилами 
безпеки. З раннього віку привчайте 
дітей до використання утримуючих 
засобів. Відтак, дорослішаючи, діти 
не ігноруватимуть ременів безпеки, 
сідаючи в автомобіль. Так ми вихо-
ваємо дисциплінованих водіїв та 
дбайливих у майбутньому батьків.

Коли 
пасажир — 

дитина
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Бажано відкласти справи, пов’язані з 
грішми, бо ваша підвищена імпульсивність 
може зіграти з вами злий жарт. Непоганий 
період для творчих людей — у вас виникне 
ідея, що піднесе вас на новий щабель у 
творчому сходженні.

Маєте можливість досягти успіху у про-
фесійній сфері, що, у свою чергу, принесе 
вагомі фінансові прибутки. Однак треба за-
уважити, що вам слід обходити стороною 
заклади, де ви раніше витрачали чимало 
грошей. У другій половині тижня ймовірна 
гостра розмова, що може негативно вплину-
ти на стосунки з близькими.

На початку тижня не завадить бути уваж-
ними та обережними, особливо з грішми. 
Ситуація може підштовхнути вас до марно-
тратства або до реалізації необдуманого 
плану. Наразі небажано змінювати роботу, 
та й загалом відмовтесь від радикальних 
кроків у всьому. Надмірна емоційність може 
призвести до конфліктів.

Будете мати зустріч з людиною, яка дасть 
вам потрібну інформацію або припідніме за-
вісу таємничості над аферою проти вас з 
боку оточуючих. У стосунках з друзями будь-
те стримані, не дозволяйте собі зайвого. 
Бажано не розпочинати і не вирішувати важ-
ливих справ. У вихідні добре відпочиньте.

Волею долі будете змушені вести активні 
перемовини з людьми діаметрально проти-
лежної точки зору. Намагайтесь за будь-яку 
ціну уникнути конфлікту, бо розвиток подій 

може бути не на вашу користь. Цей тиждень, 
однак, найкращий для відновлення давніх 
товариських зв’язків або для пожвавлення 
якоїсь занедбаної справи.

Перші дні тижня можна з успіхом вико-
ристати для того, щоб обдумати свої пла-
ни успішного проведення зустрічей та пе-
реговорів. Будь-яку інформацію, що надій-
шла здалеку або від малознайомих осіб, 
бажано ретельно перевіряти. Будьте уваж-
ні за кермом.

Можливо, доведеться відкласти на пев-
ний час усі фінансові справи, бо їх хід не 
буде влаштовувати вас. Люди малого та 
середнього бізнесу будуть мати розмову з 
діловими партнерами. Друга половина 
тижня обіцяє пожвавлення в особистих 
стосунках. Декому доведеться вирушати в 
дорогу, а іншим бути готовими до візиту 
важливої для вас особи.

У перші дні тижня будете дуже активни-
ми, в деяких випадках ваша активність ма-
тиме агресивний відтінок. Не беріться за 
справу, на виконання якої не вистачить ні 
фінансових можливостей, ні фізичних сил. 
Вам будуть підказувати нові цікаві ідеї.

Найкращим чином можете проявити 
себе в ролі посередника або дипломата. 
Вам вдасться розплутати якусь хитрому-
дру аферу, яку плетуть проти вас опо-
ненти. У професійній діяльності вам мо-
жуть дати пораду, до якої ви просто 
зобов’язані будете прислухатись. У дру-
гій половині тижня остерігайтесь небез-
печних ситуацій.

Бажано з критичної точки зору подивити-
ся на перспективність вкладених вами зао-
щаджень у якусь справу. А загалом цього 
тижня не проводьте жодних фінансових опе-
рацій і бажано навіть приховати частину при-
бутків. У взаєминах з близькими будьте 
стримані і доброзичливі.

Матимете успіх, якщо будете діяти рішуче 
і сміливо, а в певних ситуаціях, ймовірно, 
необхідна буде розумна частка ризику. Хтось 
отримає інформацію із неперевірених дже-
рел, яку, однак, доведеться взяти до уваги. 
На роботі намагайтеся не конфліктувати, у 
вас не вистачить аргументів, щоб довести 
свою правоту.

Ви поринете в пошук нових джерел ін-
формації для покращення свого фінансового 
становища або шукатимете підробітку чи 
роботу за сумісництвом. Бажано тримати 
свої задуми в таємниці, не розголошувати їх. 
Спілкування з людьми, які належать до ва-
ших однодумців, може дати новий імпульс 
до започаткування цікавої справи.

від Івана Круп'яка з 17 по 23 лютого

Гороскоп ●

СТРІЛЕЦЬ (ЖОВНІР) 
(23.11 — 21.12)

СКОРПІОН (ЗЕМЛЕДУХ) 
(24.10 — 22.11)

Астрологічний прогноз

ТЕЛЕЦЬ (ТУР) 
(21.04 — 20.05)

БЛИЗНЮКИ (ДВІЙНЯТА) 
(21.05 — 21.06)

РАК (ЧИСТОВОД) 
(22.06 — 22.07)

ТЕРЕЗИ (КАНТАР) 
(24.09 — 23.10)

ВОДОЛІЙ (ВОДОНОС) 
(21.01 — 19.02)

РИБИ 
(20.02 — 20.03)

ОВЕН (БАРАН)
(21.03 — 20.04)

КОЗЕРІГ (ЦАПОК) 
 (22.12 — 20.01)

ЛЕВ (ЗВІРОЦАР) 
(23.07 — 23.08)

ПАННА (ХЛІБОНОША) 
(24.08 — 23.09)

Усміхніться
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вміщений у №6 

від 07 лютого 2014 року.

Дівчина, яка зірвалася з дієти, на смерть 
загризла торт.

Дід Василь зробив татуювання у вигля-
ді штрих-коду, і тепер не може вийти із 
Сільпо.

Дівчата поділяються на два типи: госпо-
дарські та романтичні. Перші, побачивши 
брудну поверхню, протирають її, а другі ма-
люють на ній пальцем сердечко.

— Мамо, а якщо черв’яка розрізати, то 
його половинки будуть дружити?

— З тобою — ні.

Редактор поетові:
— Ви вже кому-небудь читали свої вірші?
— Ні, а що?
— Просто у вас око підбите...

У коридорі школи стоїть пузатий дядько. 
Вчителька, яка йшла повз нього, запитала:

— Дитину чекаєте?
— Та ні, я з дитинства такий пузатий.

Порада дієтолога: щоб схуднути, потріб-
но не їсти всього три речі — сніданок, обід 
та вечерю...

На уроці фізики вчитель:
— Силою води рухаються турбіни, що ви-

робляють електрострум. Електрика запа-
лює ліхтарі й лампи. Діти, хто знає, а як ще 
за допомогою води можна отримати світ-
ло?

— Помити вікна в квартирі.
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Вітаємо! ●Виховна година ●

Ольга БУТІКОВА,  
педагог-організатор 

Білецької ЗОШ І-ІІ 
ступенів.

Вже стало тради-
цією в Білецькій 
ЗОШ І-ІІ ступенів 
Тернопільського 
району проводити 
тиждень духовно-
го виховання. 
Цього року у рам-
ках тижня прове-
дено обласний 
семінар методис-
тів із християн-
ської етики.

Перед учасниками 
семінару виступили 
завідувач лабораторії 
виховної роботи і гро-
мадянської освіти 
Тернопільського об-
ласного комунально-
го інституту післяди-
пломної педагогічної 
освіти Ольга Іванівна 
Тимчишин, завідуюча 
Тернопільським ра-
йонним методичним кабінетом 
Галина Іванівна Кубелко, мето-
дист Тернопільського РМК Ірина 
Богданівна Руцька, отець-митрат 
Роман, директор Білецької за-
гальноосвітньої школи І-ІІ ступе-
нів Ореста Романівна Мартинюк.

Із теплом і молитвою гостей 
зустрів отець-митрат Роман  
Гриджук у церкві св. Миколая,  

розповів історію церкви села Бі-
ла, святою водою благословив 
усіх присутніх. Новорічними ко-
лядками та віншуванням приві-
тали учні школи, оформили ви-
ставку дитячих робіт на новорічно-
різдвяну тематику. На завершен-
ня всі гості відвідали урок на те-
му “Мудрість як Божий дар” у 5 
класі, який провела вчителька 

Оксана Ярославівна Бачун. Під 
час семінару всім учасникам зі-
брання вручили невеличкі пода-
рунки від отця-митрата Романа і 
директора школи Орести Рома-
нівни Мартинюк.

Гості відвідали меморіальний 
музей Соломії Крушельницької,  
екскурсію провела директор му-
зею Надія Яківна Зюбровська.

За нормами духовної етики
Вчитель зарубіжної літератури та християнської етики  

Білецької ЗОШ І-ІІ ст. Оксана Ярославівна Бачун та учні 5 класу.

Під час семінару (зліва направо) завідуюча Тернопільським районним  
методичним кабінетом Галина Іванівна Кубелко, завідувач лабораторії 

виховної роботи і громадянської освіти Тернопільського обласного  
комунального інституту післядипломної педагогічної освіти Ольга Іванівна 

Тимчишин, методист Тернопільського РМК Ірина Богданівна Руцька.

Учні Білецької ЗОШ І-ІІ ступенів, вчителі та працівники клубу с. Біла 
 вітали учасників семінару різдвяною колядою та віншуваннями.

Надсилаємо щирі 
привітання з днем на-
родження головній 
медичній сестрі 
ТРТМО Тетяні  
Юріївні МОРОЗ.

Хай довгою буде життєва

                    стежина,

Хай радістю кожна наповниться мить,

І все, чим багата й щаслива людина,

В щедротах своїх хай Господь освятить.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Щиро і сердечно вітаємо з днем 
народження депутата Байковець-
кої сільської ради Олега  
Борисовича ЛАНДЯКА.

Хай б’ється джерелом життя бурхливо,

Щасливим буде весь життєвий шлях, 

Багатим, щедрим, наче хлібна нива,

Красивим, як мелодія в піснях.

З повагою – колектив 
Байковецької сільської ради.

Щиро і сердечно вітаємо з днем 
народження учасницю дитячого 
фольклорно-етнографічного колек-
тиву “Чернелівські забави”  
БК с. Чернелів-Руський Мар’яну 
СЛОБОДУ.

Нехай дороги стеляться крилато,

Будуть чисті, рівні, як струна,

Хай добро не обминає хату,

Як не обминає світ весна. 

Хай життя буде схоже на свято,

Доля щастя принесе багато,

Теплом зігріє і любов’ю

І подарує міцного здоров’я. 
З повагою – дирекція будинку 
культури с. Чернелів-Руський.

Педагогічний колектив Острів-
ської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з 
днем народження шкільного біблі-
отекаря Мар’яну Володимирівну 
ГУДЗЬ.

Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,

Щоб радісний настрій у серці не згас,

Все світле, гарне, що треба людині,

Нехай неодмінно приходить до Вас!

Щиро вітаємо з днем  
народження депутатів  
Гаї-Шевченківської сільської ради 
Надію Степанівну ОСТАПИШИН, 
Ярослава Йосиповича  
СВИНЧАКА.

Хай Вам щасливо стеляться дороги,

Життя, неначе щедрий сад, цвіте,

Хай обминають прикрощі й тривоги,

А в долю світить сонце золоте.

Нехай здоров’я завжди добрим буде,

Хай у роботі ладиться усе,

За справи добрі хай шанують люди,

В сім’ю хай доля затишок несе.

З повагою — колектив  
Гаї-Шевченківської сільської 

ради, члени виконкому, 
депутатський корпус.

Колектив відділу освіти Терно-
пільської райдержадміністрації щи-
ро вітає з днем народження за-
ступника головного бухгалтера 
Олену Михайлівну ШИМУХУ.

Хай щастя вікує у Вашому домі

І радість хай з Вами буде завжди,

Здоров’я міцного і щедрої долі

Хай Бог посилає на довгі роки.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження секретаря Тернопільського 
районного методичного кабінету 
Любов Іванівну КУЗЬ.

Бажаємо здоров’я, добра, довголіття,

Хай вистачить щастя на ціле століття,

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

І радість на серці, і хліб на столі.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 

методичного кабінету.

Вітаємо з днем народження за-
відуючу діагностичним відділенням 
ТРТМО Галину Іванівну ОСІНЧУК, 
завідуючу  ФАПом с. Малий Ходач-
ків Олександру Петрівну  
ЯЦИШИНУ, завідуючу ФАПом с. 
Велика Лука Лесю Іванівну  
ПРИШЛЯК.

З роси, з води на добру сотню літ

Людського щастя, благ земних рікою,

Здоров’я зичимо міцного, як граніт,

Й удача не ішла щоб стороною!

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Вітаємо з днем народження 
лікаря-хірурга ТРТМО Олега  
Борисовича МОРОЗА, зубного 
техніка Ігоря Анатолійовича 
МУЛЯРА, фельдшерів ШМД 
Оксану Богданівну ДУДАР,  
Тетяну Іванівну ГОЛОЙДУ,  
бухгалтера Ольгу Іванівну  
ПОЛИГАЧ.

Щоб радість лиш приносило життя,

Щоби цвіли й буяли почуття,

Аби здійснились заповітні мрії

Й перетворились у реальність всі надії.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Вітаємо з днем народження  
медичних сестер ТРТМО  
Ніну Аркадіївну ВОЛОВЕЦЬ, 
Оксану Юріївну КУХАРУК, мед-
сестру загальної практики-
сімейної медицини Галину 
Олексіївну ДАРМОГРАЙ, мо-
лодшу медсестру Надію Васи-
лівну ГРЕЛЮ, молодшу медсе-
стру Великоберезовицької 
АЗПСМ Ярославу Степанівну 
КЕРНИЧНУ, сторожа ТРТМО  
Василя Степановича  
ЦИБУЛЬСЬКОГО, водіїв Василя 
Дмитровича САСА, Василя  
Васильовича КОТОВСЬКОГО.

Хай Бог Вам посила добро і щастя,

Міцне здоров’я, море благ земних,

А щедрі дні, мов рушники квітчасті,

Нехай ще довго стеляться до ніг.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Щиро і сердечно вітаємо з 
днем народження депутатів Ігро-
вицької сільської ради Надію 
Мирославівну МАКСИМИК, 
Олександра Олександровича 
БУРМАКУ.

Добра і щастя зичим в цю годину, 

Надії, сонця, радості, тепла. 

Хай Бог благословить усю родину, 

А Вам — міцне здоров’я посила.

Щоб на роботі, вдома, серед друзів 

Ви відчували ласку і тепло, 

Щоб у житті на Вашім виднокрузі 

Панували щастя і добро.

З повагою — колектив 
Ігровицької сільської ради, 

депутатський корпус.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження педагога-організатора 
НВК “Домаморицька ЗОШ  
І-ІІ ступенів-ДНЗ” Іванну  
Володимирівну ШИМКО.

Хай пливе щасливо Твій життєвий 

човен

І минає легко береги круті,

І любові буде хай завжди він повен,

Це найголовніше у людськім житті.

Нехай в душі завжди горять

Іскринки радості й чекання,

Нехай не знає серце зрад,

А тільки радість і кохання.

З повагою – педагогічний 
колектив НВК “Домаморицька 

ЗОШ І-ІІ ступенів-ДНЗ”. 

Щиро вітаємо з днем наро-
дження вчителя початкових кла-
сів НВК “Домаморицька ЗОШ  
І-ІІ ступенів-ДНЗ” Наталію  
Богданівну ТКАЧ.  

Нехай волошками цвітуть 

літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні крапельки страждань.

Життя хай квітне, мов вишневий сад,

І кожен день усміхнено радіє,

А доля подарує зорепад

Здоров’я, миру, успіхів, надії.

З повагою – педагогічний 
колектив НВК “Домаморицька 

ЗОШ І-ІІ ступенів-ДНЗ”. 

Колектив територіального 
центру соціального обслугову-
вання (надання соціальних по-
слуг) Тернопільського району 
щиро вітає з днем народження  
соціального робітника Любов 
Василівну БУТРИН із  
с. Стегниківці.

Зичимо здоров’я, щастя, довголіття,

Настрою веселого на повне століття,

Щоб життя було веселим, радісним, 

багатим,

І щоб кожен день прожитий 

Вам здавався святом.


