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ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО На Тернопільщині 
створюється Самооборона 
Майдану обласного рівня
Про створення загонів самооборони Тер-

нопільської області заявив голова Терно-
пільської обласної ради Василь Хомінець. 
Штаб місцевої самооборони перебуває у 
підпорядкуванні Самооборони Майдану на 
чолі з Андрієм Парубієм і є частиною верти-
калі цієї загальноукраїнської структури.

Завданнями місцевої Самооборони є 
збереження громадського порядку та без-
пеки населення не лише міста, а й області 
загалом, запобігання випадкам мародер-
ства. Штаб Тернопільської обласної Самоо-
борони Майдану розташований у приміщенні облради. 

Запис до лав Тернопільської самооборони проводиться у наметі біля 
приміщенні облради та за тел. (097)828-69-46 (цілодобово). Чоловіків, 
готових вступити до Самооборони, закликають при першій нагоді реє-
струватись. Також небайдужі можуть приносити їжу та продукти для 
самооборонців до приміщення облради.

Ірина ЮРКО. 
Фото Андрія 

ОМЕЛЬНИЦЬКОГО.

П
онад тримісячне 
протистояння між 
Майданом і режи-
мом Януковича під-

готувало умови для зміни 
влади в країні. Новообраний 
голова парламенту 
Олександр Турчинов вико-
нує повноваження прези-
дента України, триває фор-
мування уряду народної 
довіри, звільняють 
політв’язнів. Є надія, що 
політики зможуть реформу-
вати державні інституції 
так, щоб гармонізувати від-
носини між владою і сус-
пільством.

На часі – затвердження скла-
ду Кабміну. Джерела кажуть, що 
знайти людей на посади склад-
но – річ у тім, що увага до міні-
стрів буде більш, ніж пильна, 
адже в країні економічна криза, 
незабаром вибори президента 
та, можливо, Верховної Ради. 
Наприклад, від посади глави Мі-
ністерства фінансів відмовився, 
за даними джерел “Сегодня”, 
депутат від УДАРу Віктор Пинзе-
ник. “Як добре, що ми залиши-
лися осторонь розподілу порт-
фелів!”, — написав 26 лютого у 
“Facebook” його однопартієць 
Павло Розенко. І справді, “уда-
рівці” в новий Кабмін не потра-
пляють. 

Список майбутніх міністрів,  
оголошений на Майдані 26 лю-
того дещо відрізняється від то-
го, який оголосили у Верховній 
раді 27 лютого. Прем’єр-
міністром України став Арсеній 
Яценюк. Перший-віце-прем’єр-
міністр України — Віталій Ярема, 
віце-прем’єром з регіональної 
політики став мер Вінниці Воло-
димир Гройсман, ще одним 
віце-прем’єром – нардеп від 
“Свободи” Олександр Сич, мі-
ністр Кабінету міністрів —  
екс-депутат від БЮТ (2007-2012 
рр.) Остап Семерак. 

Частина претендентів назва-
на Майданом. Наприклад, Мініс-
терство молоді та спорту відда-
ли лідеру “Автомайдану” Дмитру 
Булатову. Керувати МОЗ дору-
чили очільнику медслужби Май-

дану і відомому лікарю Олегу 
Мусію. Міністром освіти стає 
президент Києво-Могилянської 
академії Сергій Квіт. У міністри 
культури іде заслужений артист 
України Євген Нищук: під час 
Помаранчевої революції його 
називали “голосом Майдану”, 
він же став і “голосом Євромай-
дану”. Головою МЗС призначили 
Андрія Дещицю (був прес-
секретарем МЗС, а також по-
слом України у Фінляндії та Іс-
ландії), міністром економіки – 
президента Київської школи 

економіки Павла Шеремета. 
Мін’юст очолив депутат від 

“Батьківщини” Павло Петренко 
(юрист, на виборах у 2012-му 
очолював юрдепартамент “Бать-
ківщини”). Мінекології віддали 
“свободівцю” Андрію Мохнику, 
Мінагрополітики – його одно-
партійцю Ігорю Швайці. У МВС 
залишиться депутат від “Бать-
ківщини” Арсен Аваков.

Частина людей, яким пропо-
нують посади, вже встигла по-
казати себе у виконавчій владі, 
або попрацювати при “помаран-

чевих”. Наприклад, у Мінсоцпо-
літики повертається депутат від 
“Батьківщини” Людмила Дени-
сова. 

Мінфін очолить перший за-
ступник голови секретаріату Ві-
ктора Ющенка в 2006-2010 ро-
ках Олександр Шлапак.Мінпали-
во отримав колишній міністр 
енергетики в уряді “помаранче-
вих” Юрій Продан. Виконувачем 
обов’язків Міністра оборони 
став адмірал Ігор Тенюх.

Політологи список оцінюють 
обережно. “Галасу через такі 

призначення буде багато, а як 
вони покажуть себе на практиці 
– подивимося, – сказав голова 
правління Центру прикладних 
політичних досліджень “Пента”, 
кандидат філософських наук, 
доцент політології Володимир 
Фесенко. – Те, що Яценюк стане 
прем’єром, непогано. Подиви-
мося, чи вдасться йому об’єднати 
такий уряд. Мені здається, що 
частина міністрів швидко піде з 
різних причин. А в цілому Каб-
мін, думаю, протримається до 
літа”. 

Старший на блокпості Тернопіль-Смиківці Віталій Ворожбит (третій зліва), старший дільничний Тернопільського  
РВ УМВС України в Тернопільській області, капітан міліції Ярослав Дусановський (крайній праворуч)  

разом із представниками охорони громадського правопорядку патрулюють в’їзд до обласного центру.
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Ірина ЮРКО.  
Фото автора.

21 лютого відбулося перше 
пленарне засідання 20 сесії 
Тернопільської районної ра-
ди шостого скликання. В ці 
дні разом із побратимами з 
усіх куточків України на ба-
рикадах у Києві оборону 
тримали 3 чоти сотні Терно-
пільського району на чолі з 
командиром загону Народ-
ної самооборони Тернопіль-
ської районної ради Ігорем  
Попком. На барикадах  
Майдану в цей день були 
депутати Тернопільської ра-
йонної ради Роман Наконеч-
ний, Богдан Лихий, мешкан-
ці сіл  Байківці, Чистилів, 
Велика Лука, Почапинці, 
Мишковичі, Великі Гаї, Ми-
ролюбівка, інших населених 
пунктів району — мужні чо-
ловіки, які полишили дру-
жин, малих дітей, матерів, 
роботу та стали на захист 
справедливості. 

Фракція ПР 
саморозпустилася
Сесію розпочали хвилиною 

мовчання за загиблими на Май-
дані Незалежності в Києві та під-
тримали проголошення 22-24 лю-
того Днями жалоби за загиблими 
у протестах. 

Голова Тернопільської  
районної ради Василь Дідух під 
час сесії зачитав заяву уповнова-
женого представника депутат-
ської фракції Партії регіонів у 
Тернопільській районній раді Ві-
ктора Щепановського про само-
розпуск фракції. “Депутатська 
фракція Партії регіонів у Терно-
пільській районній раді повідо-
мляє про саморозпуск з 5 лютого 
2014 року, копія протоколу від 5 
лютого 2014 р. додається”, — 
йдеться у заяві. Відтак, регіоналів 
було відсторонено від права очо-
лювати комісії та бути в президії 
Тернопільської районної ради, на 
їх місця обрано інших депутатів. 
Зокрема, головою постійної комі-
сії з питань промисловості, інвес-
тицій, підприємництва, будівни-
цтва, транспорту і зв’язку обрали 
Петра Стукала з фракції ВО “Сво-
бода”. Комісію з питань агропро-
мислового розвитку очолила На-
таля Янкевич — фракція “Наша 
Україна”. Ігор Гриник з фракції 
Українська народна партія — но-
вий керівник депутатської комісії 
з питань регламенту, депутат-
ської етики та організації роботи 
районної ради і місцевого само-
врядування. На сесії депутати за-
твердили оновлений склад пре-
зидії Тернопільської районної ра-
ди, до якої увійшли Василь Дідух, 
Роман Наконечний, Надія Тищук, 
Ігор Гриник, Петро Стукало, На-
таля Янкевич, Богдан Ящик, Сте-

пан Бородай, Олег Скубіш, Роман 
Сисак, Олександр Гасілін, Ігор 
Войтович, Петро Куфель, Андрій 
Злонкевич, Юрій Михайлюк, Ар-
сен Чудик, Микола Костик, Ігор 
Сторожко, Богдан Лихий, Юрій 
Малецький.

Повнота влади —  
у районної ради

Перед тим, як перейти до роз-
гляду питань порядку денного, до 
учасників сесії звернулися пред-
ставники фракцій у Тернопіль-
ській районній раді. Зокрема, 
уповноважений представник 
фракції ВО “Батьківщина” Юрій 
Малецький навів приклад роботи 
сесії Волинської обласної ради, 
під час якої керівники обласної 
міліції, прокуратури, СБУ та об-
ласної ради підписали спільну за-
яву і домовилися разом з активіс-
тами забезпечувати порядок у 
Волинській області.

Як зазначив, виступаючи пе-
ред учасниками сесії, представ-
ник “Правого сектора” Іван Сута, 
штаб місцевої Самооборони у 
Тернополі перебуває у підпоряд-
куванні Самооборони Майдану на 
чолі з Андрієм  Парубієм і є час-
тиною вертикалі цієї загальноу-
країнської структури. “Завданням 
місцевої Самооборони є збере-
ження громадського порядку та 
безпеки населення не лише міс-
та, а й області загалом, запобі-
гання випадкам мародерства”, — 
наголосив Іван Сута. 

Депутат з фракції ВО “Свобо-
да” Роман Твардовський запро-
понував, щоб  під час сесії до 
порядку денного можна було вно-
сити додаткові питання “у зв’язку 
з надзвичайно складною ситуаці-
єю в країні”.

На сесії прийнято рішення про 
те, що усю повноту влади бере 
на себе Тернопільська районна 
рада, керуючись ст. 5 Конституції 
України, Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Украї-
ні”. 

Право і обов’язок
— Під час зборів асоціації сіль-

ських і селищних рад Тернопіль-
ського району за участю 34 сіль-
ських і селищних голів сформульо-
вано звернення до депутатів Тер-
нопільської районної ради, щоб 
внести зміни до регламенту робо-
ти Тернопільської районної ради і 
надалі враховувати пропозиції 
асоціації сільських і селищних рад 
Тернопільського району під час 
формування порядку денного сесії 
районної ради, — сказав, звертаю-
чись до депутатів, голова асоціації 
сільських і селищних рад Терно-
пільського району, Великобірків-
ський селищний голова Роман 
Мацелюх. — Пропонуємо також 
включити командира загону На-
родної самооборони Тернопіль-
ського району Ігоря Попка як окре-
му сторону під час домовленостей 
щодо врегулювання соціально-

політичної ситуації разом з керів-
ництвом прокуратури і міліції Тер-
нопільського району. 

Роман Мацелюх від імені асоці-
ації сільських і селищних голів 
Тернопільського району запропо-
нував внести до порядку денного 
сесії питання щодо висловлення 
недовіри голові Тернопільської ра-
йонної ради. Для внесення у по-
рядок денний сесії цього питання 
не вистачило голосів. 

Начальник Тернопільського ра-
йонного відділу внутрішніх справ, 
п ідполковник м іл іц і ї  
Руслан Балик повідомив учасників 
сесії, що жоден працівник міліції 
району не брав і не братиме учас-
ті в протистоянні на Майдані, осо-
бовий склад районного відділу й 
надалі забезпечуватиме громад-
ський порядок у районі.

Під час сесії прокурор Терно-
пільського району Андрій Шокало 
запевнив, що неправомірні дії що-
до жителів району з боку прокура-
тури району не застосовувались і 
застосовуватися не будуть. “У Тер-
нопільському районі кримінальних 
проваджень в юридичній категорії 
за весь період дії Майдану у Києві 
не реєструвалося”, — зазначив Ан-
дрій Шокало. 

Враховуючи те, що рішення се-
сії Тернопільської районної ради 
від 31 січня 2014 року про ство-
рення загону Народної самообо-
рони Тернопільської районної ра-
ди було опротестоване органами 
прокуратури, депутати повторно 
проголосували за це рішення.

На часі — люстрація
На сесії депутати прийняли 

рішення щодо внесення змін до 
районного бюджету на 2014 рік. 
Рішенням сесії із засновників га-
зети “Подільське слово” виведе-
но Тернопільську райдержадмі-
ністрацію. Прийнято заяву до 
краян, лейтмотив якої: “Януко-
вич та його партія регіонів пере-
йшли межу, кинули країну у вир 
беззаконня, …діють московськи-
ми кадебістськими методами, 
розв’язуючи братовбивство. Єд-
наймося, гуртуймося, ставаймо 
на захист Майдану, жодна влада 
не може перемогти мільйонів 
українців”.

Як зазначив депутат Терно-
пільської районної ради від ВО 
“Батькіщина” Іван Крисак, сесія 
стала початком люстрації депу-
татів та посадовців у Тернопіль-
ському районі. 

Представник депутатської 
групи “Медицина XXI століття”, 
депутат від “Нашої України” Ігор 
Сторожко зазначив, що люстра-
ція була актуальною ще у 2004 
році. Однак, застерігаючи колег 
від необдуманих дій сьогодні, 
Ігор Сторожко зауважив, що нині 
багато хто вже поспішає безпід-
ставно видавати себе мало не 
героєм Майдану і чимдуж пере-
фарбовується, забуваючи, з ким 
був учора.

Усю повноту влади  
в Тернопільському районі взяла  

на себе Тернопільська районна рада

Колектив будинку культури с. Байківці висловлює щире співчут-
тя художньому керівнику Марії Сергіївні Вацик з приводу важкої і 
непоправної втрати — смерті матері.

Педагогічний колектив Жовтневої ЗОШ І-ІІ ст. висловлює щирі 
співчуття педагогу-організатору, вчителю християнської етики 
Оксані Степанівні Волошин з приводу тяжкої і непоправної втрати 
— передчасної смерті її чоловіка.

Колективи редакції газети “Подільське слово” і ТРР “Джерело” 
співчувають головному бухгалтеру Анастасії Іванівні Балагурі з 
приводу тяжкої втрати — смерті батька Івана Петровича  
Білобровки. Висловлюємо співчуття усім рідним і близьким.

Андрій 
ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 

Фото автора.
 
Вже минув тиждень, 
як в Україну при-
йшло революційне 
затишшя. Та попри 
це, люди не збира-
ються розходитися 
по домівках. Рево-
люція триває, адже 
ще не всі вимоги 
народу виконані. 
Українці хочуть бра-
ти активну участь у 
керуванні своєю 
державою. Загони 
Народної самообо-
рони патрулюють 
міста, стежать за 
порядком на вули-
цях. 

В’їзди до Тернополя 
контролюють активісти. 
Створено чотири блок-
пости, де проводиться 
контроль.

— Контроль прово-
дять представники тернопільсько-
го Автомайдану, Народної самоо-
борони та охорони громадського 
порядку, — розповідає старший на 
блокпості Тернопіль-Смиківці Віта-
лій Ворожбит. — Стежимо, щоб 
водії не порушували правил до-
рожнього руху, здійснюємо пере-
вірку вантажівок, автобусів на на-
явність зброї, так званих “тітушок” 
та інших небезпечних речей. 
Контроль проводимо разом із пра-
цівниками ДАІ та міліції. Наразі до-
водилось затримувати лише не-
тверезих водіїв, яких тут же було 
передано державтоінспекції, яка 
складає протокол на правопоруш-
ника. Наш блокпост усім забезпе-
чений: є дрова, якими розпалюємо 
бочку, щоб зігрітися. Небайдужі 
люди приносять їжу. 

Про те, як проводиться охорона 
правопорядку в Тернопільському 
районі, читачам “Подільського сло-
ва” розповів командир загону На-
родної самооборони Тернопіль-
ської районної ради Ігор Попко: 

— У Тернопільському районі на 
в’їздах до Тернополя створено чо-
тири блокпости: з боку Великої 
Березовиці, Білої, Смиківців та 
Львівської траси. До патрулюван-
ня залучаємо хлопців старших 18 
років, які не мають судимості і не 
притягувалися до кримінальної 

відповідальності. Контактуємо з 
райвідділом міліції. Під час розмо-
ви начальник Тернопільського 
райвідділу міліції Руслан Балик за-
певнив нас, що міліція на стороні 
народу. Він направив на кожен із 
блокпостів по два міліціонери, які 
разом із активістами стежать за 
порядком. Співпрацюємо з облас-
ними загонами Народної самоо-
борони, тернопільським “Правим 
сектором”. 

У п’ятницю, 21 лютого, ми ра-
зом із автомайданівцями забезпе-
чили супровід колони із загиблими 
тернополянами, яких привезли із 
Києва. Мешканці сіл Тернопіль-
ського району із запаленими свіч-
ками супроводжували колону. Бай-
ковецька громада власними зусил-
лями зібрала кошти, які передано 
сім’ям загиблих. Минулого поне-
ділка було вирішено, що на Дошці 
пошани біля будівлі Тернопільської 
районної ради розмістимо фото 
Героїв Небесної Сотні. Це рішення 
було прийнято під час зустрічі із 
заступником голови районної ради 
Романом Наконечним. Поки що 
обдумуємо ряд інших заходів щодо 
вшанування пам’яті загиблих на 
Майдані. Якщо вдасться заручити-
ся спонсорською підтримкою, роз-
глянемо питання встановлення в 
Тернопільському районі пам’ятника 
Героям Небесної Сотні. 

В’їзди до Тернополя 
патрулюють активісти

Командир загону Народної  
самооборони Тернопільської  
районної ради Ігор Попко.

Новини ●
У вівторок, 25 лютого, в •	

Україні офіційно розпочалася 
передвиборча кампанія. Від 
цього дня можна висувати 
кандидатів у президенти. На 
позачергові вибори Верховна 
Рада виділила  1,965 млрд. 
грн. Нагадаємо, позачергові 
президентські вибори мають 
відбутися 25 травня. 

27 лютого Верховна Рада •	
України ухвалила закон про 
реабілітацію політичних 
в’язнів (раніше амністованих). 
За таке рішення проголосува-
ли 277 народних депутатів з 
394 зареєстрованих в залі за-
сідань у четвер, повідомляє 
“Інтерфакс-Україна”.

Верховна Рада прийняла •	
постанову про державну до-
помогу сім’ям загиблих і по-
терпілим під час акцій протес-
ту. Держава виплатить сім’ям 
загиблих по одному мільйону 
гривень. Мітингувальники, які 

отримали тяжкі тілесні ушко-
дження, можуть розраховува-
ти на 700 тис. грн. матеріаль-
ної допомоги. За ушкодження 
середньої тяжкості — 500 тис. 
грн., за легкі – 200 тис. грн.

27 лютого Віталій Ярема •	
погодився увійти в уряд на-
родної довіри на посаду пер-
шого віце-прем’єра. Про це 
повідомив голова фракції 
“Батьківщина” Арсеній Яце-
нюк, передає “Українська 
правда”. Щодо посади міні-
стра доходів і зборів Яценюк 
повідомив, що це міністер-
ство буде ліквідовано, а на 
його місці утворять податкову 
та митну служби. 

27 лютого о 5 год. ранку •	
невідомі зі зброєю захопили 
будівлі Верховної Ради Криму 
і Ради міністрів АРК у Сімфе-
рополі та вимагали проведен-
ня референдуму про незалеж-
ність Криму.

У сесійній залі Тернопільської районної ради 21 лютого 2014 року. 



П’ятниця, 28 лютого 2014 року3 Тема дня
Гаряча тема ● Ми — українці ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

Минулий тиждень став най-
кривавішим в історії Украї-
ни. Всього за декілька днів 
загинуло більше сотні мир-
них українців. Багато акти-
вістів повернулися додому 
не лише з тілесними рана-
ми, а й ранами душевними. 
Проте всі, хто побував у 
Києві під час протестів, од-
ностайні в одному: Майдан 
об’єднав український на-
род, дав змогу відчути 
власну ідентичність. Про 
це читачам “Подільського 
слова” розповів житель се-
ла Мишковичі Тернопіль-
ського району, який брав 
активну участь у столично-
му Євромайдані,  член Тер-
нопільської районної орга-
нізації ВО “Батьківщина” (з 
2003 року) Андрій Васи-
льович Кравець.

— Пане Андрію, декілька 
слів про себе.

— Зараз мені 51 рік. Я уро-
дженець Мишкович. Закінчив 
Львівське техучилище № 50, де 
здобув спеціальність монтажни-
ка радіоприладів. Свого часу 
працював на Дрогобицькому то-
карному заводі. Сьогодні на пен-
сії, не працюю. Захоплююсь ну-
мізматикою, історією. З дитин-
ства полюбляв спорт, було ба-
жання взяти участь в Афганській 
війні, але мене не взяли до вій-
ська через незадовільний стан 
здоров’я. У 18 років зламав но-
ги, зараз я інвалід ІІІ групи. 

— Як вирішили поїхати на 
Майдан?

— Я побував на Майдані чо-
тири рази. Вперше поїхав 2 
грудня минулого року. Мене, як 
і всіх інших, хто зібрався тоді на 
Майдані Незалежності, обурив 
цинічний розгін мирних демон-
странтів й безкарність тих, хто 
це зробив. До цього часу на 
Майдані відбувались лише кон-
церти, тож спочатку бажання 
їхати до Києва не було. Мене 
вразила одностайність людей у 
боротьбі за власну гідність, за 
власні права. Побувавши на 
Майдані раз, відчувши ту непо-
вторну атмосферу, хотілося по-
вернутися сюди ще раз. Був 
серед активістів 17 січня, коли 
відбувалися протести проти 
прийнятих владою антинарод-
них, диктаторських законів. Та 
найважчим був минулий тиж-
день, коли загинуло багато лю-

дей. У вівторок, 18 лютого, ра-
зом з усіма йшов на пікет Вер-
ховної Ради, ніс прапор Терно-
пільської області. Під час сути-
чок у Маріїнському парку я 
отримав поранення, у мене влу-
чили каменем.

— Не страшно було?
— Та ні. Страшно на дивані 

перед телевізором. На Майдані 
страх зникає. В перші хвилини, 
після того, як у мене влучили 
каменем, я навіть не помічав 
крові на обличчі. На Майдані не 
відчуваєш утоми. Попри хворі 
ноги, безперестанку проходив 
два дні підряд і не відчував, що 
втомився. Вдома годинку-другу 
попрацюєш, і то більший біль у 
ногах. Майдан загартовує, спри-
яє самоорганізації. Дух свобо-
ди, боротьби за власну гідність 
згуртовує людей, вони без слів 
розуміють одне одного.

— Чи сподівалися, що вла-
да вдасться до таких цинічних 
дій, які призведуть до загибе-
лі більш, ніж сотні людей?

— Ні. Ніхто навіть і не думав, 
що стрілятимуть із вогнепальної 
зброї. Це ж скільки ненависті 
треба мати до власного народу, 
щоб так чинити?! Люди вже дав-
но не чекали нічого доброго від 
переговорів, які вела опозиція з 
владою. Які це переговори, коли 
тебе не чують? Людям треба бу-
ло із самого початку діяти рішу-
че. Режим Януковича будувався 
на страхові. Влада хотіла окупу-
вати всю Україну, і щоб люди при 
цьому мовчали. Та хіба можна 
мовчати, коли в тебе нахабно 
відбирають свободу? 

— На Вашу думку, що чекає 
Україну в майбутньому?

— Майбутнє України на 99% 
залежить від нас, від українсько-
го народу. Майдан перебудував 
свідомість українців, які згурту-
валися в боротьбі проти вну-
трішнього ворога, яким був ре-
жим Януковича. Що насамперед 
потрібно людині для нормально-
го життя? Правда і воля. Буде 
правда, буде воля — решта здо-
будемо власними силами. Не 
треба тішити себе ілюзіями, що 
нас таких добрих одразу ві-
зьмуть у Євросоюз. У першу 
чергу, потрібно зробити Європу 
в Україні, а тоді вже буде Украї-
на в Європі. Нам треба рівняти-
ся на кращих, і не лише на Єв-
ропу. Чим, наприклад, погані 
цінності в Японії? Якщо на тере-
нах Європи переважають цін-
ності матеріальні, то в Японії — 
духовні. То чому ми не можемо 
переймати і їхніх досвід? Щоб 

жити добре, не обов’язково бути 
членом ЄС. От Великобританія 
поза Євросоюзом, але хіба там 
живуть погано? Україна почина-
ється з кожного з нас. Я завжди 
кажу: “Починай будувати Україну 
із себе!”. Треба зробити Бать-
ківщину такою, щоб нею захо-
плювався весь світ.

— Як Ви гадаєте, коли буде 
така Україна?

— Така Україна буде тоді, ко-
ли кожен перебуватиме на сво-
єму місці. Керувати державою 
мають професіонали, незаанґа-
жовані політикою. Посадовець 
має послуговуватися такими 
критеріями, як патріотизм, ідей-
ність, освіченість. Ось це має 
бути на першому місці, а не 
власні амбіції. Я проти того, 
щоб державою керували бізнес-
мени, олігархи. Ще із самого 
малечку і батьки, і вчителі пови-
нні надати дітям належне патрі-
отичне виховання. Влада має 
бути українською на ділі, а не 
на словах. Думаю, за роки не-
залежності у нас виросло поко-
ління молодих, активних, осві-
чених людей. Саме за ними 
майбутнє України, за ними но-
ва, європейська Україна, адже 
наша молодь уже не має в собі 
тої “радянщини”, яка засіла все-
редині попередніх поколінь. Во-
ни мають брати посилену участь 
у будівництві держави. Має бу-
ти ідеологічна стратегія розви-
тку держави, чітко окреслений 
вектор руху. Єдина думка, єди-
на ідея, єдиний народ.    

— І на завершення: на Ва-
шу думку, який сценарій фор-
мування нової влади найо-
птимальніший для України 
зараз?

— Сьогодні, за новою Консти-
туцією України, посади голови 
Верховної Ради і прем’єр-
міністра важливіші президент-
ської. Проте, на мою думку, по-
сада президента в Україні необ-
хідна. Добре, коли є не одна 
думка, а декілька, коли є проти-
вага поглядів. Думаю, найопти-
мальніший варіант формування 
влади в Україні: Арсеній Яценюк 
— Прем’єр-міністр, Петро Поро-
шенко — Президент. Але голо-
вне — не нові імена в уряді. Го-
ловне прозорість, народність 
нової влади. Влада не може 
протиставляти себе народові. 
Разом із народом вона має бу-
дувати нову, по-справжньому 
незалежну, вільну, самодостат-
ню Україну, адже саме за неї 
віддали своє життя Герої Небес-
ної Сотні.

Андрій Кравець:  
“Страшно на дивані  
перед телевізором.  

На Майдані страх зникає”

Три місяці Україна була у вог-
ні. Повстав великий, волелюбний 
і непереможний народ. Розпоча-
лась боротьба з бандитською 
владою, очолюваною Віктором 
Януковичем. Особливо криваві 
дні і ночі були 18-20 лютого. За-
гинули молоді люди, які мріяли 
жити у вільній, незалежній країні. 
Їх називають Небесною Сотнею, 
Небесними Ангелами, бо вони і 
звідти охороняють Майдан і 
звертаються до своїх матерів: 

“Мамочко, вибач за чорну 
хустину,

За те, що віднині будеш 
сама.

Тебе я любив. І любив
 Україну.

Вона, як і ти, була в мене 
одна…”

Люди глибоко сумують за за-
гиблими, вшановують їх світлу 
пам’ять, плачуть і тужать, прино-
сять квіти і свічки.

У суботу о 18 годині в Баворо-
ві під звуки церковних дзвонів 
жителі села молилися за упокій 
душ загиблих на Майдані. До лю-
дей звернувся отець-декан Ва-
силь Брегін. Також на вервечках 
молились за мир і спокій в Укра-
їні. Відтак о. Василь заспівав піс-
ню “Боже, нам єдність подай”. 
Разом з отцем співав хор і всі 
присутні люди. Панувала атмос-
фера піднесення і скорботи. 

Організатор поминальних за-
ходів — Марія Заблоцька.

 
Громада села Баворів.

Баворів: молитва  
за загиблими

Відбувся брифінг командира 
Самооборони Майдану Терно-
пільщини Олександра Варакути, 
на якому він закликав усі стихій-
но організовані групи до патру-
лювання міста та області, всту-
пати до Самооборони Майдану, 
штаб якої знаходиться у примі-
щенні Тернопільської обласної 
ради. На зустрічі наголосили на 
тому, що Самооборона Майдану 
Тернопільщини  є надполітичним 
утворенням, яке є місцевою оди-
ницею всеукраїнської Самообо-
рони, що створилася на Майда-
ні. У брифінгу також взяли участь 
комендант штабу Іван Ковалик, 
речник обласної Самооборони 
Олег Вітвіцький та о. Іван Гуня.

Представники Самооборони 
поінформували на зустрічі про 
принципи своєї діяльності, осно-
вними завданнями якої залиша-
ються налагодження ротації лю-
дей до Києва, збір коштів на 
потреби самооборонців на Май-
дані та забезпечення порядку в 
області. Командир Самооборони 
Майдану Тернопільщини Олек-
сандр Варакута зазначив, що 
йому вдалося налагодити кон-
такт із представниками УСБУ та 
командиром внутрішніх військ 
Тернопільської області.

Телефон для реєстрації в 
загони Самооборони та для 
отримання додаткової інфор-
мації  (068) 705-88-04.

Брифінг ●

Самооборона 
Тернопільщини – 

надполітичне утворення

Безпека руху ●

Учасники “блокпоста” Са-
мооборони Майдану Терно-
пільщини допомогли по-
страждалим у ДТП, що тра-
пилася у селі Великі Гаї 22 
лютого близько 22 години. 
За словами самооборонців, 
два чоловіки в стані алко-
гольного сп’яніння врізали-
ся на автомобілі у бетонний 
розподілювач містка (в на-
роді “острівець”). Їм надали 
першу медичну допомогу, 
викликали на місце ДТП 
службу ДАІ та супроводили 
постраждалих до медзакла-
ду. На місці залишився са-
мооборонівець для регулю-
вання руху.

Через деякий час у Великих 
Гаях відбулась ще одна дорожньо-
транспортна пригода за участі 
нетверезого водія. Авто пролеті-
ло повз контрольно-пропускний 
пункт Самооборони, не зупинив-
шись на вимогу чергуючих. На-
здогнали його уже біля місцевої 
церкви, де автомобіль злетів у 
кювет. За словами самооборон-

ців із КПП, водій не постраждав. 
“Ми викликали інспекторів ДАІ, 
які приїхали разом із автомайда-
нівцями. Відвезли водія на об-
стеження, яке засвідчило наяв-
ність алкоголю в його організмі. 
Жодних документів у чоловіка не 
знайшли. Водій говорив, що не 
взяв їх, бо не бачить у цьому 
сенсу, адже на вулицях немає 
жодного даішника”, — розповідає 
черговий Самооборони Майдану 
Андрій.

“Зараз ми побачили приклад 
ефективності самооборони. І це 
не обов’язково має бути контр-
оль за “тітушками”, адже голо-
вним завданням самооборонців 
на патрулюванні є забезпечення 
громадського порядку не лише 
на вулицях міста”, — зазначив 
керівник Самооборони Майдану 
на Тернопільщині Іван Ковалик, 
який теж був на місці пригоди.

тел.: (068)705-88-04
e-mail: samooboronate@

gmail.com  
Інформцентр Самооборони 

Майдану Тернопільщини.

Самооборона Майдану 
допомогла постраждалим 

у ДТП у Великих Гаях

SOS! ●

У Самообороні Майдану Тер-
нопільщини створено центр реа-
білітації для учасників протисто-
янь на Євромайдані та їх родин, 
який діє за двома напрямками: 
психологічний та духовний. 

Психологічний напрямок — до-
помога як учасникам дій на Май-
дані, так і їхнім близьким з метою 
зняття психологічної напруги піс-
ля подій силового протистояння. 
Роботу здійснюватимуть психо-
логи, які з власної ініціативи вже 
запропонували свої послуги. 

Допомога здійснюватиметься 

безкоштовно, основний час при-
йому — із 17.00 до 20.00 у будні. 
Записатись можна, зателефону-
вавши на “гарячу лінію” Самоо-
борони, — (068) 705-88-04 (при 
потребі — анонімно). 

Духовний напрямок — спілку-
вання із священиками, відвіду-
вання святинь. 

Деталі та реєстрація за номе-
ром “гарячої лінії” Самооборони 
(068) 705-88-04.

Інформцентр Самооборони 
Майдану Тернопільщини.

Реабілітаційний центр  
для учасників Майдану при 

Самообороні Тернопільщини

На Театральному майдані в Тернополі Андрій Кравець розгорнув  
прапор ВО “Батьківщина”, з яким його побратими були на барикадах у Києві.
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Освіта ●

Юні таланти ●

Статистична панорама ●

Людмила РАДЬО,  
заступник директора з 

навчально-методичної роботи 
НВК “Великобірківська ЗОШ 

І-ІІІ ст.-гімназія ім. С. Балея”, 
відповідальна за роботу 

Тернопільської філії МАН.

Науково-дослідницька чи 
дослідницько-пошукова ро-
бота вимагає великих затрат 
часу. Це справа не одного 
дня. Це система самоосвіти 
й добре продуманий план 
дій, це ретельні, іноді навіть 
скрупульозні підрахунки, 
тривалі й досить часто не 
надто цікаві спостереження, 
це вдалі й невдалі експери-
менти й досліди, доведені чи 
заперечені гіпотези, само-
стійні висновки й відкриття. 
А отже, це нелегка праця. 
Вона під силу лише витрива-
лим і рішучим, тим, хто ви-
рішив реалізувати себе, свій 
науковий потенціал, присвя-
тити час науковій роботі.
 
Саме такими учнями пишаєть-

ся сьогодні Великобірківська 
школа-гімназія. Відрадно, що в 
такий складний час ці юнаки і ді-
вчата цікавляться історією та гео-
графією рідного краю, хочуть 
глибше пізнати багатство рідної 
мови, розмаїття фольклору тощо. 

14 учнів нашого навчального за-
кладу представили свої роботи 
на обласному етапі конкурсу-
захисту науково-дослідницьких 
робіт МАН України. До другого 
туру вийшли 12 учасників – учнів 
8-11 класів, які в суботу, 22 люто-
го, у школі № 5 м. Тернополя за-
хищали свої роботи. Хвилювання, 
тремтіння рук, несправність 
комп’ютера безпосередньо пе-
ред захистом, надокучливі дзвін-
ки від рідних, сльози радості й 
розчарувань, несподіванки й обу-
рення, шквал розмаїтих емоцій і 
нарешті такі бажані результати. І 
учасники, і наукові керівники, за-
тамувавши подих, слухають голо-
ву журі. Знаємо, що учасник по-
винен набрати 85 балів, аби по-
сісти І місце, 80 балів – ІІ, 75 – ІІІ. 
Це комплексна оцінка, до якої 
входять бали за контрольну робо-
ту з базової дисципліни (макси-
мум 30), за заочне оцінювання 
науково-дослідницької роботи 
(максимум 25) та за самий захист 
(максимум 45). 

Радіємо перемозі! Вперше в іс-
торії освіти Тернопільського райо-
ну наші учні посіли І місце на об-
ласному етапі. Десятикласниці Ка-
терина Жидчук та Вероніка Маце-
люх здобули перемогу відповідно в 
номінаціях “Українська мова” та 
“Гідрологія”. Катерина Жидчук 
упродовж двох років досліджувала 

мотивацію подвійних імен мешкан-
ців селища Великі Бірки, Вероніка 
Мацелюх вивчала гідрологічні осо-
бливості річки Гнізна та заказника 
“На куті”. Друге місце посіли вось-
микласниця Олена Зьола у номіна-
ції “Математика” з дослідницькою 
роботою на тему “Способи 
розв’язання квадратних рівнянь”, 
дев’ятикласниця Ольга Барбарош 
— у номінації “Фольклористика” з 
науковою роботою “Інтерпретація 
народної балади у творчості укра-
їнських письменників ХХ століття”. 
Третє місце вибороли одинадцяти-
класниця Оксана Карпишин у номі-
нації “Гідрологія” з темою “Водні 
ресурси Тернопільської області”, 
дев’ятикласниці Юлія Мацелюх у 
секції “Валеологія” з темою “Пра-
цездатність, втома і перевтома 
школярів, спричинена навчальним 
процесом” та Олена Хом’як у номі-
нації “Математика” з дослідженням 
на тему “Рівняння, що містять змін-
ну під знаком модуля”. П’ятеро 
учасників не стали призерами, од-
нак журі відзначило їхні досліджен-
ня за оригінальність розкриття те-
ми, самостійність, наукову новиз-
ну. Члени журі надали учасникам 
ґрунтовні рецензії, рекомендації 
щодо напрямків дальших дослі-
джень. Другий етап завершився, 
але ми переконані, що попереду 
нові відкриття, знахідки, дослі-
дження, нові перемоги.

Перемога – це наполегливість 
і праця над собою

Учасниці обласного етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт  
МАН України (зліва направо) Юля Мацелюх, Олена Зьола, Оля Барбарош, 

 Олена Хом’як, Оксана Карпишин, Вероніка Мацелюх, Катя Жидчук.

Володимир БОГАЙЧУК, 
старший експерт сектору №1 

відділу ТКЗ ОВС НДЕКЦ при 
УМВС України в Тернопільській 

області, старший лейтенант 
міліції.

Інформацію про високі офі-
ційні досягнення підрозділів 
Експертної служби МВС 
України ви можете отримати 
на офіційних сайтах ДНДЕКЦ 
МВС України, сайтах ГУ та 
УМВС України в областях. 
Той, хто бажає пов’язати 
своє життя з експертною ді-
яльністю, може обрати спеці-
альність  експерта-
криміналіста.
  
Слід розрізняти два головних 

напрямки діяльності експерта-
криміналіста. Значну частину ро-
боти експерт виконує як спеціаліст 
(процесуальний статус) — це осо-
ба, яка володіє спеціальними зна-
ннями та навичками застосування 
технічних або інших засобів і може 
надавати консультації під час до-
судового розслідування і судового 
розгляду з питань, що потребують 
відповідних спеціальних знань і 
навичок. Навантаження за цим на-
прямком залежно від території об-
слуговування може бути різним. 
Спеціаліст на місці події збирає 
максимальну кількість слідчої ін-
формації — починаючи від слідів 
папілярних узорів, підошви взуття, 
транспортних засобів і закінчуючи 
мікрооб’єктами чи слідами біоло-
гічного походження. Відтак, спеці-
аліст першим з слідчо-оперативної 
групи вивчає територію, яка має 
ознаки злочину (приміром, пер-
шим входить у пограбовану квар-
тиру, фотографує, знімає відбитки 
пальців, оглядає, упаковує всі ре-
чові докази). Потерпілому, який 
виявив крадіжку у своїй квартирі 
чи будинку, чи будь-який інший 
факт, що містить ознаки злочину, 
слід якомога менше торкатися до 
предметів на місці події та зали-
шати власні сліди. Як свідчить 
практика, до моменту приїзду 
слідчо-оперативної групи багато 
слідів залишають потерпілі вже 
після того, як сталася подія і, в 
свою чергу, знищують з необе-
режності сліди злочинців. Після 
виявлення, фіксації та вилучення 
сліди надаються слідчому для на-

правлення їх на експертизу. 
Другий напрямок — проведення 

експертиз слідів і речових доказів. 
Тут експерт переходить у статус 
судового експерта. З 39 опанова-
них в експертній службі видів та 
підвидів експертиз, лише 9 (по-
черкознавча і авторознавча, тех-
нічна експертиза документів, тра-
сологічна, балістична, вибухотех-
нічна, фототехнічна, портретна та 
голографічних зображень, відео- і 
звукозапису матеріалів, речовин 
та виробів, біологічна) є криміна-
лістичними. Інші види експертиз 
зазвичай називають спеціальни-
ми. Під час написання будь-яких із 
вищевказаних експертиз експерт 
несе персональну відповідальність 
перед законом за правильність 
висновку, а тому будь-який хибний 
висновок може коштувати не лише 
роботи чи дисциплінарного стяг-
нення, а й навіть волі. 

Крім того, експерт-криміналіст 
залучається до слідчих дій, 
оперативно-пошукових заходів, 
груп документування. Іншими сло-
вами, основне завдання експерта-
криміналіста полягає в наданні 
слідству детальної інформації про 
злочин та створення певних версій 
про характер вчинення цього зло-
чину та особу, яка його вчинила, 
як під час огляду місця події, так і 
під час виконання експертиз. 

Щоб не допустити порушення 
законів, експерт керується багать-
ма нормативними документами, 
які потрібно періодично ретельно 
вивчати, слідкувати за оновленням 
чинного законодавства. 

Аби стати висококваліфікова-
ним спеціалістом, експерт пови-
нен: розвивати пізнавальну і по-
шукову діяльність, аналітичне мис-
лення; працювати над підвищен-
ням рівня розвитку, концентрації і 
стійкості уваги; напрацьовувати 
навички письмового викладу дум-
ки; бути готовим до дослідницької 
діяльності; розвивати короткочас-
ну і довгострокову пам’ять.

Що ж отримує людина, яка при-
йшла працювати в експертний під-
розділ? З одного боку – тяжка 
повсякденна праця у реаліях мілі-
цейського життя. З іншого – ко-
лектив, який приємно згадувати 
все життя, повага колег і розумін-
ня того, що завдяки саме вашій 
роботі злочинці вже не завдадуть 
шкоди суспільству. Мало це чи ба-
гато – вирішувати вам.

З компетентних джерел ●

Як діє експерт-
криміналіст

У 2013 р. підприємствами Тер-
нопільського району реалізовано 
промислової продукції (товарів, 
послуг) на 474,1 млн. грн., що ста-
новить 6,2% загального обсягу ре-
алізованої промислової продукції в 
області. Підприємствами перероб-
ної промисловості реалізовано 
продукції на 472,7 млн. грн. (99,7%  
загального обсягу реалізованої 
промислової продукції в районі).

* * *
На 1 лютого 2014 р. загальне 

поголів’я свиней в сільськогоспо-
дарських підприємствах Тернопіль-
ського району становило 56,9 тис. 
голів (на 12,5% більше, ніж на 1 
лютого 2013 р.), великої рогатої 
худоби – 2,4 тис. голів (на 10,8% 
менше), зокрема, корів – 0,9 тис. 
голів (на 1,5% менше). 

Сільськогосподарські підприєм-
ства району (крім малих) у січні 
2014 р. реалізували аграрної про-
дукції на суму 28,5 млн. грн. (на 
27,0% більше, ніж у січні 2013 р.). 
Обсяг реалізації продукції рослин-
ництва зріс на 56,2%, тваринни-
цтва – на 12,5%. У січні 2014 р. 
агроформування продали пере-

робним підприємствам 32,1% сіль-
ськогосподарської продукції, на 
ринку – 0,9%, за іншими напряма-
ми – 67% аграрної продукції (від її 
загального обсягу реалізації у вар-
тісному виразі).

* * *
У січні 2014 р. підприємствами 

Тернопільського району виконано 
будівельних робіт на суму 6174 
тис. грн., що становить 34,9% за-
гального обсягу в області. У 2013 
р. у районі прийнято в експлуата-
цію 128316 м2 загальної площі жит-
ла, що становить 96,8% проти 
2012 р.

* * *
Обсяг внесених з початку інвес-

тування в економіку Тернопільсько-
го району прямих іноземних інвес-
тицій станом на 31 грудня 2013 р. 
склав 8026 тис. дол. США, що ста-
новить 103,8% до початку 2013 
року. Обсяг прямих іноземних ін-
вестицій на одну особу складає 
122,3 дол. США (в області – 63,6 
дол. США).

* * *
У січні 2014 р. підприємствами 

автомобільного транспорту (з ура-

хуванням вантажних перевезень, 
виконаних фізичними особами – 
підприємцями) перевезено 10,4 
тис. т вантажів (39,6% до січня 
2013 р.) та виконано вантажообо-
рот в обсязі 5 млн. т/км (26,1% до 
січня 2013 р.).

* * *
Середньомісячна номінальна 

заробітна плата штатного праців-
ника підприємств, установ, органі-
зацій (з кількістю працюючих 10 
осіб і більше) у 2013 р. становила 
2450 грн. і зросла, порівняно з 
2012 р., на 8,8%.

* * *
У 2013 р. загальна сума забор-

гованості з виплати заробітної пла-
ти зменшилась на 43,4%, або на 
847,8 тис. грн., і на 1 січня 2014 р. 
становила 1103,7 тис. грн.

* * *
Чисельність населення Терно-

пільського району станом на 1 січ-
ня 2014 р. становила 66143 особи. 
У 2013 р. чисельність населення 
збільшилася на 758 осіб.
Головне управління статистики 

у Тернопільській області.

Програма реєстрації знахо-
диться на сайті www.test.if.ua. Ви-
пускники загальноосвітніх на-
вчальних закладів у випадку, як-
що інтернет недоступний, можуть 
звернутися у комп’ютерний клас 
своєї школи. Там обов’язково є 
диск з програмою реєстрації. 

Всі реєстраційні документи 
надсилайте на адресу Івано-
Франківського регіонального цен-
тру оцінювання якості освіти: 
Івано-Франківський РЦОЯО, а/с 
133, м. Івано-Франківськ, Івано-
Франківська область, 76018.

На сайті www.test.if.ua  у розді-
лі “Перевірка реєстрації” за но-

мером вашої заяви-реєстраційної 
картки ви можете дізнатися про 
долю свого листа та стан опра-
цювання ваших документів.

Якщо впродовж трьох тижнів 
після відправлення документів до 
ІФРЦОЯО ви не отримали листа-
відповіді від ІФРЦОЯО, зателе-
фонуйте за номером (0342)75-
09-75. Не будьте байдужими до 
своєї долі. 

 
Лілія МАРФУТ,  

методист Тернопільського 
районного методичного 

кабінету.

Реєстрація на ЗНО-2014 року 
закінчується 5 березня

Педагог і чний 
колектив Ігро-
вицької ЗОШ І-ІІ 
ст. щиро вітає з 
40-річчям вчите-
ля образотворчо-
го мистецтва  
Оксану Федорівну 
ГОРБАТЮК.

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. 

Вітаємо з днем народження 
завідуючу клубом с. Застав’я 
Оксану Іванівну СЕНЬКІВ,  за-
відуючу клубом с. Красівка  
Любов Степанівну ВАСУСЬ.

Бажаємо сонця на кожній стежині

І пригорщі повні наснаги й краси,

Доброї долі і всього доволі

У світлий цей день і в майбутні роки.

З повагою — працівники 
відділу культури 

Тернопільської 
райдержадміністрації, 

Тернопільського районного 
будинку культури, 

профспілковий  
комітет працівників  

культури Тернопільського 
району.

Педагогічний колектив  
Ігровицької ЗОШ І-ІІ ст. щиро ві-
тає з народженням донечки вчи-
теля англійської мови Галину 
Орестівну ОЛІХОВСЬКУ.

У Вас є донечка. Нехай вона зростає

І у житті нехай лише сміється,

І перешкоди всі із легкістю долає,

Здоров’я їй бажаєм від усього серця!

Вітаємо! ●

Великобірківська селищна рада оголошує конкурс на визначення суб’єкта підприємницької діяльнос-
ті з виготовлення технічної документації із складання грошової оцінки земель селища Великі Бірки Терно-
пільського району Тернопільської області.

Заяви про участь у конкурсі приймаються до 21 березня 2014 року за адресою: смт. Великі Бірки Тер-
нопільського району Тернопільської області, вул. Грушевського, 53. За додатковою інформацією звертати-
ся за телефоном 49-23-60.
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06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.10, 7.05, 8.05 Спорт.
06.20 На слуху.
06.35 Доброго ранку, Україно!
06.45, 7.45, 8.20 Гiсть студiї.
07.20 Тема дня.
07.30 Ера бiзнесу.
07.50 Швидкий снiданок.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.55, 17.25 Т/с “Таємниця 
         старого мосту”.
10.45 Т/с “МонтеКрiсто”.
11.35 Не вiр худому кухарю.
12.00, 18.55, 21.30 Дiловий свiт.
12.15 Право на захист.
12.30 Рояль в кущах.
13.05 Крок до зiрок.
13.45 Дитячий фестиваль
        “Свято дитячих мрiй”.
14.40 Вiкно до Америки.
15.00, 18.20 Новини.
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Д/ф “Ю. Гагарiн. 
        Застереження долi”.
15.55 Дорослi iгри.
16.50 Як це?
18.40 Фiнансова перспектива.
19.20 Спiває Iван Попович.
19.40, 21.40 Концертна програма
         “Мелодiя двох сердець”.
21.00 Пiдсумки дня.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
23.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.25 На слуху.
23.45 Вiд першої особи.

канал “1+1”
06.00 “ТСН-Тиждень”.
06.45, 7.10, 8.10 “Снiданок з 1+1”.
07.00, 8.00, 9.00, 19.30, 
          23.30 “ТСН”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.10 Комедiя “Дiди-розбiйники”.
11.00 Комедiя “1+1”.
13.05 Мелодрама 
        “Несподiвана радiсть”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Асi”.
20.15 Т/с “Гюльчатай-2”.
22.15 “Грошi”.
23.45 Т/с “Касл-2”. (2).
00.40 Комедiя “Серiйна 
          коханка”. (3).

інтер
05.25 Т/с “Терор любов’ю”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
         12.00, 18.00 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок

          з Iнтером”.
09.20, 12.25 Х/ф “Два Iвани”.
13.40 “Судовi справи”.
14.35 “Сiмейний суд”.
15.30 “Чекай на мене”.
18.05 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.35 Т/с “Серафима Прекрасна”.
23.55 Т/с “Петрович”.

ICTV
05.40 Свiтанок.
06.45, 19.20 Надзвичайнi 
            новини.
07.40, 8.45, 12.45 Факти.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.05 Анекдоти по-українськи.
10.30, 13.00 Т/с “Прокурорська
           перевiрка”.
14.05 Х/ф “Володар бурi”.
16.35 Х/ф “Кiнець свiту”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.05 Т/с “Чужий район-2”.
21.55,3.50 Свобода слова.
23.45 Х/ф “Район №9”. (2).

СТб
05.55 “Зiркове життя. 
          Битва за дiтей”.
06.50, 16.00 “Усе буде добре!”
08.50, 18.20 “Неймовiрна 
         правда про зiрок”.
10.25 Х/ф “Спокута”.
12.05, 20.00, 23.20 “Слiдство 
        ведуть екстрасенси”.
13.00 “МайстерШеф-2”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
20.55 Х/ф “Мама-детектив”.
22.25 “Детектор брехнi-5”.
00.15 “Один за всiх”.

новий канал
06.10, 6.55 Kids’ Time.
06.15 М/с “Черепашки-нiндзя”.
06.35 М/с “Губка Боб”.
07.00 Пiдйом.
08.00 Т/с “Вiола Тараканова”.
09.00, 17.05 Т/с “Не родись 
         вродлива”.
09.50 Т/с “Щасливi разом”.
15.10 Х/ф “Одного разу у Вегасi”.
18.00 Абзац!
19.00, 23.55 Репортер.
19.05 Т/с “Воронiни”.
20.00 Ревiзор.
22.35 Пристрастi за Ревiзором.
00.00 Х/ф “Втрачене 
       майбутнє”. (2).

Трк «Україна»
07.00, 9.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10 Т/с “Якщо ти не зi мною”.
13.00, 17.25 Т/с “Слiд”.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.30 “Говорить Україна”.
20.10 Т/с “Шаман-2”.
22.00,3.10 Подiї дня.
22.30 Х/ф “Гладiатор”. (2).

к1
06.30 “Top Shop”.
07.30 М/ф.
09.10 Х/ф “Зiпсованi дiвчиська-2”.
11.00 Х/ф “Фред”.
12.20 Х/ф “Моя мачуха -
                iнопланетянка”.
14.20 “КВК-2013”.
16.45 “Вечiрнiй квартал”.
18.10 “Звана вечеря”.
19.10 “Орел i решка”.
21.00 “Розсмiши комiка”.
22.00 Х/ф “Залiзна людина”. (2).
00.10 Х/ф “Побачення 
         моєї мрiї”. (2).

нТн
05.00 Т/с “Висяки”.
08.30 “Агенти впливу”.
09.20 “Правда життя. 
         Професiя продавець”.
09.50 Т/с “Таємницi слiдства”.
11.30 Т/с “Державний захист-2”.
19.00, 21.40 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Зниклi безвiсти”.
22.00 Т/с “Грабуй 
        награбоване”. (2).
23.00 Т/с “Менталiст-5”. (2).
00.00 Т/с “Декстер-4”. (3).

ТеТ
06.00 Приколи на перервi.
06.25, 8.20 М/с “Черепашки
         мутанти нiндзя”.
06.50 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.55 М/с “Русалонька”.
09.20 Єралаш.
09.45 Одна за всiх.
12.10 Дайош молодьож!
13.05 Т/с “Ксена 
         принцеса воїн”.
14.00 Т/с “Любить не любить”.
15.00, 19.00 Панянка-селянка.
16.00 Богиня шопiнгу. 
        Повернення.

17.00, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.00 Розсмiши комiка.
21.00 Країна У.
21.55 6 кадрiв.
22.50 Т/с “Свiтлофор”. (2).
23.15 Дурнєв+1.
23.45 Мiж нами.

перший канал 
(Україна)

04.00, 7.00, 10.00, 13.00 Новини.
04.05, 7.15 Телеканал 
         “Доброго ранку”.
08.00 “Доброго здоров’ячка!”
08.45 “Жити здорово!”
09.45, 16.40 “Iстина десь поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.45 “Модний вирок”.
12.00 Iншi новини.
12.20 “Час обiдати!”
13.15 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.40 Т/с “Слiд”.
14.15 “Вони i ми”.
15.05 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
17.00, 0.10 “Наодинцi з усiма”.
17.55 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30 “Хай говорять”.
20.25 Т/с “Чорнi кiшки”.
22.10 “Познер”.
23.05 Нiчнi новини.
23.15 “Римма Маркова. Характер
          не цукор, душа рафiнад”.

наше  
улюблене кiно

06.00 Комедiя “Дiвоча весна”.
08.00 Трилер “Останнiй вiкенд”.
10.00 Детектив “Особиста зброя”.
12.00 Кiноповiсть “Березень 
          квiтень”.
13.30 Т/с “Нiкколо Паганiнi”.
15.00 Кiноповiсть “Сьогоднi 
        або нiколи”.
16.30 Драма “Поразка пiсля 
          перемоги”.
18.00 Комедiя “Гарячi деньки”.
20.00 Муз. фiльм “У матросiв 
         немає питань!”
22.00 Драма “Червона стрiла”.
00.00 Кiноповiсть “Бойова
  кiнозбiрка-4. Перемога за нами!”

рТр-планета
06.00 “Ранок Росiї”.
10.05, 16.10 Новини культури.
10.20 “Провал Канарiса”.

11.05 “Про найголовнiше”.
12.00, 15.00, 18.00 Вiстi.
12.25, 15.10, 17.40 Вiстi - Москва.
12.40 “Особливий випадок”.
13.25 Т/с “Господиня моєї долi”.
14.10 Т/с “Я прийду сама”.
15.25 Т/с “Таємницi iнституту 
        шляхетних дiвчат”.
16.20 Д/с “Бабин вiк”.
16.55 О. Жолтиков. “Час свiтла”.
18.40 Т/с “Дiм бiля великої рiки”.
19.30 “Прямий ефiр”.
20.30 Т/с “Гюльчатай.
          Заради кохання”.
22.10 Т/с “Таємницi слiдства”.
23.00 “Черговий по країнi”. 
        М. Жванецький.
23.50 “Тим часом”.

канал “2+2”
06.00 М/ф.
07.00 Т/с “Природний вiдбiр”.
15.00 Д/ф “Великi таємницi 
         людства”.
16.40 Д/ф “Воїни свiту”.
17.30 Д/ф “Iсторiя 
        радянської ППО”.
18.15 Д/ф “Пiдводний човен 
        “Катюша”.
18.30 “Новини 2+2”.
19.00 Т/с “Вантаж”.
21.00 “ДжеДАI”.
21.20 Х/ф “Перевiзник-2”.
23.20 Х/ф “Фортеця”. (2).

Тонiс
06.00 “Таке спортивне життя.
         В’ячеслав Олiйник”.
06.30, 8.30 “Свiт за тиждень”.
07.00 Х/ф “Бiле Iкло”.
09.00 Слiдами морських боїв.
10.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Клiнт Iствуд. Влада зiрки.
12.45 “Будь в курсi!”
13.25 “Моднi iсторiї з Оксаною 
         Новицькою”.
14.00 Д/с “Сувора планета”.
14.35 “Щоденник для батькiв”.
15.00, 18.30, 21.00 “Служба
          новин “Соцiальний пульс”.
15.15, 21.25 “Соцiальна
         економiка”.
16.20 Д/с “Смертельна мiсiя: 
         Мадагаскар”.
16.40 “Цивiлiзацiя Incognita”.
17.50 “Алло, адвокате!”
18.20 Вперед, на Олiмп!
          Сочi-2014.
18.50, 22.40 “Економiчний пульс”.
19.00 У гостях у Д. Гордона.

        Володимир Зельдiн.
20.00 Видатне ХХ столiття.
21.35 Rolling Stones 
         просто для запису.
22.45 Правдивi iсторiї.
00.30 Х/ф “Венецiанський
        примха”. (3).

нТВ-Свiт
06.10 “Школа лихослiв’я”.
          Вiра Полозкова.
07.05 Т/с “Рубльовка. Live”. 
         “Кантор”.
08.00, 11.00, 14.00, 
          17.00 Сьогоднi.
08.25 О. Журбiн. Мелодiї 
         на згадку.
09.05 Ти не повiриш!
10.00 “Вбивство Олександра 
           Меня”.
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 “Шаман-2”. “
21.45 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.10 Т/с “Дельта”. 
00.00 Т/с “Мент в законi”. 

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
09.40 Х/ф “Дiвчина з гiтарою”.
11.20, 19.10 “Жарт за жартом”.
12.20, 17.20 Т/с “Клон”.
14.10 Т/с “Двi долi”.
16.05 Х/ф “Бабiй-2”.
20.10 Т/с “Зiрка епохи”.
22.10 Х/ф “Комбати”.
00.30 Бiйцiвський клуб.

Мега
06.00 Д/ф “Iсторiя отруєнь Росiя”.
06.30, 23.30 Загадки Всесвiту.
07.30 Неймовiрнi тварини.
08.30, 13.30 Мегаспоруди.
09.30, 18.30 Шукачi.
10.30 Таємнi знаки.
11.30, 15.30 У пошуках пригод.
12.30 Сила тварин.
14.30, 21.30 Сучаснi дива.
16.30 НЛО. Справа особливої 
         ваги.
17.30 У пошуках iстини.
19.30 Секретнi iсторiї.
20.30 Д/ф “Росiйська Аляска”.
22.30 Дика Нiмеччина.
00.30 Європейський 
          покерний тур.

УТ-1
06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.10, 7.05, 8.05 Спорт.
06.20 На слуху.
06.35 Доброго ранку, Україно!
06.45, 7.45, 8.20 Гiсть студiї.
07.20 Ера будiвництва.
07.30 Ера бiзнесу.
07.50 Швидкий снiданок.
08.45 Кориснi поради.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.30 Т/с “МонтеКрiсто”.
11.30, 19.25 Погода.
11.35 Свiтло.
12.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.10, 18.55, 21.30 Дiловий свiт.
12.25 Шеф-кухар країни.
13.25 Х/ф “Капiтанша”.
15.15 Euronews.
15.35 Дiловий свiт. Агросектор.
15.50 “Таємницi успiху” 
           з Н. Городенською.
16.30 Спецпроект “Жива душа 
        поетова святая...” Нова 
       пiсенна Шевченкiана.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.35, 21.40 Концертна програма
         “Мелодiя двох сердець”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.25 На слуху.
23.45 Вiд першої особи.

канал “1+1”
06.05, 7.00, 8.00, 9.00, 19.30, 
          23.35 “ТСН”.
06.45, 7.10, 8.10 “Снiданок з 1+1”. 
08.05 “Економiчна правда”.
09.10, 20.15 Т/с “Гюльчатай-2”.
10.50, 11.50, 0.40 Т/с “Громови-2”.
12.50 “Не бреши менi-4”.
13.50 Драма “Справа лiкарiв”.
14.45 “Красуня за 12 годин-2”.
15.40 “Свати-4”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Асi”.
22.15 “Сiм’я”.
23.50 Т/с “Касл-2”. (2).

інтер
05.25, 23.55 Т/с “Петрович”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
          12.00, 18.00 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок
           з Iнтером”.
09.20 Т/с “Повернення Мухтара-2”.
11.20, 12.25, 17.00 Д/с “Слiдство
         вели...” з Л. Каневським”.
13.40 “Судовi справи”.
15.00 “Сiмейний суд”.
15.55 “Зрозумiти. Пробачити”.
18.05 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.35 Т/с “Серафима Прекрасна”.
01.40 Х/ф “Цивiльний позов”. (2).

ICTV
05.45 Свiтанок.
06.50, 16.50 Т/с “Опери”.
08.45, 12.45 Факти.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.05, 14.00 Анекдоти 
        по-українськи.
10.25, 13.00 Т/с “Прокурорська
           перевiрка”.
14.10 Т/с “Вулицi розбитих 
         лiхтарiв. Менти-5”.
15.00, 20.05 Т/с “Чужий район-2”.
18.45 Факти. Вечiр.
21.55 Т/с “Лiсник”.
23.45 Х/ф “Початок”. (2).

СТб
06.05 “Зiркове життя.
         Випробування бездiтнiстю”.
06.55, 16.00 “Усе буде добре!”
08.50, 18.20 “Неймовiрна
         правда про зiрок”.
10.20 Х/ф “Домоправитель”.
12.05, 20.00 “Слiдство ведуть 
         екстрасенси”.
12.55, 0.15 “МайстерШеф-2”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
19.05 “Моя правда. Борис Моїсеєв.
      Казки для дорослих”.
20.55 Х/ф “Мама-детектив”.
22.25 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.

новий канал
06.10, 6.55 Kids’ Time.
06.15 М/с “Черепашки-нiндзя”.
06.35 М/с “Губка Боб”. 
07.00 Пiдйом.
08.00 Т/с “Вiола Тараканова”.
09.00, 17.05 Т/с “Не родись 
          вродлива”.
09.50 Т/с “Татусевi доньки”.
15.10 Х/ф “Хто б говорив-3”.
18.00 Абзац!
19.00, 0.15 Репортер.
19.05 Т/с “Воронiни”.
22.00 Х/ф “Сутiнки”. (2).
00.20 Х/ф “Поцiлунок
          вампiра”. (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, 12.50, 17.25, 
         22.30 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Шаман-2”.
11.50 “Хай говорять”.
15.00 Т/с “Оса”.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.30 “Говорить Україна”.

20.10 Т/с “Шаман-2”.
22.00,2.10 Подiї дня.
23.20 Т/с “Оса”. (2).
00.20 Т/с “Ментовськi вiйни-7”. (2).

к1
06.30 “Top Shop”.
07.30, 16.10 Т/с “Моя 
           прекрасна няня”.
08.30 М/ф.
10.10 Х/ф “Зiпсованi дiвчиська-2”.
12.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
13.40 Т/с “Дикий ангел”.
15.15, 19.10 “Орел i решка”.
17.15, 21.00 “Розсмiши комiка”.
18.10 “Звана вечеря”.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2).

нТн
05.30 Х/ф “День командира
          дивiзiї”.
06.55 Х/ф “Дожити до свiтанку”.
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 “Зниклi безвiсти”.
15.00, 17.00 Т/с “Тайга. 
          Курс виживання”.
16.45, 19.00, 21.40 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Грабуй 
         награбоване”. (2).
23.00 Т/с “Менталiст-5”. (2).
00.00 Т/с “Декстер-4”. (3).

ТеТ
06.00 Приколи на перервi.
06.25, 8.20 М/с “Черепашки 
        мутанти нiндзя”.
06.50 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.55 М/с “Русалонька”.
09.20 Єралаш.
09.45, 21.00 Країна У.

12.10 Дайош молодьож!
13.05 Т/с “Ксена 
         принцеса  воїн”.
14.00 Т/с “Любить не любить”.
15.00, 19.00 Панянка-селянка.
16.00 Богиня шопiнгу. Повернення.
17.00, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.00 Розсмiши комiка.
21.55 6 кадрiв.
22.50 Т/с “Свiтлофор”. (2).
23.45 Мiж нами.

перший канал 
(Україна)

04.00, 7.00, 10.00, 13.00 Новини.
04.05, 7.15 Телеканал
         “Доброго ранку”.
08.00 “Доброго здоров`ячка!”
08.45 “Жити здорово!”
09.45, 16.40 “Iстина десь поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.45 “Модний вирок”.
12.00 Iншi новини.
12.20 “Час обiдати!”
13.15 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.40 Т/с “Слiд”.
14.15 “Вони i ми”.
15.10 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
17.00, 0.00 “Наодинцi з усiма”.
17.55 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30 “Хай говорять”.
20.25 Т/с “Чорнi кiшки”.
22.10 “Вечiрнiй Ургант”.
22.50 Нiчнi новини.
23.00 “Лариса Лужина. 
         “Вона була у Парижi”.

наше  
улюблене кiно

06.00 Комедiя “Гарячi деньки”.
08.00 Муз. фiльм “У матросiв 
        немає питань!”
10.00 Драма “Червона стрiла”.

12.00 Кiноповiсть “Бойова
   кiнозбiрка-4. Перемога за нами!”
13.30 Т/с “Моє життя”.
15.00 Кiноповiсть “Лiтня подорож 
          до моря”.
16.30 Мелодрама “Зустрiнемося
            бiля фонтана”.
18.00 Х/ф “На семи вiтрах”.
20.00 Детектив “Слiдчий 
         петербурзької полiцiї”.
22.00 Драма “Досвiд марення
          любовної чарiвностi”. 
00.00 Комедiя “Як посварився 
          Iван Iванович з Iваном 
          Никифоровичем”. 

рТр-планета
06.00 “Ранок Росiї”.
10.05, 16.10 Новини культури.
10.20 “Камчатка. 
          Життя на вулканi”.
11.05 “Про найголовнiше”.
12.00, 15.00, 18.00 Вiстi.
12.25, 15.10, 17.40 Вiстi - Москва.
12.40 “Особливий випадок”.
13.25 Т/с “Господиня моєї долi”.
14.10 Т/с “Я прийду сама”.
15.25 Т/с “Таємницi iнституту 
           шляхетних дiвчат”.
16.20 Д/с “Бабин вiк”.
16.55 О. Виноградова.
        “Супергiдрофобнi поверхнi”.
18.40 Т/с “Дiм бiля великої рiки”.
19.30 “Прямий ефiр”.
20.30 Т/с “Гюльчатай. 
         Заради кохання”.
22.10 Т/с “Таємницi слiдства”.
23.00 “Спецiальний кореспондент”.
23.55 “Гра в бiсер” з I. Волгiним.

канал “2+2”
06.00 М/ф.
06.25 Х/ф “Пекельний хмарочос”.
08.00, 9.30 Т/с “Замах”.
09.00, 18.30 “Новини 2+2”.
16.30, 19.00 Т/с “Вантаж”.

21.00 “ДжеДАI”.
21.20 Х/ф “Патрiот”. (2).
23.15 Х/ф “Щупальця”. (2).

Тонiс
06.00 “Таке спортивне 
       життя. Iнеса Кравець”.
06.30, 8.30,1 5.00, 18.30, 21.00 
       “Служба новин
       “Соцiальний пульс”.
06.55, 18.50, 22.40 “Економiчний
          пульс”.
07.00 Х/ф “Василiса 
          Прекрасна”.
09.00, 20.00 Видатне
          ХХ столiття.
10.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15, 21.35 Rolling Stones 

          просто для запису.
12.45 “Алло, адвокате!”
13.15 “Ронiн”.
14.00, 22.45 Правдивi iсторiї.
15.15, 21.25 “Соцiальна економiка”.
16.20 Д/с “Смертельна мiсiя: 
         Мадагаскар”.
17.45 “Соцiальний статус:
         ваша пенсiя”.
19.00 У гостях у Д. Гордона.
         Володимир Зельдiн.
00.30 Х/ф “Океан мрiї”. (3).

нТВ-Свiт
06.10 “Дикий свiт. 
     Експедицiя Тимофiя 
       Баженова”. 
07.05 Т/с “Рубльовка. Live”.
           “Климов”.
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”.
18.50 “Говоримо i показуємо”.
19.45 Т/с “Шаман-2”.
21.45 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.10 Т/с “Дельта”. 
00.00 Т/с “Мент в законi”.

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
08.40 Х/ф “Заздрiсть богiв”.
11.10, 19.00 “Жарт за жартом”.
12.10, 17.15 Т/с “Клон”.
13.50, 20.00 Т/с “Зiрка епохи”.
15.50 Х/ф “Вiсiм днiв надiї”.
22.00 Х/ф “Мiй кращий друг 
       генерал Василь, син Йосипа”.
23.50 Х/ф “Сутичка”.

Мега
06.00 Д/ф “Iсторiя отруєнь Росiя”.
06.30, 23.30 Загадки Всесвiту.
07.30 Неймовiрнi тварини.
08.30, 13.30 Мегаспоруди.
09.30, 18.30 Шукачi.
10.30 Таємнi знаки.
11.30, 15.30 У пошуках пригод.
12.30 Сила тварин.
14.30, 21.30 Сучаснi дива.
16.30 Секретнi iсторiї.
17.30 У пошуках iстини.
19.30 Битва цивiлiзацiй.
          Зорелiт фараона.
20.30 Д/ф “Iсторiя отруєнь 
        Росiя”.
22.30 Дика Нiмеччина.
00.30 Загадки планети.

ВіВТорок, 4 березня
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06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.10, 7.05, 8.05 Спорт.
06.20 На слуху.
06.35 Доброго ранку, Україно!
06.45, 7.45, 8.20 Гiсть студiї.
07.20 Тема дня.
07.30 Ера бiзнесу.
07.50 Швидкий снiданок.
08.45 Кориснi поради.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.30 Уряд на зв’язку з 
         громадянами.
10.00 Пряме включення з
        Кабiнету мiнiстрiв України.
10.20 Т/с “МонтеКрiсто”.
11.20 Українська пiсня.
12.00, 14.20, 18.20 Новини.
12.10, 18.50, 21.30 Дiловий свiт.
12.25 Д/ф “Григор Тютюнник. 
         Доля”.
13.25 Спецпроект “Жива душа 
      поетова святая...” Свiт поезiї.
       Т. Шевченко.
13.50 Шлях до ЧС ФIФА 
         2014 Бразилiя.
14.45 Дiловий свiт. Агросектор.
15.00 Парламентськi слухання
        у Верховнiй Радi України.
18.05 Про головне.
18.35 Фiнансова перспектива.
19.20 Star-шоу.
20.55 Мегалот.
21.45 Концертна програма
        “Нацiональнi колективи -
         Тарасовi Шевченку”.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.25 На слуху.
23.45 Вiд першої особи.

Канал “1+1”
06.05, 7.00, 8.00, 9.00, 19.30, 
          23.40 “ТСН”.
06.45, 7.10, 8.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.10, 20.15 Т/с “Гюльчатай-2”.
10.55, 11.55, 0.45 Т/с
        “Громови-2”.
12.55 “Не бреши менi-4”.
13.55 Драма “Справа лiкарiв”.
14.45 “Красуня за 12 годин-2”.
15.40 “Свати-4”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Асi”.
22.15 “Чотири весiлля-3”.
23.55 Т/с “Касл-2”. (2).

Інтер
05.25, 23.00 Т/с “Петрович”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
          12.00, 18.00 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок 
         з Iнтером”.

09.20 Т/с “Повернення
          Мухтара-2”.
11.20, 12.25, 17.00 Д/с “Слiдство
          вели...” з Л. Каневським”.
13.40 “Судовi справи”.
15.00 “Сiмейний суд”.
15.55 “Зрозумiти. Пробачити”.
18.05 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Футбол. Збiрна України 
           Збiрна США.
00.55 Х/ф “Елiзабеттаун”. (2).

ICTV
05.45 Свiтанок.
06.50, 16.55 Т/с “Опери”.
08.45, 12.45 Факти.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.05, 14.00 Анекдоти
           по-українськи.
10.25, 13.00 Т/с “Прокурорська
          перевiрка”.
14.10 Т/с “Вулицi розбитих 
         лiхтарiв. Менти-5”.
15.05, 20.05 Т/с “Чужий район-2”.
18.45 Факти. Вечiр.
21.55 Т/с “Лiсник”.
23.45 Х/ф “Мiсто злодiїв”. (2).

сТб
06.00 “Зiркове життя. Перше
          кохання зiрок-3”.
06.45, 16.00 “Усе буде добре!”
08.45, 18.20 “Неймовiрна
          правда про зiрок”.
09.20 “Моя правда. Борис 
     Моїсеєв. Казки для дорослих”.
10.15 “Кохана, ми 
          вбиваємо дiтей”.
12.00 “Слiдство ведуть 
            екстрасенси”.
12.50, 0.40 “МайстерШеф-2”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
19.50 Х/ф “Мама-детектив”.
22.25 “Хата на тата”.

новий канал
06.10, 6.55 Kids’ Time.
06.15 М/с “Черепашки-нiндзя”.
06.35 М/с “Губка Боб”.
07.00 Пiдйом.
08.00 Т/с “Вiола Тараканова”.
09.00, 17.05 Т/с “Не родись
             вродлива”.
09.50 Т/с “Щасливi разом”.
14.40 Х/ф “Сутiнки”.
18.00 Абзац!
19.00, 0.20 Репортер.
19.05 Т/с “Воронiни”.
22.00 Х/ф “Сутiнки. Сага. 
        Новий мiсяць”. (2).

00.25 Х/ф “Iнформатор”.

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, 12.50, 17.25, 22.30 
        Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Шаман-2”.
11.50 “Хай говорять. 
       Народна пiсня 
       Ольги Воронець”.
15.00 Т/с “Оса”.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.30 “Говорить Україна”.
20.10 Т/с “Шаман-2”.
22.00 Подiї дня.
23.20 Т/с “Оса”. (2).
00.20 Т/с “Ментовськi
         вiйни-7”. (2).

К1
06.30 “Top Shop”.
07.30, 16.10 Т/с “Моя 
          прекрасна няня”.
08.30 М/ф.
10.10 Т/с “Всi жiнки  вiдьми”.
13.40 Т/с “Дикий ангел”.
15.15,19.10 “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 “Тайга.
         Курс виживання”.
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 “Зниклi безвiсти”.
16.45, 19.00, 21.40 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Грабуй 
         награбоване”. (2).
23.00 Т/с “Менталiст-5”. (2).
00.00 Т/с “Декстер-4”. (3).

ТеТ
06.00 Приколи на перервi.
06.25,8.20 М/с “Черепашки
         мутанти нiндзя”.
06.50 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.55 М/с “Русалонька”.
09.20 Єралаш.
09.45 Одна за всiх.
12.10 Дайош молодьож!
13.05 Т/с “Ксена 
         принцеса воїн”.
14.00 Т/с “Любить не любить”.

15.00, 19.00 Панянка-селянка.
16.00 Богиня шопiнгу. 
         Повернення.
17.00,20.00 Т/с “Кухня”.
18.00 Розсмiши комiка.
21.00 Країна У.
21.55 6 кадрiв.
22.50 Т/с “Свiтлофор”. (2).
23.45 Мiж нами.

Перший канал 
(Україна)

04.00, 7.00, 10.00, 13.00 Новини.
04.05, 7.15 Телеканал
            “Доброго ранку”.
08.00 “Доброго здоров’ячка!”
08.45 “Жити здорово!”
09.45, 16.40 “Iстина десь поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.45 “Модний вирок”.
12.00 Iншi новини.
12.20 “Час обiдати!”
13.15 “Зрозумiти. 
         Пробачити”.
13.40 Т/с “Слiд”.
14.15 “Вони i ми”.
15.10 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
17.00, 0.00 “Наодинцi з усiма”.
17.55 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30 “Хай говорять”.
20.25 Т/с “Манекенниця”.
22.25 “Вечiрнiй Ургант”.
22.55 Нiчнi новини.
23.05 “Три життя Євгенiя
           Євстигнєєва”.

наше  
улюблене кiно

06.00 Х/ф “На семи вiтрах”.
08.00 Детектив “Слiдчий 
         петербурзької полiцiї”.
10.00 Драма “Досвiд марення 
        любовної чарiвностi”.
12.00 Комедiя “Як посварився 
      Iван Iванович з Iваном 
      Никифоровичем”.
13.30 Т/с “Моє життя”.
15.00 Кiноповiсть “Полiт iз 
           космонавтом”.
16.30 Детектив “Блакитний 
            карбункул”. 
18.00 Кiноповiсть “Новенька”.
20.00 Х/ф “Пiрати ХХ столiття”.
22.00 Драма “Яма”.
00.00 Комедiя “Свято
         Святого Йоргена”.

рТр-Планета
06.00 “Ранок Росiї”.
10.05, 16.30 Новини культури.

10.20 “Душа. Подорож 
       у посмертя”.
11.05 “Про найголовнiше”.
12.00, 15.00, 18.00 Вiстi.
12.25, 15.35 Вiстi - Москва.
12.40 “Особливий випадок”.
13.25 Т/с “Господиня моєї долi”.
14.10 Т/с “Я прийду сама”.
15.45 Т/с “Таємницi iнституту 
          шляхетних дiвчат”.
16.45 Д/с “Бабин вiк”. 
        “Великi “Вертихвiстки”.
17.10 Ю. Манн. “Онєгiна” 
          повiтряна громада”. 
18.45 Т/с “Дiм бiля великої рiки”.
19.30 “Прямий ефiр”.
20.30 Т/с “Гюльчатай. 
          Заради кохання”.
22.10 Т/с “Таємницi слiдства”.
23.00 “Код Кирила.
          Народження цивiлiзацiї”.
23.55 “Сатi. Ненудна класика...” 
        з В. Урiним.

Канал “2+2”
06.00 М/ф.
07.00 Т/с “Солдати 15”.
09.00, 18.30 “Новини 2+2”.
09.30 Х/ф “Визволення. 
         Вогняна дуга”.
11.20 Х/ф “Визволення. Прорив”.
13.10 Д/ф “Космiчнi рятiвники”.
14.10 Д/ф “Гагарiн. 
         Останнiй полiт”.
15.10 Д/ф “Воїни свiту”.
16.15 Д/ф “Зброя перемоги”.
16.30, 19.00 Т/с “Вантаж”.
21.00 “ДжеДАI”.
21.20 Х/ф “Сьогоднi ти
         помреш”. (2).
23.15 Х/ф “Вiдкрите море”. (2).

Тонiс
06.00 “Таке спортивне життя.
         Олексiй Михайличенко”.
06.30, 8.30, 15.00, 18.30, 21.00
         “Служба новин 
         “Соцiальний пульс”.
06.55, 18.50, 22.40 “Економiчний
          пульс”.
07.00 Х/ф “Попелюшка”.
09.00, 20.00 Видатне ХХ столiття.
10.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15, 21.35 Rolling Stones 
          просто для запису.
12.45 “Соцiальний статус: 
         ваша пенсiя”.
13.30 “Цивiлiзацiя Incognita”.
14.00, 22.45 Правдивi iсторiї.
15.15, 21.25 “Соцiальна 
          економiка”.
16.20 Д/с “Смертельна мiсiя:
        Мадагаскар”.

17.50 “Алло, адвокате!”
18.20 Вперед, на Олiмп! 
         Сочi-2014.
19.00 У гостях у Д. Гордона. 
         Володимир Зельдiн.
00.40 Х/ф “Тiло i душа-2”. (3).

нТВ-свiт
06.10 Їхнi вдачi.
07.05 Т/с “Рубльовка. Live”. 
          “Аеропорт”.
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”.
18.50 “Говоримо i показуємо”.
19.45 Т/с “Шаман-2”. 
21.45 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.10 Т/с “Дельта”.
00.00 Т/с “Мент в законi”.

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
08.50 Х/ф “Ця весела 
        планета”.
10.35, 18.45 “Жарт за
         жартом”.
11.40, 17.05 Т/с “Клон”.
13.25, 19.50 Т/с “Зiрка 
         епохи”.
15.25 Х/ф “Iнкогнiто з 
         Петербурга”.
21.50 Х/ф “Звiробiй”.
00.35 Бiйцiвський клуб.

Мега
06.00 Д/ф “Росiйська
         Аляска”.
06.30, 23.30 Загадки Всесвiту.
07.30, 12.30 Неймовiрнi
        тварини.
08.30, 13.30 Мегаспоруди.
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 Секретнi територiї.
20.30 Д/ф “Iсторiя отруєнь Росiя”.
22.30 Перетворення: наука змiн.
00.30 Покер. Full Tilt Poker 
         Pro Battle.

УТ-1
06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.10, 7.05, 8.05 Спорт.
06.20 На слуху.
06.35 Доброго ранку, Україно!
06.45, 7.45, 8.20 Гiсть студiї.
07.20 Ера будiвництва.
07.30 Ера бiзнесу.
07.50 Швидкий снiданок.
08.45 Кориснi поради.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.30 Т/с “МонтеКрiсто”.
11.35 Книга.ua.
12.00, 15.00,18.20 Новини.
12.10, 18.55, 21.30 Дiловий свiт.
12.30 Д/ф “Григор Тютюнник.
        Доля”.
13.25 Бiатлон. Кубок свiту. 
         Спринт (чол.)
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.45 Ближче до народу.
16.25 Бiатлон. Кубок свiту. 
        Спринт (жiн.)
17.55 Тарас Шевченко
          в Петербурзi.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.25 До 200-рiччя вiд дня 
       народження Т. Шевченка. 
        Д/ф “Ген свободи”.
20.00 Концертна програма
      “Нацiональнi колективи 
         Тарасовi Шевченку”.
21.40 “Надвечiр’я”.
22.45 Спiває Iван Попович.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.25 На слуху.
23.45 Вiд першої особи.

Канал “1+1”
06.05, 7.00, 8.00, 9.00, 19.30,
        23.30 “ТСН”.
06.45, 7.10, 8.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.10, 20.15 Т/с “Гюльчатай-2”.
10.50 Т/с “Громови-2”.
11.50, 12.50, 0.35 “Не 
         бреши менi-4”.
13.50 Драма “Справа лiкарiв”.
14.45 “Красуня за 12 годин-2”.
15.40 “Свати-4”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Асi”.
22.15 “Українськi сенсацiї”.
23.45 Т/с “Касл-2”. (2).

Інтер
05.20, 23.55 Т/с “Петрович”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
        12.00, 18.00 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок 
         з Iнтером”.

09.20 Т/с “Повернення 
         Мухтара-2”.
11.20, 12.25, 17.00 Д/с “Слiдство
         вели...” з Л. Каневським”.
13.40 “Судовi справи”.
15.00 “Сiмейний суд”.
15.55 “Зрозумiти. Пробачити”.
18.05 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.35 Т/с “Серафима Прекрасна”.
01.40 Х/ф “Мiсце на
           кладовищi”. (2).

ICTV
05.50 Свiтанок.
06.50, 16.55 Т/с “Опери”.
08.45, 12.45 Факти.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.05, 14.00 Анекдоти
          по-українськи.
10.25, 13.00 Т/с “Прокурорська
           перевiрка”.
14.15 Т/с “Вулицi розбитих 
             лiхтарiв. Менти-5”.
15.10,20.05 Т/с “Чужий район-2”.
18.45 Факти. Вечiр.
21.55 Т/с “Лiсник”.
23.45 Х/ф “Жахливо гучно
        та позамежно близько”. (2).

сТб
05.50 “Зiркове життя. 
         Куди зникають зiрки”.
06.45, 16.00 “Усе буде добре!”
08.45, 18.20 “Неймовiрна 
         правда про зiрок”.
10.05 Х/ф “Не можу сказати 
        “прощавай”.
11.50 “Слiдство ведуть
         екстрасенси”.
12.40, 0.15 “МайстерШеф-2”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
19.50 Х/ф “Мама-детектив”.
22.25 “Я соромлюся
         свого тiла”.

новий канал
06.10, 6.55 Kids’ Time.
06.15 М/с “Черепашки-нiндзя”.
06.35 М/с “Губка Боб”.
07.00 Пiдйом.
08.00 Т/с “Вiола Тараканова”.
09.00, 17.05 Т/с “Не родись 
        вродлива”.
09.50 Т/с “Татусевi доньки”.
14.40 Х/ф “Сутiнки. Сага. 
        Новий мiсяць”.
18.00 Абзац!
19.00, 0.15 Репортер.
19.05 Т/с “Воронiни”.

22.00 Х/ф “Сутiнки. Сага. 
       Затемнення”.
00.20 Х/ф “Його звали Ворон”.

ТрК «Україна»
06.00 Т/с “Дорожнiй патруль-4”.
07.00, 9.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10, 12.50, 17.25, 22.30
          Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Шаман-2”.
11.50 “Хай говорять. 
         Блудний батько”.
15.00 Т/с “Оса”.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.30 “Говорить Україна”.
20.10 Т/с “Шаман-2”.
22.00 Подiї дня.
23.20 Т/с “Оса”. (2).
00.20 Т/с “Ментовськi
          вiйни-7”. (2).

К1
06.30 “Top Shop”.
07.30, 16.10 Т/с “Моя 
           прекрасна няня”.
08.30 М/ф.
10.10 Т/с “Всi жiнки вiдьми”.
13.40 Т/с “Дикий ангел”.
15.15, 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 “Тайга.
        Курс виживання”.
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 “Зниклi 
        безвiсти”.
16.45, 19.00, 21.40 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Грабуй 
        награбоване”. (2).
23.00 Т/с “Менталiст-5”. (2).
00.00 Т/с “Декстер-4”. (3).

ТеТ
06.00 Приколи на перервi.
06.25, 8.20 М/с “Черепашки 
          мутанти нiндзя”.
06.50 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.55 М/с “Русалонька”.
09.20 Єралаш.
09.45, 21.00 Країна У.
12.10 Дайош молодьож!

13.05 Т/с “Ксена  принцеса 
         воїн”.
14.00 Т/с “Любить не любить”.
15.00, 19.00 Панянка-селянка.
16.00 Богиня шопiнгу. 
      Повернення.
17.00, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.00 Розсмiши комiка.
21.55 6 кадрiв.
22.50 Т/с “Свiтлофор”. (2).
23.45 Мiж нами.

Перший канал 
(Україна)

04.00, 7.00, 10.00, 13.00 Новини.
04.05, 7.15 Телеканал 
        “Доброго ранку”.
08.00 “Доброго здоров’ячка!”
08.45 “Жити здорово!”
09.45, 16.40 “Iстина десь поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.45 “Модний вирок”.
12.00 Iншi новини.
12.20 “Час обiдати!”
13.15 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.40 Т/с “Слiд”.
14.15 “Вони i ми”.
15.05 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
17.00, 0.00 “Наодинцi з усiма”.
17.55 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30 “Хай говорять”.
20.25 Т/с “Манекенниця”.
22.25 “Вечiрнiй Ургант”.
22.55 Нiчнi новини.
23.05 “Валентина 
       Терешкова. Зiрка
        космiчного щастя”.

наше  
улюблене кiно

06.00 Кiноповiсть “Новенька”.
08.00 Х/ф “Пiрати ХХ столiття”.
10.00 Драма “Яма”.
12.00 Комедiя “Свято 
        Святого Йоргена”.
13.30 Т/с “Моє життя”.
15.00 Х/ф “Як стати “зiркою”.
18.00 Комедiя “Шофер 
         мимоволi”.
20.00 Драма “Скажений автобус”.
22.00 Детектив 
      “Сумка iнкасатора”.
00.00 Х/ф “Вершник iз 
          блискавкою в руцi”. 

рТр-Планета
06.00 “Ранок Росiї”.
10.05, 16.10 Новини культури.

10.20 “П’ята графа. Емiграцiя”.
11.05 “Про найголовнiше”.
12.00, 15.00, 18.00 Вiстi.
12.25, 15.10, 17.40 Вiстi - 
          Москва.
12.40 “Особливий 
          випадок”.
13.25 Т/с “Господиня моєї долi”.
14.10 Т/с “Я прийду сама”.
15.25 Т/с “Таємницi iнституту 
         шляхетних дiвчат”.
16.20 Д/с “Бабин вiк”.
16.55 Ю. Манн. “Онєгiна” 
       повiтряна громада”.
18.40 Т/с “Дiм бiля
         великої рiки”.
19.30 “Прямий ефiр”.
20.30 Т/с “Гюльчатай. 
          Заради кохання”.
22.10 Т/с “Таємницi слiдства”.
23.00 “Чужий в сiм’ї Сталiна”.
23.50 “Культурна революцiя”.

Канал “2+2”
06.00 М/ф.
07.00 Т/с “Солдати-15”.
09.00, 18.30 “Новини 2+2”.
09.30 Х/ф “Визволення.
        Напрямок головного удару”.
12.15 Д/ф “Таємницi 
        чарiвних трав”.
13.15 Д/ф “Безсмертя”.
14.15 Д/ф “Смерть Всесвiту”.
15.15 Д/ф “Воїни свiту”.
16.15 Д/ф “Зброя перемоги”.
16.30, 19.00 Т/с “Вантаж”.
21.00 “ДжеДАI”.
21.20 Х/ф “Моя помста”. (2).
23.15 Х/ф “Епiдемiя”. (2).

Тонiс
06.00 “Таке спортивне
        життя. Свiтлана Мазiй”.
06.30, 8.30, 15.00, 18.30, 21.00
       “Служба новин 
        “Соцiальний пульс”.
06.55, 18.50, 22.40
         “Економiчний пульс”.
07.00 Х/ф “Кощiй Безсмертний”.
09.00, 20.00 Видатне ХХ столiття.
10.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15, 21.35 Rolling Stones 
        просто для запису.
12.45 “Алло, адвокате!”
13.15 “Україна-Європа: 
           маятник Фуко”.
14.00, 22.45 Правдивi iсторiї.
15.15, 21.25 “Соцiальна
        економiка”.
16.20 Д/с “Смертельна мiсiя: 
       Мадагаскар”.

17.45 “Соцiальний статус: 
        вашi права i пiльги”.
19.00 У гостях у Д. Гордона. 
           Михайло Жванецький.
00.45 Х/ф “Фiлософiя будуару
         Маркiза де Сада”. (3).

нТВ-свiт
06.10 Їхнi вдачi.
07.05 Т/с “Рубльовка.
        Live”. “Двiйник”.
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”.
18.50 “Говоримо i показуємо”.
19.45 Т/с “Шаман-2”.
21.45 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.10 Т/с “Дельта”.
00.00 Т/с “Мент в законi”.

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
08.30 Х/ф “Пiдкидьок”.
09.45, 18.45 “Жарт за жартом”.
10.50, 17.05 Т/с “Клон”.
12.35, 19.50 Т/с “Зiрка епохи”.
14.35 Х/ф “Заздрiсть богiв”.
21.45 Х/ф “Таємниця
         “Чорних дроздiв”.
23.30 Х/ф “Закляття
          долини Змiй”.

Мега
06.00 Д/ф “Шарль де Голль”.
06.30, 23.30 Загадки
         Всесвiту.
07.30 Сила тварин.
08.30, 13.30 Мегаспоруди.
09.30, 18.30 Шукачi.
10.30 Таємнi знаки.
11.30, 15.30 У пошуках 
       пригод.
12.30 Неймовiрнi тварини.
14.30, 21.30 Сучаснi дива.
16.30 Битва цивiлiзацiй.
         Зорелiт фараона.
17.30 У пошуках iстини.
19.30 НЛО. Секретнi файли.
20.30 Д/ф “Мiстика
         царської династiї”.
22.30 Африка.
00.30 Загадки планети.

чеТВер, 6 березня
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Пріоритетом моєї депутат-
ської роботи є постійне 
близьке спілкування з ви-
борцями. Саме тому упро-
довж звітного періоду мною 
проведено більше сотні ви-
їздів у населені пункти Бере-
жанського, Зборівського, 
Козівського, Кременецького, 
Лановецького, Підгаєцького, 
Тернопільського районів на-
шої області. Здебільшого 
форма роботи з громадяна-
ми — особистий прийом, аби 
детально вникнути в пробле-
ми кожної людини. Також 
відбувались і колективні зу-
стрічі з територіальними 
громадами. 

Розглядаючи звернення грома-
дян, протягом звітного періоду 
мною подано 668 депутатських 
звернень, скарг, листів, клопотань 
до органів державної влади та 
місцевого самоврядування. Із 
них:

71 — щодо лікування грома-
дян;

57 — з питань соціального за-
хисту населення та пільг;

51 — щодо капітального та по-
точного ремонту навчальних за-
кладів, покращення їх матеріаль-
ної бази, надання шкільних авто-
бусів;

45 — щодо протиправних дій чи 
бездіяльності чиновників держав-
них установ та правоохоронних 
органів;

41 — про організацію пасажир-
ських перевезень, припинення 
прав пасажирів, належне тран-
спортне сполучення із сільськими 
населеними пунктами;

38 — щодо капітального та по-
точного ремонту доріг і мостів;

33 — щодо порушень трудових 
прав громадян, несвоєчасності 
виплати заробітної плати;

29 — недофінансування місце-
вих бюджетів;

29 — питання екології та охоро-
ни навколишнього природного 
середовища;

26 — вирішення проблем 
житлово-комунального господар-
ства;

24 — щодо збереження діючої 
мережі та недопущення ліквідації 
закладів дошкільної та середньої 
шкільної освіти, лікувальних за-
кладів, будинків культури, бібліо-
тек;

20 — скарги на дії суддів;
20 — звернення щодо невико-

нання казначейськими органами 
платіжних доручень місцевих рад;

17 — питання архітектури та 
містобудування;

14 — щодо ремонту закладів 
культури, покращення їх матері-
альної бази;

14 — щодо газифікації населе-
них пунктів, забезпечення енерго-
носіями;

13 — земельні спори;
9 — порушення житлових прав 

громадян;
7 — щодо ремонту закладів 

охорони здоров’я, покращення їх 
матеріальної бази;

4 — питання зв’язку;
решта — з інших питань.
Упродовж звітного періоду під 

час пленарних засідань сесії Вер-
ховної Ради України виголошено 
17 моїх депутатських запитів. Зо-
крема:

до прем’єр-міністра України:
— щодо вжиття невідкладних 

заходів стосовно забезпечення у 
повному обсязі фінансування у 
2012 році заробітної плати пра-
цівників бюджетної сфери та ви-
трат на утримання бюджетних 
установ Тернопільської області, 
недопущення в подальшому по-
рушення трудових прав працівни-
ків, зокрема, примушування до 
написання заяв про надання від-
пусток без збереження заробітної 
плати, переведення на роботу з 
неповним робочим днем, на не-
повні ставки, а також розгляду 
питання про притягнення до від-
повідальності, встановленої чин-
ним законодавством України, го-
лови Тернопільської обласної 
державної адміністрації Валенти-
на Хоптяна — за затримку виплати 
заробітної плати працівникам бю-
джетної сфери області;

— щодо вжиття невідкладних 
заходів для недопущення пору-
шення гарантованих державою 
трудових та соціально-економічних 
прав працівників установ та за-
кладів освіти Тернопільської об-
ласті, забезпечення надання їм 
законодавчо передбачених пільг;

— щодо збереження існуючої 
мережі загальноосвітніх та до-
шкільних навчальних закладів у 
Тернопільській області;

— щодо вжиття невідкладних 
заходів для забезпечення рекон-
струкції існуючих та будівництва 
нових очисних споруд у містах і 
селищах Тернопільської області;

— щодо вжиття невідкладних 
заходів для забезпечення подаль-
шої діяльності Кременецького від-
ділення з постачання та реалізації 
газу філії “Управління магістраль-
них газопроводів “Львівтрансгаз” 
Публічного акціонерного товари-
ства “Укртрансгаз”;

— щодо завершення будівни-
цтва газопроводу до сіл Нараїв та 
Шайбівка Бережанського району 
Тернопільської області;

— щодо термінового проведен-
ня ремонтних робіт в Лопушнен-
ській загальноосвітній школі І-ІІІ 
ступенів Кременецького району 
Тернопільської області;

— щодо капітального ремонту 
ділянок доріг Вишнівець-Новий 
Олексинець та Вишнівець-Почаїв 
в Тернопільській області;

— щодо погашення заборгова-
ності соціальних виплат у зв’язку 
із тимчасовою втратою працез-
датності жителям Тернопільської 
області;

— щодо виділення коштів для 
виготовлення проектно-
кошторисної документації, за-
вершення будівництва та обла-

штування загальноосвітньої шко-
ли по вулиці Бригадній в місті 
Тернополі;

— щодо недофінансування міс-
цевих бюджетів в Тернопільській 
області;

— щодо недопущення заборго-
ваності оплати праці працівників 
закладів освіти Тернопільської об-
ласті;

— щодо фінансування з дер-
жавного бюджету підготовки та 
урочистого відзначення 550-річчя 
з часу першої писемної згадки 
про місто Підгайці Тернопільської 
області;

— щодо завершення будівни-
цтва об’їзної дороги довкола міс-
та Бережани в Тернопільській об-
ласті;

до Генерального прокурора 
України:

— щодо припинення порушень 
трудових прав працівників дорож-
них господарств, що перебувають 
у підпорядкуванні “Укравтодору”;

— щодо перевищення службо-
вих повноважень головою Лано-
вецької районної ради Тернопіль-
ської області Олександром Бла-
жейчуком;

— щодо незаконного продажу 
будівлі дитячого садка в селі 
Мшанець Зборівського району 
Тернопільської області.

За зверненнями жителів об-
ласті мною надано матеріальну 
допомогу на лікування 16 грома-
дянам на загальну суму 19500 
гривень. 

Протягом звітного періоду 
мною надано спонсорську допо-
могу релігійним громадам краю: 

— Свято-Юріївський чоловічий 
монастир УПЦ КП (хутір Вірля 
Кременецького району); 

— церква Покрови Пресвятої 
Богородиці УГКЦ (мікрорайон 
“Кутківці”, м. Тернопіль);

— церква Святого Димитрія 
Солунського УПЦ КП  
(село Застав’є Тернопільського 
району);

— церква Святого Івана Хрес-
тителя УГКЦ (село Краснопуща 
Бережанського району); 

— церква Воздвиження Чес-
ного Хреста УПЦ КП (село Но-
вий Олексинець Кременецького 
району); 

— церква Святого Миколи УГКЦ 
(село Боків Підгаєцького району); 

— церква Перенесення  
Мощей Святого Миколая УГКЦ 
(село Слов’ятин Бережанського 
району); 

— церква Покрови Пресвятої 
Богородиці УПЦ КП (село 
Слов’ятин Бережанського  
району); 

— церква Святого Дмитрія 
УГКЦ (село Вовчківці Зборівсько-
го району);

— церква Пресвятої Євхаристії 
УГКЦ (село Озерна Зборівського 
району); 

— церква Пресвятої Трійці УГКЦ 
(село Озерна Зборівського  
району); 

— церква Святих Бориса та Глі-

ба УПЦ КП (село Шумляни Підга-
єцького району); 

— церква Пресвятого Серця 
Христового УГКЦ (село Білоскірка 
Тернопільського району); 

— церква Покрови Пресвятої 
Богородиці (село Грабовець Тер-
нопільського району); 

— церква Воздвиження Чесно-
го Хреста УГКЦ (село Нараїв Бе-
режанського району);

— церква Пресвятої Богороди-
ці УГКЦ (село Білоголови Зборів-
ського району).

За мого сприяння у звітному 
періоді відбувались: 

— літературно-мистецьке свято 
“Шляхами Івана Франка” у селі 
Денисів Козівського району; 

— святкування 1025-ї річниці 
Хрещення Київської Русі в Козові; 

— святкування 300-річчя засну-
вання села Августівка Козівського 
району;

— виступ колективу “Шарж” із 
Закарпаття на Фестивалі стрі-
лецької та повстанської пісні 
“Дзвони Лисоні” в Бережанському 
районі. 

Також надано допомогу на об-
лаштування кімнати-музею  
о. Тимотея Бордуляка у селі Ве-
ликий Ходачків Козівського райо-
ну, ремонт пам’ятника Тарасу 
Шевченку в Бережанах.

Мною надано фінансову допо-
могу: 

— дитячому колективу села Ро-
манівка Тернопільського району;

— Лопушненській ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів Кременецького району на 
заміну умивальників; 

— дитячому садку в селі Шиба-
лин Бережанського району на об-
лаштування спортивного кутка; 

— школі села Купчинці Козів-
ського району для оновлення ме-
блів;

— Тернопільській школі-
інтернату для дітей з вадами слу-
ху для придбання шкільної до-
шки;

— Тернопільській загальноос-
вітній школі №16 для купівлі спор-
тивного інвентаря;

— фельдшерсько-
акушерському пункту села Вербів 
Підгаєцького району для прове-
дення ремонтних робіт. 

За моєї підтримки відбувся 
спортивний турнір у Бережанах, 
облаштовано стадіон в селі Ри-
домиль Кременецького району, 
споруджено дитячий майданчик 
у селі Надрічне Бережанського  
району. 

Наприкінці 2013 року нові су-
часні комп’ютери отримали Козів-
ський районний центр соціальної 
реабілітації дітей-інвалідів та Ве-
ликогорянська ЗОШ Кременець-
кого району. 

Протягом року здійснювалась 
підтримка книговидання на істо-
ричну та краєзнавчу тематику. 

Володимир БойКо,  
народний депутат України.

Звіт про роботу народного  
депутата України, обраного  

в одномандатному виборчому окрузі 
№165 Володимира Бойка  

за період з 12 грудня 2012  
року по 31 грудня 2013 року

Народний депутат України 
Володимир Бойко.

Вітаємо! ●

ольга ГІРСЬКА, 
перший заступник начальника  
управління Пенсійного фонду 

України в Тернопільському 
районі.

Підвищення рівня середньої 
заробітної плати та її легалізація 
є одним із пріоритетних напрям-
ків роботи управління Пенсійного 
фонду в Тернопільському районі, 
оскільки це один із найважливі-
ших факторів сприятливого 

економіко-правового клімату для 
розвитку підприємництва та від-
новлення стійкого економічного 
зростання в районі.

Сьогодні кожен громадянин 
повинен усвідомлювати ризики 
пов’язані з приховуванням справ-
жніх прибутків та отримання за-
робітної плати “в конвертах” — 
позбавлення оплати тимчасової 
непрацездатності, виплата допо-
моги з безробіття, оплачуваної 
відпустки, ненормований робо-

чий день, відсутність належних 
умов праці, в майбутньому — по-
збавлення можливості отримува-
ти зароблену пенсію та інші про-
блеми.

Своєчасна та повна сплата 
внесків до Пенсійного фонду — 
обов’язок кожного роботодавця, 
але і самі працівники повинні за-
йняти чітку позицію та наполяга-
ти на виплаті заробітної плати з 
дотриманням вимог законодав-
ства.

В управлінні Пенсійного фон-
ду України в Тернопільському 
районі налагоджено інформуван-
ня застрахованих осіб через спе-
ціальне устаткування — інформа-
ційні кіоски, за допомогою яких 
при наявності страхового свідо-
цтва про соціальне страхування 
або пластикового пенсійного по-
свідчення можна перевірити стан 
облікової чи пенсійної справи та 
пересвідчитись щодо відображе-
них у них даних.

Заробітна плата “в конверті” сьогодні — 
відсутність соціальних гарантій завтра

Зверніть увагу ●

Колектив До-
вжанківської ЗОШ 
І-ІІІ ст. щиро вітає 
з днем народжен-
ня директора шко-
ли Галину Андрі-
ївну КоКоВСЬКУ.

Хай щастя переповнює 

                          це свято

І золотіє мрії небосхил,

Хай вділить доля радості багато,

Енергії, завзяття, творчих сил. 

Від щирого серця вітаємо з 
днем народження секретаря Бай-
ковецької сільської ради Галину 
Володимирівну ГЕЛЕй.

Ми Вам життям бажаєм твердо йти

І дням наступним від душі радіти,

Хай щастя завжди супроводжує в житті,

Людська повага й шана не минають,

А Вашу мрію й працю повсякчас

Лиш визнання вінчають!

З повагою — колектив 
Байковецької  

сільської ради.
 

Щиро і сердечно вітаємо з 
днем народження депутата Бай-
ковецької сільської ради Руслана 
Степановича КАСАРДУ.

Хай радість Вам життя дарує,

Щоб посміхались Ви весь час,

Любов і злагода панують

Й достаток повниться щораз.

Щоб Ви добра мали багато,

А доля квітла, наче сад,

І щоб на Вас із неба падав

Лише щасливий зорепад. 

З повагою — колектив 
Байковецької сільської ради.

Колектив Острівської ЗОШ І-ІІІ 
ст. щиро вітає з 50-річчям опера-
тора котельні Романа Юрійовича 
МАРФУТА. 

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.

Колектив Острівської ЗОШ І-ІІІ 
ст. щиро вітає з днем народження 
технічного працівника Михайла 
Степановича ЧоМКА. 

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!

Колектив Острівської ЗОШ І-ІІІ 
ст. щиро вітає з днем народжен-
ня помічника кухаря Ганну  
Теодозіївну ГАВВУ.

Хай щастя приходить і ллється рікою,

Хай горе обходить завжди стороною,

Хай доля дарує Вам довгі літа,

А в серці завжди хай живе доброта!

Шановні 
жителі!

Психологи стурбовані ста-
ном та настроєм суспільства 
після масових вбивств, тортур 
активістів та всього пережито-
го під час бойових дій у Києві 
та інших містах України. Фак-
тично, кожен громадянин пере-
жив стрес: учасники самообо-
рони, бійці на барикадах, їх 
рідні та близькі, кожен, хто 
спостерігав за перебігом подій 
перед телевізійним екраном чи 
отримував інформацію зі сторі-
нок газет. Важкі переживання, 
пов’язані з насильством, при-
зводять до проявів роздрату-
вання, агресії. Тепер психоло-
гічне співтовариство має по-
дбати про психологічну адапта-
цію постраждалих.

Безоплатну психологічну 
допомогу кожному, хто її по-
требує, будуть надавати пси-
хологи за телефонами: Вла-
дислав  Газолишин 
(0988045674), Ольга Волощук 
(0968642217) та стаціонарно 
за адресою: м. Тернопіль, 
вул. Танцорова 51, “Будинок 
профспілок”, кабінет  № 702 з 
17  до  20 год. у робочі дні. 
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Небесна
Вербицький Юрій, 51 рік, м. Львів.

Нігоян Сергій, 21 рік.  
Народився і жив у селі Березнуватівка 

Дніпропетровської області.

Жизневський Михайло, 26 років,  
Родом з Білорусі.

Сеник Роман, 46 років.   
Родом з Львівщини, останні роки 

мешкав у місті Турка.

Калиняк Богдан, 52 роки, 
 родом з Коломиї  

Івано-Франківської області.   

Аратунян Георгій з Рівного,  
50 років.

Байдовський Сергій, 23 роки,  
м. Луцьк.

Брезденюк Валерій, 50 років,  
м. Жмеринка.

Бондарчук Сергій, 52 роки, м. Старокос-
тянтинів Хмельницької області.

Бондарєв Сергій, 32 роки,  
м. Краматорськ.

Вайда Богдан, 58 років, с. Летня 
Дрогобицького району.

Васильцов Віталій, 1977 року  
народження, мешкав у с. Жорнівка 

Києво-Святошинського району  
Київської області.

Варениця Роман, 35 років, з Яворівського 
району Львівської області.

Веремій В’ячеслав, журналіст газети  
“Вести”, 32 роки, м. Київ.

Войтович Назар, 17 років,  
с. Травневе, Збаразький район  

Тернопільської області.

Голоднюк Устим, 20 років, м. Збараж, 
Тернопільська область.

Іван Городнюк, м. Березне,  
Рівненська область.

Гриневич Едуард з Волині, 30 років.

Гурик Роман, 19 років,  
м. Івано-Франківськ.

Сергій Дідич, 44 роки, с. Городенка 
Івано-Франківської області.

Дворянець Антоніна, 62-річна мешканка 
Броварів Київської області.

Дигдалович Андрій, 40 років,  
с. Сокільники Львівської області.

За офіційними даними, їх 83 — загиблих  
на Майдані Києва від куль і кривавих рук режиму. За неофіційними 

— понад 100, адже ще десятки вважаються безвісти зниклими.  
Їх назвали Небесною Сотнею, Героями України. Україна не перестає 

їх оплакувати, адже це її сини, які без  
вагань прийняли в свої серця і тіла снайперські кулі й тортури  

заради кращого майбутнього кожного з нас, в ім’я вільної  
від свавілля України. Як можна було стріляти в ці очі?
Вбивці названі. Їх шукають. Вони мусять постати перед  

Господнім і людським судом, щоб подібне в нашій державі більше 
ніколи не повторилося.
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Сотня
Дзявульський Микола  
з Шепетівки, 56 років.

Дмитрів Ігор, 30 років, з с. Копанки 
Калуського району Івано-Франківської 

області. 

Жаловага Анатолій з м. Дубляни 
Львiвської обл., 33 роки.

Жеребний Володимир, 29 років. Наро-
дився у селі Рудок Львівської області.

Зайко Яків, 73 роки, м. Житомир.

Капінос Олександр, 29 років, село 
Дунаїв, Тернопільська область.

Кемський Сергій, 33 роки, м. Керч.

Кіпіані Давид з Грузії.

Костенко Ігор, 22 роки, м. Бучач 
Тернопільської області.

Котляр Євген, 33 роки, м. Харків.

Коцюба Віталій зі Львова, 31 рік.

Кульчицький Володимир з Києва,  
65 років.

Дмитро Максимов, м. Київ.

Мовчан Андрій, 34 роки, м. Київ.

Мойсей Василь, 21 рік, активіст  
Ківерцівської міської організації  

ВО “Свобода” Волинської області.

Опанасюк Валерій, м. Рівне, 43 роки.

Пагор Дмитро, м. Хмельницький, 21 рік.

Пасхалін Юрій з Черкаської області, 
29 років.

Плеханов Олександр, 22 роки.

Полянський Леонід, 38 років, м. Київ.

Пливе кача
Українська народна пісня,  

обробка — Тарас Чубай, “Скрябін”. 
Виконавець — “Піккардійська терція”.

Пливе кача по Тисині,
Ой, пливе кача по Тисині.
Мамко моя, не лай мені.

Залаєш ми в злу годину,
Ой, залаєш ми в злу годину.
Сам не знаю, де погину.

Погину я в чужім краю,
Погину я в чужім краю.
Хто ж ми буде брати яму? 

Виберут ми чужі люде,
Ой, виберут ми чужі люде,
Ци не жаль ти, мамко, буде?

Ой, як мені, синку, не жаль?
Як же мені, синку, не жаль?
Ти на моїм серцю лежав.

Пливе кача по Тисині,
Ой, пливе кача по Тисині.
Мамко моя, не лай мені.

У пам’ять  
про загиблих  
на Майдані

Мамо, не плач. Я повернусь весною.
У шибку пташинкою вдарюсь твою.
Прийду на світанні в садок із росою,
А, може, дощем на поріг упаду.
Голубко, не плач. Так судилося, 

ненько,
Вже слово, матусю, не буде моїм.
Прийду і попрошусь у сон твій 

тихенько,
Розкажу, як мається в домі новім.
Мені колискову ангел співає 
I рана смертельна уже не болить. 
Ти знаєш, матусю, й тут сумно буває,
Душа за тобою, рідненька, щемить.
Мамочко, вибач за чорну хустину 
За те, що віднині будеш сама. 
Тебе я люблю. I люблю Україну. 
Вона, як і ти, була в мене одна. 

Оксана МАКСИМИШИН-КОРАБЕЛЬ.

Прохорський Василій, 33 роки.  
Родом з села Щуча Гребля  

Бахмацького району Чернігівської обл.
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Вітаємо! ●Талановиті земляки ●

Анатолій ЖИТКЕВИЧ, 
член Національної спілки 

письменників України, 
Торонто (Канада).

Продовження.
Початок у № 7.

4 березня Соломія Крушель-
ницька мала в Нью-Йорку два ви-
ступи. У першому з них вона спі-
вала в залі “Стайвесент-гайскул” 
на Шевченківському концерті, де, 
крім неї, виступали хор “Банду-
рист” під орудою Юрія Киричен-
ка, що на високому рівні виконав 
кантату “Т. Шевченкові” Кирила 
Стеценка, чоловічий квартет у 
складі Яреми, Поповича, Мильця 
та Слободяна, камерний ан-
самбль імені М. Леонтовича, ві-
домий співак Петро Ординський і 
скрипаль Роман Придаткевич, а в 
другому — в Українському робіт-
ничому домі з хором імені  
М. Леонтовича. У цих концертах 
вона виконувала пісні “Ой одна я, 
одна” М. Лисенка, “Ой в полі са-
док” Н. Нижанківського, “Як по-
чуєш вночі” Д. Січинського, “Ой 
вербо, вербо” С. Людкевича та 
“Ой нагнувся дуб високий”  
М. Гайворонського. 

Так повторилося й 18 березня, 
коли о третій годині по полудню 
співачка виступала в залі Україн-
ського народного дому в Джерсі-
сіті за участю хору під проводом 
Осипа Стеткевича, а ввечері — в 
Ньюарку. 

Рівно за тиждень Соломіїн го-
лос звучав у чудовій залі Велико-
го театру Піттсбурга (штат Пен-
сильванія). “На сцені з’явилася 
артистка-співачка добродійка 
Крушельницька при громі овацій-
них оплесків, — писав про цю по-
дію Дмитро Тягнигоре. — І заспі-
вала люба доня України. Ніжний 
приємний її голос то неначе до 
хмар підіймався, щоб українську 
пісню на увесь широкий та вели-
кий світ було чути, то неначе ряс-
ний хрещатий барвіночок по зем-
лі стелився, щоби предки наші 
чули, що ще не вмерла Україна!” 
(“Народне слово”, 5 квітня 1928 
р.).   

Справжнім тріумфом співачки 
та великою радістю для україн-
ської громади Детройту, Гам-
трамку й околиць стали Шевчен-
ківські вечорниці в Детройті, які 
відбулися 8 квітня в залі театру 
“Дойчес-гауз” за участю молодо-
го, але вже популярного в Аме-
риці хору “Думка” під орудою 
Івана Атаманця. Це був той хор, 
співом якого так захоплювався 
славетний Олександр Кошиць. У 
концерті взяв участь Дмитро Ата-
манець — відомий оперний і 
концертно-камерний співак, ди-
ригент, актор, режисер і громад-
ський діяч.    

Тут Соломія дізналася, що 
брати Атаманці — її земляки, на-
роджені в славному селі Луб’янках 
Нижчих, що біля Збаража й непо-
далік від Тернополя. На пам’ять 
про цю зустріч співачка повезла 

із собою додому світлину з хором 
“Думка” та учасниками тих вечор-
ниць. На ній — Дмитро стоїть по-
заду Соломії Крушельницької, 
Іван праворуч від неї, а біля нього 
Мотря (дружина Дмитра) та Надія 
(дружина Івана). 

Є свідчення, що коли полився 
її чарівний спів, то людям става-
ли сльози в очах. “Пані Крушель-
ницька співає пісню за піснею, — 
писав Володимир Головчак, — і 
веселу, і сумну, аудиторія вима-
гає ще і ще. Її програма вже дав-
но вичерпана, а люди плещуть, 
плещуть, їм ще хочеться тієї рід-
ної пісні, вони голодні того голо-
су! І вона це бачить і розуміє. 
Сідає до фортепіано й тепер вже 
сама співає та співає, тішить піс-
нею людей, неначе рідна мати — 
добрих діточок. Українська пісня, 
мов те море, то розливається ти-
хо, ніжно, то не раз, набравши 
жалю або гніву, підноситься хви-
лями високо-високо, а там, дій-
шовши до найвищого вершка, 
вдарить з цілою силою й знову 
сходить вниз тихо-тихо. Таке мо-
ре чуття віддала нам пані Соломія 
Крушельницька!” (“Український 
вісник”, 19 квітня 1928 р.).

1 квітня, згідно з графіком, 
співачка мала виступати в Клів-
ленді, але відбулися незаплано-
вані зміни, і цього дня вона по-
бувала в невеличкому містечку 
Нортгемптоні (штат Пенсильва-
нія) на Шевченківському концер-
ті за участю представників різ-
них конфесій. Як зазначалося в 
часописі “Свобода” від 24 квітня 
1928 року: “Зал місцевого теа-
тру “Лірик” було заповнено по 
береги. Тут були українці й аме-
риканці з Нортгемптона, Аллен-
тавни, Істона, Назарета, Бет, 
Палмертона та інших місцевос-
тей. З Аллентавни прибули у 
великім числі греко-католики зі 
своїм стареньким душпастирем 
о. Пелиховичем, відомим своїм 
щирим патріотизмом і працею 
для народу”. Люди прийшли ту-
ди, як зазначалося в часописі, 
щоб вшанувати свого Пророка, 
а не конфліктувати. І зрозуміло, 
що Соломії приємно було висту-
пати перед такою об’єднаною 
любов’ю та взаємоповагою ау-
диторією. Коли вона з’явилася 
на сцені — зал вибухнув бурхли-
вими оплесками. Співачці так 
хотілося ощасливити цих людей 
піснею, що вона навіть збільши-
ла кількість запланованих для 
виконання творів, серед яких бу-
ли: “Амерікан індіан сонг” (ан-
глійською), “Фрайндли візьон” 
(німецькою) та українські пісні 
“Якби мені, мамо, намисто”, “Ой 
в полі садок”, “В неділеньку 
вранці”, “Ой попід гай”, “Ой ги-
ля, гиля, білі гуси”, “Через сад-
виноград”, “Кум до куми” та ін-
ші. При фортепіано того разу 
була Доротея Керн. У концерті 
взяли участь хор Нортгемптона 
під орудою протоієрея Володи-
мира Каськіва та церковний хор 
з Аллентавни під мистецьким 

керівництвом Григорія Пип’юка. 
Організатором цього вечора був 
“Комітет помочі рідному краєві”. 

Дуже прихильно й широко 
описала цю подію американська 
преса, яка відзначала чудову ор-
ганізацію цього величного свята, 
що розпочалося зі співу Шевчен-
кового “Заповіту” всіма присутні-
ми, а закінчилося співом 
об’єднаних хорів. Часопис “Сво-
бода” закінчив повідомлення сло-
вами: “Шевченко ніс своєму на-
родові світло й заповідь бороть-
би за волю, і ті, що ще сковані 
темнотою і рабством, завжди бу-
дуть його шанувати та виконува-
ти його заповіти”. 

Окрилена успіхом у Детройті 
та Нортгемптоні, Соломія подо-
лала довгий шлях до канадського 
Вінніпега. Ще їдучи в потязі, вона 
почула, що в Манітобі проживає 
досить численна українська 
спільнота, а лише в самому Ві-
нніпезі — українців більше, ніж 20 
тисяч. 

Концерт співачки відбувся 21 
квітня 1928 року в залі інституту 
“Просвіта”, що належав като-
лицькому товариству, яке її й за-
просило. Про це “Український 
голос” від 25 квітня 1928 року 
сповіщав: “У суботу, 21 квітня, в 
залі інституту “Просвіта” у Вінні-
пезі відбувся концерт найславні-
шої української співачки пані Со-
ломії Крушельницької, яка є од-
нією з тих небагатьох артистів-
співаків, які своїм артистизмом 
здобувають собі, а також і своєму 
народові світову славу. Вона має 
чудесний героїчно-драматичний 
сопрановий голос, якому тяжко 
знайти пари. Співачка займає на-
лежне місце між визначними спі-
ваками світу, а в Європі просла-
вилася своїми виступами в різних 
найкращих операх. Вона є також 
знаною в Полудневій Америці, де 
здобула своїм співом велику сла-
ву і признання. Треба сказати, 
що пані Крушельницька знає ду-
шу українського народу не мен-
ше, як душу української пісні. Цей 
концерт залишиться надовго в 
пам’яті тих вінніпезьких українців, 
які на ньому були”.

У першому відділенні концерту 
співачка виконала п’ять пісень: 
італійською, німецькою, росій-
ською, іспанською та англійською 
мовами. У другому — українські 
пісні “Якби мені, мамо, намисто”, 
“Ой нагнувся дуб високий”, “В 
неділеньку вранці” та інші. На-
прикінці програми, на прохання 
публіки, вона виконала “Ой під 
гаєм зелененьким”, “Гиля, гиля, 
білі гуси”, “Ой кум до куми” то-
що.    

Дещо інакше описав усе це 
слухач Н. Семець, який, щоб по-
бачити співачку й почути її золо-
тий голос, подолав відстань у 300 
миль. У своєму короткому дописі 
він писав: “З міста Йорктону, що 
в провінції Саскачеван, поїхав я 
на день 21 квітня до Вінніпегу, де 
в Інституті “Просвіти” мав відбу-
тися концерт нашої славної спі-

вачки пані Крушельницької, на-
шої гордості, як належало би всім 
нам казати. Ми повинні так гово-
рити тому, що шановна співачка 
є славою українського народу та 
ще й тому, що в нас так мало дій-
сно заслужених людей, котрі зі 
свідомістю та любов’ю готові ре-
презентувати наше імення перед 
широким культурним світом”.

Автор погоджується, що кон-
церт, в якому, крім Соломії, ви-
ступали ще й хор інституту “Про-
світи” під керівництвом Володи-
мира Балешти та скрипаль Фред 
Грінке, пройшов дуже гарно. Це 
стосувалося як інтернаціональної 
програми з творами та піснями 
народів світу, так і українських 
пісень, які співачка виконувала з 
великою майстерністю та при-
родним жіночим делікатним чут-
тям. “От тільки шкода, — заува-
жував Н. Семець, — що організа-
тори не спромоглися на гідну 
співачки рекламу, бо половина 
залу залишилася незаповне-
ною”. 

Були здивовані такою недба-
лістю й американські критики, а 
кореспондент газети “Фрі Прес” 
відверто зауважував, що “було 
нерозумним запхати таку славну 
співачку в такий куток, а не по-
казати її широкій англійській пу-
бліці”. Визнавала це й українська 
преса. “Український голос” пояс-
нював це тим, що співачку спро-
вадило католицьке товариство 
Інституту “Просвіта” та “не спро-
моглося, як слід, оголосити час її 
приїзду, бо тримало з нею зв’язок 
телеграфічно, боячись щоби не 
перебігли його інші організації”. 
Мабуть тому, як виявилося зго-
дом, оголошення про концерт 
було подано лише в день висту-
пу, як це було з англійським ча-
сописом “Winnipeg Free Press”, 
де сповіщалося: “Сьогодні співає 
мадам Соломія Крушельницька”.  
І все ж, як зазначав у листі Н. Се-
менець, вистачило у Вінніпезі 
шанувальників таланту славетної 
співачки, які після концерту вла-
штували на її честь вечірку. Так 
хотілося побути на ній і автору 
критичної замітки, але він поспі-
шав додому. Йому ж ще потрібно 
було подолати 300 миль зворот-
ного шляху.

Досить добрі наміри були в 
організаторів концерту співачки в 
Чикаго, який мав відбутися там 
29 квітня 1928 року. В оголошен-
нях у пресі вони обіцяли гляда-
чам справжнє свято за участю 
кількох хорів і відомих музикантів. 
Володимир Крушельницький, мо-
лодший брат Соломії, особисто 
подав кілька оголошень до укра-
їнських мас-медіа, в яких чітко 
вказав, де й коли цей концерт 
відбудеться. І справді, хотілося, 
щоб це було якнайкраще, бо то ж 
мав бути останній виступ співач-
ки на вільній землі Вашингтона.     

Продовження в наступному 
номері газети “Подільське  
слово”.

Як їй доля стелила лаври
До 85-річчя концертного туру  

Соломії Крушельницької містами США та Канади

Соломія Крушельницька з хором “Думка”. Детройт, 1928 рік.

Колектив Терно-
пільського район-
ного методичного 
кабінету щиро ві-
тає з днем наро-
дження методиста 
з охорони дитинства 
і корекційної освіти  
Лілію Максимівну  
МАРФУТ.

Щастя бажаємо, гараздів без ліку,

Доброго здоров’я та довгого віку.

Хай обминають Вас болі і тривоги,

Хай пахучим цвітом стеляться дороги.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження бухгалтера відділу освіти 
Тернопільської райдержадміні-
страції Вікторію Олексіївну  
ЯЦУРУ.

Достатку в домі Вам рікою,

В родині — злагоди й тепла,

В душі і серденьку — спокою,

Здоров’я, щастя і добра! 

З повагою — колектив відділу 
освіти Тернопільської 

райдержадміністрації.

Педагогічний колектив Дубі-
вецької ЗОШ I-II ст. щиро вітає з 
днем народження директора  
школи Ольгу Степанівну ЯЦЮК.

Нехай старання Ваші і труди

Помножать успіх в нашім колективі,

Живіть в добрі і радості завжди,

Та будьте все життя щасливі!

Хай Ваша доля буде світла та ласкава,

Хай щастя буде справжнім та рясним,

Земля щоб гарні квіти дарувала,

А небо було мирним та ясним.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження депутата Великоглибо-
чецької сільської ради Ігоря  
Олеговича ГОЛОВАТОГО.

Хай доля подарує зорепад

Здоров’я, щастя, успіхів, надії,

Життя хай квітне, як вишневий сад,

Здійсняться задуми і заповітні мрії! 

З повагою — колектив 
Великоглибочецької сільської 

ради, члени виконкому, 
депутатський корпус.

Педагогічний колектив Баворів-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів сердечно 
вітає з 55-річчям вчителя трудово-
го навчання та предмету “Захист 
Вітчизни” Бориса Олексійовича 
ВОЛЯНЮКА.

Бажаємо Вам добра і довголіття,

У кожній справі хай щастить,

Вік щедрий, як калинове суцвіття,

У злагоді і радості прожить.

Хай доля буде — як волошка в житі,

Душа хай буде вічно молода, 

Від сонця — золота, а від небес — 

блакиті,

Хай обминають горе і біда.

Педагогічний колектив Острів-
ської ЗОШ І-ІІІ ст. вітає з днем на-
родження керівника гуртка “Різьба 
по дереву” Івана Михайловича 
КОБЕЛЯ.

Хай радість Вам життя дарує,

Щоб посміхались Ви весь час,

Любов і злагода панують,

Достаток повниться щораз.

Щоб Ви добра мали багато,

А доля квітла, наче сад,

І щоб на Вас із неба падав

Лише щасливий зорепад. 

Колектив територіального 
центру соціального обслугову-
вання (надання соціальних по-
слуг) щиро вітає з днем наро-
дження соціальних робітників 
Марію Богданівну П’ЯТКІВСЬКУ 
з с. Ступки, Марію Іллівну  
БУЧКОВСЬКУ з с. Дубівці.

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! 

Колектив Баворівської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів щиро вітає з днем 
народження Ігоря Івановича 
ПОСМІТЮХА.

Хай завжди Вам всміхається доля,

Несуть тільки радість з собою роки,

Хай щастя й здоров’я не зрадять

 ніколи,

Хай збудуться мрії, бажання, думки.
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ут-1
06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.10, 7.05, 8.05 Спорт.
06.20 На слуху.
06.35 Доброго ранку, Україно!
06.45, 7.45, 8.20 Гiсть студiї.
07.20 Тема дня.
07.25, 7.40 Країна on-line.
07.30 Ера бiзнесу.
07.50 Швидкий снiданок.
08.45 Кориснi поради.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.30 Т/с “МонтеКрiсто”.
11.30 Д/ф “Ген свободи”.
12.00, 15.00, 17.40 Новини.
12.10, 17.25, 21.30
         Дiловий свiт.
12.25 Вiра. Надiя. Любов.
13.25 Українського роду.
13.45 Спецпроект “Жива
        душа поетова святая...”
       Х/ф “Назар Стодоля”.
15.35 Дiловий свiт. Агросектор.
15.50 Спецпроект “Жива душа
    поетова святая...” Архiви...
    Люди... Долi... Т. Шевченко
     (Вiдомий i невiдомий).
17.15 Фiнансова перспектива.
18.00 Церемонiя вiдкриття
          Паралiмпiйських iгор.
20.40 Спецпроект “Жива душа
     поетова святая...” Свiт 
      поезiї. Тарас Шевченко.
21.40 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено,
       Секунда удачi.
23.00 Пiдсумки.
23.20 На слуху.
23.40 Вiд першої особи.

Канал “1+1”
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
      19.30 “ТСН”.
06.45, 7.10, 8.10 “Снiданок 
        з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.10 Т/с “Гюльчатай-2”.
10.50 Т/с “Громови-2”.
11.50, 12.50 “Не бреши менi-4”.
13.50 Драма “Справа лiкарiв”.
14.45 “Красуня за 12 годин-2”.
15.45 “Свати-4”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Асi”.
20.15 “Казкова Русь”.
20.50 “Вечiрнiй Київ-2013”.
22.45 “Супергерої”.
23.50 Драма “Марадона”.

Інтер
05.25 Т/с “Петрович”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
      9.00, 12.00, 18.00 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок 

        з Iнтером”.
09.20 Т/с “Повернення
        Мухтара-2”.
11.20, 12.25, 17.00 Д/с “Слiдство 
   вели...” з Л. Каневським”.
13.40 “Судовi справи”.
15.00 “Сiмейний суд”.
15.55 “Зрозумiти. Пробачити”.
18.05 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.35 Т/с “Серафима 
        Прекрасна”.
23.55 Концерт “Фiлiп
          Кiркоров. Iнший”.

ICTV
05.55 Свiтанок.
06.55, 19.20 Надзвичайнi
           новини.
07.50, 9.15, 13.00 
       Т/с “Винищувачi”.
08.45, 12.45 Факти.
18.45 Факти. Вечiр.
20.05 Т/с “Чужий район-2”.
21.55 Т/с “Лiсник”.
23.45 Х/ф “Операцiя “Арго”. (2).

стб
06.10 Х/ф “Аварiя 
        дочка мента”.
07.55, 18.20 “Неймовiрна 
        правда про зiрок”.
09.15 Х/ф “Найпривабливiша 
       i найсимпатичнiша”.
10.55 Х/ф “Принцеса i 
        жебрачка”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
20.00, 22.35 “Холостяк-4”.
00.55 Х/ф “Не можу 
        сказати “прощавай”.

новий канал
06.10, 6.55 Kids’ Time.
06.15 М/с “Черепашки-нiндзя”.
06.35 М/с “Губка Боб”.
07.00 Пiдйом.
08.00 Т/с “Вiола Тараканова”.
09.00, 17.05 Т/с “Не 
          родись вродлива”.
09.50, 19.05 Т/с “Воронiни”.
14.45 Х/ф “Сутiнки. Сага. 
         Затемнення”.
18.00 Абзац!
19.00, 0.05 Репортер.
22.00 Х/ф “Сутiнки. 
        Сага. Свiтанок”. 1-2 с. (2).

трК «україна»
06.00 Остаточний вердикт.
07.00, 9.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.

09.10, 12.50, 17.20, 21.10, 
         22.30 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Шаман-2”.
11.50 “Хай говорять. 
         Сварка через Варю”.
15.00 Т/с “Оса”.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.30 “Говорить Україна”.
22.00 Подiї дня.
23.20 Т/с “Оса”.
00.20 Т/с “Ментовськi 
           вiйни-7”. (2).

К1
06.30 “Top Shop”.
07.30, 16.10 Т/с “Моя 
        прекрасна няня”.
08.30 М/ф.
10.10 Т/с “Всi жiнки  вiдьми”.
13.40 Т/с “Дикий ангел”.
15.15, 19.10 “Орел i решка”.
17.15, 23.50 “Розсмiши комiка”.
18.10 “Звана вечеря”.
20.10 “КВК-2013”.
22.30 “Прожекторперiсхiлтон”.
00.40 “Нiчне життя”.

нтн
05.25 Т/с “Тайга. Курс 
           виживання”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Т/с “Вулицi 
         розбитих лiхтарiв-12”.
13.00 Т/с “Зниклi безвiсти”.
14.50, 17.00 Т/с “Iлюзiя 
          полювання”.
16.45, 19.00 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Кохання пiд
        грифом “Цiлком таємно”.
21.30 Х/ф “Джек Рiчер”.
00.00 Х/ф “Втеча
         з Лос-Анджелеса”. (2).

тет
06.00 Приколи на перервi.
06.25, 8.20 М/с “Черепашки
          мутанти нiндзя”.
06.50 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.55 М/с “Русалонька”.
09.20 Єралаш.
09.45 Вiталька.
12.10 Дайош молодьож!
13.05 Т/с “Ксена 
        принцеса  воїн”.
14.00 Т/с “Любить не любить”.
15.00, 19.00 Панянка-селянка.
16.00 Iкона стилю.
17.00 Пiвцарства за кохання.
18.00 Розсмiши комiка.

20.00 Х/ф “Завтра не
        помре нiколи”. (2).
22.25 6 кадрiв.
22.50 Т/с “Свiтлофор”. (2).
23.45 Мiж нами.

перший канал 
(україна)

04.00, 7.00, 10.00, 13.00 
          Новини.
04.05, 7.15 Телеканал
          “Доброго ранку”.
08.00 “Доброго здоров’ячка!”
08.45 “Жити здорово!”
09.45, 16.40 “Iстина десь
           поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.45 “Модний вирок”.
12.00 Iншi новини.
12.20 “Час обiдати!”
13.15 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.40 Т/с “Слiд”.
14.15 “Вони i ми”.
15.05 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.55 “Чекай на мене”.
17.50 “Давай одружимося!”
18.50 “Поле чудес”.
20.00 “Час”.
20.30 “Надбання Республiки”.
22.50 Х/ф “Осiннiй марафон”.
00.25 Комедiя “До 
         Чорного моря”.

наше  
улюблене кiно

06.00 Комедiя 
         “Шофер мимоволi”.
08.00 Драма “Скажений
           автобус”.
10.00 Детектив 
        “Сумка iнкасатора”.
12.00 Х/ф “Вершник
          iз блискавкою в руцi”.
13.30 Т/с “Юрковi свiтанки”.
15.00 Мелодрама 
         “Сум’яття почуттiв”.
16.30 Кiноповiсть “Про тих, 
        кого пам’ятаю i люблю”.
18.00 Мелодрама “Дверi
           без замка”.
20.00 Кiноповiсть “Поїздка 
          у Вiсбаден”.
22.00 Х/ф “Квiти календули”.
00.10 Мелодрама “Бальна
          сукня”.

ртр-планета
06.00 “Ранок Росiї”.
09.55 “Уся Росiя”.
10.05, 16.10 Новини культури.

10.20 “Акторська рулетка. 
         Юрiй Каморний”.
11.15 “Про найголовнiше”.
12.00, 15.00, 18.00 Вiстi.
12.25, 15.10, 17.40 Вiстi -
        Москва.
12.40 “Особливий випадок”.
13.25 Т/с “Господиня 
       моєї долi”.
14.10 Т/с “Я прийду сама”.
15.25 Т/с “Таємницi
     iнституту шляхетних дiвчат”.
16.20 “Генiї i лиходiї”. 
          Гаврило Iлiзаров.
16.55 Г. Матiшов. “Майбутнє
         XXI столiття океан”.
18.40 Т/с “Дiм бiля 
         великої рiки”.
19.30 “Прямий ефiр”.
20.25 “Поєдинок”.
22.05 “Живий звук”.
23.25 “Бiла студiя”. С. Юрський.
00.35 Х/ф “Посмiхнися,
         коли плачуть зiрки”.

Канал “2+2”
06.00 М/ф.
07.00 Т/с “Солдати-15”.
09.00, 18.30 “Новини 2+2”.
09.30 Х/ф “Визволення. 
        Битва за Берлiн”.
11.10 Х/ф “Визволення.
          Останнiй штурм”.
13.05 “Нове Шалене 
          вiдео по-українськи”.
15.05 “Облом.UA. 
          Новий сезон”.
16.30 Т/с “Вантаж”.
19.00 Т/с “Провокатор”. (2).
23.05 Х/ф “Точка”. (3).
00.50 Х/ф “Книга джунглiв”.

тонiс
06.00 “Таке спортивне 
         життя. Яна Шемякiна”.
06.30, 8.30, 15.00, 18.30, 21.00 
       “Служба новин 
           “Соцiальний пульс”.
06.55, 18.50, 22.40 
          “Економiчний пульс”.
07.00 Х/ф “Коник-Горбоконик”.
09.00, 20.00 Видатне 
          ХХ столiття.
10.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15, 21.35 Rolling Stones 
         просто для запису.
12.45 “Соцiальний статус:
         вашi права i пiльги”.
13.30 “Цивiлiзацiя Incognita”.
14.00, 22.45 Правдивi iсторiї.
15.15, 21.25 “Соцiальна
            економiка”.
16.20 Д/с “Смертельна 

       мiсiя: Мадагаскар”.
17.50 “Алло, адвокате!”
18.20 Вперед, на Олiмп!
         Сочі-2014.
19.00 У гостях у Д. Гордона.
        Михайло Жванецький.
00.40 “Вихiдний, пiсля опiвночi”.

нтВ-свiт
06.10 “Жiночий погляд”.
07.05 Т/с “Рубльовка. 
         Live”. “Клiнiка”.
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 “Шаман-2”.
23.40 “Сповiдь. Яна 
        Рудковська”.
00.40 “Школа лихослiв’я”.
 

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
09.15 Х/ф “Мiсто майстрiв”.
10.40, 18.55 “Жарт за жартом”.
11.45, 17.10 Т/с “Клон”.
13.30 Т/с “Зiрка епохи”.
15.30 Х/ф “Жив собi лiкар”.
20.05 Т/с “Зоя”.
22.05 Х/ф “Закляття
         долини Змiй”.
00.05 Х/ф “Ловкач i Хiппоза”.

Мега
06.00 Д/ф “Мiстика 
          царської династiї”.
06.30, 23.30 Загадки Всесвiту.
07.30 Сила тварин.
08.30, 13.30 Мегаспоруди.
09.30, 18.30 Шукачi.
10.30 Таємнi знаки.
11.30, 15.30 У пошуках пригод.
12.30 Неймовiрнi тварини.
14.30, 21.30 Сучаснi дива.
16.30 Секретнi територiї.
17.30 У пошуках iстини.
19.30 Битва за Марс.
20.30 Д/ф “Шарль де Голль”.
22.30 Африка.
00.30 Покер. Full Tilt 
         Poker Pro Battle.

ут-1
06.00 Пiдсумки.
06.15 Х/ф “Вперше замiжня”.
08.30 Панянка та кулiнар.
09.05 Паралiмпiйськi iгри.
         Бiатлон (жiн.) (чол.)
13.05 Бiатлон. Кубок свiту.
        Переслiдування (чол.)
13.45 Православний вiсник.
14.20 Бiатлон. Кубок свiту.
         Переслiдування (жiн.)
15.10 Армiя.
15.20 Моменти життя.
16.25 Театральнi сезони.
17.15 У гостях у Д. Гордона.
18.05 Український акцент.
18.35 Спецпроект “Жива 
    душа поетова святая...” 
 Х/ф “Тарас Шевченко. Заповiт”.
20.55 Мегалот.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Паралiмпiйськi 
          iгри. Пiдсумки дня.
21.35 Без цензури.
22.00 Українська пiсня.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Завтра.PRO.
23.35 Погода.
23.40 Х/ф “Зимова вишня”.

Канал “1+1”
06.15, 19.30 “ТСН”.
07.00 “Хто там?”
08.05, 8.30 М/с “Король-Лев.
          Тiмон i Пумба”.
08.55 М/ф “Енгрi бердс”.
09.00 “Свiтське життя”.
09.55 “Казкова Русь”.
10.10, 11.15, 12.15, 13.15
         “Свати-4”.
14.20 “Вечiрнiй Київ-2013”.
16.10 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка-5”.
20.15 “1+1 удома: 8 Березня”.
22.00 Комедiя “Чого 
           хочуть жiнки”.
00.30 Драма “Жанна Д’Арк”.

Інтер
06.25 Х/ф “Казка про жiнку 
          i чоловiка”.
08.00 “Школа доктора 
           Комаровського”.
08.30 Концерт “Тобi, єдинiй”.
09.30 “Новини”.
10.00 Д/ф “Жванецький. 
        Одiссея одесита”.
11.00 Х/ф “Москва сльозам 
         не вiрить”.
14.05 Т/с “Не вiдрiкаються 
          люблячи”.
18.00 Х/ф “Пiдмiна
         в одну мить”.

20.00 “Подробицi”.
20.35 Х/ф “Пiдмiна
          в одну мить”.
22.30 Концерт “8 Березня
           у Великому мiстi”.
00.30 Х/ф “Мами”.

ICTV
05.50 Свiтанок.
07.10 Т/с “Чужий район-2”.
08.55 Х/ф “Чаклунка”.
10.40 Зiрка YouTube.
11.20 Дача.
12.05 Х/ф “За бортом”.
14.00 Х/ф “Французький
            поцiлунок”.
15.50, 19.50 Т/с “На крилах”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Надзвичайнi новини.
         Пiдсумки з К. Стогнiєм.
21.40 Х/ф “Наша Russiа. 
          Яйця долi”.
23.05 Х/ф “Ржевський проти 
          Наполеона”.
00.35 Х/ф “Європейський 
        жиголо”. (2).

стб
06.00 Х/ф “Мерi Поппiнс, 
         до побачення!”
07.05 “Караоке на Майданi”.
07.55 “Їмо вдома”.
09.00 “Усе буде смачно!”
10.10 Х/ф “Камiнний гiсть”.
12.10 “Холостяк-4”.
16.40 “Хата на тата”.
19.00 “Україна має талант!-6”.
22.00 “Детектор брехнi-5”.
23.00 “Я соромлюся свого тiла”.
00.45 Х/ф “Аварiя 
         дочка мента”.

новий канал
06.20 М/с “Назад у майбутнє”.
08.10 М/с “Черепашки-нiндзя”.
09.05 М/с “Том i Джерi-шоу”.
10.00 Ревiзор.
12.40 Пристрастi за Ревiзором.
14.00 Т/с “Воронiни”.
15.40 Х/ф “Сутiнки. 
        Сага. Свiтанок”, 1-2 с. (2).
20.00 Х/ф “Мiс Конгенiальнiсть”.
22.00 Педан-Притула шоу.
23.25 Х/ф “Їж, молися, люби”.

трК «україна»
07.00, 19.00 Подiї.
07.10 Т/с “Iнтерни”.
08.30 Т/с “Iнтерни”.
10.00 Один за сто годин.
11.00 Т/с “В очiкуваннi любовi”.

14.40 Х/ф “Наречена мого 
           нареченого”.
16.30 Т/с “Вiдлига”.
19.20 Т/с “Вiдлига”.
21.20 Х/ф “Про що 
         мовчать дiвчата”.
23.10 Ювiлейний концерт I. 
           Аллегрової.

К1
06.30 “Top Shop”.
07.30 М/ф.
09.00 М/с “Казки Ганса 
        Хрiстiана Андерсена”.
10.00 М/ф “Трiстан та Iзольда”.
11.30 Х/ф “Перший лицар при
         дворi короля Артура”.
13.10 Т/с “Всi жiнки  вiдьми”.
15.00 “Орел i решка. СРСР”.
16.50 “Орел i решка. Шопiнг”.
17.45 Х/ф “Поїздка 
              до Америки”.
19.50 “Вечiрнiй квартал”.
21.40 Т/с “Надприродне”. (2).
00.10 Х/ф “Побачення 
          наослiп”. (2).

нтн
04.40, 13.00 “Випадковий
          свiдок”.
05.05 Х/ф “Без права
          на провал”.
07.40 Т/с “Вулицi 
          розбитих лiхтарiв-12”.
11.30 “Речовий доказ”. 
          Пароль: джокер.
12.00 “Головний свiдок”.
13.55 “Правда життя. 
           Професiя телеведучий”.
14.25 Х/ф “Джек Рiчер”.
17.00 Т/с “Сонька - Золота 
           ручка”.
22.30 Т/с “Висяки”.
02.00 Х/ф “Втеча з
         Лос-Анджелеса”. (2).

тет
06.00, 12.15 М/ф “Правдива

        iсторiя Червоної Шапки”.
07.30 Байдикiвка.
08.30 М/с “Смiшарики. Пiн-код”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, 
        Дiєго, вперед!”
10.35 М/с “Фiксики”.
10.55 М/ф “Дiномама”.
13.40 Панянка-селянка.
15.15 Х/ф “Серцеїдки”.
17.30 Х/ф “Завтра не
           помре нiколи”.
19.55 Вiталька.
21.00 Розсмiши комiка.
22.50 Супердискотека 90-х.

перший канал 
(україна)

04.00, 8.00, 10.00 Новини.
04.10 “Замiж за принца”.
05.00 Комедiя “Дорослi дiти”.
06.10 “Грай, гармонь
           улюблена!”
06.45 “Смiшарики. 
          Новi пригоди”.
07.00 “Розумницi i розумники”.
07.45 “Слово пастиря”.
08.15 “Смак”.
08.50 “Жарти жартами, 
          а Жванецькому  80!”
10.15 “Iдеальний ремонт”.
11.20 Х/ф “Будьте 
       моїм чоловiком”.
12.55 Комедiя “Дiвчата”.
14.45 “Пiснi про любов”.
17.00 Комедiя “Любов i голуби”.
19.00 “Час”.
19.20 Х/ф “Москва сльозам 
         не вiрить”.
22.00 Х/ф “Жорстокий романс”.
00.35 Х/ф “Передчуття любовi”.

наше  
улюблене кiно

06.00 Мелодрама “Дверi 
           без замка”.

08.00 Кiноповiсть “Поїздка
         у Вiсбаден”.
10.00 Х/ф “Квiти календули”.
12.10 Мелодрама “Бальна 
         сукня”.
13.30 Т/с “Юрковi свiтанки”.
15.00 Комедiя “Троє в човнi, 
         не рахуючи собаки”.
18.00 Х/ф “Людина-амфiбiя”.
20.00 Мелодрама “Дама з
          папугою”.
22.00 Комедiя “Декiлька 
        любовних iсторiй”. 
00.00 Х/ф “Вiтер надiї”. 

ртр-планета
06.00 “Пряниковий 
        будиночок”.
06.25 Комедiя “Серця 
        чотирьох”.
07.55 “Суботник”.
08.30 Х/ф “8 березня”.
10.05 Х/ф “Душечка”.
11.20, 12.15 Х/ф “Квiти
         вiд Лiзи”.
12.00 Вiстi.
14.50 “Суботнiй вечiр”.
16.25 Х/ф “Я подарую 
        тобi любов”.
18.00 Вiстi у суботу.
18.50 Х/ф “Життя розсудить”.
22.00 “Коли спiвають чоловiки”.
23.35 Святкове шоу 
          Валентина Юдашкiна.

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 “Паладiн. 
            Кохання та дракон”.
15.00 Х/ф “Печера Дракона”.
16.55 Х/ф “Ярослав. 
          Тисячу рокiв тому”.
19.00 Х/ф “Вулкан”.
21.30 “Профутбол”.
23.15 Х/ф “Країна глухих”. (2).

тонiс
06.00 Х/ф “Свiтлячки в саду”.
07.35 “Будь в курсi!”
08.00 “Служба новин 
         “Соцiальний пульс”.
09.00 Видатне ХХ столiття.
10.00 “Свiтськi хронiки”.
10.55 Х/ф “Мiст короля 
        Людовика Святого”.
14.00 За сiм морiв.
14.45 Правдивi iсторiї.

15.45 Д/с “Африка. 
      Небезпечна реальнiсть”.
16.50 “Ронiн”.
17.35 “Алло, адвокате!”
18.15 “Цивiлiзацiя Incognita”.
18.30 “Соцiальний 
         пульс вихiдних”.
19.00 Слiдами морських боїв.
20.00 Морськi мисливцi: 
          швидка риба.
21.00 Мадонна. Це гра.
22.00 Х/ф “Привиди Гойї”. (2).
00.15 “Вихiдний, 
          пiсля опiвночi”.

нтВ-свiт
06.00, 8.00, 11.00, 
         17.00 Сьогоднi.
06.20 Огляд.
06.55 Головна дорога.
07.25 “Готуємо з 
           Олексiєм Зимiним”.
08.25 Росiйська начинка.
08.55 “Кулiнарний двобiй”.
09.55 Квартирне питання.
11.30 О. Журбiн. 
          Мелодiї на згадку.
12.15 Т/с “Адвокат”.
14.05 “Живi легенди.
        Тетяна Доронiна”.
15.00 “Нашi” з Левом 
          Новоженовим”.
15.50 “Очна ставка”.
17.25 Т/с “Вулицi
           розбитих лiхтарiв-12”.
21.20 “Пороховщиков. 
        Чужий серед своїх”.
21.55 Т/с “Лють”. “Пiкова дама”.
23.50 “8 Березня з Iриною 
          Аллегровою”.

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
08.45 Х/ф “Проданий смiх”.
11.15 “Жарт за жартом”.
12.15 Х/ф “Бум”.
14.15 Х/ф “Бум-2”.
16.15 Х/ф “Склянка води”.
18.35 Т/с “Гордiсть i 
         упередження”.
00.35 Х/ф “Приїжджа”.

Мега
06.00 Зроблено в СРСР.
09.50 Полiт над землею.
12.30 Африка.
15.30 Прихована iсторiя 
          Давнього Єгипту.
16.30 Палац Клеопатри. 
        У пошуках легенди.
17.30 Таємницi столiття.
21.30 Народження 
        континентiв.
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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Понеділок, 3 березня
06.00 Т/с «Гра в кохання».
07.00 Провінційні вісті. 
         Тиждень.
07.35 «Ти зможеш».
07.50 «Слід».
08.10 Вікно в Америку.
08.30 Переможний голос 
           віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Справжня ціна».
09.45 «Про нас».
10.00 Т/с «Гра в кохання».
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 Межа правди.
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Пасажир, 
         який заснув».
16.00 Провінційні вісті.
17.00 «Магія природи».
17.30 «Гал-кліп».
18.00 Т/с «Гра в кохання».
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Сільський календар».
20.30 ТНЕУ — калейдоскоп
          подій.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Сад, город, квітник».
22.35 Х/ф «Клуб бойових 
          мистецтв». (2).
00.15 Час-Tайм.
ттб
06.05 “Джерело духовності”.
06.25 “Мій тренер — 
         гімнастика”.
06.40 “Гуморинка на хвилинку”.
07.00 “Панорама подій”.
07.30 “Урок… для батьків”.
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Відверті діалоги”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Мамина школа”.
12.30 “Читаючи Кобзаря”.
12.45 “Козацька звитяга”.
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті
         ТТБ”.
13.20 “Історичний календар”.
13.25 “Плекайте мову”.
13.30 “Словами малечі про 
          цікаві речі”.
13.45 “Кулінарія від Андрія”.
14.00 “Зодіак”.
14.30 “Зелений БУМ”.
15.00 “Кіноісторії нашого часу”.
15.30 “Подорож гурмана”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.40 “Юні експерти”.
16.45 “До речі, про речі”.
17.00 “Новини України”.
17.15 “100 шедеврів”.
17.30 “Сад. Город. Квітник”.
17.55 “Наш Кобзар”.
18.15 “Пісні нашого краю”.
18.30 “Загублені у часі”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
18.55 Соціальна реклама.
19.30 “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”.
22.30 “Час країни”.
23.00 Д/ф “Тарас Шевченко. 
          Заповіт”.
23.40 “Спадщина”.
TV-4
вівторок, 4 березня
14.00 «Сільський календар».
14.30 Переможний голос 
         віруючого.
15.00 ТНЕУ — калейдоскоп
          подій.
15.10 «Чарівний ключик».

16.00 Провінційні вісті.
16.10 Дитяча година.
17.00 «Магія природи».
17.30 «Смаки культур».
18.00 Т/с «Гра в кохання».
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Екологічно чисте життя».
20.30 «Магія природи».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Автоакадемія».
22.35 Х/ф «Братерство справед-
ливості». (2).
00.15 Час-Tайм.
ттб
06.05 “Джерело духовності”.
06.25 “Мій тренер — гімнасти-
ка”.
06.45 “Пісні нашого краю”.
07.00 “Вісті ТТБ”.
07.30 “Кіноісторії нашого часу”.
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Будьте здорові”.
10.30 “Зодіак”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.15 “Випробуй на собі”.
12.45 “Шукаю батьків”.
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті
          ТТБ “.
13.20 “Історичний календар”.
13.25 “Плекайте мову”.
13.30 “100 шедеврів”.
13.45 “Новини України”.
14.00 “Золота провінція”.
14.30 “Сад. Город. Квітник”.
15.00 “Спадщина”.
15.25 “Духовні скарби України”.
15.30 “Легенди Запоріжжя”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.40 “4 лапи”.
17.00 “Новини України”.
17.15 “Музейні скарби”.
17.30 “Дива цивілізації”.
17.55 “Наш Кобзар”.
18.00 “Cтудмістечко”.
18.30 “ПрофStyle”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.30 “Тема дня”.
19.45 “Зона ризику”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “На часі”.
21.30 “Діловий ритм”.
22.30 “Час країни”.
23.00 Д/ф “Тарас Шевченко. 
       Заповіт”.
23.40 “Просто неба”.
TV-4
Cереда, 5 березня
06.00 Т/с «Гра в кохання».
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 «Магія природи».
10.00 Т/с «Гра в кохання».
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 «Гал-кліп».
12.40 «Автоакадемія».
13.10 В/ф «Бітлз».
14.00 Х/ф «Одна ластівка 
         весну приносить».
16.40 «Чарівний ключик».
17.00 «Магія природи».
17.30 «Сад, город, квітник».
18.00 Т/с «Гра в кохання».
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 «Повстанець». (2).
00.15 Час-Tайм.

ттб
06.05 “Джерело духовності”.
06.25 “Мій тренер — 
        гімнастика”.
06.45 “Пісні нашого краю”.
07.00 “Вісті ТТБ”.
07.30 “Удосвіта”.
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.15 “ПрофStyle”.
10.30 “Дива цивілізації”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Студмістечко”.
12.15 “Просто неба”.
12.30 “Час реформ”.
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті
         ТТБ”.
13.20 “Історичний календар”.
13.25 “Плекайте мову”.
13.30 “Музейні скарби”.
13.45 “Новини України”.
14.00 “Зона ризику”.
15.00 “Так було”.
15.15 “Степовики”.
15.30 “Мова про мову”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.40 “Іноземна для дітей”.
16.50 “Маленька перерва”.
16.55 “Наш Кобзар”.
17.00 “Новини України”.
17.15 “Економічний інтерес”.
17.30 “Удосвіта”.
18.00 “Думки вголос”.
18.30 “Після школи”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.30 “Тема дня”.
19.45 “Надія є”.
20.00 “Час змін”.
20.30 “Твоя пісня, твоя дума
         не вмре, не загине…”
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Cолов’їна пісня”. 
         Н. Яремчук.
21.25 “Духовні скарби України”.
21.30 “Енергоманія”.
22.30 “Час країни”.
23.00 Д/ф “Тарас Шевченко.
          Заповіт”.
23.40 Д/ф “За покликом гір”.
TV-4
Четвер, 6 березня
06.00 Т/с «Гра в кохання».
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Формула здоров’я».
08.30 Переможний голос 
         віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Магія природи».
10.00 Т/с «Гра в кохання».
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 «Про кіно».
12.25 «Смаки культур».
13.00 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Джок».
16.00 Провінційні вісті.
17.00 «Магія природи».
17.30 «Музичні делікатеси».
18.00 Т/с «Гра в кохання».
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Знати більше.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Відчиняй».
22.35 Х/ф «Повір мені». (2).
00.15 Час-Tайм.
ттб
06.05 “Джерело духовності”.
06.25 “Мій тренер —
         гімнастика”.
06.45 “Пісні нашого краю”.
07.00 “Вісті ТТБ”.
07.30 “Розмова без нотацій”.
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.15 “Думки вголос”.
10.30 “Солов’їна пісня”. 

         Н. Яремчук.
10.55 “Духовні скарби України”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Після школи”.
12.15 “Твоя пісня, твоя дума 
         не вмре, не загине…”
12.30 “Степовики”.
12.45 “Надія є”.
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті
          ТТБ”.
13.20 “Історичний календар”.
13.25 “Плекайте мову”.
13.30 Д/ф “За покликом гір”.
13.45 “Новини України”.
14.00 “Уряд на зв’язку з
         громадянами”.
14.30 “Невигадані історії”.
15.00 “Як це було”.
15.30 “Красо України, Поділля”.
15.45 “Так було”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.40 “Іноземна для дітей”.
16.50 “Юні експерти”.
17.00 “Новини України”.
17.15 “Інновації”.
17.30 “Почерк долі”.
17.55 “Наш Кобзар”.
18.00 “Загублені у часі”.
18.30 “Сад. Город. Квітник”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.30 “Тема дня”.
19.45 “Що робити?”
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “На часі”.
21.30 “Розмова без нотацій”.
22.30 “Час країни”.
23.00 Д/ф “Тарас Шевченко.
           Заповіт”.
23.40 “Телепортрет. 
        Старець Феофіл”.
TV-4
П’ятниця, 7 березня
06.00 Т/с «Гра в кохання».
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Знати більше.
08.30 Переможний голос 
         віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Магія природи».
10.00 Т/с «Гра в кохання».
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 «Повітряні пірати».
17.00 «Магія природи».
17.30 «Відчиняй».
18.00 Т/с «Гра в кохання».
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 «Без звуку». (2).
00.15 Час-Tайм.
ттб
06.05 “Джерело духовності”.
06.15 “Історичний календар”.
06.25 “Мій тренер —
          гімнастика”.
07.00 “Вісті ТТБ”.
07.30 “Легенди Запоріжжя”.
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.15 “Сад. Город. Квітник”.
10.30 “А у нас кіно знімали”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Вінтаж”.
12.15 “Загублені у часі”.
12.30 “Час реформ”.
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті
           ТТБ”.
13.20 “Історичний календар”.

13.25 “Плекайте мову”.
13.30 “Телепортрет.
         Старець Феофіл”.
13.45 “Новини України”.
14.00 “Що робити?”
15.00 “Ми українські”.
15.25 “Наш Кобзар”.
15.30 “Повір у себе”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.40 “Школа шляхетних
        дівчаток”.
16.50 “Маленька перерва”.
17.00 “Новини України”.
17.15 “Тарасова візитка”.
17.30 “Повір у себе”.
18.00 “Поліські животоки”.
18.30 “Назбиране”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.30 “Актуально”.
19.45 “Західний експрес”.
20.00 “Твоя пісня, твоя дума 
       не вмре, не загине…”
20.05 “Світ квітів”.
20.35 “Музей іграшок”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Захисник Вітчизни 
        рятувальник”.
21.30 “Абетка здоров’я”.
22.30 “Час країни”.
23.00 Д/ф “Тарас Шевченко. 
          Заповіт”.
23.45 “7 природних чудес 
         України”.
TV-4
субота, 8 березня
06.00 «Відчиняй».
06.30 «Про нас».
07.00 Провінційні вісті.
07.35 Х/ф «Настя».
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 «Разом».
14.00 «Смаки культур».
14.30 Мультфільми.
15.00 Х/ф «Готель для собак».
17.00 Хіт-парад.
17.50 ТНЕУ — калейдоскоп
         подій.
18.00 Наші вітання.
19.00 «Сад, город, квітник».
19.30 «Музичні делікатеси».
20.10 А. Матвійчук «Полустанок
         любові».
22.10 Х/ф «Коханка». (2).
00.10 Час-Тайм.
ттб
06.05 “Джерело духовності”.
06.25 “Мій тренер —
          гімнастика”.
07.00 “Вісті ТТБ”.
07.30 “Ми  українські”.
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.15 “Назбиране “.
10.30 “Світ квітів”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “7 природних чудес 
         України”.
12.10 “Літо на Зеленій вулиці”.
12.30 “Музичний калейдоскоп”.
13.00 “Твоя пісня, твоя дума
         не вмре, не загине…”
13.05 “Ботанічний музей”.
13.20 “Історичний календар”.
13.25 “Плекайте мову”.
13.30 “Поліські животоки”.
13.45 “Новини України”.
14.00 “Люди і долі”.
14.25 “Наш Кобзар”.
14.30 “Театральні зустрічі”.

16.10 “Духовні скарби України”.
16.15 “Диволяндія”.
16.45 “Мандри кота Фініка”.
17.00 “Фільм  дітям”.
18.30 “Допомагає служба 
        зайнятості”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.00 “Панорама подій”.
19.30 “Смак життя”.
20.00 “Крізь призму часу”.
20.15 “Спортивні меридіани”.
20.30 “Шляхами Тараса”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Поклик таланту”.
22.20 “7 природних чудес 
        України”.
22.30 “Акценти”.
23.00 Д/ф “Тарас Шевченко.
         Заповіт”.
23.40 “Аннина гора”.
TV-4
Неділя, 9 березня
06.00 Х/ф «Настя».
08.00 Новини Європи.
08.40 Час-Тайм.
09.00 Повнота радості життя.
09.30 «Справжня ціна».
10.15 Пряма трансляція святої
     літургії з архікатедрального
     собору УГКЦ м. Тернополя.
11.40 «Про нас».
12.00 Х/ф «Готель для собак».
13.30 «Чарівний ключик».
14.00 «Погляд зблизька».
14.30 «Екологічно чисте життя».
15.00 «Магія природи».
15.30 «Про нас».
16.00 «Формула здоров’я».
17.00 Вікно в Америку.
17.30 «Смаки культур».
18.00 Наші вітання.
19.00 Провінційні вісті
        Тиждень.
19.40 Хіт-парад.
20.45 «Про нас».
21.00 «Гал-кліп».
21.30 «Про кіно».
22.00 Х/ф «Серця 
        чоловіків». (2).
23.45 Час-Тайм.
ттб
06.05 “Джерело духовності”.
06.25 “Мій тренер — 
         гімнастика”.
07.00 “Літо на Зеленій вулиці”.
07.30 “Смак життя”.
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Крізь призму часу”.
10.15 “Допомагає служба 
          зайнятості”.
10.30 “Шляхами Тараса”.
10.45 “Словами малечі про
          цікаві речі”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Ювілейний концерт
          Т. Садохіної”.
14.10 “Спортивні меридіани”.
14.25 “7 природних чудес 
        України”.
14.35, 16.45 “Твоя пісня, твоя
       дума не вмре, 
       не загине…”
14.40 “Поклик таланту”.
16.00 “Мамина школа”.
16.30 “4 лапи”.
18.10 “Наш Кобзар”.
18.30 “Дім. Сад. Город”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.00 “Обласні центри 
         України. Чернівці”.
19.30 “Зелений БУМ”.
20.00 “Подорож гурмана”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Відверті діалоги”.
22.00 “Скарби роду”.
22.30 “До чистих джерел”.
23.00 “Мамина доля”.

Ут-1
06.05 Свiт православ’я.
06.40 Х/ф “Тарас Шевченко”.
09.00 Околиця.
09.25 Подорожуй свiтом 
        з Ю. Акунiною.
10.00, 12.00 Урочистостi 
   до 200-рiччя вiд дня 
    народження Тараса Шевченка.
11.05 Як Ваше здоров’я?
13.30 Паралiмпiйськi iгри. 
       Лижнi перегони (чол.)
15.20 Паралiмпiйськi iгри. 
     Лижнi перегони (жiн.)
16.55 Бiатлон. Кубок свiту.
          Мас-старт (чол.)
17.55 Бiатлон. Кубок свiту. 
        Мас-старт (жiн.)
18.50 Спецпроект “Жива душа 
       поетова святая...” Х/ф “
        Тарас Шевченко”.
21.00 Пiдсумки тижня.
22.05 Паралiмпiйськi iгри. 
        Пiдсумки дня.
22.15 Головний аргумент.
22.25 Спiває Iван Попович.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.40 “Дружина”.

канал “1+1”
06.15 Х/ф “Королiвство
            кривих дзеркал”.
07.40 М/ф.
08.10, 8.35 М/с “Король-Лев.
           Тiмон i Пумба”.
09.00 “Лото-Забава”.
10.00 “ТСН”.
10.35 “Свiт навиворiт-5”.
11.40 “Чотири весiлля-3”.
12.55 “Зiркова хронiка”.
14.00 М/ф “Машинi казки. 
          Маша i ведмiдь”.
14.15 “Мiняю жiнку-6”.
15.45 Мелодрама “Манекенниця”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.15 “Голос країни-4. 
         Перезавантаження”.
22.40 “Свiтське життя”.
23.40 “Що? Де? Коли?”
00.45 Драма “Етюди втрьох”. (3).

інтер
05.40 Х/ф “Москва сльозам
         не вiрить”.
08.10 “Школа доктора 

        Комаровського. 
         Невiдкладна допомога”.
08.50 “Городок”.
09.30 “Недiльнi новини”.
10.00 “Орел i решка. 
       На краю свiту”.
11.00 Д/ф “Шевченко. 
         200 рокiв самотностi”.
12.05 Х/ф “Пiдмiна в одну мить”.
16.05 Х/ф “Тариф “Щаслива сiм’я”.
18.00 Т/с “Фродя”.
20.00 “Подробицi тижня”.
21.00 Т/с “Фродя”.
22.50 Х/ф “Люблю 9 березня!”
00.25 Х/ф “Почуй моє серце”.

ICTV
05.50 Дача.
06.40 Т/с “Чужий район-2”.
08.20 Так$i.
08.45 Космонавти.
09.45 Зiрка YouTube.
10.50 Козирне життя.
11.20 Вам i не снилося!
11.55 Т/с “Лiсник”.
18.45 Факти тижня.
19.40 Х/ф “Парубочий вечiр 
        у Вегасi”.
21.55 Х/ф “Парубочий вечiр-2.
        З Вегаса до Бангкока”. (2).
23.45 Х/ф “Дикий, дикий Вест”.

стб
05.45 Х/ф “Мерi Поппiнс, 
         до побачення!”
07.00 “Їмо вдома”.
08.00, 10.45 Х/ф “Мама-детектив”.
09.00 “Усе буде смачно!”
09.55 “Караоке на Майданi”.
15.55 “Україна має талант!-6”.
19.00 “Битва екстрасенсiв. 
         Свої проти чужих”.
21.05 “Один за всiх”.
22.15 Х/ф “Мрiяти не шкiдливо”.
00.05 Х/ф “Найпривабливiша
         i найсимпатичнiша”.

Новий канал
05.20 М/с “Назад у майбутнє”.
07.45 Церква Христова.
08.00 М/с “Черепашки-нiндзя”.
10.05 Файна Юкрайна.
12.20 Х/ф “Ненсi Дрю”.

14.10 Х/ф “Миттєвостi 
         Нью-Йорка”.
16.00 Х/ф “Чумова п’ятниця”.
17.50 Х/ф “Мiс Конгенiальнiсть”.
20.00 Х/ф “Мiс Конгенiальнiсть-2”.
22.00 Х/ф “Охоронець”.
00.35 Великi почуття.

трк «Україна»
06.50 Подiї.
07.10 Х/ф “Наречена мого 
        нареченого”.
09.00 Ласкаво просимо з Аллою
      Крутою. У гостях Н. Мейхер.
10.00, 11.00 Таємницi зiрок.
12.00 Т/с “Дорожнiй патруль-4”.
16.00 Т/с “Вiдлига”.
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.
08.35 М/ф “Трiстан та Iзольда”.
10.00 “Їмо вдома”.
11.00 “Розсмiши комiка”.
12.00 “Орел i решка. Шопiнг”.
13.00 “Орел i решка. СРСР”.
14.45 “КВК-2013”.
18.00 “Вечiрнiй квартал”.
19.50 М/ф “Кунг-фу Панда”.
21.40 Т/с “Надприродне”. (2).
00.10 Х/ф “Бо я так хочу”. (2).

НтН
06.20 Т/с “Сонька Золота ручка”.
11.30 “Легенди карного розшуку”.
          Павутиння смертi.
12.00 “Агенти впливу”.
12.50 “Таємницi кримiнального
           свiту”.
13.15 Х/ф “Кохання пiд 
          грифом “Цiлком таємно”.
15.30 Т/с “Державний захист-3”.
23.00 “Переломнi 80-тi”.
00.00 Т/с “NCIS: полювання
         на вбивцю-9”. (2).

тет
06.00 М/ф “Дiномама”.
07.30 Байдикiвка.

08.30 М/с “Смiшарики. Пiн-код”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
10.35 М/с “Фiксики”.
10.55 М/ф “Барбi та три 
          мушкетери”.
12.40 Х/ф “Серцеїдки”.
14.55 Панянка-селянка.
15.50 Мiй зможе.
17.10 Країна У.
19.00 Вiталька.
21.00 Розсмiши комiка.
22.50 Т/с “Секс i мiсто”. (2).
00.45 Х/ф “Затягни мене 
         в пекло”. (3.

Перший канал 
(Україна)

04.00, 8.00, 10.00 Новини.
04.10 “Генiї i лиходiї”.
04.35 Комедiя “Доброго ранку”.
06.05 “Армiйський магазин”.
06.35 “Смiшарики. ПIН-код”.
07.00 “Здоров’я”.
08.10 “Поки всi вдома”.
09.00 “Зiрка на iм’я Гагарiн”.
10.15 Комедiя “Дiвчата”.
12.25 Х/ф “Стережися автомобiля”.
14.10 Комедiя “Любов i голуби”.
16.05 “Точнiсiнько!”
19.00 “Час”.
19.20 Х/ф “Гагарiн. 
          Перший у космосi”.
21.15 Х/ф “Безiменна зiрка”.
23.45 Комедiя “Дiти понедiлка”.

Наше  
улюблене кiно

06.00 Х/ф “Людина-амфiбiя”.
08.00 Мелодрама “Дама 
         з папугою”.
10.00 Комедiя “Декiлька 
        любовних iсторiй”.
12.00 Х/ф “Вiтер надiї”.
13.30 Т/с “Юрковi свiтанки”.
15.00 Муз. фiльм “Сiльва”.
18.00 Мелодрама “Розкажи
         менi про себе”.
20.00 Х/ф “Успiху вам, панове!”
22.00 Драма “Ловкач i Хiппоза”.
00.00 Мелодрама “Хлопець 
           iз тайги”. 

ртр-Планета
06.00 Х/ф “Люблю 9 березня!”
07.20 “Сам собi режисер”.
08.00 “Смiхопанорама”.
08.25 “Ранкова пошта”.
09.00, 12.00, 18.00 Вiстi.
09.10 Вiстi Москва. 
         Тиждень у мiстi.
09.45 “У свiтi тварин”.
10.10 Росiя  любов моя!
            “Традицiї застiлля”.
10.40 Х/ф “Подружка моя”.
12.20 Вiстi - Москва.
12.25 До ювiлею кiностудiї 
        “Мосфiльм”. “90 крокiв”.
12.40 “Бiльше, нiж кохання”.
13.25 “Влада факту”.
14.05 “Абсолютний слух”.
14.50 “Смiятися дозволяється”.
16.25 Х/ф “Мамина любов”.
18.25 “Один в один”.
21.00 Х/ф “Перевiрка на любов”.
22.40 Х/ф “Оазис любовi”.
00.20 Концерт “Каролiна”.

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 “Паладiн. 
        Кохання та дракон”.
15.00 Х/ф “Печера Дракона”.
16.55 Х/ф “Ярослав. 
             Тисячу рокiв тому”.
19.00 Х/ф “Вулкан”.
21.30 “Профутбол”.
23.15 Х/ф “Країна глухих”. (2).

тонiс
06.00 Х/ф “Мiст короля 
         Людовика Святого”.
07.35, 20.15 “Кумири”.
07.50, 20.00 “Цивiлiзацiя Incognita”.
08.00 “Соцiальний пульс вихiдних”.
09.00 Слiдами морських боїв.
10.00 “Будь в курсi!”
10.40 “Щоденник для батькiв”.
11.15 Х/ф “Свiтлячки в саду”.
14.00 За сiм морiв.
15.00 Нашестя медуз.

16.00 Д/с “Африка.
         Небезпечна реальнiсть”.
17.00 Д/с “Сувора планета”.
17.50 “Моднi iсторiї з Оксаною 
        Новицькою”.
18.30 “Свiт за тиждень”.
19.00 Катастрофи вiхи еволюцiї.
20.40 “Свiтськi хронiки”.
21.00 Бред Пiтт. Голiвудський
           красунчик.
22.00 Х/ф “Летючий дракон, 
          стрибаючий тигр”. (2).
01.10 Х/ф “Привиди Гойї”. (2).

Нтв-свiт
05.35 “Ви смiятиметеся”.
06.00, 8.00, 11.00, 17.00 Сьогоднi.
06.20 Казки Баженова. 
       “Слухняний зайчик”.
06.50 Їхнi вдачi.
07.25 “Перша передача”.
08.25 Їмо вдома!
09.05 Дачна вiдповiдь.
10.05 “Люди, якi придумали все”.
11.25 “Золотий пил”.
12.05 Т/с “Адвокат”. 
13.55 Х/ф “Квартал”.
15.50 “Очна ставка”.
17.25 Т/с “Вулицi розбитих
          лiхтарiв-12”.
21.20 “Темна сторона”.
22.20 Т/с “Лють”.
00.10 “Судовий детектив”.

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
10.00 “Жарт за жартом”.
11.00 Х/ф “Бум”.
13.00 Х/ф “Бум-2”.
15.00 Т/с “Гордiсть i
           упередження”.
21.00 Х/ф “Склянка води”.
23.20 Х/ф “Забута мелодiя
           для флейти”.

мега
06.00 Бандитська Одеса.
08.00 Прихована iсторiя 
          Давнього Єгипту.
09.00 Палац Клеопатри. 
          У пошуках легенди.
09.50, 21.30 Полiт над землею.
12.30 Африка.
15.30 У пошуках пригод.
18.30 НЛО. Секретнi файли.
19.30 Секретнi iсторiї.
00.30 Загадки планети.
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ПРОДАМ
* кахель, камін, на комин — 

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

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

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

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

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

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

* пшеницю. Тел.: 097-317-
15-23.

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

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

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

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

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

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

* пісок, гравій, декоративний та 
будівельний камінь. Тел. (098) 057-

93-61, 52-13-75.
* автомобіль “САЗ 3507”, 

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПЛЮ
* газову плиту 4-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.

* виконуємо сантехнічні і газо-
зварювальні роботи різної склад-
ності. Послуги: встановлення водо-
нагрівачів, пральних машин, кон-
диціонерів, лічильників; заміна сто-
яків, водопроводу, каналізації, опа-
лення. Пенсіонерам та учасникам 
Великої Вітчизняної війни – зниж-
ки. Тел. (097)14-86-723.

* штукатурка зовнішня — 30-35 
грн./м2 , внутрішня — 25-30 грн./
м2; стяжка — 30 грн./м2; утеплення: 
пінопласт, вата — 35-40 грн./м2; 
підвісні стелі — 50-70 грн./м2; шпа-
клівка — 20-25 грн./м2, “короїд”, 
“баранек” — 25-30 грн./м2; на-
бриск, драп в кольорі — 20-25 грн./
м2. Власне риштування, підсобни-
ки, без обідів. Тел.: 25-25-86, 098-
531-95-46.

* здаються в оренду продо-
вольчі місця: бакалія, вода, ово-
чі, фрукти за адресою: м. Тер-
нопіль, вул. Нечая, 25, ринок 
“Темза”. Тел.: 25-87-20, 050-
377-12-36.

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

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

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

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

* штукатурка, стяжка, шпаклю-
вання та фарбування, супутні ре-
монтні роботи. Ремонт квартир та 

офісів. Тел. (097) 90-89-170.
* здам в оренду відбійні молот-

ки, бетонозмішувачі, риштування, 
перфоратор. Доставка. Тел.: (050) 
967-26-00, (097) 311-41-43.

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

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

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

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

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

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

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 
№759
від 23.02.2014 р.
Кульки —  4, 7, 9, 

12, 16, 18, 20, 22, 
25, 28, 32, 34, 36, 
41, 46, 49, 51, 60, 

61, 63, 65, 66, 68, 71, 72, 75.
Велика гра:
Джекпот — не виграно.
3 лінії з одною підковою — 1 гра-

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

но.
3 лінії у 3 полях — 43 гравці — 6 

029 грн.
2 лінії у 2 полях — 4 113 гравців 

— 23 грн.
2 лінії — 880 гравців — 147 грн.
1 лінія — 108 237 гравців —  

7 грн. 
Бiлет № 0747800 — Закарпатське.

Розіграш
№1345
від 26.02.2014 р.
Лототрон Б.
Набір кульок: №2.
Виграшні номери: 

14, 8, 36, 5, 35, 40.
6 номерів — не виграно.
5 номерів —  2 гравці — 6 846 грн.
4 номери — 69 гравців — 

277 грн.
3 номери — 1391 гравець —  

23 грн.
2 номери — 11408 гравців — 

8 грн.
Розіграш 
№1304
від 26.02.2014 р.
Виграшні номери:  

19, 34, 29, 16, 37, 
35.

Мегакулька — 4.
МЕГАДЖЕК — ПОТ — не виграно.
МЕГАПРИЗ — не виграно.
5 номерів — 8 гравців — 5 351 грн.
4 номери — 198 гравців —  

208 грн.
3 номери — 2 758 гравців — 

23 грн.
5+ Мегакулька — 1 гравець 17 938 

грн.
4+ Мегакулька — 47 гравців — 352 

грн. 
3+Мегакулька — 493 гравці — 46 

грн.

Грайте і вигравайте ●

Оголошення ●

Служба 101 ●

Чистилівське родовище пісків 
знаходиться в с. Чистилів Терно-
пільського району Тернопільської 
області. Розташоване за 1 км на 
схід від с. Чистилів. Діючий кар’єр, 
який є структурним підрозділом 
ПАТ “Тернопільський кар’єр”, про-
тягом 18,5 року буде сировинною 
базою для підприємств будівельної 
галузі (виробництва силікатної це-
гли, дорожнього будівництва, при-
готування будівельних та штукатур-
них розчинів). Як супутня корисна 
копалина — суглинки, придатні для 
виробництва цегли керамічної. За-
гальні обсяги запасів корисної ко-
палини (пісків) категорії В+С1 — 
5163 тис. м3. Продуктивність видо-
бутку пісків складає 385 тис. м3/рік.

Режим роботи кар’єру прийня-
тий протягом року. Розробка родо-
вища ведеться відкритим спосо-
бом, система розробки — тран-
спортна з паралельним просуван-
ням фронту робіт та внутрішнім 
відвалоутворенням.

Спосіб виїмки — селективно-
валовий, залежно від потужностей 
порід по висоті уступу. Відвали роз-
ташовуються у відпрацьованому 
просторі кар’єру з метою рекульти-
вації раніше порушених земель.

Перелік заходів, що забезпечу-
ють нормативний стан навколиш-
нього середовища

Методи запобігання і зменшення 
впливу на навколишнє середови-
ще:

Впроваджено оптимальний тех-
нологічний процес розробки родо-

вища.
Рекультивація виробленого про-

стору здійснюється шляхом випо-
ложування бортів та засиплення 
дна кар’єру розкривними породами 
з нанесенням родючого шару для 
подальшого використання під: с/г 
угіддя — 46 га, водойму — 7,7 га, 
відкоси та з’їзди — 7,3 га. З початку 
експлуатації родовища підготовле-
но до рекультивації 6 га порушених 
земель.

Заправка автотранспорту та 
кар’єрних машин паливо-
мастильними матеріалами поза те-
риторією родовища у спеціально 
відведеному місці.

Розрахунковий рівень звуку на 
межі житлової забудови 29,77 дБ.

Залишкові впливи при експлуа-
тації кар’єру:

а) викиди в атмосферне повітря:
Викиди ЗР утворюються: при ви-

конанні  виймально-
навантажувальних роботах та тран-
спортування гірничої породи, при 
роботі двигунів внутрішнього зго-
рання гірничої техніки:

завислі речовини — 2,8 т/рік;
вуглеводні насичені — 2,25 т/рік;
сажа — 1,17 т/рік;
сірки діоксид — 1,5 т/рік;
оксиди азоту — 3,0 т/рік;
оксид вуглецю — 7,5 т/рік;
бенз(а)пірен — 0,000024 т/рік.
Розрахунковий сумарний показ-

ник забруднення атмосферного по-
вітря оцінюється як: рівень забруд-
нення — “допустимий”, ступінь не-
безпечності — “безпечний”;

б) відходи:
Основним виробничим відходом, 

що утворюється під час експлуатації 
кар’єру є розкривні породи. Роз-
кривні породи в контурі кар’єрного 
поля складають — 807 тис. м (в т.ч. 
ГРШ — 353 тис.м3), утворяться до 
кінця розробки родовища. Складу-
вання розкривних порід здійснюєть-
ся відразу у внутрішні відвали у від-
працьованому просторі кар’єру. Се-
редньорічний об’єм утворення роз-
кривних порід до 91 тис.м3/рік (ви-
значається відповідно до проекту 
розробки щорічно у плані розвитку 
гірничих робіт). Використовуються 
під час виконання рекультиваційних 
робіт.

Інші виробничі відходи:
Відпрацьовані масла та мастила 

— 0,0001 т/рік (повторно викорис-
товується на підприємстві, як вто-
ринний ресурс для заливання в гі-
дравлічні системи).

Тверді побутові відходи (ТПВ), 
утворені в наслідок життєдіяльності 
працюючих — 0,28 т/рік (вивозяться 
в місця складування ТПВ).

Оцінка екологічного ризику гос-
подарської діяльності

Прийняті технологічні рішення 
при розробці родовища та заходи із 
запобігання і зменшення негативно-
го впливу на навколишнє середови-
ще не призведуть до випадкових 
послідовних і катастрофічних змін 
природно-культурних об’єктів і при-
родних ресурсів: надр, повітря, під-
земних та поверхневих вод.

Оцінка ризику господарської ді-

яльності на здоров’я населення від 
забруднення атмосферного повітря 
проводилася за розрахунком:

а) ризику розвитку неканцеро-
генних ефектів — ризик шкідливих 
ефектів вкрай малий, коефіцієнт не-
безпеки менший, ніж 1;

б) у викидах присутня речовина 
бенз(а)пірен (при роботі двигунів 
внутрішнього згорання на дизпали-
ві), яка володіє канцерогенним 
ефектом — ризик оцінюється як 
“прийнятний”.

Оцінка соціального ризику за 
критерієм атмосферного повітря: 
рівень ризику — “прийнятний”.

Зобов’язання замовника: гаран-
тує таку реалізацію технічних і прак-
тичних рішень при експлуатації 
кар’єру, які б забезпечували їх по-
вну відповідність вимогам чинного 
законодавства в частині дотриман-
ня норм і правил охорони довкілля, 
а також: виконання умов і вимог 
еколого-експертних органів; укла-
дати угоди на утилізацію утворюва-
них відходів з відповідними органа-
ми та службами.

Природоохоронні заходи, перед-
бачені проектом розробки та ре-
культивації є обов’язковими для 
виконання.

 
Замовник: голова правління ПАТ 

“Тернопільський кар’єр”  
І. С. Свідерський. 

Генпроектувальник, виконавець 
ОВСН: директор СМП “УКРА”  

П. С. Струк.

Заява про екологічні наслідки діяльності
Дані про господарську діяльність,  

мету і шляхи її здійснення

Духовні храми — це не лише 
центри духовності, а й пам’ятки 
архітектури та історії. Протягом 
останніх років спостерігаємо по-
яву великої кількості реконстру-
йованих і новозбудованих куль-
тових закладів різних релігійних 
конфесій. Разом з тим статисти-
ка свідчить про різке збільшення 
кількості пожеж на цих об’єктах, 
що супроводжується нанесенням 
великих матеріальних збитків, а в 
окремих випадках навіть заги-

беллю людей.
Для безпеки прихожан та збе-

реження майна духовного храму 
звертаємо особливу увагу на ви-
конання елементарних вимог по-
жежної безпеки: підсвічники та 
інші пристрої, в яких використо-
вується відкритий вогонь, необ-
хідно встановлювати на негорю-
чій поверхні; конструкції підсвіч-
ників, лампад, світильників пови-
нні виключати можливість випа-
дання свічок; після проведення 

богослужінь відповідальна особа 
повинна перевірити, щоб усі 
свічки та пристрої культового 
призначення, в яких використо-
вується відкритий вогонь, були 
погашені; під час перебування в 
церквах віруючих та відвідувачів 
двері евакуаційних виходів не 
повинні замикатися на замки, які 
відчиняються лише за допомо-
гою ключів.

Шановні віряни, настоятелі 
храмів та керівники церковних ко-

мітетів, закликаємо вас проявити 
високу свідомість та добросовіс-
ність при забезпеченні пожежної 
безпеки храмів, що розташовані у 
ваших населених пунктах. Якщо ж 
біда, все таки, прийшла, 
пам’ятайте: “101” — номер викли-
ку служби порятунку. 

 
Тернопільський районний 

відділ УДСНС України  
у Тернопільській області.

Пожежна безпека культових споруд
Управління Пенсійного фон-

ду України в Тернопільському 
районі просить отримувачів 
пенсій своєчасно повідомляти 
органи, що призначають та 
виплачують пенсію, про при-
йняття на роботу, звільнення з 
роботи, зміни в складі сім’ї, 
зміни місця проживання та ін-
ші обставини, що можуть 
вплинути на пенсійне забез-
печення. Тел. для довідок: 
53-50-72, 53-51-54.
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Ігор Голоюха,   
лікар-стоматолог 

Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Гінгівіт — це запалення ясен, 
зумовлене несприятливою 
дією місцевих і загальних 
факторів, при якому не по-
рушена цілісність зубоясен-
ного прикріплення.

Причинами виникнення гінгівіту 
є такі фактори: низький рівень гі-
гієни порожнини рота, неправиль-
ний прикус, зубний камінь, плом-
би, що накладені з порушенням 
технології, ротове дихання, недо-
статність вітамінів.

Найбільш важкими формами 
цього захворювання страждають 
вагітні жінки і підлітки, що пов’язано 
з гормональними змінами в їх ор-
ганізмі. Основні симптоми запа-
лення ясен: біль і кровоточивість 
ясен під час прийому їжі і чищенні 
зубів, утворення ясенної кишені і 
наявність неприємного запаху з 
рота.

Найбільш небезпечним наслід-
ком гінгівіту є розвиток пародон-
тита.

Пародонтит — запалення тка-
нин пародонта, яке характеризу-
ється прогресуючою деструкцією 
пародонту і кістки альвеолярного 
відростка щелеп. Довготривалий 
перебіг пародонтиту загрожує 
розхитуванням зубів і їх наступ-
ною втратою. Саме тому, важливо 
не тільки лікувати це захворюван-
ня, а й займатися його профілак-
тикою — ретельно чистити зуби, 
доглядати за порожниною рота, 
вчасно виявляти і лікувати сома-
тичні захворювання. В зв’язку з 
тим, що однією з причин виник-
нення запалення є ослаблений 
імунітет, доцільно також проводи-
ти зміцнення захисних сил орга-
нізму.

Пародонтоз — дистрофічне 
ураження пародонта, що має хро-
нічний перебіг.

Не слід ставитись до захворю-
вань пародонта, як до незначного 
захворюванння, яке саме собою 
мине. Лікування повинно здійсню-
ватись комплексно, цілеспрямо-
вано та індивідуально. Воно вклю-
чає місцеве і загальне лікування, 
ефективні терапевтичні, хірургічні, 
ортопедичні та фізіотерапевтичні 
методи в умовах диспансерного 
нагляду. Комплексність лікування 
передбачає не лише виконання 
лікарем певного обсягу лікувально-
профілактичних маніпуляцій, але 
й ефективне співробітництво з 
боку хворого.

Головним завданням місцевого 
лікування є видалення зубної 
бляшки і всіх факторів, які сприя-
ють її накопиченню. Це дозволяє 
підтримувати тканини пародонту у 
відносно здоровому стані за наяв-
ності травматичних переванта-
жень. Наступним завданням є усу-
нення оклюзійної травми з розра-
хунку на регенерацію кісткової 
тканини і формування здорового 
епітеліального прикріплення. Ме-
тою місцевої терапії є також ліку-
вання симптоматичного гінгівіту, 
ліквідація пародонтальних кишень, 
ущільнення кісткової тканини. При 
здійсненні загального лікування 
хвороб пародонту лікування на-
правлене на боротьбу з інфекцією, 
інтоксикацією організму, активіза-
цію захисних сил організму та 
сприяння стимуляції репаративних 
процесів у пародонті.

У будь-якому випадку схема те-
рапії повинна опиратись на індиві-
дуальні особливості організму па-
цієнта і причини розвитку захво-
рювання, тому найбільш доцільним 
буде звернутись до спеціаліста 
вже на ранній стадії. Досвідчений 
лікар-стоматолог допоможе по-
збутись запального процесу і ви-
ключити вірогідність рецидиву.

Запалення ясен, 
пародонтит, 
пародонтоз

Основною “стоматологічною 
косметикою” є зубна паста. Важко 
уявити в наш час людину, яка не 
користується цим дарунком циві-
лізації. Проте ця сама цивілізація 
породила проблему — проблему 
вибору. Асортимент зубних паст 
настільки широкий, що покупець 
деколи  розгублюється. Яскраві 
тюбики,  красиві  упаковки, ре-
кламні трюки — все це, звичайно 
ж, впливає на наш вибір. 

Однак, зрештою, головне не те, 
що зовні, а те, що всередині. Тому 
купуючи зубну пасту, не забудьте 
звернути увагу на її склад. 

До обов’язкових  інгредієнтів  
будь-якої зубної пасти входять во-
да, абразивні речовини  та  
поверхнево-активні речовини. 
Абразивні сполуки, які є своєрід-
ними “поліруючими” речовинами, 
складають до 40 % об’єму зубної 
пасти. Вони допомагають очисти-
ти зуби від залишків їжі та зубного 
нальоту. 

Ступінь абразивності залежить 
від розміру складу їх частинок.  
Чим він більше — тим вища абра-
зивність і, відповідно, тим краще 
чистить зубна паста. Але в цьому 
випадку підвищена і травматич-
нісь зубної емалі. Користуватися 
пастами з високим ступенем абра-
зивності потрібно обережно. 

Дитячі та підліткові пасти міс-
тять знижений ступінь абразив-
ності, дбайливо відносяться до 
несформованої дитячої емалі. То-
му дуже важливо стежити за тим, 
щоб маленька дитина користува-
лася не “сімейною” зубною пас-
тою, а мала персональну дитячу. 

Пасти, позначені словом 
“Sensitive”, мають знижену абра-
зивність і призначені для людей з  
чутливими зубами. Останнім ча-
сом на ринку з’явилися безабра-
зивні прозорі гелеві пасти “Флуо-
дент” і “Соледент”. Вони майже не 
наносять шкоди емалі, але їх очи-
щувальні здібності знижені. 

Найпоширеніший абразив — це 
карбонат кальцію, простіше кажу-
чи, звичайна крейда. Також до 

найбільш поширених абразивів 
відноситься бікарбонат натрію, 
звичайна харчова сода. Вона не 
тільки є поліруючою речовиною, 
але й має відбілюючий ефект.   

Останнім часом широко вико-
ристовуються й інші абразивні ре-
човини. До них, наприклад, відно-
ситься діоксид кремнію. Однак ці-
на таких паст трохи вища. Одними 
з найдорожчих паст є такі, які міс-
тять, як абразив, діоксид титану. 
Нині він вважається одним з най-
більш ефективних і найменш трав-
матичних поліруючих речовин. 

До обов’язкових компонентів 
зубних паст відносяться 
поверхнево-активні речовини, їх 
ще називають — піноутворювачі. 
Вони складають 1-2 % об’єму пас-
ти. Ці сполуки добре очищають, 
покращують смак пасти і легко ви-
даляють зубний наліт.

Останнім часом у зубні пасти 
почали додавати різні антибакте-
ріальні речовини. Тепер на при-
лавках наших магазинів дуже час-
то можна побачити пасти, які міс-
тять всім відомий тріклозан або 
екстракти різних лікувальних трав 
(ромашки, деревію, подорожника 
тощо) Всі ці добавки через анти-
бактеріальну активність мають 
протизапальну дію і рекомендова-
ні людям, що страждають на гінгі-
віт, парадонтит та інші  захворю-
вання ротової порожнини. 

Окремої розмови заслуговують 
відбілюючі пасти. В їхньому складі  
використовуються різні сильні 
окислювачі, наприклад, перекис 
водню. Саме на дії цих компонен-
тів  базується відбілюючий ефект. 
Однак,  таке  середовище  нега-
тивно  впливає на зубну емаль. 
Внаслідок  цих властивостей від-
білюючі пасти значно  збільшують  
чутливість зубів. 

Отож, при  виборі  зубної  пас-
ти,  насамперед, потрібно отрима-
ти  консультацію у лікаря-
стоматолога,  який надасть  по-
трібну  інформацію  про кожен із 
видів зубних паст і порекомендує 
ту, яка підходять саме вам. 

Як вибрати зубну пасту?

Колеги кажуть про завідую-
чу відділенням екстреної 
медичної допомоги, що у 
Тернопільському районі,  
Ганну Пелешок: “У вікнах її 
кабінету завжди світиться. 
Як ми приходимо на роботу, 
вона вже є, а як ідемо додо-
му, вона ще є. І коли ця жін-
ка встигає так смачно і ба-
гато готувати?”.

Річ у тім, що пані Ганна дійсно 
дуже смачно готує і з щирістю, 
яка притаманна українській гос-
подині, пригощає своїх друзів та 
колег. Не могла втриматись, щоб 
не попросити поділитися секре-
тами приготування “фірмових” 
страв. Вона усміхнулася так, як 
може  лише Ганна Пелешок, ска-
завши: “А ніяких таємниць з того 
не роблю. Сподобалося вам, то 
пораджу, як приготувати, і що 
для цього потрібно. Намагаюся 
вибирати такі страви, для яких не 
потрібно багато часу,  або,  щоб 
основні складові  можна було 
приготувати заздалегідь, а за-
вершити страву перед подачею 
на стіл”.

Пиріг “особливий”
Півкілограма квашеної капус-

ти відварюємо та тушимо на олії. 
Опісля кладемо на друшляк руш-
ничок і викидаємо туди протуше-
ну капусту, щоб стік зайвий жир.

Тим часом готуємо тісто.  
У міксер вибиваємо 5 яєць, по 
200 г сметани та майонезу, пів-
чайної ложечки соди, погашеної 
оцтом та 5 столових ложок з вер-
шечком борошна. Усе збиваємо 
на пухку масу.

На бляшку застеляємо перга-
мент та вливаємо більшу частину 
тіста. Зверху рівномірним шаром 
розподіляємо підготовлену ка-
пусту (можна додати протушені з 
цибулькою гриби, якщо є, а мож-
на і без них). Зверху залити тіс-
том, що залишилося.

Нагріваємо духовку хвилин 5-7. 
Кладемо туди пиріг і тримаємо на 
великому вогні 10 хвилин. Пере-
микаємо на малий вогонь та за-
лишаємо у духовці на 40 хвилин.

Начинку до цього пирога мож-
на обрати й іншу. Наприклад, 
яйця, протушені та перемелені 
легені, сир, каша з шкварками. 
Що кому до вподоби. Пиріг все 
одно буде смачним.

Форшмак з риби
До філе двох маринованих 

оселедців додає-
мо 1 склянку во-
лоських горіхів, 1 
велику цибулину, 
1 велике соковите  
кислувате яблуко і 
1 скибочку білого 
хліба, просмаже-
ного на олії. Усе 
ріжемо та пропус-
каємо через 
м’ясорубку. Дода-
ємо до отриманої 
маси 200 г м’якого 
масла. Перемішу-
ємо. Кладемо на 
деякий час у холо-
дильник.

Форшмак вико-
ристовуємо для 
приготування бу-
тербродів. Добрий 
він на чорному та  
білому хлібі. До-
речний на святко-
вому столі та на 
щодень.

Скумбрія 
золотиста
Купити 4 моро-

жені скумбрії, роз-
морозити її та лише почистити 
від нутрощів.

Підготувати сироп. До 1 літра 
води дати 5 столових ложок солі, 
2 столові ложки цукру, 3 столові 
ложки сухого чаю (“Бесіда” чи 
“Грузинський”), 2 жменьки сухо-
го цибулиння. Усе рукою розмі-
шати, покласти на вогонь та 
прокип’ятити 2-3 хвилини. Осту-
дити.

У посудину поскладати рибку 
одну біля одної та залити мари-
надом, щоб він повністю покрив 
скумбрію. У процесі маринації 
рибу перевертати, щоб була зо-
лотистою. Бажано витримати так 
до трьох діб. Але, якщо дуже хо-
четься, можна покуштувати її і 
скоріше (хто б то стільки тер-
пів).

Промариновану скумбрію ви-
тягнути, обтерти серветкою та 
намастити оливковою олією.

Картопляники
3 кг картоплі відварити у мун-

дирах. Остудити. Лушпиння  
зняти. Перемолоти через 
м’ясорубку.

На стільницю висипати при-
близно 1 склянку борошна, вби-
ти 2-3 яйця, посолити, поперчити 
і швидко перемішати з карто-
плею. Швидко, щоб вийшло пух-

ке тісто, а не маса, подібна до 
клею. На стільниці так само 
швидко тісто розрівняти і склян-
кою витиснути кільця.

За начинку може бути риба, 
гриби, смажена цибуля, м’ясний 
фарш. Виробити пиріжки.

Смажити картопляники на олії. 
Смачні вони як гарячі, так і хо-
лодні.

Зверху пиріжки полити олій-
кою з вичавленим часничком. 

Приготуйте цю просту та до-
ступну страву і не пошкодуєте.

Скумбрія у фользі
Дуже проста страва, швидко 

готується. Вдається добре навіть 
початківцям. До того ж смачна та 
корисна (для збереження талії).

2-3 морожені скумбрії підготу-
вати: розморозити, помити, роз-
різати черевце та витягнути ну-
трощі.

Натерти всередині сіллю, пер-
цем та коріандром. Залишити в 
холодильнику на 2-3 доби. Опіс-
ля змастити оливковою або ін-
шою олією. Запекти у фользі в 
духовці протягом 15-20 хвилин. 
При подачі на стіл у черевце 
можна покласти кільця лимона, 
свіжу петрушку.

Галина юРСа. 
Фото автора.

Рецепти пісних страв  
від Ганни Пелешок

Завідуюча відділенням екстреної  
медичної допомоги у Тернопільському  

районі Ганна Пелешок.

Це важливо ●

любов СТоЙКЕВИЧ, 
головний спеціаліст 

Теребовлянського 
міжрайонного відділу 

Держсанепідслужби  
у Тернопільській області.

Кожна працююча людина в 
організації чи на підприємстві 
потрапляє під певні ризики впли-
ву несприятливих виробничих 
факторів, шкідливих речовин, це 
хімічні речовини, пил, фізичні 
фактори (шум, вібрація, елек-
тромагнітні поля, іонізуюче ви-
промінення) тощо. Є очевидним, 
що повністю усунути ризики під 
час трудової діяльності не вда-
ється, проте зменшити їх шля-
хом впровадження комплексу 
санітарно-оздоровчих заходів 
щодо створення здорових і без-
печних умов праці, запобігання 
професійним хворобам необхід-
но. До організаційних заходів 
належать: дотримання вимог 
умов праці, проведення попере-
дніх та періодичних медичних 
оглядів осіб, які регламентують-
ся наказом Міністерства охоро-
ни здоров’я України № 246 від 
21.05.2007 р., статті 26 
“Обов’язкові медичні огляди”, 

Закону України “Про забезпе-
чення санепідблагополуччя на-
селення”. 

Відповідно до ст. 17 Закону 
України “Про охорону праці” та ч. 
1 ст. 169 КЗпП, роботодавець 
зобов’язаний за свої кошти за-
безпечити фінансування та орга-
нізувати проведення попере-
днього (при прийнятті на роботу) 
і періодичних (протягом трудової 
діяльності) медичних оглядів пра-
цівників, зайнятих на важких ро-
ботах, роботах із шкідливими чи 
небезпечними умовами праці, 
або таких, де є потреба у профе-
сійному доборі, а також щорічно-
го обов’язкового медичного 
огляду осіб віком до 21 року.

Так, в цей час поліклінікою 
Тернопільського районного те-
риторіального медичного 
об’єднання розроблено графік 
проходження медичних оглядів 
працівників об’єктів сільськогос-
подарського виробництва. Ме-
доглядам в більшості госпо-
дарств підлягають ті, хто працю-
ють у шкідливих умовах праці: 
механізатори, ковалі, газоелек-
трозварники, водії, тваринники 
та ті, хто працює з пестицидами. 
Відповідальність за проходжен-

ня і оплату медоглядів покладе-
но на керівників цих госпо-
дарств. Контроль за організаці-
єю проведення та повнотою охо-
плення попередніми та періо-
дичними медоглядами поклада-
ється на Теребовлянське міжра-
йонне управління Держсанепід-
служби, за якістю проведення 
медоглядів на лікувальну сітку 
району. 

Із року в рік принципово і від-
повідально до проведення ме-
дичних оглядів та забезпечення 
100 % явки працівників у 
лікувально-профілактичні закла-
ди ставляться керівники госпо-
дарств ТОВ “Дружба”, ТОВ 
“Стегниківське”, ФГ”Кітик”, ФГ 
“Солтисяк”, ПП “Агрофірма “Ме-
добори”, ПОП “Золотий колос”, 
ПП “Агрон”. Не приділяють на-
лежної уваги здоров’ю своїх 
працівників керівники деяких ін-
ших господарств району, прак-
тично щороку не всі їх робітники 
проходять профілактичний ме-
дичний огляд. 

Після завершення медоглядів 
всіх виявлених хворих буде взя-
то на диспансерний облік для 
проведення комплексу оздоров-
чих заходів.

Медичний огляд –  
обов’язок роботодавця
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Відповіді на кросворд,  
вміщений у №8 

від 21 лютого 2014 року.

Світлана ПРИШЛЯК,  
вчитель української мови  

та літератури  
Великоберезовицької  

ЗОШ І-ІІІ ст. 
 
У Святому Письмі сказано: “Спо-
чатку було Слово”. Для кожної лю-
дини воно завжди спочатку. Немає 
народу, байдужого до рідної мови, 
до своєї землі, тієї, на якій він на-
родився й живе. Немає в жодній 
мові й нерідних слів. Батьківська 
хата, материнська мова, рідна зем-
ля — словосполучення, що несуть у 
собі величезний почуттєвий заряд.
 
З нагоди Міжнародного дня рідної мо-

ви у Великоберезовицькій ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів відбувся захід “Минуще все, лиш 
слово не мине”. Учні 10 класу поринули 
у мандрівку невідомими стежками укра-
їнської мови та літератури.  

Виконуючи завдання, десятикласники 
зрозуміли, що мова — одне з багатьох 
див, створених людьми. Вона віддзерка-
лює душу народу, його історію. Бувають 
такі ситуації, коли навіть звучання рідно-
го слова стає причиною особливого ду-
шевного стану, емоційного збудження 
людини. 

Цікаві завдання з літератури виклика-
ли інтерес у присутніх на уроці гостей, 
всі із захопленням спостерігали за кон-
курсами “Продовжіть приказку та 
прислів’я”, “Розшифруйте вислови”. 
Конкурс  “Заміни букву, щоб вийшло но-
ве слово” допоміг зрозуміти, наскільки 
багата українська мова, що вона — це  
мелодика, музика, фарби буття, інтелек-
туальна діяльність народу.

У музичному кон-
курсі мова виблис-
кувала хвилями на-
родної пісні, пере-
ливалася в душі ді-
тей, а коли довело-
ся відгадати, про 
кого з письменників 
української літера-
тури йдеться, учні 
продемонстрували 
знання не тільки мо-
ви, а й літератури. 

Мандруючи не-
звіданими стежками 
Лексики та Фонети-
ки, Морфології та 
Фразеології, учас-
ники довели, що 
знання мови і вмін-
ня нею користува-
тися — це шлях до 
всебічного розвитку 
людини. Таким чи-
ном вони можуть 
стати гідними  гро-
мадянами України.

Життя людини — 
процес динамічний і 
суперечливий, і кож-
ному із нас треба пра-
цювати, перш за все, 
над собою, щоб стати 
людиною нового типу 
—  толерантною до 
оточуючих, гуманною 
до планети, країни, 
родини, такою, яка 
плекає національні 
традиції, збагачує ду-
ховний потенціал.

Минуще все, лиш слово не мине

Учні 10 класу Великоберезовицької ЗОШ І-ІІІ ст. з класним керівником Світланою Богданівною Пришляк.
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Волонтерський рух ●

Вітаємо! ●Шевченкіана ●

Олена ГОЦКО,  
голова експедиційного 

загону, учениця 10 класу  
ВНК “Лозівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. — ДНЗ”.

Тарас Шевченко — визна-
чна постать української на-
ції. Пошана і вдячність до 
нього сповнює серця усьо-
го  людства, бо він не тіль-
ки співець України, він поет 
на всі часи, на всі віки, для 
всіх людей на землі. 

По-особливому сьогодні ми 
вслухаємося в слова поем, адже 
у березні 2014 року відзначає-
мо 200-річчя з дня народження 
славного сина України — Вели-
кого Кобзаря. Учні нашої школи 
вирішили більше дізнатися про 
творчість Шевченка та провести 
пошукову роботу про перебу-
вання його на Тернопільщині. З 
цією метою організували поїзд-
ку в смт. Вишнівець, м. Креме-
нець, м. Почаїв і пройшлися 
тими шляхами, якими півтора 
століття тому ходив Великий 
Кобзар.

Учасників нашого експедицій-
ного загону вразив Вишнівець-
кий замок, в якому у жовтні 1841 
року Тарас Григорович відвідав 
бібліотеку князів Вишнівецьких 
та збирав фольклорні та етно-
графічні матеріали за доручен-
ням генерал-губернатора Д. Г. 
Бібікова. В Кременецькому му-
зеї про діяльність Шевченка на 
Тернопільщині, про написання 

Шевченком повісті “Варнак” роз-
повів кандидат історичних наук, 
доцент, викладач Кременецько-
го інституту, працівник музею 
Олександр Григорович Соловей. 

У Почаєві ми мали змогу поба-
чити відомі акварелі Почаївсько-
го циклу, виконані Тарасом Гри-
горовичем, і сучасні роботи з 
виглядом лаври.

Ми пишаємося тим, що Тарас 
Григорович Шевченко бував на 
тернопільській землі, і цей пері-
од його життя знайшов відобра-
ження у творчості митця. 

Вчителі та учні НВК “Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст. — ДНЗ”   
біля пам’ятника  Т. Г. Шевченку у смт. Вишнівець.

На всі часи, на всі віки

Ірина НОВОСАД,  
учениця 8 класу НВК 
“Дичківська ЗОШ І-ІІ  

ступенів — ДНЗ”, голова 
волонтерського загону “Надія”.

Не кажіть про любов —
 доведіть,

Що ви любите тих, 
хто страждає! 

Добрі справи нужденним 
чиніть — 

Цього вічна любов вимагає!
Не лінуйтесь робити добро,
Лише зла не бажайте нікому,
Бо воно, як велика гора,
Стане вам на шляхові

 земному.

Доброта — найбільша цінність 
життя. Так, це саме та якість, що 
коштує так дешево, але цінується 
так дорого. Доброту не можна ку-
пити ні за які гроші, її плекають 
змалечку. Саме тому ніколи не 
треба шкодувати для когось до-

брого слова, підтримки, уваги. А 
найбільше для тих, хто цього по-
требує. Це діти-сироти, які по-
збавлені материнської ласки та 
батьківської опіки. Тому варто 
спробувати зробити їх щасливи-
ми, змінити їх життя на краще хоча 
б своєю увагою та щирістю.

Члени волонтерського загону 
“Надія” НВК “Дичківська ЗОШ І-ІІ 
ступенів — дошкільний навчальний  
заклад” завжди знаходять час для 
того, щоб зробити добру справу. 
Саме з такою метою волонтери 
разом зі своїми наставниками — 
педагогом-організатором Гали-
ною Онуфріївною Дільною, вчите-
лем християнської етики Іриною 
Миколаївною Пунько, настояте-
лем храму с. Дичків отцем Олегом 
Леськівим — відвідали Тернопіль-
ський обласний спеціалізований 
будинок дитини. Учнів Дичківської 
школи із радістю вітали у закладі. 
Волонтери прагнули подарувати 
дітям-сиротам гарний настрій та 

усмішку. Саме в цей день, 13 лю-
того, у закладі відзначали Стрітен-
ня, діти взяли активну участь у 
святкових заходах. Волонтери спі-
вали пісні разом із героями виста-
ви, танцювали, грали в ігри. 

Перебуваючи у цьому закладі, 
ми відчули, що люди, які там пра-
цюють, віддають своїм вихован-
цям — дітям, обділеним материн-
ською ласкою та батьківською опі-
кою, — не тільки свій час, але й 
частинку себе. 

Після виступу учасники волон-
терського загону Вікторія Струс, 
Наталія Мурмило, Анастасія Ка-
чунь, Ілля Чайка, Олег Чорний, 
Василь Лучків, Катерина Гераси-
мюк, Дмитро Баньковський та ав-
тор цих рядків роздали подарунки 
дітям-сиротам. Діти радо їх при-
йняли. Відтак, завдання волонтер-
ського загону було виконано: діти 
були задоволеними, учні нашої 
школи подарували їм хвилини ра-
дості.

Всім нам нелегко у сьогодніш-
ній скрутний час, але пам’ятаймо, 
що поруч  є люди, яким набагато 
важче. Усі разом підтримаймо та-
ких людей своїм добрим ставлен-
ням, щирою усмішкою, теплим 
поглядом, віддамо їм частинку 
свого серця, щоб доброту, мило-
сердя і людяність вони пронесли 
крізь усе життя. 

Зроби крок назустріч 

Дичківські школярі під час відвідання Тернопільського  
обласного спеціалізованого будинку дитини.

Працівники Тернопільського обласного спеціалізованого  
будинку дитини разом зі своїми вихованцями на Стрітення.

Щиро вітаємо з 
днем народження 
листоношу ВПЗ  
с. Ігровиця Марію 
Володимир і вну  
ЛЕГЕТУ.

Бажаємо Вам сонця 

          на життєвій ниві

І вірних друзів завжди на путі,

Хай усе, що потрібно людині,

Супутником буде у Вашому житті.

З повагою — колега по роботі 
Галина Ониськів. 

Щиро і сердечно вітаємо з 
днем народження кохану дружи-
ну, дорогу маму, люблячу дочку і 
невістку Наталію Іванівну ЩУР 
із с. Козівка.

Бажаємо любові і щастя 

                     в родині,

Щоб молодість вічно у серці цвіла,

Добра і надії на кожній стежині

Хай Бог посилає на довгі літа.

З любов’ю — рідні.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження медичного реєстратора 
Ігровицької АЗПСМ Лесю  
Миколаївну ДЕЙНЕКУ.

Нехай вирують почуття,

Хай буде казкою життя,

Нехай дивує кожна мить,

Нехай у всьому Вам щастить!

З повагою — колектив 
Ігровицької АЗПСМ.

Вітаємо з 
днем наро-
дження дирек-
тора Великобе-
резовицько ї 
ЗОШ I-III ст. 
Андрія Мико-
л а й о в и ч а 
ПРИШЛЯКА.

Зі святом Вас

     віта сьогодні

Весь наш дружній колектив,

Працьовиті, гарні, мужні

Будьте Ви і повні сил!

Щастя, здоров’я, гараздів без ліку,

Весняного настрою, довгого віку,

Хай доля дарує Вам щирі хвилини

І в колективі, і в колі родини.

З повагою — педагогічний 
колектив Великоберезовицької 

ЗОШ I-III ст.

Вітаємо з днем народження 
лікаря-отоларинголога ТРТМО Ан-
дрія Павловича БРУТКА, фель-
дшера ШМД Ольгу Орестівну 
ГУЛЬДУ, медичних сестер Марію 
Петрівну ГУЦАЛ, Марію Іванівну 
ОЛЕНИН, Наталію Петрівну КРИ-
ВІНСЬКУ, молодших медичних 
сестер Валентину Володимирів-
ну СИЧОВУ, Мирославу Степа-
нівну СИДЯГУ,  Світлану Воло-
димирівну ГАБРИХ, економіста 
Богдана Антоновича КОСТИКА.

Хай щастя сонцем усміхається

І життя сповнює теплом,

Усе омріяне — збувається

Й дорога стелиться добром.

З повагою — колектив ТРТМО.

Вітаємо з днем народження лі-
каря загальної практики-сімейної 
медицини Шляхтинецької АЗПСМ 
Богдана Степановича ПРИШЛЯ-
КА, завідуючу ФАПом с. Домамо-
рич Світлану Петрівну СВОРІНЬ, 
медичного реєстратора Ігровиць-
кої АЗПСМ Лесю Миколаївну 
ДЕЙНЕКУ, молодшу медичну се-
стру Галину Степанівну ОСТРОВ-
СЬКУ, молодшу медичну сестру 
ФАПу с. Смолянка Оксану Орес-
тівну ХАМУТУ, медсестру загаль-
ної практики-сімейної медицини 
Настасівської АЗПСМ Надію  
Михайлівну КУРІЦУ.

Нехай життя квітує буйним цвітом 

І день народження приходить знов і знов, 

А доля хай дарує з кожним роком 

Міцне здоров’я, щастя і любов!

З повагою — колектив 
Тернопільського  

районного територіального 
медичного об’єднання.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження депутата Гаї-
Шевченківської сільської ради  
Петра Павловича ТИМОШЕНКА.

Сонця променистого — на Вашому обрії,

Долі Вам бажаємо щедрої та доброї,

Хай всі мрії Ваші збуваються,

Бажаємо того, що щастям називається!

З повагою — колектив  
Гаї-Шевченківської 

 сільської ради.


