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“А буде син, і буде мати,  
і будуть люди на землі...”

(Т. Г. Шевченко,  
“І Архімед, і Галілей”, 1860 р.)

“Геній – це той, хто передає 
правду від Бога людям. 
Дякую за правду, Тарасе!”.

Святослав Вакарчук, 
лідер музичного  

гурту “Океан Ельзи”.
 

Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

Н
емає жодної країни, 
де живуть українці, 
щоб там не було 
п а м ’ я т н и к а 

Шевченку. Наразі існує 1384 
монументи Кобзарю: 1256 в 
Україні та 128 за кордоном 
– у 35-ти державах. 

Жодній історичній особі в сві-
ті не встановлено стільки довго-
вічних скульптур. 1993 року 
скульптор Микола Невеселий 
створив у селищі Велика Бере-
зовиця пам’ятник Тарасу Шев-

ченку. Минулої неділі тут відбу-
лися урочистості з відзначення 
201-ої річниці від дня народжен-
ня Кобзаря. Молодий, динаміч-
ний Шевченко, в його постаті – 
напруження та пристрасне звер-
нення до людей. Як багато він 
хотів сказати, як багато сказав, 
але скільки людей почули? 

8 березня шанувальники Та-
расового слова – мешканці Ве-
ликої Березовиці та гості сели-
ща прийшли урочисто вшанува-
ти Кобзаря біля його пам’ятника. 
Місцеві парохи о. Ігор та о. Ва-
силь провели панахиду. Керую-
чий справами Тернопільської 
районної ради Богдан Ящик та 
заступник голови Тернопільської 
райдержадміністрації Уляна 
Люлька поклали квіти до підніж-
жя монумента. Зразками мисте-
цтва на твори Тараса Шевченка 
митці Тернопільського району 
продовжили урочистості у міс-

цевому будинку культури. 
Урочистий захід розпочав на-

родний аматорський хор сели-
ща Велика Березовиця (хор-
мейстер – Наталія Лук’янчук,  
концертмейстер – Любомир  
Храпун). З благословенням до 
присутніх звернувся віце-ректор 
Тернопільської вищої духовної 
семінарії ім. Йосипа Сліпого, 
отець-доктор Михайло Пастух. 

Заступник голови Тернопіль-
ської райдержадміністрації  
Уляна Люлька того дня завітала 
у Велику Березовицю з доне-
чкою Яринкою, обидві у вишука-
них українських строях. Зверта-
ючись до присутніх,  
Уляна Михайлівна пригадала 
нелегкі сторінки історії своєї 
родини: “На початку 1930-х ро-
ків за вірш Тараса Шевченка 
“До Основ’яненка”, якого мій, 
тоді ще юний, дідусь Роман  
Болюх у часі шевченківських 

днів прочитав у Народному домі 
в Товстолузі, збудованому за 
гроші жертовно патріотичної 
громади села, він зазнав жор-
стких переслідувань. Дідуся 
тяжко побили польські жовніри. 
Лише у вишиваній сорочці, 
б’ючи, вели у поліцейський 
пункт аж до Великих Бірок. Та-
кою була реакція тодішньої 
польської влади на спроби 
національно-визвольного руху 
українців, які замість зброї бра-
ли для оборони лише Шевчен-
кове слово… У березневу ніч 
1948 року вже радянська влада 
заарештувала сім’ю дідуся. Йо-
го, молоду дружину і троє ма-
леньких дітей вигнали з дому і 
виселили в Сибір. З собою по-
дружжя взяло лише Біблію, Коб-
зар і сухарі. У далекій, холодній 
чужині впродовж довгих десяти 
років вигнання віршами Шев-
ченка, молитвами дідусь і бабу-

ся навчали української мови ді-
тей, серед яких була моя кіль-
камісячна мама. Там, серед хо-
лодного степу, вони створили і 
ревно берегли свою маленьку 
Україну.

Вірш “До Основ’яненка” став 
“отченашем” для нашої родини і 
розумінням того, що Шевченко 
дав у руки українцям невидиму, 
але ефективну зброю – своє 
слово. Ця зброя спрямована не 
на вбивство, а для порятунку, 
воскресіння і боротьби. Коли 
вберемося у кольчугу-слово  
Шевченка, закутаємо серце 
любов’ю, з якою дивився на 
Україну Кобзар, станемо нездо-
ланні”. На підтвердження сказа-
ного донька Уляни Михайлівни 
Ярина Люлька талановито,  
проникливо і символічно прочи-
тала напам’ять вірш  
“До Основ’яненка”.

Продовження на 2 стор.

Заступник голови Тернопільської райдержадміністрації Уляна Люлька з донькою Яриною, керуючий справами Тернопільської районної ради Богдан Ящик,  
методист Тернопільського районного будинку культури Наталя Порада (крайня зліва) та учасники народного аматорського хору селища Велика  

Березовиця під час відзначення 201-ої річниці від дня народження Тараса Шевченка в будинку культури смт Велика Березовиця, 8 березня 2015 року.

Борис Гуменюк: 
“Коли говорять 
гармати, музи  
не мовчать”.



2 П’ятниця, 13 березня 2015 року Панорама подій
Гаряча тема ●

Шевченківські дні ●

Продовження.
Початок на 1 стор.

— Тарас Шевченко завжди 
прагнув, аби його пом’янули у 
“новій, вольній” сім’ї. Кожен з нас 
думав, що 24 серпня 1991 року 
став днем відліку тієї нової, вільної 
сім’ї — України, демократичної, 
самодостатньої, — сказав, зверта-
ючись до присутніх, керуючий 
справами Тернопільської районної 
ради Богдан Ящик. — Однак, 
“старший брат” традиційно посяг-
нув на благополуччя України. За-
гинула Небесна Сотня, гинуть ти-

сячі представників українського 
цвіту на Сході. Хоч Шевченко за-
стерігав ще два століття тому: “… 
москалі, злії люди, роблять лихо з 
вами”. Кобзар описав боротьбу за 
Україну запорізьких козаків, гай-
дамаків, тяжку долю жінок. Сього-
дення свідчить, що за два століття 
нічого в нас особливо не змінило-
ся, однак вірю, незабаром слова 
Шевченка збудуться: “І на оновле-
ній землі врага не буде, супоста-
та, а буде син і буде мати, і будуть 
люди на землі”. 

У рамках урочистої програми 
“Лине крізь століття Кобзареве 

слово” митці з Великої Березови-
ці, Петрикова, Підгороднього, 
Острова дарували свої таланти 
присутнім, виконуючи твори Тара-
са Шевченка. Ведучою заходу бу-
ла методист Тернопільського ра-
йонного будинку культури Наталя 
Порада. Звукове оформлення дій-
ства виконав художній керівник 
народної аматорської студії “Му-
зична скриня” Тернопільського 
районного будинку культури  
Микола Злонкевич.

Більше фото про подію ди-
віться на сторінці “Подільське 
слово” у соцмережі Facebook.

“А буде син, і буде мати,  
і будуть люди на землі...”

(Т. Г. Шевченко,  
“І Архімед, і Галілей”, 1860 р.)

Урочистості з нагоди відзначення 201-ої річниці від дня народження Тараса Шевченка  
у смт Велика Березовиця розпочалися молитвою біля пам’ятника Кобзарю.

Учасники урочистої програми “Лине крізь століття Кобзареве слово”  
у будинку культури смт Велика Березовиця.

За щоденною звичайною ро-
ботою ми не помічаємо бага-
тьох незвичайних речей навкру-
ги. Але, на жаль, при нинішній 
ситуації в Україні — громадське, 
суспільне і політичне протисто-
яння, збройний конфлікт на схо-
ді, анексія Криму, різке зрос-
тання переміщених осіб на те-
ренах нашого регіону, деваль-
вація гривні, дестабілізація 
мирного плину життя — кожне 
серце стискають залізні леща-
та. Населення опинилося у 
вкрай важких матеріальних умо-
вах, у важкій кризовій ситуації, 
на межі виживання. Щоденно 
ми стикаємося з ситуаціями, ко-
ли людям необхідна допомога: 
домедична, медична, гуманітар-
на, психосоціальна чи навіть 
проста людська доброта.

Основним завданням Терно-
пільської районної організації То-
вариства Червоного Хреста Укра-
їни в умовах сьогодення є захист 
життя людини, попередження та 
полегшення людських страждань 
під час збройних конфліктів, вну-
трішніх протистоянь, стихійних 
лих, катастроф, аварій чи інших 
надзвичайних ситуацій.

Наша допомога потребуючим 
— це доброчинність — істинна 
доброта та милосердя не на сло-
вах, а у справах. Адже слова 
скороплинні і не постійні. Твори-
ти добро нелегко, а нести його 
тим, хто опинився в кризових ле-
щатах сьогодення, ще важче.

Якщо ваші серця відкриті до 
співчуття і горя ближнього, відгук-
ніться на наше прохання — купіть 
марку Червоного Хреста чи про-

сто внесіть благодійний внесок у 
скарбничку добрих справ, тоді 
милосердя на теренах Тернопіль-
ського району стане ще більше. 
Допоможімо тим, кого доля по-
збавила можливості жити гідно.

Кошти просимо перерахову-
вати на рахунок:

Тернопільська РОТЧХ України, 
р/р 26007300287536, в обл. упр. 
АТ “Ощадбанк”, кед 24628648, 
МФО 338545 (Допоможемо по-
требуючим).

Щиро дякуємо за розуміння. 
Хай Бог посилає родинне щастя, 
міцне здоров’я, благополуччя, 
злагоду і мир.

Президія правління 
Тернопільської районної 

організації Товариства 
Червоного Хреста України.

Звернення  
ТРО Червоного Хреста України

Милосердя ●

Із встановленням сухої по-
годи пожежно-рятувальні 
підрозділи Тернопільської 
області все частіше залуча-
ються до ліквідації пожеж в 
екосистемах: унаслідок нео-
бережного поводження з 
вогнем, звичайної необач-
ності на відкритих територі-
ях горить суха рослинність 
та її залишки. 

Вогнем знищується не лише 
сухостій, але насіння і коріння жи-
вих рослин, пошкоджуються ниж-
ні частини дерев і кущів. Погіршу-
ється якість ґрунтів, що призво-
дить до зниження урожайності. 
Спалювання сухостою може при-
звести до масштабних пожеж, за-
грожувати знищенням житлових 
будівель та життю людей. 

Вогняна стихія поглинає на 
своєму шляху все живе. Під час 
горіння листя та інших рослинних 
залишків у повітря вивільняються 
шкідливі хімічні сполуки, які не-
суть велику шкоду для здоров’я 
людини. Завдається значна шко-
да екосистемі.

При спалюванні трави на при-
садибних ділянках або стерні на 
фермерських полях виникає за-
гроза перекидання вогню на при-

родні ділянки, що призводить, в 
свою чергу, знищення диких рос-
лин і тварин та до порушення за-
конодавства. Саме зі спалювання 
стерні на полях починається біль-
шість степових пожеж. 

Якщо ведеться спалювання 
стерні на полях, через які прохо-
дять високовольтні лінії електро-
передач, постає нова загроза. 
Дим і вогонь є напівпровідниками 
і за відповідних умов здатні стати 
причиною закорочення ЛЕП, що 
несе за собою руйнівні наслідки 
для цілих населених пунктів, про-
мисловості, регіонів.

Рятувальники закликають гро-
мадян відмовитись від спалювання 
сухої трави, листя та інших рослин-
них залишків. Адже кожен підпал 
не лише завдає суттєвої шкоди до-
вкіллю, знищуючи живу природу, а 
й спричинює до інших негативних 
наслідків, несучи загрозу життю та 
здоров’ю людей. Пам’ятайте, за 
самовільне спалювання сухої рос-
линності або її залишків передба-
чена адміністративна та криміналь-
на відповідальність.

За матеріалами 
Тернопільського РВ УДСНС 

України у Тернопільській 
області.

Служба 101 ●

Рятувальники просять 
не палити сухої трави

11 березня Міжнародний 
валютний фонд ухвалив рі-
шення щодо виділення фі-
нансової допомоги Україні 
в розмірі 17,5 млрд. дол. 
Рішення ухвалювали керів-
ники МВФ і 24 регіональні 
директори – з представни-
ками Росії та України 
включно. Наразі відомо, що 
Україна отримуватиме кре-
дитну допомогу від МВФ 
протягом чотирьох років. 
Перший транш становити-
ме 5 млрд. дол. Востаннє 
Україна отримувала гроші 
МВФ у вересні минулого 
року.

Першим 5-мільярдним тран-
шем кредиту МВФ українська 
влада лататиме дірки в бюджеті, 
віддаватиме попередні борги та 
рятуватиме гривню. За рахунок 
кредитних вливань має пожва-
витися економіка. Гроші МВФ – 
це знак довіри для інвесторів.  
В Адміністрації Президента 
України встигли порахувати, що 
йдеться про 40 млрд. дол. інвес-
тицій. Однак незалежні еконо-
місти дещо стриманіші в своїх 
оцінках. Свій перший транш 
Україна, припускає фінансовий 
аналітик Олександр Паращій, 
частково використає на сплату 
кредитів. “У першу чергу, перед 
самим МВФ. Ми в цьому році 
маємо погасити 1,5 мільярди”, 
– пояснив експерт.

Колишній міністр фінансів  
Віктор Пинзеник твердить: важ-
ливо, аби такі витрати не стали 
закономірністю. “Майже 20% 
доходів бюджету йдуть на спла-
ту відсотків по боргах. Це плата 
за відсутність дій, які має зро-
бити уряд”, – пояснив політик. 
Таких самих дій чекають і від 
НБУ. На початок березня ц. р. 
його золотовалютні резерви 
зменшилися до рекордних п’яти 
з лишком мільярдів доларів. За 
повідомленнями Нацбанку, кре-
дит дасть змогу ринковими, а 
не адміністративними методами 
впливати на курс і втримати 
гривню на плаву. У самому Нац-
банку до отримання кредиту по-
чали готуватися завчасно. Зо-
крема, після рекордного падін-
ня впритул підтягнули націо-
нальну валюту до закладеної в 
бюджет позначки в 21,7 грн. за 
долар. Кредит допоможе НБУ 
призупинити паніку, але, твер-
дять економісти, цілком про-
блеми не вирішить. Окрім при-
ходу в Україну доларів МВФ, 
варто зупинити друк гривні. Від 

реформ та дій, додають експер-
ти, залежатиме і дальше креди-
тування. У 2009 та 2011 роках 
Україна кілька разів не викону-
вала обіцянок, узятих перед 
фондом. Тому в разі нових по-
рушень можуть перестати дава-
ти гроші без додаткових попе-
реджень.

Лише з п’ятої спроби народні 
депутати ухвалили один із най-
більш резонансних законів – про 
виплати тим, хто вже відпрацю-
вав на державу. Прийнятий за-
кон передбачає підвищення пен-
сійного віку. За три тижні – ско-
рочення на 15% виплат тим пен-
сіонерам, які ще працюють. Та-
ких – понад два з половиною 
мільйони. Депутати вирішили 
перекроїти систему пенсійного 
забезпечення із 1 квітня ц. р. 
Пенсіонери, що працюють, від-
тепер отримуватимуть не повну 
пенсію, а лише 85%. 15% заби-
рає держава. Немає значення, 
повну ставку отримує працівник 
чи чверть. Пенсіонери, що пра-
цюють на державній службі, в 
органах місцевого самовряду-
вання, прокуратурах, судах, – 
цілковито позбавляються пенсії. 
Зміни не торкнуться інвалідів 
першої та другої групи; учасни-
ків бойових дій; пенсіонерів, що 
мають пенсію нижче, ніж  
1423 грн. 50 коп. Вони отриму-
ватимуть пенсії в повному обся-
зі. Обмеження діятимуть до кін-
ця 2015 року і скасовуються, 
якщо пенсіонер залишає роботу. 
Нікуди не зникає оподаткування 
на майже 17% тих пенсій, що 
перевищують 3654 грн. 

Тепло і газ для населення  
з 1 квітня ц. р. істотно дорожча-
ють. Мінімальний тариф газу бу-
де 3,6 грн. за м. куб. (лише в 
межах 200 кубометрів на мі-
сяць). Діятиме цей тариф лише 
за наявності лічильника в опа-
лювальний сезон: із жовтня по 
квітень. Улітку доведеться пла-
тити і без лічильників 7,188 грн. 
за кубометр. Урядовці підраху-
вали, що подорожчання стано-
витиме в середньому 280% за 
рік. Здорожчає і тепло. З 1 квіт-
ня ц. р. ціна опалення зросте на 
72% – до 537 грн. за ГКал. Чи-
новники визнають, що тепер, 
аби розрахуватися за комуналь-
ні послуги, оформляти субсидії 
доведеться майже чотирьом 
мільйонам сімей. Цю спрощену 
систему отримання субсидій 
розроблено, запевнив на засі-
данні Кабміну міністр соцполіти-
ки Павло Розенко.На її запуск є 
лише місяць. 

Для кого гроші?
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Продовжується неого-
лошена війна з сепа-
ратистами та росій-
ським агресором на 
сході нашої держави. 
Ціна на газ збільшила-
ся у кілька разів. Це 
суттєво впливає на 
стан справ з опален-
ням у навчальних за-
кладах не лише Терно-
пільського району. Як 
виходити з ситуації? Ці 
та інші аспекти теми 
намагаємось з’ясувати 
з начальником відділу 
освіти Тернопільської 
райдержадміністрації 
Василем Цалем.

— Василю Зеновійови-
чу, яка ситуація із спожи-
ванням природного газу у 
навчальних закладах Тер-
нопільського району?

— За опалювальний се-
зон 2014-2015 року вико-
ристано 1 млн. 176 тис. 397  
куб. метрів природного га-
зу. Це ще незначний показ-
ник порівняно з минулими 
роками. Цього сезону було впрова-
джено ліміти на використання газу, 
та й зима була порівняно теплою. 
Проте у гривневому еквіваленті си-
туація та ж сама. Це пов’язано зі 
збільшенням ціни на природний 
газ. Для порівняння. На початку 
2014 року вона становила 3,52 грн. 
за куб. м, у кінці року – 7,7 грн. За-
раз – більше 11 грн. Далі газ має 
ще подорожчати. Тому неминуче 
виникнуть проблеми з фінансуван-
ням статті на енергоносії для 
навчально-виховних закладів Тер-
нопільського району.

— Отож, час вимагає еконо-
мії. Проте діти не повинні навча-
тись у холодних приміщеннях. 
Що будемо робити?

— Якщо щось стосується дітей, 
то будемо економити, але розумно. 
Діти за жодних криз чи війн не по-
винні відчувати дискомфорту. Слід 
розмежовувати економію тепла на 
різних підприємствах, установах, 
організаціях. Якщо на деяких з них, 
можливо, й треба зекономити без 
шкоди 30 і більше відсотків теплое-
нергії, то в навчально-виховних за-
кладах це нереально. Тому при 
розрахунку лімітів на споживання 
природного газу було враховано 
середньостатистичний показник 
використання газу за останні три 
роки, щоб можна було підтримува-
ти нормальну температуру у шко-
лах та садочках району. Не обі-
йшлося без прикрих моментів. У 

приміщеннях було холодно. Багато 
хто списує це на економію згідно з 
лімітами. Але причина не завжди в 
цьому. У більшості навчальних за-
кладів Тернопільського району про-
тягом двадцяти і більше років  опа-
лювальна система не ремонтува-
лась та й навіть не обслуговувалась 
хоч якимсь чином. А елементи сис-
теми мають здатність засмічува-
тись іржею та іншими продуктами, 
тому очікуваної енерговіддачі не 
дають. Є й інша, не менш значна 
проблема — останні точки в примі-
щенні, куди подається тепло. Якщо 
у перших приміщеннях, куди поста-
чається тепло, температура 22-25 
градусів тепла, то в останніх може 
бути 10 і менше. Щоб таку ситуацію 
змінити на краще, треба для почат-
ку хоча б провести очищення сис-
теми опалення. Такі заходи не на-
стільки затратні, проте дають до 
20% економії енергоносіїв.

Другий шлях економії – це пере-
хід на альтернативні види палива. 
Для прикладу. Якщо один з най-
більших навчальних закладів — 
ЗОШ І-ІІІ ст. у Великому Глибочку 
перевести на вугілля та дрова, то 
річна економія становитиме близь-
ко 0,5 млн. грн. А якщо перевести 
усі школи району на альтернативні 
види палива, то ця цифра сягне 6 
млн. грн. Для цього потрібно 1650 
тонн вугілля. Таких поставок, коли 
Донбас окупований, бути не може. 
Неможливо і закупити 2,5 тис. ку-
бометрів деревини. Тому про ре-

альну альтернативу говори-
мо там, де велике споживан-
ня природного газу та мала 
тепловіддача.

Ще варіант економії газу 
– перехід шкіл на електричні 
системи опалення, основний 
плюс яких в автономії, тобто, 
можливості опалювати окре-
мі приміщення, що дало б ще 
більшу економію. Проте наші 
електричні мережі не ремон-
тувались протягом десятків 
років і не пристосовані до 
таких навантажень. Якщо до 
них ще й школи підключити, 
то будуть неминучі збої. У 
Тернопільському районі пе-
рехід на електричні системи 
опалення можливий лише у 
деяких населених пунктах, 
наприклад, у Домаморичі, де 
енергосистема завантажена 
лише на 30%.

Ми не можемо сьогодні 
говорити про масовий пере-
хід на альтернативні види 
палива. Це пов’язано зі зна-
чними затратами коштів, зо-
крема, на проектну докумен-
тацію. Хоча, якщо такі кошти 

змогли  б знайти, затрати окупили 
б себе до кінця 2015 року. 

— Наведіть, будь ласка, при-
клади розумної економії коштів 
у навчальних закладах Терно-
пільського району.

— Ми, звичайно ж, проводили 
такі дослідження. Для цього брали 
показник використання теплової та 
іншої енергії на один квадратний 
метр площі. Найменше за цим по-
казником витрачають газу у Вели-
коберезовицькій ЗОШ І ст. – 12 
кубометрів на рік, за що платять 92 
грн. за кв. м опалювальної площі. У 
Плотичі використовують трохи біль-
ше – 12 кубометрів (94 грн.). Тут 
альтернативними видами палива 
опалюється один з корпусів школи. 
У Буцнівській ЗОШ І-ІІІ ст. – 14 куб. 
м (110 грн.) Тут приміщення хоча і 
не нове, проте система опалення 
добре спланована, не опалюються 
зайві приміщення.

— Ви не раз вживаєте вислів 
“Гроші ходять за учнями”…

— Річ у тім, що проблем з фінан-
суванням освіти не було б навіть 
при високій ціні на природний газ, 
якби цих півтори тисячі учнів, які 
пішли навчатися за останні кілька 
років з сільських шкіл до міста, вда-
лося втримати у Тернопільському 
районі. А це близько 15 млн. грн. 
Отож, поле діяльності наших осві-
тян, як ніколи, чітко окреслене.

Розмовляла Галина ЮРСА. 

Василь Цаль:  
“З фінансуванням статті  

на енергоносії для  
навчально-виховних закладів 

Тернопільського району 
неминуче виникнуть проблеми”

Начальник відділу освіти Тернопільської  
райдержадміністрації Василь Цаль.

6 березня ц. р. у приміщенні 
Тернопільського національного еко-
номічного університету відбулося 
нагородження лауреатів конкурсу 
“Герої спортивного року Тернопіль-
щини – 2014”. Тернопільський ра-
йон представляв завідувач сектору 
молоді і спорту Тернопільської РДА 
Василь Заторський. За підсумками 
минулого року Тернопільський ра-
йон отримав друге місце в огляді-
конкурсі на найкращу організацію 
фізкультурно-масової та спортивної 
роботи серед районних фізкультур-
них організацій Тернопільської об-
ласті в розділі “Підсумки проведен-
ня комплексних заходів серед сіль-
ського населення” і друге місце в 
огляді-конкурсі на найкращу органі-
зацію виконання програми розвитку 
футболу в Тернопільській області. 

На фото: Завідувач сектору 
молоді і спорту Тернопільської 
РДА Василь Заторський (ліворуч) і 
тренер ФК “Тернопіль” Анатолій 
Назаренко під час підбиття підсум-
ків конкурсу “Героїв спортивного 
року – 2014”. 

16 березня ц. р. о 18.00 у приміщенні комунальної установи Тер-
нопільської обласної ради “Тернопільський обласний академічний 
український драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка” за підтримки го-
лови Тернопільської обласної ради Василя Хомінця відбудеться бла-
годійна концертна програма “Україна понад усе”.

Виручені кошти будуть спрямовані для покращення матеріального 
становища особовому складу 6-го окремого мотопіхотного батальйо-
ну 128-ої окремої гірсько-піхотної бригади (батальйон “Збруч”) і ба-
тальйону патрульної служби особливого призначення “Тернопіль”.

Афіша ●

Цифри і факти ●

Індекси  
споживчих цін  

у лютому 2015 року
За даними Державної служби 

статистики України, величина  
індексу споживчих цін у Тернопіль-
ській області в лютому 2015 року, 
порівняно з січнем 2015 року, ста-
новила 106,4%, з початку року – 
109,5%, в Україні (без урахування 
тимчасово окупованої території  
АР Крим, м. Севастополя та части-
ни зони проведення антитерорис-
тичної операції) – 105,3% та 108,6% 
відповідно. 

Обсяг  
експорту-імпорту 

послуг у 2014 році
Зовнішньоторговельні операції 

послугами в 2014 р. Тернопільська 
область здійснювала з партнерами 
із 100 країн світу. Надавалися по-
слуги нерезидентам 95 країн світу, 
одержували – від нерезидентів 44 
країн.

Загальні обсяги експорту-
імпорту послуг становили 55,9 млн. 
дол. США та 8,4 млн. дол. відповід-
но. Порівняно з 2013 р. експорт 
послуг зменшився на 4,1%, імпорт 
– на 33,7%. Позитивне сальдо ста-
новило 47,5 млн. дол. (у 2013 р. 
також позитивне – 45,7 млн. дол.).

На формування позитивного 
сальдо вплинули окремі види по-
слуг: послуги з переробки матері-
альних ресурсів (35,9 млн. дол.), 
транспортні послуги (8,6 млн. дол.), 
послуги, пов’язані з подорожами  
(4 млн. дол.).

Коефіцієнт покриття експортом 
імпорту склав 6,68 (за 2013 р. – 
4,62). Основними торговельними 
партнерами області є країни Євро-
пейського Союзу. Обсяг експорту 
послуг до країн ЄС становив 46,5 
млн. дол. (83,1% загального обсягу 
експорту), імпорту – 7,4 млн. дол. 
(88% загального обсягу імпорту 
послуг).

Серед найбільших країн-
партнерів, що отримували послуги 
від області, можна відзначити 
Польщу, Велику Британію, США, 
Нігерію, Німеччину, Швецію. Най-
вагоміші обсяги послуг область 
отримала від Польщі, Німеччини, 
Швеції, Російської Федерації та Ні-
дерландів. Серед послуг, що було 
надано, значну частку займали по-
слуги з переробки матеріальних 
ресурсів (64,2%). На експорт тран-
спортних послуг припадало 19,2%, 
послуг, пов’язаних з подорожами 
– 12,4%.

У структурі імпорту послуг пере-
важали послуги, пов’язані з подо-
рожами (35,7%), ділові послуги 
(25,8%) та транспортні (25,0%).

Худобу 
перерахували

За даними обліку худоби, на  
1 січня 2015 р. на Тернопільщині в 
усіх категоріях господарств нара-
ховувалось 163,3 тис. голів великої 
рогатої худоби (з них 99,8 тис. го-
лів корів), 426,5 тис. голів свиней 
та 5 млн. голів птиці. Порівнянно з 
1 січня 2014 р., в області скороти-
лося поголів’я всіх основних видів 
сільськогосподарських тварин, крім 
свиней. 

У господарствах населення 
зменшилася чисельність всіх свій-
ських тварин, крім овець та кіз, 
поголів’я яких залишилось на рівні 

минулого року. На початок року до-
могосподарства утримували 82,6% 
загальної чисельності великої ро-
гатої худоби (у т.ч. 89,9% корів), 
71%  птиці, 57,4% свиней. На жаль, 
щороку на Тернопільщині збільшу-
ється кількість селянських госпо-
дарств, які не утримують худоби. 
Станом на 1 січня 2015 р. 70,6% 
домогосподарств сільської місце-
вості не мали великої рогатої худо-
би, 73,2% – корів, 59,4% – свиней. 
Загалом, сьогодні майже кожне 
четверте господарство на селі не 
має на обійсті жодного виду худо-
би чи птиці.  

У сільськогосподарських підпри-
ємствах області поголів’я свиней 
зросло на 19,9%, корів – на 2%, 
птиці – на 1,5%. 

Реалізація 
сільськогоспо-

дарської продукції
У 2014 р. сільськогосподарські 

підприємства (крім малих) реалізу-
вали власно виробленої аграрної 
продукції на суму 6210,6 млн. грн., 
що на 58% більше, ніж у 2014 р. 
Обсяг реалізації продукції рослин-
ництва зріс на 60,6%, тваринни-
цтва – на 43,5%. Аграрні підприєм-
ства в 2014 р., порівняно з 2013 р., 
наростили обсяги реалізації всіх 
основних видів сільськогосподар-
ської продукції, крім жита, овочів, 
великої рогатої худоби та яєць. 
Значну частину виручки (21,2% за-
гального обсягу реалізації) госпо-
дарства отримали від продажу си-
ровини переробним підприєм-
ствам. За реалізацію переробним 
підприємствам молока в 2014 р. 
агроформування отримали бю-
джетної тваринницької дотації на 
суму 7 млн. грн., за худобу та пти-
цю – 1,9 млн. грн. 

Населенню в рахунок оплати 
праці та за оренду земельних час-
ток (паїв) сільськогосподарські під-
приємства видали 1,9% вирощеної 
продукції, ще 2,2% продали на 
ринках. Найчастіше товаровироб-
ники збували сільськогосподарську 
продукцію іншим господарюючим 
суб’єктам, комерційним, посеред-
ницьким структурам (за іншими 
каналами). Від реалізації за цим 
напрямом у 2014 р. аграрні підпри-
ємства отримали 74,7% грошових 
надходжень.

Демографічна 
ситуація

Чисельність населення в об-
ласті, за оцінкою, на 1 січня 2015 р. 
становила 1069,9 тис. осіб, у тому 
числі в міських поселеннях — 475,8 
тис. осіб, в сільській місцевості — 
594,1 тис. осіб.

Упродовж 2014 р. чисельність 
населення зменшилась на 3391 
особу. Зменшення чисельності на-
селення відбулося за рахунок при-
родного скорочення на 3463 осо-
би, водночас, зафіксовано мігра-
ційний приріст населення на 72 
особи. Природний рух населення в 
2014 р., порівняно з 2013 р., харак-
теризувався зменшенням кількості 
народжених на 90 дітей і збільшен-
ням кількості померлих на 498 осіб. 
Водночас міграційний рух населен-
ня характеризувався збільшенням 
кількості прибулих на 160 осіб і 
зменшенням кількості вибулих на 
1037 осіб.
Головне управління статистики 

у Тернопільській області.

Великоглибочецька сільська рада Тернопільського району 
Тернопільської області оголошує конкурс з відбору виконавця ро-
біт оцінки землі.

Мета: визначення ринкової вартості земельної ділянки для пере-
дачі її у приватну власність шляхом продажу власнику нерухомого 
майна, що на ній знаходиться.

Дані про земельну ділянку: 0,10 га, Тернопільська область, Терно-
пільський район, с. Великий Глибочок, вул. Т. Шевченка, 1. Цільове 
призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 
Документи приймаються в приміщенні Великоглибочецької сільської 
ради. Строк подання конкурсної документації  — 10 днів з дати опу-
блікування оголошення. Довідки за телефоном 29-53-88.

В. о. Великоглибочецького сільського голови  
С. Я. ПОЛОТНЯНКО-КРИВА.

Vivat! ●

Герої спортивного року
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Героям слава! ●

Служу Україні! ●
Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Українцям завжди доводило-
ся дорого платити за свої 
свободу, честь і гідність. 
Сьогодні Україна переживає 
найболючіші сторінки історії 
незалежності. Торік увесь 
світ сколихнули смерті Не-
бесної сотні на Майдані під 
час Революції Гідності. На 
жаль, ці жертви були не 
останніми… Тисячі героїв за-
гинули і продовжують гинути 
на Сході України, де триває 
російсько-українська війна.

19 лютого в Смиковецькій за-
гальноосвітній школі І-ІІ ступенів 
відбувся захід “Ангели в небо ле-
тіли”, присвячений річниці світлої 
пам’яті героїв Небесної Сотні. 
Організували дійство вчитель  

англійської мови Світлана Моти-
ка і вчитель трудового навчання 
Михайло Ціцький. Смиковецькі 
школярі відтворили події Рево-
люції Гідності, шлях від Євромай-
дану до Майдану. За допомогою 
фотослайдів згадали шістьох ге-
роїв Небесної сотні з Тернопіль-
щини: Устима Голоднюка, Наза-
ра Войтовича, Ігоря Костенка, 
Тараса Слободяна, Василя Мой-
сея і Олександра Капіноса, а та-
кож військовослужбовців, уро-
дженців Тернопільщини, які за-
гинули, захищаючи Україну на 
Сході від посягань агресора. Учні 
декламували поезію, присвячену 
трагічним подіям новітньої історії 
України, створили фотоколаж 
пам’яті героїв Небесної Сотні.   

– Ніхто не сподівався, що Ро-
сія підступно анексує український 
Крим і спровокує війну на Донба-

сі, – сказав житель села Смиківці 
Роман Логінський, який сьогодні 
перебуває в зоні АТО. – На-
справді на Сході воюють регу-
лярні війська Російської Федера-
ції. Путін будь-що хоче дестабілі-
зувати ситуацію в Україні. Кожен 
із нас повинен докласти макси-
мум зусиль, щоб зупинити воро-
га. Всім нам якнайшвидшого за-
кінчення війни і мирного неба!

Директор Смиковецької ЗОШ 
І-ІІ ступенів Ігор Матвіїшин зга-
дав про події на Майдані, відзна-
чив сучасну молодь як основну 
рушійну силу Революції Гідності, 
порівнявши її з героями Крут, які 
також боролись проти посягань 
загарбника. Хвилиною мовчання 
учасники і гості заходу вшанува-
ли пам’ять героїв, які поклали 
голови на вівтар свободи Україн-
ської держави.

Ціна свободи
Учні Смиковецької ЗОШ І-ІІ ст. зустрілися з учасником АТО,  

мешканцем с. Смиківці Тернопільського району Романом Логінським.

Сергій ГАВРИЛЮК,  
військовий комісар 

Тернопільського об’єднаного 
міського військового 

комісаріату, підполковник. 

Тернопільський об’єднаний 
міський військовий комісаріат 
проводить відбір громадян 
призовного віку, які мають ви-
щу, професійно-технічну або 
повну загальну середню осві-
ту і не проходили строкової 
військової служби, 
військовозобов’язаних, а та-
кож жінок, які не мають вій-
ськових звань офіцерського 
складу, з відповідною освітою 
та спеціальною підготовкою 
віком від 18 до 40 років, а та-
кож військовослужбовців, які 
прослужили на строковій вій-
ськовій службі не менше трьох 
місяців, на військову службу 
за контрактом осіб рядового, 
сержантського і старшинсько-
го складу.

На військову службу за контрак-
том приймаються громадяни, які 
визнані військово-лікарськими комі-
сіями придатними за станом 
здоров’я до проходження військо-
вої служби, мають відповідну фізич-
ну підготовку та пройшли 
професійно-психологічний відбір.

Переваги військової служби за 
контрактом: надання щорічної осно-
вної відпустки із збереженням ма-
теріального, грошового забезпе-
чення та грошової допомоги на 
оздоровлення у розмірі місячного 
грошового забезпечення; нормова-
ний розпорядок дня та регламент 
службового часу (з двома вихідни-

ми на тиждень); безоплатна квалі-
фікована медична допомога у 
військово-медичних закладах охо-
рони здоров’я та членів їх сімей; 
військовослужбовці за контрактом 
мають право стати на житлову  
чергу для безкоштовного отриман-
ня житла за рахунок держави; за-
безпечення житлом (на період пер-
шого контракту гуртожитком); на-
вчатися без відриву від служби у 
вищих навчальних закладах, заочне 
навчання за рахунок держави (по-
чинаючи з другого контракту) у ви-
щих військових навчальних закла-
дах під час проходження військової 
служби для отримання цивільної ви-
щої освіти за ОКР “бакалавр”.

Для осіб рядового складу контр-
акт укладається на три роки, осіб 
сержантського та старшинського 
складу на п’ять років.

Грошове забезпечення для  
військовослужбовців BMC високо 
мобілізованих десантних військ, 
частин спецпризначення, льотному 
та інженерно-технічному складу 
авіації, які бажають проходити служ-
бу за контрактом, становить: за по-
садою солдата — від 3 тис. грн.; за 
посадою командира відділення — 
від 3,5 тис. грн.; за посадою голов-
ного старшини бригади — від 5,2 
тис. грн.

Громадяни, які бажають прохо-
дити військову службу за контрак-
том у військових частинах, що дис-
локуються на території Тернопіль-
ської області та України, просимо 
звертатись в Тернопільський 
об’єднаний міський військовий ко-
місаріат за адресою: м. Тернопіль, 
вул. Тролейбусна, 5, з понеділка по 
п’ятницю з 8.00 до 17.00, та за тел.: 
43-58-19, 43-58-15.

Cлужба в Збройних 
силах України —  
за контрактом

21-22 лютого ц. р. відбулися 
змагання з шашок і шахів у залік 
XХV сільських спортивних ігор  
Тернопільського району. В команд-
ному заліку змагань із шашок пер-
ше місце здобула команда ФСК 
Великоберезовицької селищної ра-
ди, друге – ФСК Романівської сіль-
ської ради, третє – ФСК Байковець-
кої сільської ради. В особистому 
заліку серед чоловіків переміг Юрій 
Білий, серед жінок – Юлія Проців 
(обоє з Великої Березовиці).

У змаганнях із шахів в командно-
му заліку перше місце здобула ко-
манда ФСК Острівської сільської 
ради, друге місце у ФСК Байко-
вецької сільської ради, третє – у 
ФСК Великолуцької сільської ради. 
В особистому заліку серед чоловіків 

на першій шахівниці переміг Борис 
Волянюк, на другій – Борис Скляр 
(обоє з Острова). У жінок перемо-
гла представниця Байковець Ніна 
Осадца. 

1 березня стартували XХV сіль-
ські спортивні ігри Тернопільщини у 
таких видах спорту, як шахи, шашки 
і настільний теніс. Команда Терно-
пільського району зайняла 7 місце в 
шахах (в особистому заліку серед 
чоловіків третє місце здобув житель 
села Острів Борис Волянюк), у зма-
ганнях із шашок Тернопільський 
район став шостим. Шосте місце 
спортсмени Тернопільського райо-
ну отримали в настільному тенісі.

За матеріалами Тернопільської 
райради ФСТ “Колос”.   

Спортивні новини ●

XХV сільські спортивні 
ігри: на старт!

Від усього серця та щирості душі 
хочемо подякувати керівникам ПП 
“Агрон” і ФГ “Березовського” Ната-
лії та Юрію Березовським за постій-
ну матеріальну допомогу, чуйне 
ставлення до педагогічного і учнів-
ського колективів Товстолузької 
ЗОШ І-ІІІ ступенів. Вони завжди 
вчасно, без зайвої помпезності і па-
радності відгукуються на наші про-
хання. Взимку за кошти агропідпри-
ємства придбали два нових опалю-
вальних котли. Давно вже назріла 
потреба замінити у навчальному за-
кладі вікна. Старі дерев’яні віконні  
рами відслужили свій строк, а нові 
євровікна придбати не вистачало 
значних коштів. Вкотре на допомогу 
учням та освітянам школи прийшло 
керівництво нашого місцевого при-
ватного агропідприємства, в якому 
працює чимало батьків наших шко-
лярів. ПП “Агрон” за власні кошти 
придбало та доставило до школи 
47 теплозберігаючих євровікон. Ще 
десять нових і світлих віконних бло-
ків ми придбали завдяки допомозі 

батьків, освітян навчального закла-
ду і тернопільської фірми “Акант”, 
яку очолює Василь Іванович Рудий. 
Його дружина у свій час закінчила 
нашу школу, а в початкових класах 
досі викладає її мама, вчитель ви-
щої категорії Ольга Петрівна Бри-
ляк. Щира вдячність усім, хто до-
клав зусиль до важливої справи.

Слова подяки адресуємо і ди-
ректору птахофабрики “Тернопіль-
ська” Петру Львовичу Сачику, який 
допоміг транспортом, вапном, це-
ментом, піском. Людська доброта 
не має меж. Хай вам, дорогі спон-
сори та меценати, здоровиться, за-
сівайте хліборобську ниву добірним 
зерном, а ми будемо сіяти в  серцях 
ваших дітей добре, вічне і розумне.

 
Від імені учнівського  

і педагогічного колективів, 
батьківського комітету — 

Оксана КУчЕР,  
в. о. директора Товстолузької 

ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Вдячність  ●

Відділення Державної автомобільної інспекції в Тернопіль-
ському районі повідомляє: якщо у вас викрали велосипед, скутер 
чи мотоблок, просимо звертатися за допомогою в розшуку зникло-
го засобу пересування за номером телефону 22-44-80 (з 9.00 до 
17.00, без вихідних). 

Юрій КУРІЦА,  
інспектор з технічного нагляду відділення ДАІ 

в Тернопільському районі.

Зміни в Податковому кодек-
сі ні для кого не стали сюрп-
ризом, адже про їх необхід-
ність в рамках податкової 
реформи говорилось давно. 
Зараз, надзвичайно дореч-
ним є їх фахове вивчення, 
роз’яснення податківцями 
багатьох норм, опрацюван-
ня їх на практиці.  На нещо-
давньому брифінгу, який 
провів заступник начальника 
Тернопільської об’єднаної 
державної податкової ін-
спекції ГУ ДФС у Тернопіль-
ській області Євген Воро-
бець, йшла мова саме про ці 
важливі зміни.

Щодо зміни 
системи 

загальнодержавних 
та місцевих податків 

і зборів та 
очікуваних 

надходжень до 
місцевих бюджетів
Починаючи з нового року, в 

Україні запроваджено сім загаль-
нодержавних податків та зборів: 
податок на прибуток, на доходи 
фізичних осіб, на додану вартість, 
акцизний, екологічний, а також 
рентна плата та мито. Місцевих 
податків та зборів по два – на 
майно та єдиний, збір за парку-
вання транспортних засобів та 
туристичний. Із системи місцевих 
“випав” збір за провадження дея-
ких видів підприємницької діяль-
ності, тобто, з початку року не 
потрібно купувати торгові патен-
ти. 

Податок на майно складається 
з податку на нерухоме майно, 
транспортного податку, плати за 
землю. Транспортний податок у 
нинішньому вигляді є новим для 
окремих платників, але його за-
провадження — це поповнення 

місцевих бюджетів за рахунок 
власників дорогих автівок. 

Його платниками є фізичні та 
юридичні особи, в тому числі не-
резиденти, які мають зареєстро-
вані в Україні власні легкові авто-
мобілі, які використовувалися до 
5 років і мають об’єм циліндрів 
двигуна понад 3000 куб. см. Став-
ка податку встановлена з розра-
хунку на календарний рік у роз-
мірі 25 000 гривень за кожен та-
кий легковий автомобіль.

За попередніми даними Тер-
нопільської ОДПІ, у 2015 році 
власники таких транспортних за-
собів поповнять місцеві бюджети 
міста та сільських (селищних) рад 
на 3 мільйони гривень. Близько 
2,5 млн. грн. з них отримає бю-
джет обласного центру. Ще 6,4 
мільйони гривень надходжень очі-
кують “зібрати” впродовж 2015 
року до бюджету міста та 1 млн. 
гривень — до бюджетів сільських 
(селищних) рад Тернопільського 
району за рахунок сплати податку 
на нерухоме майно.

Змінами, внесеними до Подат-
кового Кодексу, визначено, що 
об’єктом оподаткування для по-
датку на нерухоме майно, є об’єкт 
як житлової та нежитлової неру-
хомості, який перебуває у влас-
ності. У минулому році такий по-
даток сплачували лише за об’єкти 
житлової нерухомості і його на-
дійшло трохи більше 176 тисяч 
гривень. Майже неповний міль-
йон гривень отримає бюджет міс-
та від надходжень збору за пар-
кування транспортних засобів.

Щодо ліцензування 
виробництва та 
продажу пива

З 1 липня 2015 року пиво буде 
вважатись алкогольним напоєм. 
Це передбачено розділом ІІ За-
кону про податкову реформу. Та-
ким чином, з другого півріччя 
цього року виробництво і реаліза-

ція пива будуть можливі тільки за 
наявності відповідної ліцензії. 

А з 1 січня 2015 року усі торгів-
ці, які реалізують громадянам чи 
іншим кінцевим споживачам для 
їх особистого та некомерційного 
використання пиво, алкогольні 
напої, тютюнові вироби, бензин, 
дизельне пальне, скраплений газ, 
є платниками акцизного податку. 
Податок за ставкою 5 відсотків 
включається до ціни товару і його 
сума обов’язково повинна відо-
бражатись у фіскальних чеках, які 
видаються покупцям. 

Високі пенсії будуть 
оподатковуватись
Якщо раніше пенсії оподатко-

вувались, коли їх сума переви-
щувала 10 тис. грн., то з початку 
цього року податком на доходи 
обкладатимуть суми пенсій чи 
щомісячного довічного грошово-
го утримання, якщо їх величина 
перевищує три розміри міні-
мальної зарплати (у розрахунку 
на місяць), установленої на 1 
січня звітного податкового року. 
У 2015 році ця межа складає 
3654 грн. (1218 грн. х3). Пода-
ток за ставкою 15% (20%) утри-
муватиметься із частини такого 
перевищення.

Застосування РРО
Усі платники єдиного податку 

3 групи, починаючи з 1 липня, 
повинні застосовувати РРО. Для 
платників “спрощенців” другої 
групи така обов’язковість насту-
пає з 1 січня 2016 року. Проте, ті 
платники — фізичні особи “єдин-
ники” другої та третьої груп, які 
ведуть діяльність (торгівля, по-
слуги) на території ринків або 
продають товари в дрібно-
роздрібній торговельній мережі з 
використанням засобів пересув-
ної мережі, можуть РРО не вико-
ристовувати, як і платники пер-
шої групи. 

Податкові новини ●
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Будьте здорові! ●

Крок до зірок ●

Коли ведучі оголосили ім’я 
переможця проекту “Голос. 
Діти”, у матері Романа Сасан-
чина від хвилювання мало 
серце не вискочило із грудей. 
У глибині душі вона молила 
Господа, аби найзаповітніша 
мрія її сина нарешті здійсни-
лася. Адже минулого року  
Роман уже пробував свої сили 
на “Голосі України”, та, на 
жаль, під час “сліпого” про-
слуховування до нього не по-
вернувся жоден із членів журі. 
Цього разу не лише судді не 
встояли перед талантом юно-
го виконавця. Своїм голосом 
хлопець з Тернопільщини — 
Роман Сасанчин підкорив 
Україну і отримав таку довго-
жданну перемогу. Першою 
велику радість розділила з 
хлопцем його мама, Євдокія 
Петрівна, яка увесь цей час 
була поруч з сином. Після по-
вернення зі столиці України 
вона поділилася своїми пере-
живаннями з журналістами.

— Євдокіє Петрівно, здобувши 
перемогу в проекті “Голос. Ді-
ти”, Ваш син став знаменитим.  
У нього беруть інтерв’ю, просять 
автографи. Важко бути мамою 
знаменитості?

— Так, до такої популярності 
звикнути нелегко, адже ти постійно 
в центрі уваги. Але водночас і дуже 
приємно. Під час очікування потяга 
на залізничному вокзалі до нас по-
стійно підходили люди і просили 
зробити фото на пам’ять, або про-
сто поспілкуватися і підтримати. На 
вулиці також впізнають перехожі, 
розпитують про участь у конкурсі. 
Мені доводилося супроводжувати 
Ромчика на всі репетиції та на 
зйомки. Інколи вони розпочиналися 
рано-вранці, а закінчувалися дуже 
пізно, адже графік зйомок ненормо-
ваний. Та доводилося пристосову-
ватися. У житті легко ніщо не даєть-
ся. Аби досягти бажаного результа-
ту, треба докласти чимало зусиль.

— Коли Ви зрозуміли, що у 
Ромчика справжній талант до 
співу? У Вашій родині були співа-
ки? В кого він удався? 

— Ні я, ні мій чоловік співом не 
займалися. Зате мої брати мали до 
цього неабиякий хист. Вони грали 
на різних музичних інструментах і 
гарно співали. Коли Ромчикові було 
п’ять років, ми з батьком помітили, 
що хлопчина дуже тягнеться до му-
зики і співу. Тому в другому класі 
віддали сина до музичної школи. 
Двічі на тиждень впродовж чотирьох 
років я возила його в сусідній район 
на репетиції. В Товсте ми їздили за-
йматися грою на музичних інстру-
ментах, а в Заліщики — на вокал. 
Сьогодні Роман навчається у Вищій 
львівській спеціалізованій музичній 
школі-інтернаті для обдарованих ді-
тей. 

— До речі, Ви тільки поверну-
лися зі Львова. Що там відбува-
лося?

— Для Романа тут влаштували 
справжнє свято. У школі організува-
ли офіційну лінійку і навіть відмінили 
уроки. Та найбільшою несподіван-
кою стало те, що синові зробили 
неоціненний подарунок. Меценат, 
який, на жаль, не назвав свого іме-
ні, презентував Романові півтори 
тисячі євро. З ініціативи директора 
школи за ці гроші синові купили  го-

бой зі срібними клавіша-
ми. Мелодія, яку відтво-
рює цей музичний інстру-
мент, просто неперевер-
шена. Ромчик на сьомому 
небі від щастя.

— Проект відкрив пе-
ред Ромчиком великі 
можливості. Далеко не 
кожен дорослий співак 
може похвалитися влас-
ним кліпом, а в Романа 
він уже є. Ви були на 
зйомках? 

— Це було дуже гарно, 
сцена була прикрашена 
декоративними троянда-
ми, а з роялю, який стояв 
на сцені, наче проросло 
дерево. Фізично було ду-
же нелегко, бо зйомки 
тривали майже цілу добу. 
Але, коли я бачила, як сві-
тяться щастям Романові 
очі, яке задоволення він 
отримує від того, що ро-
бить, з яким запалом ви-
конує кожну вказівку на-
ставника, розуміла — во-
но того вартує. Нічого, 
нехай змалечку звикає до 
труднощів. Як казав вели-
кий полководець Суворов, тяжко у 
навчанні — легко в бою.

— Чи отримав Ромчик після 
завершення проекту все, що обі-
цяли?

— Найголовніше, він отримав пе-
ремогу. Ромчик вже виступав у 
“Кварталі — 95”, також їздив до 
Чернігова, де співав для бійців, які 
повернулися з АТО.

— Знаю, що на початку травня 
Роман збирається до Італії…

— Так, 5 травня він летить до Не-
аполя на музичний фестиваль. По-
їздку виграв завдяки інтернет-
голосуванню за нього на сайті “Го-
лос. Діти”. Каже, що хотів би жити в 
Італії і бути співаком, бо там опера 
славиться, а тут, у нас, набагато по-
пулярнішою є естрада. Йому ж  
більше до вподоби серйозні твори, 
та й голос його більше тяжіє до 
оперного.

— На відміну від своїх ровес-
ників, Роман дуже зайнята дити-
на. У нього є ще якісь захоплен-
ня, окрім музики?  

— Він у нас  всесторонньо обда-
рований. Крім того, що грає і спі-
ває, Роман любить малювати, писа-
ти вірші. У його доробку їх уже 
майже три десятки. Він навіть влас-
ну пісню написав. Ну й, звичайно, як 
і всі хлопці, дуже любить футбол. 

Просто часу на це залишається зо-
всім небагато.

— Які риси успадкував він від 
Вас, а які — від батька? 

— До мене він вдався зовнішніс-
тю, а також літературним хистом. 
Також дуже любить готувати. Від 
батька Роман успадкував завзятий 
характер. Це допомагає йому у до-
сягненні мети.

— У майбутньому хочете бачи-
ти Романа артистом чи мрієте 
про іншу професію для свого си-
на?

— Звичайно ж, хотілося б, щоб 
він став відомим артистом. Проект 
довів, що у нього дійсно неповтор-
ний голос і справжній талант до 
співу. Роман живе піснею і в кожне 
виконання вкладає душу. Він чудово 
грає на чотирьох  музичних інстру-
ментах: фортепіано, гобої, акордео-
ні та баяні. Проте, яку стежину син 
обере в житті, залежить тільки від 
нього, а ми з батьком завжди під-
тримаємо будь-який його вибір.

 
Соломія ТКАЧУК.

P.S. Бажаємо Романові нових пе-
ремог та здійснення найзаповітні-
ших мрій. Сподіваємося, його непо-
вторний голос звучатиме на найпре-
стижніших оперних сценах світу.

Євдокія Сасанчина:  
“Ромчик був на сьомому  

небі від щастя” 

Переможець проекту “Голос. Діти”  
Роман Сасанчин з с. Садки Заліщицького району.

Євдокія Сасанчина задоволена  
успіхами сина Романа.

Заслухавши інформацію постій-
ної комісії з питань земельних від-
носин та охорони довкілля, врахо-
вуючи необхідність розвитку села 
Петриків з метою використання 
природних ресурсів в інтересах те-
риторіальної громади села Петри-
ків, керуючись cт. 17 Закону Украї-
ни “Про регулювання містобудівної 
діяльності”, cт. 26 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в 
Україні”, сесія сільської ради вирі-
шила:

1. Внести зміни до Генерального 

плану села Петриків Тернопільсько-
го району Тернопільської області 
включно з детальним планом тери-
торії населеного пункту села Петри-
ків.

2. Виконавчому комітету Петри-
ківської сільської ради укласти до-
говір з ліцензованою організацією 
на виконання робіт — внесення змін 
до Генерального плану села Петри-
ків Тернопільського району Терно-
пільської області.

3. Змінений і погоджений в уста-
новленому порядку Генеральний 

план села Петриків Тернопільського 
району Тернопільської області по-
дати на розгляд і затвердження Пе-
триківської сільської ради.

4. Це рішення оприлюднити в 
газеті “Подільське слово”.

5. Контроль за виконанням цього 
рішення покласти на постійну комі-
сію з питань земельних відносин та 
охорони довкілля.

 
Петриківський сільський голова 

Р. В. ЛАЗОРКО.

Рішення 
тридцять першої сесії Петриківської сільської ради Тернопільського району  

від 27 лютого 2015 року № 1452 
“Про внесення змін до Генерального плану села Петриків”

Оголошення ●

Консультаційний центр  
“За життя” Міжнародного  

благодійного фонду “Дар життя” 
Адреса: м. Тернопіль, вул. Руська 19/67.
Емейл: ter.giftoflife@gmail.com.
Телефон:  (0352) 25-44-67 або 098-259-88-32.
Основні напрямки діяльності:
* Просвітницька діяльність у школах, коледжах та вищих навчальних 

закладах: презентації для різних вікових категорій на теми цінностей та 
збереження людського життя, розвитку дитини в лоні матері, абортів та 
їх наслідків, статевого виховання і репродуктивного здоров’я, підготовки 
до подружнього життя. 

* Тестування на вагітність на ранніх термінах з консультацією  
(конфіденційно). 

* Програми “Школа материнства”, “Школа тата”, підготовка до парт-
нерських пологів;

* Консультування з питань кризової вагітності, пост-абортного син-
дрому, планування сім’ї.

Графік роботи: з понеділка по п’ятницю, з 9 до17 год. Субота, неділя 
— вихідні.

Усі послуги надаються безкоштовно.

“Медична клініка на колесах” — 
безкоштовні медичні послуги

Пацієнти: “Клініка на колесах” надає медичну та стоматологічну допо-
могу в основному дітям — найбільш нужденним з фізичними або розумо-
вими вадами, сиротам, напівсиротам, багатодітним сім’ям, учасникам 
АТО та членам їх сімей, переселенцям та іншим категоріям соціально  не-
захищеного і незаможного населення як Тернопільської області, так і 
всієї України. 

Усі послуги надаються безкоштовно.
Послуги:
Медичний автобус: Професійний огляд та діагностика, ЕКГ серця, 

миттєвий аналіз крові на цукор/гемоглобін/холестерин, миттєвий аналіз 
сечі, скринінг зору/слуху, тестування легеневої функції.

Стоматологічний автобус: професійний огляд, чищення, фторуван-
ня, частково видалення зубів та лікування карієсу.

Графік роботи клініки та контактні дані у м. Тернополі: клініка пра-
цює у м. Тернополі з листопада по квітень кожного року за адресою: вул. 
Рєпіна, 11 (територія гаражів Швидкої допомоги). Робочі дні: понеділок-
п’ятниця — 9-17 год. Субота, неділя — вихідні. Номер телефону реєстра-
тури для попереднього запису — (0352) 24-83-65 або 098-85-31-653.

Графік роботи клініки на виїздах та контактні дані: клініка працює 
поза межами м. Тернополя з квітня по листопад кожного року. Виїзди 
здійснюються по всій території України, зокрема і в Тернопільській  
області за попередньою домовленістю. Потенційні місця виїздів клініки: 
інтернати, спеціальні навчальні заклади, заклади соціальних служб,  
літні табори для дітей, незаможні села і містечка. Контактний телефон 
менеджера фонду у м. Тернополі: (0352) 52-06-19, (0352) 52-11-03. 
Email: giftoflife.org@gmail.com.  

Щоб дізнатися більше про МБФ “Дар життя” — відвідайте веб сторін-
ку: www.giftoflife.org.ua.

З днем наро-
дження щиро ві-
таємо підприєм-
ця, депутата Тер-
нопільської ра-
йонної ради Ігоря 
Б о г д а н о в и ч а  
ГРИНИКА.

Хай б’ється джерелом

                    життя бурхливо

Красивим буде весь життєвий шлях,

Багатим, щедрим, наче хлібна нива,

Чарівним, як мелодія в піснях.

І хай найкращі наші привітання

У серці залишають добрий слід,

Добра, здоров’я, радості, кохання —

На все життя, на цілу сотню літ.

З повагою — друзі.

Щиросердечно вітаємо з днем 
народження секретаря Товсто-

лузької сільської ради Степана 
Романовича ГУЛЮ.

Бажаємо Вам сонця на життєвій ниві

І вірних друзів завжди на путі,

Хай усе, що потрібно людині,

Супутником буде у Вашому житті.

З повагою — колектив 
Товстолузької сільської ради.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження вчителя-пенсіонера по-
чаткових класів Ігровицької шко-
ли Тетяну Іванівну ПУШКІНУ.

Хай радість поселиться у Вашому домі

І ліку не буде щасливим рокам,

Міцного здоров’я, удачі в усьому

Ми щиро сьогодні бажаємо Вам.

З повагою — колектив 
Ігровицької сільської ради, 

члени виконкому, 
депутатський корпус.

Вітаємо! ●

Щиро вітаємо колектив КП “Аква-сервіс” з 
днем працівників житлово-комунального гос-
подарства і побутового обслуговування насе-
лення.

Висловлюємо щиру вдячність за Вашу сум-
лінну працю щодо забезпечення нормальної 
життєдіяльності громади. Бажаємо Вам міцно-
го здоров’я, благополуччя, родинного щастя, 
професійних успіхів і нових трудових здобутків, 
миру і злагоди в сім’ях, здійснення всіх життє-
вих планів і сподівань!

 
З повагою — колектив Великоберезовицької селищної ради, 

члени виконкому, депутатський корпус.

Середньомісячна номінальна 
заробітна плата штатного праців-
ника підприємств, установ та орга-
нізацій (із кількістю найманих пра-
цівників 10 і більше осіб) у 2014 р. 
становила 2527 грн.

Середній розмір заробітної пла-
ти в усіх районах області був ви-
щим встановленого її мінімального 
рівня (1218 грн.). Разом з тим, тіль-
ки в м. Тернополі (2789 грн.), м.
Чорткові (2718 грн.), Тернопіль-
ському (2647 грн.) та Чортківсько-
му (2610 грн.) районах заробітна 
плата перевищувала середню в 
області.

За результатами обстеження 
підприємств, серед 160 тис. пра-
цівників, яким оплачено 50% і біль-
ше робочого часу, встановленого 

на грудень 2014 р., 9,7 тис. осіб 
(6,1%) мали нарахування в межах 
1218 грн. Найбільша частка праців-
ників із зазначеними нарахування-
ми спостерігалась в сфері адміні-
стративного та допоміжного об-
слуговування (21,8%) та в діяль-
ності з тимчасового розміщення й 
організації харчування (14%).

Лише кожен четвертий праців-
ник отримав заробітну плату, яка 
перевищувала 3500 грн., водночас 
тільки в кожного дев’ятого вона 
перевищувала 5000 грн. Заробітну 
плату в розмірі понад 10000 грн. 
отримали 1,4% працюючих.

 
Головне управління статистики 

у Тернопільській області.

Статистика ●

Заробітна плата в 2014 році



Програма телепередачП’ятниця, 13 березня 2015 року

16 березня
Понеділок 

17 березня
ВіВторок

18 березня
середа

19 березня
ЧетВер

20 березня
П’ятниця

21 березня 
субота

22 березня 
неділя

ут 1
06.00, 8.25 Вiд першої особи.
06.30, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 21.00 Новини.
06.40, 7.10, 8.10, 21.35, 23.15 Спорт.
06.45, 7.15, 8.15, 9.10, 12.45, 17.55, 18.50, 22.50, 
23.25 Погода.
07.20 Ера будiвництва.
07.25, 23.30 На слуху.
08.20 Новини звiдусiль.
08.45 Телемагазин.
09.00 Вiчне.
09.20, 20.00 Про головне.
10.15 Д/ф “Сага стародавньої пущi. 
          Оповiдь про зубра”.
11.10 Д/ф “Володимир Iвасюк. 
         Щоб народитися знову”.
12.20 Утеодин з Майклом Щуром.
13.20 Вiкно до Америки.
13.55 Казки Лiрника Сашка.
14.05 М/ф.
14.15 Хочу бути.
14.40 Хто в домi хазяїн?
15.00 Як це?
15.20 Д/ф “Чорнi лампи Сержа Муя”.
15.55 Чоловiчий клуб. Бокс.
16.55 Чоловiчий клуб.
17.25 Книга.ua.
18.05 Час-Ч.
18.15 Новини. Свiт.
19.00 Перша шпальта.
19.30 Дорогi депутати.
22.00 Перша студiя.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
23.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.10, 5.35 М/ф “Чаггiнгтон”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 9.10 Снiданок з “1+1”.
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30, 23.20 “ТСН”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.40 “Чотири весiлля”.
11.05 Т/с “Сила. Повернення додому”.
12.20, 12.55 Т/с “Ворожка”.
13.30, 14.05 Т/с “Слiпа”.
14.45 “Сiмейнi мелодрами-5”.
15.45 “Битва салонiв”.
17.10 Т/с “Сила кохання Ферiхи”.
20.30 “Чистоnews”.
21.00 Т/с “Мiж нами, дiвчатами”.
22.00 “Грошi”.
23.40 Т/с “Борджiа-3”. (3).

інтер
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 
         14.00, 16.00, 17.50 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з “Iнтером”.
09.20 Т/с “Матусi”.
10.15 Х/ф “Жiноча дружба”.
12.25 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
13.20, 14.20 “Сiмейний суд”.
15.15, 16.15 “Чекай на мене”.
18.10, 19.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.45 Т/с “Пiзнай мене, якщо зможеш”. (2).
23.20 Т/с “Вангелiя”. (2).

TV-4
06.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00 Провінційні вісті. Тиждень.
07.35 «Слідство.Інфо».
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 «Моє серце наполягає». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 Межа правди.
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Атентат. Осіннє вбивство 
          у Мюнхені». (1).
16.00 Провінційні вісті 
17.00 «П’ятий вимір».
17.30 «Гал-кліп».
18.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Єдина країна.
20.30 ТНЕУ — калейдоскоп подій.
20.40 Дім книги.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Сільський календар».
22.35 Х/ф «Русалки». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
06.10, 19.15 Надзвичайнi новини.
06.55 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Спорт.
09.20 Надзвичайнi новини. Пiдсумки з К. Стогнiєм.
10.10 Х/ф “Мiсто Ембер. Втеча”.
11.55, 13.15 Х/ф “Точка обстрiлу”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.05, 16.15 Х/ф “Три iкси”.
16.50 Х/ф “Три iкси-2. Новий рiвень”.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.20 Дiстало!
21.25 Свобода слова.
00.05 Х/ф “Мiсто грiхiв”. (2).

стб
06.15 “У пошуках iстини”.
07.00, 16.00 “Все буде добре!”
08.55 “Таємницi зважених. Надмiрна любов”.
09.45 Х/ф “Не може бути!”
11.40 Х/ф “Zоlushkа.ru”.
13.40, 20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
14.35 “Битва екстрасенсiв”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
18.40 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
19.05 “Моя правда. Денис Майданов. 
          Мiцний горiшок”.
20.55 Т/с “Тест на вагiтнiсть”. (2).
22.35 “Детектор брехні-7”.
23.50 “Один за всiх”.

новий канал
06.20, 8.05 Kids’Time.
06.21 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
07.00 М/с “Кунг-фу Панда: Легенди крутизни”.
08.06 “Єралаш”.
10.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
16.00 Х/ф “Темний свiт-2”.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Ревiзор.
21.35 Пристрастi за Ревiзором.
22.45 Х/ф “Нiхто не знає про секс-2”. (2).

канал “україна”
06.50, 7.10, 8.10 Ранок з Україною.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
09.15 Реальна мiстика.
10.00 Т/с “Вдiвець”.
13.45, 15.30, 17.10 Т/с “Слiд”.
18.00 Т/с “Безсмертник. Нова надiя”.
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Весною розцвiтає любов”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Х/ф “Мумiя-3”. (2).

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.20 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
06.50, 9.55 М/с “Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць”.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.30 М/с “Пiдлiтки мутанти черепашки нiндзя”.
08.55 М/с “Смурфики”.
09.30 М/с “Качинi iсторiї”.
10.30 М/с “Фiксики”.
10.50 Х/ф “Щоденник слабака”.
12.30 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
14.15 Т/с “Ксена — принцеса-воїн”.
15.05 Т/с “Конан”.
16.00, 21.00 Вiталька.
17.00 Країна У.
18.00 Панянка-селянка.
19.00, 20.00 Т/с “Кухня”.
19.30, 20.30 Т/с “Два батька i два сина”. (2).
22.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
00.00 Т/с “Ходячi мерцi”. (3).

ттб
08.00—10.00 «Ранок з ТТБ».
19.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Будьте здорові».
20.00 «Урок… для батьків».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Тема дня».
21.15 «В об’єктиві ТТБ».
21.30 «На часі».
22.00 «Вісті ТТБ».
22.15 «Назбиране».
22.30 «Чаc країни».
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

Enter-фiльм
05.45, 7.40, 9.30 М/ф.
07.10, 9.00 Телемагазин.
10.05 “Криве дзеркало”.
11.55 Т/с “Тiльки ти...”
21.40 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
23.30, 0.20 Своя роль.
00.50 Кiноляпи.

к1
06.00 “Люблю готувати”.
06.30 “Top Shop”.
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 М/ф.
10.00 “Топ-модель у Парижi”.
11.15 “ВусоЛапоХвiст”.
11.50 “КВН”.
14.00 Х/ф “Пес-чемпiон”.
15.30 М/ф “Вольт”.
17.15 “Звана вечеря”.
19.10 “Орел i решка. Шопiнг”.
20.00 “Орел i решка. Незвiдана Європа”.
21.00 “КВН на бiс”.
22.00 Х/ф “Знайомство з Факерами-2”. (2).
23.45 Х/ф “Матуся”.

ут 1
06.00, 8.25 Вiд першої особи.
06.30, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 21.00 Новини.
06.40, 7.10, 8.10, 21.35, 23.15 Спорт.
06.45, 7.15, 8.15, 17.55, 22.50, 23.25 Погода.
07.20, 23.30 На слуху.
08.20 Новини звiдусiль.
08.40 Паспортний сервiс.
08.45 Телемагазин.
09.00 Вiчне.
09.15, 20.00 Про головне.
10.05 Перша студiя.
10.45 Д/ф “Контрiсторiя iнтернету”.
12.00 Уряд на зв’язку з громадянами.
12.30 Дорогi депутати.
13.20, 18.05 Час-Ч.
13.45 Казки лiрника Сашка.
13.55 М/ф.
14.05 Школа Мерi Поппiнс.
14.20 Як це?
14.45 Фольк-music.
16.00 Х/ф “Галоп”.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 Т/с “Мiс Марпл”.
22.00 Вiйна i мир.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
         19.30, 23.20 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 9.10 Снiданок 
         з “1+1”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.40 “Чотири весiлля”.
11.05 Т/с “Сила. Повернення додому”.
12.20, 12.55 Т/с “Ворожка”.
13.30, 14.05 Т/с “Слiпа”.
14.45 “Сiмейнi мелодрами-5”.
15.45 “Битва салонiв”.
17.10 Т/с “Сила кохання Ферiхи”.
20.30 “Чистоnews”.
21.00 Т/с “Мiж нами, дiвчатами”.
22.00 “Чотири весiлля-4”.
23.40 Т/с “Борджiа-3”. (3).

інтер
05.45, 12.25 Т/с “Земський лiкар.
         Життя заново”.
06.30 М/ф.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 
         14.00, 16.00, 17.50 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з “Iнтером”.
09.20 Т/с “Матусi”.
10.15 Д/с “Слiдство вели...” 
          з Л. Каневським”.
14.20 “Судовi справи”.
15.40, 16.15 “Сiмейний суд”.
18.10, 19.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.45 Т/с “Пiзнай мене, якщо зможеш”. (2).
23.20 Т/с “Вангелiя”. (2).

TV-4
06.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
06.45, 9.15. 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Сільський календар».
08.05 «Духовні роздуми».
08.20 ТНЕУ — калейдоскоп подій.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «П’ятий вимір».
10.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 «Музичні делікатеси».
12.40 «Гаджет Time».
12.50 «Модна правда».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Гидке каченя». (1).
17.00 «П’ятий вимір».
17.30 Культура і мистецтво.
18.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Слідство.Інфо».
20.30 Вікно в Європу. Сильні разом.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Щоденник для батьків».
22.35 Х/ф «Жахливий день Іларії Алпі». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.35, 20.20 Цивiльна оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.15 Надзвичайнi новини.
10.05 Т/с “Стрiла”.
11.45, 13.15 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.30, 16.15 Т/с “Опери”.
16.45 Т/с “Пiд прикриттям”.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с “Життя i пригоди Мишка Япончика”.
23.25 Х/ф “Iнтернешнл”. (2).

стб
05.50, 18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
06.25, 16.00 “Все буде добре!”
08.10 “Зiркове життя. Нещаснi в любовi”.
09.10 “Моя правда. Денис 
         Майданов. Мiцний горiшок”.
10.00 “Правила життя. 
           Як вилiкуватися вiд раку”.
12.00, 20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
12.55 “МастерШеф-2”.
18.40 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
19.00 “Моя правда. Валентин 
        Смiрнiтський. Сльози Портоса”.
20.55 Т/с “Тест на вагiтнiсть”. (2).
22.35 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
00.25 “Один за всiх”.

новий канал
06.10, 7.55 Kids’Time.
06.15 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
06.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
         Легенди крутизни”.
08.00, 18.00 Репортер.
08.05 “Єралаш”.
10.00 Т/с “Щасливi разом”.
16.00 Уральськi пельменi.
17.00 Т/с “Воронiни”.
18.20 Абзац!
19.00 Т/с “Воронiни”. (2).
20.00 Т/с “СашаТаня”. (2).
21.00 Т/с “Темний свiт”. (2).
23.10 Т/с “Закрита школа”. (2).

канал “україна”
06.15, 13.10, 15.30, 17.10 Т/с “Слiд”.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10, 8.10 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
10.00 Т/с “Вiдмiна всiх обмежень”.
12.00, 19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Безсмертник. Нова надiя”.
21.00 Т/с “Весною розцвiтає любов”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Мент у законi”. (2).

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.20 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
06.50, 9.55 М/с “Клуб Вiнкс: 
        Школа чарiвниць”.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.30 М/с “Пiдлiтки мутанти
         черепашки нiндзя”.
08.55 М/с “Смурфики”.
09.30 М/с “Качинi iсторiї”.
10.30 М/с “Фiксики”.
10.55 Обережно, дiти!
11.20 Х/ф “Рапунцель”.
12.30 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
14.15 Т/с “Ксена — принцеса-воїн”.
15.05 Т/с “Конан”.
16.00, 21.00 Вiталька.
17.00 Країна У.
18.00 Панянка-селянка.
19.00, 20.00 Т/с “Кухня”.
19.30, 20.30 Т/с “Два батька i два сина”. (2).
22.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
00.00 Т/с “Ходячi мерцi”. (3).

ттб
08.00—10.00 «Ранок з ТТБ».
19.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Зона ризику».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Тема дня».
21.15 «Крізь призму часу».
21.30 «Енергоманія».
22.00 «Вісті ТТБ».
22.20 «Моя улюблена робота».
22.30 «Час країни».
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

Enter-фiльм
05.45, 7.40, 9.30 М/ф.
07.10, 9.00 Телемагазин.
10.10 Криве дзеркало.
12.00 Х/ф “Прем’єра в Сосновцi”.
13.15, 19.20 Т/с “Комiсар Мегре”.
14.55, 21.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
16.35 Х/ф “Без року тиждень”.
17.50 Х/ф “Язичницька мадонна”.
22.40 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
00.30 Своя роль.

к1
06.00 “Люблю готувати”.
06.30 “Top Shop”.
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 М/ф.
10.00 “Топ-модель у Парижi”.
11.15 Х/ф “Пес-чемпiон”.
13.00 Т/с “Всi жiнки — вiдьми”.
14.40, 19.10 “Орел i решка. Шопiнг”.
15.30, 20.00 “Орел i решка. Незвiдана Європа”.
16.20, 21.00 “КВН на бiс”.
17.15 “Звана вечеря”.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2).

ут 1
06.00, 8.25 Вiд першої особи.
06.30, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 21.00 Новини.
06.40, 7.10, 8.10, 21.35, 23.15 Спорт.
06.45, 7.15, 8.15, 9.10, 17.55, 22.45, 
         23.25 Погода.
07.20 Ера будiвництва.
07.25, 23.40 На слуху.
08.20 Новини звiдусiль.
08.40 Паспортний сервiс.
08.45 Телемагазин.
09.00 Вiчне.
09.20, 20.00 Про головне.
10.15 Д/ф “Iндiя та Європа: палiмпсест”.
11.00, 18.55 Т/с “Мiс Марпл”.
12.30 Зроблено в Європi.
13.20, 18.05 Час-Ч.
13.30 Вiйна i мир.
14.30 Казки лiрника Сашка.
14.40 М/ф.
14.50 Хочу бути.
15.15 Як ваше здоров’я?
15.50 Iнша музика з Олексiєм Коганом.
16.10 Т/с “Сержант Рокка”.
18.15 Новини. Свiт.
22.00 Слiдство.Iнфо.
22.30 Слово.
22.40 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 9.10 Снiданок 
       з “1+1”.
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
           19.30, 23.20 “ТСН”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.40 “Чотири весiлля-2”.
11.05 Т/с “Сила. Повернення додому”.
12.20, 12.55 Т/с “Ворожка”.
13.30, 14.05 Т/с “Слiпа”.
14.45 “Сiмейнi мелодрами-5”.
15.45 “Битва салонiв”.
17.10 Т/с “Сила кохання Ферiхи”.
20.30 “Чистоnews”.
21.00 Т/с “Мiж нами, дiвчатами”.
22.00 “Повернiть менi красу”.
23.40 Т/с “Борджiа-3”. (3).
00.40 Бойовик “Каратель”. (3).

інтер
05.45 Т/с “Земський лiкар. Продовження”.
06.30 М/ф.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00,
           14.00, 16.00, 17.50 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з “Iнтером”.
09.20 Т/с “Матусi”.
10.15 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
12.25 Т/с “Земський лiкар. Життя заново”.
14.20 “Судовi справи”.
15.40, 16.15 “Сiмейний суд”.
18.10, 19.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.45 Т/с “Пiзнай мене, якщо зможеш”. (2).
23.20 Т/с “Вангелiя”. (2).

TV-4
06.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Слідство.Інфо».
08.00 Вікно в Європу. Сильні разом.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «П’ятий вимір».
10.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 «Гал-кліп».
12.40 «Щоденник для батьків».
13.10 Ансамбль «Візерунок».
14.00 Х/ф «Історія Марти Стюарт».
16.40 «Чарівний ключик».
17.00 «П’ятий вимір».
17.30 Про кіно.
17.45 «Духовні роздуми».
18.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Формула здоров’я».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Музичні делікатеси».
22.35 Х/ф «Великий Медічі — 
        лицар війни». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.15 Надзвичайнi новини.
10.05 Т/с “Стрiла”.
11.45, 13.15, 16.40 Т/с “Пiд прикриттям”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.30, 16.15 Т/с “Опери”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Д/ф “Скрябiн. Постскриптум”.
21.20 Т/с “Життя i пригоди Мишка Япончика”.
23.15 Х/ф “Небезпечна гастроль”. (2).

стб
05.50, 18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
06.25, 16.00 “Все буде добре!”
08.10 “Моя правда. Валентин 
         Смiрнiтський. Cльози Портоса”.
09.00 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
10.50 Х/ф “Поспiшаєте любити”.
12.40, 20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
13.35 “МастерШеф-2”.
18.40 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
19.05 “Моя правда. Зiнаїда Кирiєнко.
         Не можу бiльше мовчати!”
20.55 Т/с “Тест на вагiтнiсть”. (2).
22.35 “Давай поговоримо про секс”.
00.25 “Один за всiх”.

новий канал
06.30, 7.50 Kids’Time.
06.31 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
06.50 М/с “Кунг-фу Панда: Легенди крутизни”.
07.51, 18.00 Репортер.
07.55 “Єралаш”.
09.55 Т/с “Татусевi дочки”.
15.50 Уральськi пельменi.
16.50, 19.00 Т/с “Воронiни”.
18.20 Абзац!
20.00 Т/с “СашаТаня”.
21.00 Т/с “Темний свiт”. (2).
23.10 Т/с “Закрита школа”. (2).

канал “україна”
06.15, 13.10, 15.30, 17.10 Т/с “Слiд”.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10, 8.10 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
10.00 Т/с “Вiдмiна всiх обмежень”.
12.00, 19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Безсмертник. Нова надiя”.
21.00 Т/с “Весною розцвiтає любов”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Мент у законi”. (2).

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.20 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
06.50, 9.55 М/с “Клуб Вiнкс: 
         Школа чарiвниць”.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.30 М/с “Пiдлiтки мутанти 
        черепашки нiндзя”.
08.55 М/с “Смурфики”.
09.30 М/с “Качинi iсторiї”.
10.30 М/с “Фiксики”.
10.55 Обережно, дiти!
11.20 Х/ф “Йоринда i Йорингель”.
12.30 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
14.15 Т/с “Ксена — принцеса-воїн”.
15.05 Т/с “Конан”.
16.00, 21.00 Вiталька.
17.00 Країна У.
18.00 Панянка-селянка.
19.00, 20.00 Т/с “Кухня”.
19.30, 20.30 Т/с “Два батька i два сина”. (2).
22.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
00.00 Т/с “Ходячi мерцi”. (3).

ттб
08.00—10.00 «Ранок з ТТБ».
19.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Словами малечі про цікаві речі».
19.45 «Своє, українське».
20.00 «Діловий ритм».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Тема дня».
21.15 «Надія є».
21.30 «На часі».
22.00 «Вісті ТТБ».
22.15 «Дорога на Схід».
22.30 «Час країни».
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

Enter-фiльм
05.45, 7.40, 9.30 М/ф.
07.10, 9.00 Телемагазин.
10.15 Криве дзеркало.
12.05 Х/ф “Неспокiйне лiто”.
13.15, 19.40 Т/с “Комiсар Мегре”.
14.55, 21.20 Т/с “Комiсар Рекс”.
16.35 Х/ф “Подорож буде приємною”.
17.55 Х/ф “Випробувальний термiн”.
23.00 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
00.40 Своя роль.

к1
06.00 “Люблю готувати”.
06.30 “Top Shop”.
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 М/ф.
10.00 “Топ-модель у Парижi”.
11.10 Т/с “Всi жiнки — вiдьми”.
14.40, 19.10 “Орел i решка. Шопiнг”.
15.30, 20.00 “Орел i решка. Незвiдана Європа”.
16.20, 21.00 “КВН на бiс”.
17.15 “Звана вечеря”.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2).

ут 1
06.00, 7.20, 8.55, 9.00, 20.40, 22.50 Погода.
06.05 Свiт православ’я.
06.40 Крок до зiрок.
07.30 Шеф-кухар країни.
08.25 “Золотий гусак”.
08.40 Тепло.ua.
09.15 Як це?
09.50 Хто в домi хазяїн?
10.10 М/ф.
10.20 Школа Мерi Поппiнс.
10.40 Хочу бути.
11.10 Бiатлон. Кубок свiту. Мас-старт (чол).
12.40 Православний вiсник.
13.10 Бiатлон. Кубок свiту. Мас-старт (жiн).
14.15 Фольк-music.
15.25 Д/ф “Свiт Максима”.
16.20 Х/ф “Дитинства”.
17.45 Театральнi сезони.
18.20 Д/ф “Перша свiтова”.
19.15 Концерт гурту “Танок на майданi Конго”.
21.00 Новини.
21.40 Перша шпальта.
22.15 Д/ф “Палiтра. Кацусiко Хокусай”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 День Янгола.

канал «1+1»
06.00 Комедiя “Я вродлива i струнка”.
07.35 М/ф.
08.00, 8.35 М/с “Качинi iсторiї”.
09.00 “Лото-Забава”.
09.40 М/ф “Ескiмоска-2: пригоди в Арктицi”.
09.45 “Маша i ведмiдь”.
10.35 “ТСН”.
11.20 “Свiт навиворiт: Камбоджа”.
12.20 “Принци бажають познайомитися-2”.
13.25 “Повернiть менi красу”.
14.45 Т/с “Мiж нами, дiвчатами”.
18.30 “Українськi сенсацiї”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
21.00 “Голос країни-5”.
23.25 Трилер “Я, Алекс Кросс”. (2).

інтер
05.55 “Подробицi”  “Час”.
06.25 М/ф.
06.50 Х/ф “Приходьте завтра”.
08.40 “Готуємо разом”.
09.30 “Новини”.
10.00 “Орел i решка. Ювiлейний сезон”.
10.55 “Творчий вечiр Костянтина Меладзе.
12.50 Т/с “Собача робота”.
16.10 Х/ф “Погана сусiдка”.
18.05 Т/с “Братськi узи”. (2).
20.00 “Подробицi тижня”.
22.00 Т/с “Братськi узи”. (2).
23.55 Х/ф “Гордiїв вузол”. (2).

TV-4
06.00 Х/ф «Фарт». (1).
07.30 «Про нас».
07.45, 9.45 Ранковий фітнес.
08.00 Європа у фокусі.
08.40 Час-Тайм.
09.00 Повнота радості життя.
09.30 «Справжня ціна».
10.00 Дім книги.
10.15 Пряма трансляція святої літургії з
 архікатедрального собору УГКЦ м. Тернополя.
11.40 «Духовні роздуми».
12.00 М/ф «Попелюшка». (1).
13.30 «Чарівний ключик».
14.00 «Погляд зблизька».
14.30 «Формула здоров’я».
15.30 «Про нас».
16.00 «Щоденник для батьків».
16.30 «Слідство.Інфо».
17.00 Вікно в Америку.
17.20 «Як судились колись на Україні».
17.40 «Про кіно».
18.00 Наші вітання.
19.00 Провінційні вісті. Тиждень.
19.40 Хіт-парад.
20.45 «Про нас».
21.00 «Гал-кліп».
21.30 Єдина країна.
22.10 Х/ф «Дика вечірка». (2).
23.45 Час-тайм.
00.00 Провінційні вісті. Тиждень.

ICTV
06.20 М/с “Том i Джерi”.
07.10 Телескоп Хаббла.
08.00 Зiрка YouTube.
10.20 Дивитися всiм!
11.20, 13.00 Х/ф “Годзилла”.
12.45 Факти. День.
14.05 Х/ф “Людина-павук”.
16.15 Х/ф “Людина-павук-2”.
18.45 Факти тижня.
20.20 Х/ф “Людина-павук-3. 
        Ворог у вiддзеркаленнi”.
23.00 Х/ф “Нова Людина-павук”.

стб
05.50 Х/ф “Трактир на П’ятницькiй”.
07.15 Х/ф “Старi-розбiйники”.
09.00 “Все буде смачно!”
11.05 “Караоке на майданi”.
12.00 Х/ф “Тест на вагiтнiсть”.
16.15 “Україна має талант!-7”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
20.30 “Один за всiх”.
21.40 “Детектор брехнi-7”.
22.45 “Я соромлюся свого тiла-2”.

новий канал
05.50 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”.
06.20 25-й кадр.
07.25 М/с “Кунг-фу Панда: Легенди крутизни”.
09.35 М/с “Iсторiї Тома i Джерi”.
10.35 М/ф “Том i Джерi: Мотор!”
12.20 Т/с “Темний свiт”.
18.35 Х/ф “Обитель зла-4”.
20.40 Х/ф “Обитель зла-5”.
22.50 Х/ф “Сайлент Хiлл-2”. (2).
00.55 Х/ф “Сайлент Хiлл”.

канал “україна”
06.50 Подiї.
07.30 Т/с “Весною розцвiтає любов”.
13.50 Т/с “Продається кiшка”.
16.00 Моє нове життя.
17.00 Т/с “Поклич, i я прийду”.
19.00 Подiї тижня.
20.00 Т/с “Поклич, i я прийду”.
21.50 Т/с “Слiд”.
23.15 Великий футбол.
01.00 Т/с “Мент у законi”. (2).

тет
06.00 М/с “Смурфики”.
06.20 Х/ф “Академiя пана Клякси”.
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 “Ескiмоска”.
10.40 М/ф “Гладiатори Риму”.
12.10 М/ф “Барбi: Перлинна принцеса”.
13.35 М/с “Бiлка та Стрiлка.
        Пустотлива сiмейка”.
14.10 Х/ф “Чорний лицар”.
16.00 Х/ф “Рамона i Бiзус”.
18.00 Х/ф “Мисливцi за привидами”.
20.00 Вiталька.
21.40 Країна У.
23.00 Х/ф “Вампiрки”.
00.40 Х/ф “Iз пекла”.

ттб
08.00—10.00 «Ранок з ТТБ».
19.00 «Актуально».
19.15 «Загублені у часі».
19.30 «Мамина школа».
20.00 «Скарби роду».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Відверті діалоги».
22.00 «Назбиране».
22.20 «Допомагає служба зайнятості».
22.30 «Перемога, свята Перемога!»
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

Enter-фiльм
05.45, 9.30 М/ф.
09.00 Телемагазин.
10.30 Криве дзеркало.
12.25 Т/с “Тихий Дон”.
18.25 Х/ф “Собаче серце”.
20.45 Т/с “Циган”.
02.55 Кiноляпи.

к1
06.00 “Люблю готувати”.
06.30 “Top Shop”.
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.20 “Рецепти щастя”.
09.20 М/с “Малюки Лунi Тюнз”.
10.45 М/ф “Великий фiльм про П’ятачка”.
12.00 “ВусоЛапоХвiст”.
12.50 “Розсмiши комiка”.
13.50 “Орел i решка. Шопiнг”.
14.50 “Орел i решка”.
16.30 Х/ф “План гри”.
18.30 “Вечiрнiй квартал”.
20.20 М/ф “Кiт у чоботях”.
22.00 Т/с “Красуня та чудовисько”. (2).
23.40 Т/с “Надприродне”. (2).

ут 1
06.00, 8.25 Вiд першої особи.
06.30, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 21.00 
          Новини.
06.40, 7.10, 8.10, 21.35, 23.15 Спорт.
06.45, 7.15, 8.15, 9.10, 22.40, 23.25 Погода.
07.20 Тепло.ua.
07.30, 23.30 На слуху.
08.20 Новини звiдусiль.
08.40 Паспортний сервiс.
08.45 Телемагазин.
09.00 Вiчне.
09.20, 20.00 Про головне.
10.15 Д/ф “Свiт Максима”.
11.00, 18.55 Т/с “Мiс Марпл”.
12.15 Слiдство.Iнфо.
12.45, 22.25 Слово.
13.20, 18.05 Час-Ч.
13.45 Казки лiрника Сашка.
13.55 Надвечiр’я.
14.55 Бiатлон. Кубок свiту. Спринт (чол).
16.35 Свiтло.
17.10 Д/ф “Володимир Iвасюк.
          Щоб народитися знову”.
18.15 Новини. Свiт.
22.00 “Схеми” з Н. Седлецькою.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
         16.45, 19.30 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 9.10 
          Снiданок з “1+1”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.40 “Чотири весілля-2”.
11.05 Т/с “Сила. Повернення додому”.
12.20, 12.55 Т/с “Ворожка”.
13.30, 14.05 Т/с “Слiпа”.
14.45 “Сiмейнi мелодрами-5”.
15.45 “Битва салонiв”.
17.10 Т/с “Сила кохання Ферiхи”.
20.30 “Чистоnews”.
21.00 Т/с “Мiж нами, дiвчатами”.
22.00 “Казкова Русь-2015”.
22.30 “Право на владу-2”.
00.35 Драма “Плоть i кров”. (3).

інтер
05.50, 12.25 Т/с “Земський лiкар.
         Життя заново”.
06.35 М/ф.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 
         14.00, 16.00, 17.50 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з “Iнтером”.
09.20 Т/с “Матусi”.
10.15 Д/с “Слiдство вели...” 
        з Л. Каневським”.
14.20 “Судовi справи”.
15.40, 16.15 “Сiмейний суд”.
18.10, 19.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.45 Т/с “Пiзнай мене, якщо зможеш”. (2).
23.20 Т/с “Вангелiя”. (2).

TV-4
06.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Формула здоров’я».
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «П’ятий вимір».
10.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 «Соло».
13.10 Ансамбль «Візерунок».
14.00 Х/ф «Бренда Старр». (1).
17.00 «П’ятий вимір».
17.30 «Музичні делікатеси».
18.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Україна. Перезавантаження.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Гаджет Time».
21.40 «Модна правда».
22.35 Х/ф «Дівчата. Кращі друзі
         діляться всім». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.15 Надзвичайнi новини.
10.05 Т/с “Стрiла”.
11.45, 13.15, 16.45 Т/с “Пiд прикриттям”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.30, 16.15 Т/с “Опери”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Iнсайдер.
21.20 Т/с “Життя i пригоди 
         Мишка Япончика”.
23.20 Х/ф “Прямий контакт”. (2).

стб
06.10, 18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
06.45, 16.00 “Все буде добре!”
08.40 “Зiркове життя”.
09.35 “Моя правда. Зiнаїда Кирiєнко. 
         Не можу бiльше мовчати!”
10.20 “Моя правда. Зваженi i щасливi. 
         Жiноче щастя”.
11.15 “Моя правда. Олеся Жураковська. 
          Цiна волi”.
12.10, 20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
13.00 “МастерШеф-2”.
18.40 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
19.05 “Таємницi Зважених. Базар для двох”.
20.55 Т/с “Тест на вагiтнiсть”. (2).
22.35 “Я соромлюся свого тiла-2”.
00.25 “Один за всiх”.

новий канал
06.30, 7.50 Kids’Time.
06.31 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
06.50 М/с “Кунг-фу Панда:
         Легенди крутизни”.
07.51, 18.00, 2.00 Репортер.
07.55 “Єралаш”.
09.55 Т/с “Щасливi разом”.
15.50 Уральськi пельменi.
16.50, 19.00 Т/с “Воронiни”.
18.20 Абзац!
20.00 Т/с “СашаТаня”. (2).
21.00 Т/с “Темний свiт”.
23.10 Т/с “Закрита школа”. (2).

канал “україна”
06.15, 13.10, 15.30, 17.10, 22.00 Т/с “Слiд”.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
10.00 Т/с “Вiдмiна всiх обмежень”.
12.00 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Безсмертник. Нова надiя”.
19.50 Футбол. Лiга Європи УЄФА “Динамо”
      (Україна)  “Евертон” (Великобританiя).
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Мент у законi”. (2).

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.20 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
06.50, 9.55 М/с “Клуб Вiнкс: 
        Школа чарiвниць”.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.30 М/с “Пiдлiтки мутанти 
        черепашки нiндзя”.
08.55 М/с “Смурфики”.
09.30 М/с “Качинi iсторiї”.
10.30 М/с “Фiксики”.
10.55 Обережно, дiти!
11.20 Х/ф “Стоптанi туфельки”.
12.30 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
14.15 Т/с “Ксена — принцеса-воїн”.
15.05 Т/с “Конан”.
16.00, 21.00 Вiталька.
17.00 Країна У.
18.00 Панянка-селянка.
19.00, 20.00 Т/с “Кухня”.
19.30, 20.30 Т/с “Два батька i два сина”. (2).
22.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
00.00 Т/с “Ходячi мерцi”. (3).

ттб
08.00—10.00 «Ранок з ТТБ».
19.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Що робити?»
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Тема дня».
21.15 «Армія нескорених».
21.30 «Розмова без нотацій».
22.00 «Вісті ТТБ».
22.15 «Думки вголос».
22.30 «Час країни».
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

Enter-фiльм
05.45, 7.40, 9.35 М/ф.
07.10, 9.00 Телемагазин.
10.05 Криве дзеркало.
11.55 Х/ф “Без року тиждень”.
13.05, 19.30 Т/с “Комiсар Мегре”.
14.45, 21.10 Т/с “Комiсар Рекс”.
16.25 Х/ф “Завiрюха”.
17.45 Х/ф “Дама з папугою”.
22.50 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
00.35 Своя роль.

к1
06.00 “Люблю готувати”.
06.30 “Top Shop”.
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 М/ф.
10.00 “Топ-модель у Парижi”.
11.10 Т/с “Всi жiнки — вiдьми”.
14.40, 19.10 “Орел i решка. Шопiнг”.
15.30, 20.00 “Орел i решка. 
         Незвiдана Європа”.
16.20, 21.00 “КВН на бiс”.
17.15 “Звана вечеря”.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2).

ут 1
06.00, 8.25 Вiд першої особи.
06.30, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 
         21.00 Новини.
06.40, 7.10, 8.10, 21.35 Спорт.
06.45, 7.15, 8.15, 9.10, 18.05, 
        22.50, 23.20 Погода.
07.20 Ера будiвництва.
07.25, 23.30 На слуху.
08.20 Новини звiдусiль.
08.40 Паспортний сервiс.
08.45 Телемагазин.
09.00 Вiчне.
09.20, 20.00 Про головне.
10.15 Д/ф “Пошук Мазепи”.
11.00, 18.55 Т/с “Мiс Марпл”.
12.15 “Схеми” з Н. Седлецькою.
12.40 Слово.
13.20 Час-Ч.
13.45 Казки лiрника Сашка.
13.55 Вiра. Надiя. Любов.
14.55 Бiатлон. Кубок свiту. Спринт (жiн).
16.25 Музичне турне.
17.40 Театральнi сезони.
18.15 Новини. Свiт.
22.00 Перша студiя.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
23.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
          16.45, 19.30 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 
         9.10 Снiданок з “1+1”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.40 “Чотири весiлля-2”.
11.05 Т/с “Сила. Повернення додому”.
12.20, 12.55 Т/с “Ворожка”.
13.30, 14.05 Т/с “Слiпа”.
14.45 “Сiмейнi мелодрами-5”.
15.45 “Битва салонiв”.
17.10 Т/с “Сила кохання Ферiхи”.
20.20 “Казкова Русь-2015”.
21.00 “Вечiрнiй Київ”.
22.50 “Свiтське життя”.
23.55 Драма “Афера 
         по-американськи”. (2).

інтер
05.50, 12.25 Т/с “Земський лiкар. 
        Життя заново”.
06.35 М/ф.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00,
         14.00, 16.00, 17.50 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з “Iнтером”.
09.20 Т/с “Матусi”.
10.15 Д/с “Слiдство вели...” 
        з Л. Каневським”.
14.20 “Судовi справи”.
15.45, 16.15 “Сiмейний суд”.
18.10 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Чорне дзеркало”.
23.30 Х/ф “Полин  трава окаянна”. (2).

TV-4
06.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Україна. Перезавантаження.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «П’ятий вимір».
10.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 «Гал-кліп».
12.40 «Bon appetit».
13.00 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Легенда про дракона». (1).
17.00 «П’ятий вимір».
17.30 «Гаджет Time».
17.40 «Модна правда».
18.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 ТНЕУ — калейдоскоп подій.
20.10 «Погляд зблизька».
20.40 «Як судились колись на Україні».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Духовні роздуми».
22.35 Х/ф «Без звуку». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.35, 20.20 Цивiльна оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.15 Надзвичайнi новини.
09.45 Т/с “Стрiла”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.10 Т/с “Опери”.
15.00, 16.10 Т/с “Снайпер. 
         Зброя вiдплати”.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с “Життя i пригоди 
         Мишка Япончика”.
23.25 Х/ф “Розборки в Маленькому Токiо”.
00.55 Х/ф “Прямий контакт”. (2).

стб
06.15 Х/ф “Дорога додому”.
07.40 “Таємницi Зважених.
       Базар для двох”.
08.35 Х/ф “П’ять рокiв i один день”.
10.15 Х/ф “На край свiту”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
18.40 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
19.00 “Таємницi зважених. 
          Мiй рiдний ворог”.
20.00, 22.45 “Холостяк-5”.

новий канал
06.10, 7.55 Kids’Time.
06.15 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
06.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
         Легенди крутизни”.
08.00, 18.00 Репортер.
08.05 “Єралаш”.
10.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
15.55 Уральськi пельменi.
16.55, 19.00 Т/с “Воронiни”.
18.20 Абзац!
20.00 Т/с “СашаТаня”. (2).
21.00 Х/ф “Канiкули суворого режиму”. (2).
23.15 Х/ф “Наречена за будь-яку цiну”. (3).

канал “україна”
06.15, 13.10, 15.30, 17.10 Т/с “Слiд”.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10, 8.10 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
10.00 Т/с “Вiдмiна всiх обмежень”.
12.00, 19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Безсмертник. Нова надiя”.
21.00 Спiвай як зiрка.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Мент у законi”. (2).

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.20 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
06.50, 9.55 М/с “Клуб Вiнкс: 
          Школа чарiвниць”.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.30 М/с “Пiдлiтки мутанти 
        черепашки нiндзя”.
08.55 М/с “Смурфики”.
09.30 М/с “Качинi iсторiї”.
10.30 М/с “Фiксики”.
10.55 Обережно, дiти!
11.20 Х/ф “Червона шапка”.
12.30 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
14.15 Т/с “Ксена — принцеса-воїн”.
15.05 Т/с “Конан”.
16.00 Вiталька.
17.00 Країна У.
18.00 Х/ф “Мисливцi за привидами”. (2).
20.00 Х/ф “Хронiки Нарнiї. Принц Каспiан”.
22.50 Х/ф “Вампiрки”. (3).
00.30 Т/с “Ходячi мерцi”. (3).

ттб
08.00—10.00 «Ранок з ТТБ».
19.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Учнівський щоденник».
19.45 «Західний експрес».
20.00 «Удосвіта».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Захисник Вітчизни — 
         рятувальник».
21.30 «На часі».
22.00 «Вісті ТТБ».
22.15 «Актуально».
22.30 «Час країни».
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

Enter-фiльм
05.45, 7.40, 9.30 М/ф.
07.10, 9.00 Телемагазин.
09.50 Криве дзеркало.
11.40 Х/ф “Випробувальний термiн”.
13.25, 19.35 Т/с “Комiсар Мегре”.
15.05, 21.15 Т/с “Комiсар Рекс”.
16.45 Х/ф “Пригоди маленького Мука”.
18.30 Х/ф “Неспокiйне лiто”.
22.55 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
00.40 Своя роль.

к1
06.00 “Люблю готувати”.
06.30 “Top Shop”.
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 М/ф.
10.00 “Топ-модель у Парижi”.
11.10 Т/с “Всi жiнки — вiдьми”.
14.40, 19.10 “Орел i решка. Шопiнг”.
15.30, 20.00 “Орел i решка. 
          Незвiдана Європа”.
16.20, 21.00 “КВН на бiс”.
17.15 “Звана вечеря”.
22.00 “КВН”.
00.10 “Розсмiши комiка”.

ут 1
06.00 Пiдсумки.
06.15, 7.30, 8.55, 9.00, 10.45, 
         20.40, 22.45 Погода.
06.20 На слуху. Пiдсумки.
07.35 У просторi буття.
08.30 “Золотий гусак”.
09.15 Перша студiя.
10.10 Зроблено в Європi.
10.25 Нотатки на глобусi.
11.00 Книга.ua.
11.25 Бiатлон. Кубок свiту. 
         Переслiдування (чол).
12.20 Д/ф “Подорожуймо Литвою”.
13.05 Свiтло.
13.40 Д/ф “У полонi пристрастi
         Наталiї Долi”.
14.20 Д/с “Мiй новий дiм 
         Корея”.
14.55 Бiатлон. Кубок свiту. 
         Переслiдування (жiн).
15.55 Чоловiчий клуб. Бокс.
17.00 Чоловiчий клуб.
17.40 Х/ф “Три iдiоти”. (2).
21.00 Новини.
21.40 Утеодин з Майклом Щуром.
22.10 Iнша музика з Олексiєм Коганом.
22.40 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 День Янгола.
00.05 Вiд першої особи. Пiдсумки.

канал «1+1»
06.40 “Шiсть кадрiв”.
08.00, 8.35 М/с “Качинi iсторiї”.
09.10 “Свiтське життя”.
10.10, 19.30 “ТСН”.
11.00 Мелодрама “Непутяща невiстка”.
14.35 “Вечiрнiй Київ”.
16.35, 21.15 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка”.
20.15 “Українськi сенсацiї”.
23.15 “Що? Де? Коли?-2015”.
00.25 Вестерн “Потяг до Юми”.

інтер
05.30 “Орел i решка. Ювiлейний сезон”.
06.20 М/ф.
06.55 “Стосується кожного”.
08.45 “Школа доктора Комаровського”.
09.30 “Новини”.
10.00 Х/ф “Приходьте завтра”.
11.55 Т/с “Собача робота”
15.25 “Творчий вечiр 
        Костянтина Меладзе.
18.10, 20.30 Х/ф “Гордiїв вузол”.
20.00 “Подробицi”.
22.20 Т/с “Любов як нещасний 
         випадок”. (2).

TV-4
06.00 Унікальна Україна.
06.30 «Про нас».
06.45, 9.15, 11.00 Ранковий фітнес.
07.00 Провінційні вісті.
07.35 Х/ф «Фарт». (1).
09.00 Час-Tайм.
09.30 Україна. Перезавантаження.
10.30 Блага звістка з Р. Реннером.
11.15 «Про нас».
11.30 Зміни свій світ.
12.00 Європа у фокусі.
12.30 Х/ф «Одна ластівка весну приносить». 
(1).
14.30 «Щоденник для батьків».
15.00 М/ф «Попелюшка». (1).
16.20 «Гаджет Time».
16.30 Дім книги.
17.00 Хіт-парад.
17.50 ТНЕУ — калейдоскоп подій.
18.00 Наші вітання.
19.00 Єдина країна.
19.30 «Музичні делікатеси».
20.10 «Відлуння криївки».
21.30 Х/ф «Мій дикий Захід». (2).
23.00 Вікно в Європу. Сильні разом.
23.30 Єдина країна.
00.10 Час-Тайм.
00.30 Х/ф «Одна ластівка весну 
         приносить». (1).

ICTV
06.45 Д/ф “Скрябiн. Постскриптум”.
07.40 Дiстало!
08.40 Цивiльна оборона.
09.40 Iнсайдер.
10.35, 13.00 Т/с “Життя i 
          пригоди Мишка Япончика”.
12.45 Факти. День.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
          Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20.05 Х/ф “Людина-павук”.
22.15 Х/ф “Людина-павук-2”.
00.45 Х/ф “Корабель-привид”. (2).

стб
06.35 Х/ф “Суєта суєт”.
08.05 “Караоке на майданi”.
09.00 “Все буде смачно!”
11.10 Х/ф “Шалено закоханий”.
13.10 Т/с “Коли ми вдома”.
15.20 “Холостяк-5”.
19.00 “Україна має талант!-7”.
21.40 Х/ф “Москва сльозам не вiрить”.
00.35 “Давай поговоримо про секс-2”.

новий канал
06.15 Т/с “Закрита школа”.
08.00 Уральськi пельменi.
10.00 Ревiзор.
12.35 Пристрастi за Ревiзором.
13.35 Т/с “СашаТаня”.
18.10 Х/ф “Канiкули суворого 
         режиму”. (2).
20.40 Х/ф “Обитель зла-4”.
22.50 Х/ф “Сайлент Хiлл”. (2).
01.25 Х/ф “Наречена за будь-яку цiну”. (3).

канал “україна”
07.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10 Т/с “Дорожнiй патруль-10”.
10.00 Зоряний шлях. Дайджест.
11.00 Х/ф “Бiла сукня”.
13.00 Т/с “Вiдмiна всiх обмежень”.
15.20 Т/с “Вiдмiна всiх обмежень”.
19.40 Т/с “Вiдмiна всiх обмежень”.
22.10 Х/ф “Продається кiшка”.

тет
06.00 М/с “Смурфики”.
06.20 Х/ф “Академiя пана Клякси”.
07.30 Байдикiвка.
08.30 М/с “Смiшарики”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
10.35 М/ф “Меч дракона”.
12.00 М/ф “Гладiатори Риму”.
13.35 Х/ф “Рамона i Бiзус”.
15.25 Х/ф “Чорний лицар”.
17.15 Х/ф “Хронiки Нарнiї.
         Принц Каспiан”.
20.00 Вiталька.
21.40 Країна У.
23.00 Х/ф “Iз пекла”. (2).

ттб
08.00—10.00 «Ранок з ТТБ».
19.00 «Панорама подій».
19.30 «Подорожні замальовки».
20.00 «Спортивні меридіани».
20.15 «Думки вголос».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Поклик таланту».
22.20 «Допомагає служба зайнятості».
22.30 «Абетка здоров’я».
23.00 Мовлення 
        у цифровому форматі.

Enter-фiльм
05.45, 7.40, 9.30 М/ф.
07.10, 9.00 Телемагазин.
10.30 Криве дзеркало.
12.20 Т/с “Циган”.
18.30 Т/с “Тихий Дон”.
02.20 Кiноляпи.

к1
06.00 “Люблю готувати”.
06.30 “Top Shop”.
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 “Звана вечеря”.
12.00 “Рецепти щастя”.
13.00 М/ф “Великий фiльм 
        про П’ятачка”.
14.30 “Орел i решка”.
16.20 “Орел i решка. Шопiнг”.
17.20 Х/ф “План гри”.
19.30 Х/ф “Робiн Гуд”. (2).
22.00 Т/с “Красуня
        та чудовисько”. (2).
23.40 Т/с “Надприродне”. (2).

6-11

Номери «швидкої» для мешканців Тернопільського району
диспетчер невідкладної медичної допомоги — 

0673547369, 43-03-03 
баворівський пункт екстреної (швидкої) медичної допомоги — 

0674130345, 29-42-33
Великоглибочецький пункт екстреної (швидкої) медичної 

допомоги — 0674130346, 29-51-03
Великобірківський пункт екстреної (швидкої) медичної 

допомоги — 0674130347, 49-23-03
Мишковицький пункт екстреної (швидкої) медичної 

допомоги — 0674130348, 29-09-81
диспетчер екстреної (швидкої) медичної допомоги 

(м. Тернопіль, вул. Рєпіна,11) — 0674130321, 24-43-00
цілодобовий консультативний центр (м. Тернопіль, вул. 

Рєпіна,11) — 0674130349, 51-48-51
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Вітаємо! ●

Акценти
Цікаві зустрічі ●

Педагогічний ко-
лектив Острівської 
ЗОШ І-ІІІ ст. щиро 
вітає з днем наро-
дження вчителя 
образотворчого 
мистецтва Надію 
В о л о д и м и р і в н у  
КРАМАР. 

Бажаємо Вам сонця 

                         на життєвій ниві

І вірних друзів завжди на путі,

Хай усе, що потрібно людині,

Супутником буде у Вашому житті.

Педагогічний колектив Острів-
ської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з 
днем народження вчителя мате-
матики Ольгу Василівну  
ПЕЛЕХАТУ. 

Хай пахучим цвітом стеляться дороги,

Хай відходять в далеч горе і біда,

Хай же буде щастя, радість і повага,

І многії-многії, благії літа.

Колектив Острівської ЗОШ І-ІІІ 
ст. щиро вітає з днем народження 
помічника повара Ганну Теодозі-
ївну ГАВВУ.

Хай щастя буде у Вашому домі

І радість хай з Вами буде завжди,

Здоров’я міцного, щасливої долі

Нехай Господь Бог дасть на довгі роки.

Колектив Почапинської ЗОШ 
І-ІІІ ст. щиро вітає з днем наро-
дження технічного працівника 
Ореста Миколайовича  
ГОЛОВАТОГО.

Здоров’я, щастя зичим не на рік,

На все життя бажаємо Вам щиро,

Щоб радісним і довгим був Ваш вік

З добром, любов’ю, спокоєм і миром.

Колектив відділу освіти Терно-
пільської райдержадміністрації 
щиро вітає з днем народження за-
ступника головного бухгалтера 
Людмилу Олександрівну  
КРИВУЛИЧ, старшого економіста 
Андрія Олексійовича КОЗАЧУ.

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 територіального  
центру соціального обслуговуван-
ня (надання соціальних послуг) 
Тернопільського району щиро ві-
тає з ювілеєм соціального робіт-
ника с. Чернелів-Руський Галину 
Львівну СТОМАРІВСЬКУ.

Хай радість Вам життя дарує,

Щоб посміхалися 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 Тернопільського ра-
йонного методичного кабінету 
щиро вітає з ювілеєм методиста 
Оксану Марківну РОМАНЮК.

В цей дорогий для серця день,

Бажаєм квітів і пісень,

Від друзів – щирих привітань,

Від зірок – здійснення бажань,

Від сонця – світла і тепла,

Щоб доля щедрою була.

Колектив Тернопільського ра-
йонного методичного кабінету 
щиро вітає з днем народження 
бухгалтера Мирославу Зіновіїв-
ну КІСІЛЬ.

Хай доля буде – як волошка в житі,

Душа хай буде вічно молода, 

Від сонця – золота, а від небес –

 блакиті,

Хай обминають горе і біда.

Щиро вітаємо з ювілеєм  
бухгалтера Ступківської сільської 
ради Наталію Володимирівну 
КОНЕТ.

Нехай цвітуть під небом синьооким

Ще довго-довго дні й літа,

А тиха радість, чиста і висока,

Щоденно хай до хати заверта.

З повагою — колектив 
Ступківської сільської ради, 

члени виконкому, депутатський 
корпус.

Колектив Жовтневої ЗОШ І-ІІ ст. 
щиро вітає іменинників березня: 
вчителя-пенсіонера Володимиру 
Михайлівну ЮРЧАК, кочегара  
Георгія Георгійовича ЧАГЛЕЯ.

Зичимо Вам життя прекрасного,

Життя щасливого і яскравого, 

Сонця, що світить безмежно над хатою,

Праці, що робить людину багатою.

Все, що вже пройдено, хай не забудеться,

А що намріяно, — все нехай збудеться.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження депутатів Великоберезо-
вицької селищної ради Олега  
Романовича КИРИЛІВА, Ігоря 
Богдановича ЧАПЛЬОВСЬКОГО.

Достатку в домі Вам рікою,

В родині — злагоди й тепла,

В душі і серденьку — спокою,

Здоров’я, щастя і добра.

З повагою — колектив 
Великоберезовицької 
селищної ради, члени 
виконкому, депутати.

Колективи відділу культури Тер-
нопільської РДА, Тернопільського 
районного будинку культури,  Тер-
нопільської районної організації 
профспілки працівників культури 
надсилають щирі вітання з днем 
народження директору будинку 
культури с. Лозова Дарії  
Михайлівні ТКАЧ, директору  
Меморіального музею  
С. Крушельницької с. Біла Надії 
Яківні ЗЮБРОВСЬКІЙ, завідуючій 
клубом с. Петриків Надії Петрівні 
ДИТЮК, завідуючій клубом  
с. Білоскірка Любові Михайлівні 
МАЛАНЧУК.   

Хай життя квітує, як калина в лузі,

Нехай будуть поруч щирі, вірні друзі,

Хай обминають болі і тривоги,

Хай стелиться довга життєва дорога.

Здоров’я міцного і щастя без краю,

Усього найкращого щиро бажаєм! 

  
Педагогічний колектив Вели-

коберезовицької ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів вітає з днем народження вчи-
теля англійської мови Марію  
Володимирівну ЗАЛІСКОВУ і 
вчителя історії Наталю Петрівну 
ЩЕРБІНІНУ.

Сонця променистого – на Вашому обрії,

Долі Вам бажаємо щедрої та доброї,

Хай всі мрії Ваші збуваються,

Бажаємо того, що щастям називається!

З 40-річчям вітаємо Галину 
Львівну СТОМАРІВСЬКУ з  
с. Ступки Тернопільського району. 
Найщиріші побажання міцного 
здоров’я, великого людського 
щастя, сімейної злагоди та  
Господнього благословення.

Хай доля подарує зорепад

Здоров’я, щастя, успіхів, надії, 

Життя хай квітне, як вишневий сад, 

Здійсняться задуми і заповітні мрії.

З повагою і любов’ю — свекор, 
свекруха, родина Думанських  
з Чернелева-Руського, родина 
Лукашів зі Ступок і Тернополя.

Колектив Довжанківської ЗОШ 
І-ІІІ ст. щиро вітає з днем наро-
дження вчителя математики Ми-
колу Володимировича БІЛОГО.

Хай квітнуть дні яскравим цвітом

І будуть в них сердечність і тепло,

Щоб у житті було чому радіти, 

А смутку у душі ніколи не було!

Педагогічний колектив Баворів-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів щиро вітає 
з днем народження вчителя  
англійської мови Наталію  
Ростиславівну БЕРЕЗОВСЬКУ.

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 територіального  
центру соціального обслуговуван-
ня (надання соціальних послуг) 
Тернопільського району щиро ві-
тає з днем народження соціально-
го робітника с. Мишковичі Любов  
Євгенівну ПАВЛОВСЬКУ.

Нехай для Вас розквітне цілий світ,

Стають життям усі найкращі мрії

І доля посилає безліч літ

Здоров’я, щастя, радості, надії.

“Згадаймо мить чудову” — зустріч колишніх випускників  
з нинішніми вихованцями Великобірківського БТШ.

Cаме під таким 
гаслом 22 лютого 
2015 року зібра-
лися колишні ви-
пускники Велико-
бірківського бу-
динку творчості 
школяра  у стінах 
рідного поза-
шкільного закла-
ду. БТШівська ро-
дина об’єднала 
батьківську му-
дрість, юнацьку 
невгамовність, ди-
тячу радість, адже 
на зустріч сьогод-
нішні вихованці 
БТШ запросили 
своїх родичів, які 
в минулому від-
відували гуртки 
різних профілів. 
Ведучими свята 
були колишні ви-
хованці, а сьогодні 
педагоги закладу 
Соломія Злонкевич (Даннікова) 
та Віталій Демчук. Як найдо-
рожчих людей вихованці хорео-
графічного гуртка вітали випус-
кників БТШ танцювальними 
композиціями “Привітальний” та 
“Святковий”.

Про чарівний світ дитинства, 
пов’язаного з будинком твор-
чості школяра, присутнім нага-
дала візитка нашого закладу — 
вокальна композиція “Чарівний 
світ” у виконанні Соломії та 
Людмили Злонкевич.

За традицією, із вітальними 
словами до присутніх звернулася 
директор позашкільного закладу, 
людина, яка віддала йому більше 
половини свого життя і вже по-
над 30 років є його керманичем, 
— відмінник освіти України Марія 
Іванівна Кульчицька.

Дружні відповіді на питання 
вікторини стали доказом ві-
рності позашкільному закладу, 
адже тут промайнули найкращі 
роки життя – роки безтурботно-
го дитинства, і навіть через ба-
гато років, без сумніву, прига-
дуються найяскравіші його мо-
менти. А для багатьох присутніх 
у залі випускників БТШ ніколи 
не стане минулим, оскільки тут 
займаються їхні діти, які добре 
знають про успіхи своїх батьків. 
Родзинкою свята стали віршо-
вані сюрпризи про успіхи в гурт-
ковій діяльності батьків Тані  
Миколаїшин, Вікторії Михаль-
чук, Оксанки Пласконіс, Назара 
Касарди, Валентина Зотова, 
Валі та Юлі Гайдукевичів, Вікто-
рії Кульматицької, Олександра і 
Лінди Боєчків.

Сьогодні мимоволі задуму-
єшся, наскільки швидко біжить 
час. Ще зовсім недавно вони 
прибігали на гуртки такі ще ма-
ленькі, а мислили вже по-
дорослому. І, можливо, тому 
сьогодні з них виросли чудові, 
талановиті, працьовиті і спра-

ведливі громадяни нашої краї-
ни. Приємно, що серед гостей 
свята був і наш випускник, бо-
єць АТО, учасник боїв під Де-
бальцеве Василь Качан, волон-
тер Павло Злонкевич.

Ця зустріч не була випадко-
вою, адже вона ставила на меті 
у ці буремні для нашої країни 
часи об’єднати нас, українців, 
патріотів своєї держави, і пока-
зати, що ми єдині, незламні та 
непереможні. Присутні вшану-
вали хвилиною мовчання тих, 
хто поклав своє життя за Украї-
ну на Майдані та Сході України, 
а також згадали і педагогів по-
зашкільного навчального закла-
ду, які відійшли у вічність: Тетя-
ну Олегівну Юрів, Катерину  
Андріївну Твердохліб та Ігоря 
Петровича Козуба. 

Продовжуючи зустріч у 
БТШівському родинному колі, 
своїми спогадами поділився 
один із найактивніших у мину-
лому гуртківців, багаторазовий 
переможець обласних змагань 
з радіотелеграфії, спортивної 
радіопеленгації та техніки пішо-
хідного туризму, призер Всеу-
країнських змагань учнівської 
молоді із техніки пішохідного 
туризму в 1996 році Іван Мико-
лаїшин.

Колишні гуртківці туристич-
ного відділу, що здобували вер-
шини слави в спортивному, пі-
шохідному та спелеотуризмі, 
мали можливість позмагатися у 
майстерності в’язання вузлів. 
Випускники вокального гуртка 
згадали найбільш відому пісню 
зі свого репертуару “Веселко-
ва”, яку вони привезли із МЦ 
“Молода гвардія” у 1993 році. 
Наймасовішим було представ-
ництво випускників танцюваль-
ного гуртка. На святі діти разом 
з батьками повторили перші хо-
реографічні кроки під час тан-
цювальної гри “Ми — одна 

сім’я”. Для випускників техніч-
них та еколого-натуралістичних 
гуртків також були проведені ці-
каві конкурси, які дозволили пе-
ревірити вправність відповідно 
до свого профілю. Найвеселі-
шим конкурсом стала інсценіза-
ція української народної казки 
“Ріпка”.

Згадуючи безтурботне ди-
тинство наших випускників, ми 
ще раз переконалися, що осно-
вне завдання для нас, педаго-
гів, — це створити всі умови, 
щоб кожен відчув радість ди-
тинства. 

На жаль, ми живемо в істо-
ричний час, коли творяться тра-
гічні сторінки нашого народу. 
Хвиля патріотизму охопила і 
об’єднала жителів нашої країни, 
що є характерним для будь-якої 
нації, а тим паче нас, українців. 
Тому ми запропонували і сьо-
годнішнім вихованцям, і колиш-
нім взяти участь в експрес-грі 
“Я — патріот”, щоб ще раз пе-
реконатися, що Україна — єди-
на країна, про яку ми все знає-
мо і її безмежно любимо. Із 
числа присутніх були сформо-
вані команди, які, відповідно до 
маршрутних листів, розходили-
ся по станціях, де потрібно було 
виконати завдання патріотично-
го змісту. За це отримували 
пазли, з яких у кінці експрес-
гри склали  картину “Боже, хра-
ни Україну”. А завершальним 
акордом зустрічі став флеш-
моб “Ми всі — одна сім’я”.

Для когось ця зустріч стала  
ще одним спогадом про дитин-
ство. Хтось довідався про себе і 
про друзів щось нове. Батьки по-
казали приклад своїм дітям і на-
впаки. Та найголовніше — ми всі 
знову зустрілися в стінах БТШ.

Ольга УРМАНЕЦЬ, 
методист Великобірківського 

БТШ.

“Згадаймо мить чудову”

 Випускники згадали БТШівську юність.
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У кожного покоління є свої 
дати, імена, які зберігає люд-
ська пам’ять. Їх відзначають, 
святкують, згадують. Цими 
днями відзначили 100-річчя 
від дня народження Богдана 
Михайловича Анткова. 

Народився Богдан Михайлович 
Антків 14 січня 1915 року в с. Ост-
рів. Тернистим був шлях галицько-
го юнака, про освіту рідко хто мрі-
яв тоді. Музичної грамоти вчив 
його батько – керівник сільського 
духового оркестру. В селі він за-
кінчив початкову школу, брав 
участь у різних мистецьких гуртках 
читальні сільської “Просвіти”, потім 
Тернопільську українську гімназію 
(після 1944 року – середню школу 
№1).

По краплинці увібрав він красу 
росяних світанків і тихоплинних 
вод Серету, розкіш широких ланів і 
шум лісів. І вихлюпнулися вони ті-
єю радістю, яку повернув він лю-
дям сторицею. Протягом  усього 
життя він віддавав людям найкра-
ще, що дарував йому Господь, – 
свій талант.

Початок 30-х років минулого 
століття характерний піднесенням 
діяльності товариства “Просвіта” 
на західноукраїнських землях. По-
чинаючи з 1936 року, “Просвіта” 
стає матеріально і фінансово міц-
ною. При кожній читальні “Просві-
ти” була бібліотека, діяли різні 
гуртки, зокрема, музики і співу.

Початкову музичну освіту отри-
мав на шестимісячних заочних кур-
сах хорового диригування в Терно-
полі – філії Львівського вищого 
музичного інституту ім. М. Лисенка 
(1933-34 рр.) в Ю. Криха, а на кур-
сах диригентів спеціальність ви-
кладав Станіслав Людкевич. Не-
вдовзі Богдан Михайлович уже був 
керівником хору у рідному селі, 
який співає в церкві й на різних 
фестинах та концертах, мандоліно-
вого та духового оркестру, висту-
пав як актор драматичного гуртка 
на аматорській сцені.

У хорі співав навіть парох села 
о. Глуховецький. Виконавський рі-
вень гуртків був досить високим, 
про що свідчить те, що з дозволу 
церковного владики духовому ор-
кестру було дозволено під час 
Різдвяних та Великодніх свят грати 
в церкві села Острів. Церкву побу-
довано в ХІХ ст., а розписав її ви-
датний український маляр Корнило 
Устиянович. 

За просвітницьку роботу влада 
виселяє Богдана Анткова, як  
активного діяча “Просвіти”, у при-
карпатське село Горохолину Бого-
родчанського повіту Станіславів-
ського воєводства. Працюючи в 
“Маслосоюзі” (кооперативно-
кредитна спілка), Богдан Михайло-
вич керує хорами (дорослим чоло-
вічим та мішаним дитячим) читаль-
ні “Просвіти”. Згадує тодішня учас-
ниця хору Марія Каралаш, 1922 р. 
н.: “Батько мене привів у читальню 
“Просвіти” в горішній частині села, 
коли мені було 14 років, і я стала 
учасницею хору молодіжної органі-
зації “Соколята”. Хор носив ім’я  
Т. Шевченка. Ми виступали з кон-
цертами в селах Горохолина-Ліс, 
Грабовець, Старуня, Діброва, 
Горохолина-Долішня. Репертуар 
хору складався з українських на-
родних, стрілецьких, пісень на сло-
ва Тараса Григоровича Шевченка. 
Ми брали участь у виставах, де 
режисером і автором був Богдан 
Антків”.

У 1934-36 роках він інсценізував 
поеми Тараса Шевченка  
“Відьма”, “Сотник”, “Петрусь”, які 
були поставлені аматорськими ко-
лективами на Тернопільщині.  
У 1939 році, після приєднання За-
хідної України до складу УРСР, 
“Просвіту” закрили і хор перестав 
існувати.

У 1940-41 роках Богдан Антків 
співає в хоровій капелі при Терно-
пільській обласній філармонії.  З 
1941 до 1944 року керує сільським 
хором і драматичним гуртком у 
рідному селі Острів.

У 1942 році хор з се-
ла Острова під керівни-
цтвом Богдана Анткова 
бере участь у крайовому 
конкурсі, присвяченому 
100-річчю від дня наро-
дження Миколи Віталі-
йовича Лисенка, що 
проходив у Львові і за-
йняв перше місце серед 
сільських хорів з усієї 
Галичини. До складу жу-
рі входили: професор 
Євген Козак, доктор 
Станіслав Людкевич, 
професор Микола Ко-
лесса, професор Йосип 
Москвичів, професор 
Ярослав Вітошинський, 
доктор Василь Барвін-
ський, також у залі була 
присутня донька вели-
кого композитора Марі-
яна Лисенко. Конкурс 
проходив у трьох номі-
націях: 1) великоміські 
хори; 2) містечкові хори; 
3) сільські хори. Тодішня 
преса писала: “Отут, у 
місті Льва, мають висту-
пити щонайкращі хори 
Галичини, щоб просла-
вити ім’я безсмертного 
звеличника української 
пісні, а собі змагатися 
за лавровий вінок пер-
шості.

Першість у категорії 
сільських хорів посів хор 
із села Острова біля Тернополя під 
кермою Богдана Анткова, який ви-
конав дві пісні М. Лисенка “Навго-
роді коло броду”  та  “Вітер в гаї 
нагинає”. Своєю співацькою куль-
турою вирізнявся помітно серед 
сільських хорів.

Тоді до Львова з’їхалося дуже 
багато хористів з усієї Галичини. 
Усі в мальовничих строях створю-
вали величну красу хору, що скла-
дався з-понад 1200 хористів, які 
своїм співом зворушили усіх так, 
що, здавалось, оплескам не буде 
кінця” (Альманах першого краєво-
го конкурсу хорів у Галичині у 100-
річчя народження Миколи Лисен-
ка. – Львів. – 1943 р.).

Так, хор нашого села привіз зі 
Львова у тому далекому 1942 році 
лавровий вінок. Цей вінок знахо-
диться у нашій школі і хочеться, 
щоб кожен, хто бажає доторкнути-
ся до сокровенного виду мисте-
цтва, собі завжди мріяв бути наго-
родженим лавровим вінком пер-
шості.

Свою творчу долю Богдан  
Антків пов’язав з українським  
театром у 1944 р. З весни 1944 до 
1948 року він працює хормейсте-
ром у Тернопільському драматич-
ному театрі ім. І. Франка. Терно-
піль був майже зруйнований в роки 
війни, тому театр працював у  
м. Чорткові.

Син Юрій згадує: “Якось захво-
рів актор, що грав головну роль у 
п’єсі М. Старицького “Ой, не ходи, 
Грицю, та й на вечорниці”, не було 
дублера, і батько погодився замі-
нити його. Зігравши блискуче роль, 
батько був зарахований у трупу і 
відтоді поєднував професію актора 
з професією хормейстера”. У ви-
ставах за мотивами творів Т. Шев-
ченка виконав роль Марка (“Мати-
наймичка” І. Тогобочного, 1945 р.) 

А далі – обласний музично-
драматичний театр ім. Т. Шевченка 
(1947-63 рр.). У 1948 році театр 
перевели в Тернопіль і почали іме-
нувати Тернопільський обласний 
музично-драматичний театр імені 
Тараса Шевченка. Тут Богдан  
Антків працює до 1963 року, вико-
нуючи героїко-романтичні ролі. 
Створив образ Гната Карого (“На-
зар Стодоля”, 1948 р.) З 1950 до 
1958 року пише музику до вистав 
театру.

Богдан Михайлович Антків пер-
шим серед акторів-тернополян у 
1953 році був удостоєний звання 
“Заслужений артист УРСР”. На 
сцені Тернопільського драматич-
ного театру він зіграв понад сто 
ролей, в яких втілював різні харак-

тери і долі. Всі вони мають непо-
вторне обличчя, індивідуальність, 
багато з них сягають вершин висо-
ких художніх узагальнень: Михайло 
Бурман (“Украдене щастя” І. Фран-
ка), Роман (“Пісня серця” В. Ваку-
ленка), Софрон (“Маруся Богус-
лавка” М. Старицького), Гнат (“Без-
таланна” І. Тобілевича), Северин 
Наливайко (“Наливайко” І. Ле), Не-
добитий (“Невольник” Марка Кро-
пивницького, 1961 р.). Його ролі, 
що відомі за межами нашої облас-
ті та краю, отримали велике визна-
ння. 

Богдан Антків жадібно студію-
вав науку перевтілення, опанову-
вав сценічну мову, пластику. Зрос-
тав і  міцнів у дружній сім’ї шевчен-
ківців талант митця. Чуйним сер-
цем і своїми думками він завжди 
залишався з рідним селом.

У 1962-69 рр. навчався у Львів-
ській консерваторії на дириген-
тсько-хоровому факультеті в  
Ю. Луціва. З 1963 до 1964 року 
Богдан Михайлович диригував сту-
дентським ансамблем “Черемош”.

З 1963 року і до останніх днів 
свого життя Богдан Антків був про-
відним актором Львівського акаде-
мічного драматичного театру  
ім. М. Заньковецької. Поряд із 
створенням глибоких, типових і 
щедрих серцем образів – Стасова, 
Старицького у довгорепертуарній 
виставі І. Рябокляча “Марія Зань-
ковецька” створив образ Гонти 
(“Гайдамаки”, 1963 р.).  Глядачів 
захоплювали його ролі Сулімана 
(“Сестри Річинські” за І. Вільде), 

дядька Лева (“Лісова пісня” Лесі 
Українки), Кобзаря (“Гайдамаки” 
за Т. Шевченком), Левона (“Роз-
орене гніздо” Янки Купали), Край-
біди (“Марина” М. Зарудного, 
1965 р.),  Дока (“Отелло” В. Шек-
спіра)… Ці образи він створив 
разом з видатними майстрами 
сцени Б. Романицьким, О. Гаєм, 
Н. Доценко та багатьма іншими.

Знали Богдана Анткова і як 
драматурга – на тернопільській 
сцені довго і успішно йшла п’єса 
“Розлука”, яку Богдан Михайло-
вич написав разом з І. Цюпою. 
Подією у творчому житті Львова 
була п’єса “Сестри Річинські” за 
мотивами роману Ірини Вільде.  
І, як результат співпраці з автор-
кою, інсценізується роман “Се-
стри Річинські”. Ця п’єса мала 
довге життя: близько 25 років бу-
ла візитівкою театру на гастролях, 
її зіграли на сцені понад 400 ра-
зів, і на кожну виставу приходила 
Ірина Вільде.

У театрах Тернополя і Львова 
актор виконав інсценізації п’єс: 
“Розлука” за І. Цюпою (1962 р.), 
“На зламі ночі”, “Край битого 
шляху”, “Несподівані зустрічі” Р. 
Іваничука (1964 р.), “Сестри Рі-
чинські” І. Вільде (1968 р.), “Пра-
пороносці” О. Гончара у співав-
торстві з С. Данченком (1975 р.), 
трилогію “Мотря” Б. Лепкого,  
“Батурин” та інші.

Богдан Михайлович є автором 

музики до вистав: “Наливайко”  
І. Ле, “Пісня серця” В. Вакуленка, 
перекладів драматичних творів 
“Мужчина” Г. Запольської (з поль-
ської), романсів “Жалю, мій жалю” 
і “Ой ти, дівчино” (сл. І. Франка), 
хорів “Заповіт” і “Лічу в неволі” (сл. 
Т. Шевченка), пісні “Романе, Рома-
не” (сл. М. Петренка). Виступав у 
Тернополі під час гастролей театру 
імені М. Заньковецької в 1980, 
1985, 1990 роках.

Незабутнім залишається його 
образ у головних ролях: Олеко 
Дундич (однойменна п’єса М. Ка-
ца, О. Ржешевського), Тарас Голо-
та (“Правда” О. Корнійчука), Мене-
лік (“Людина і вовк” А. Гіллера), 
Наливайко (одноіменна п’єса І. 
Ле), Гонта, Старшина (“Гайдамаки” 
за Т. Шевченком), Дядько Лев (“Лі-
сова пісня” Лесі Українки), Кобзар 
(“Маруся Чурай” за Л. Костенко), 
“Весілля Кречинського” та багато 
інших.

 Шанувальники театрального 
мистецтва, які пам’ятають образи 
героїв Богдана Михайловича, за-
вжди згадують блискучу гру акто-
ра, щирість і невичерпну доброту 
людини.

Помер Богдан Михайлович  
Антків 22 грудня 1998 року. По-
хований у Львові на Личаківсько-
му цвинтарі.

Знайомлячи вихованців своєї 
школи з життєвим та творчим 
шляхом митця сцени, я намагала-
ся згадати прожите особисте, до-
повнюючи відомості з літерату-

рознавчих джерел та архівних ма-
теріалів м. Тернополя. Я розповіла 
учням  про те, що мій батько Во-
лодимир і Богдан Михайлович бу-
ли двоюрідними братами. 
Пам’ятаю, як одного літнього дня 
до нас в гості прийшов Богдан 
Михайлович. Він порадив будь-що 
віддати мене на навчання музики 
до Тернополя, потім цю ж думку 
підтримав Михайло Михайлович 
(доцент Львівської консерваторії 
ім. М. Лисенка). Моїми улюблени-
ми піснями були “Ой, минула вже 
зима”, “Києве мій”, “Сонце ни-
зенько”. І поїхали ми в музичну 
школу №1, що й до сьогодні зна-
ходиться на вул. Камінна у м. Тер-
нополі. Відтоді, з далеких 1960-х 
років, моє життя тісно пов’язане з 
музикою.

У 1960-х роках у селі було 6-8 
чорно-білих телевізорів, з “Висо-
кого замку” по одному з каналів 
транслювалися деякі передачі зі 
Львова. Одного разу йшов показ 
п’єси “Сестри Річинські” з участю 
Богдана Михайловича. Напевне, в 
цей час робота в Острові припини-
лася у всіх, бо бігли, кому куди 
ближче до сусідів, і чекали переда-
чі. Вмощувалися, хто де міг: ми, 
діти, як правило, сиділи нищечком 
на підлозі, навіть було чути, як хто 
дихає, а сцени, де грав Богдан Ми-
хайлович, знали напам’ять… Потім 
обговорювали, пробували і собі 
повторити та з нетерпінням чекали 
літа, коли приїде “вуйцьо” в гості, 
щоб поділитися враженнями. По-
їздки до Львова, зустрічі в Острові, 
розмови на мистецьку тематику 
збагачували мене духовно.

Богдан Михайлович входив у 
моє життя щирим порадником, до-
брим наставником. І досі мені вчу-
вається той соковитий баритон, 
така чітка чиста українська вимова, 
жодного суржику. Його голос був 
надзвичайно гнучким, тренованим, 
кожне слово мало свій відтінок, 
свою мелодику.

Незабутнім для мене був вечір 
зустрічі з моїм дядьком, народним 
артистом України Богданом Ми-
хайловичем Антковим, 22 лютого 
1997 року. На той час у школі на-
вчалося 22 учні, які приходилися 
третім-четвертим поколінням такої 
великої родини, навіть мій синочок 
Степанчик був уже школярем.

З цієї нагоди до школи зійшло-
ся дуже багато жителів села, ар-
тисти Тернопільського драмтеа-
тру ім. Т. Г. Шевченка, а кіноре-
жисер Ярослав Матвійович Гевко 
створив фільм про драматичне 
мистецтво Богдана Анткова.  Бог-
дан Михайлович говорив зі мною 
про місце музики в житті дітей, 
про школу… Його мова була зво-
рушливою, для нього було неспо-
діванкою побачити родинний ан-
самбль під керівництвом, як він 
тоді сказав, “такої маленької 
строгої жіночки”. Я спеціально 
створила сценарій, вивчила пісні 
саме для дітей із його родини. Я 
хотіла, щоб ті розмови були не-
скінченними, але час швидко-
плинний, не стоїть на місці.

В урочистостях з нагоди 100-
річчя від дня народження Богдана 
Михайловича Анткова у школі 
брали участь учні: Юрій Працінь 
(10 клас), Ірина Опришко, Юлія 
Сойка, Надія Семчишин (9 клас).

Мистецтво в народі житиме 
доти, доки будуть народжуватися 
такі таланти, що не дають йому 
загинути, передаватимуть з уст в 
уста, з покоління в покоління по-
чуте, побачене. Богдан Михайло-
вич Антків належить до покоління 
галицьких митців, які стояли біля 
витоків українського національ-
ного театру й самовіддано пере-
давали естафету культури, ак-
торської школи, виняткової люд-
ської порядності від своїх попе-
редників до спадкоємців заньків-
чанської сцени.

 
Наталія КОШИЛЬОВСЬКА,  

племінниця актора  
Богдана АНТКОВА.

Життя, віддане театру
100-річчя від дня народження видатного майстра сцени, диригента, письменника, композитора, 

драматичного актора, народного артиста України  Богдана Михайловича Анткова

Диригент, письменник, композитор,  
драматичний актор, народний артист  

України Богдан Антків.

Наталія Кошильовська — племінниця  
народного артиста України Богдана Анткова.



П’ятниця, 13 березня 2015 року9 Ми — українці
Вітаємо! ●Війна і ми ●

Соломія БОЙКО,  
студентка ІІ курсу  

відділення журналістики  
філологічного факультету  

ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Побутує думка, що під час 
воєн мистецтво стає друго-
рядним і певною мірою не-
потрібним, мовляв, не до 
того зараз. Та історія люд-
ства і бойових дій неодно-
разово доводить протилеж-
не: музи і гармати працю-
ють у змові. 

Днями у Тернопіль приїхали 
“Вірші з війни” Бориса Гуменюка, 
які автор разом з побратимами з 
фронту репрезентував в Україн-
ському домі “Перемога”.  

Борис Гуменюк — письмен-
ник, заступник командира ба-
тальйону “ОУН”. Уродженець  
с. Острів Тернопільського райо-
ну. З приходом війни на Схід кра-
їни, змінив і спосіб життя, і 
зброю: тепер в руках тримає не 
ручку, а автомат. “Особиста” ві-
йна Бориса Гуменюка розпоча-
лася наприкінці червня в лавах 
батальйону “Азов”. Не пишучи ві-
ршів близько двадцяти одного (!) 
року, перші тексти почали наро-
джуватися вже на фронті. Знако-
вим віршем став “Заповіт”, ство-
рений у період штурму Савур-
Могили на Донбасі:

“…Не треба панахид,
Ми й так знаємо, де тепер

 буде наше місце.

Просто накрийте нас землею
І — йдіть.
Було б добре,
якби на тому місці було поле,
Колосилося жито,
Щоб жайвір у небі
І — небо.
Багато неба —
Ви можете собі уявити, 

який хліб родитиме поле,
Де лежать бійці?!
(В пам’ять про нас їжте 

хліб з поля,
Де ми полягли).

Було б добре, якби на 
тому місці були луки

І багато-багато квітів,
І бджола над кожною квіткою,
Щоб надвечір приходили 

закохані,
Плели вінки,
Кохалися до ранку,
А вдень щоб приходили 

молоді батьки 
З малими дітьми.
(Не перешкоджайте дітям 

приходити до нас).
Але це буде завтра.

А сьогодні ми ще
 копаємо землю,

Цю дорогу українську землю,
Цю солодку ласкаву землю.
Пишемо гуртом 

саперними лопатками
На її тілі
Останній вірш української 

літератури.
Ще живі”.
На презентацію збірки і роз-

мову про війну в Тернопіль Бо-
рис Гуменюк приїхав не сам, а з 
бойовими побратимами Олек-
сандром і Катериною Потебень-
ко та Василем Кіндратським. 

У перервах між читанням ві-
ршів брати по фронту розмов-
ляли з аудиторією, аби вечір не 
перетворився на формальну зу-
стріч. Вірші супроводжувалися 
історіями з фронту, коментаря-
ми, непідробним смутком та 
щирою радістю. 

— Хочу подякувати кожній 
українській бабусі, дівчині і всім, 
хто допомагає армії, — сказав, 
звертаючись до присутніх, за-
ступник комбата “ОУН” з питань 
матеріально-технічного забез-
печення Олександр Потебенько. 
— Повірте, що навіть після 
шматка домашнього хліба, пе-
реданого бабусею, хочеться би-
ти і бити тих ворогів!

Зрозуміло, що всі воювати не 
підуть. Але саме ми повинні 
міцно тримати тил нашим хлоп-
цям і воювати кожен на своєму 
фронті. Адже Революція Гіднос-
ті триває. 

Коли говорять гармати, музи не мовчать

Борис Гуменюк — письменник,  
заступник командира батальйону “ОУН”.

Жанна БАСЮК,  
заступник директора  

з виховної роботи 
Малоходачківської ЗОШ І-ІІІ ст. 

Влітку 2014 року я познайо-
милася з Артемом Луценком 
— одним із молодих кірово-
градських поетів. Він подару-
вав мені збірку “До бари-
кад!”. В цій збірці революцій-
на поезія Майдану очима кі-
ровоградських поетів. У вірші 
“Ті і Ці” Валентини 
Кодратенко-Процун знаходи-
мо слова про один із симво-
лів нашої держави — прапор. 

Ті підтоптали, підтяли
І прапор, воїнську присягу.
Ці всьому світу довели
Синівську вірність і звитягу.
А гнів пече, сльоза бринить
І мліє серце у курсанта,
І стяг сплюндрований ячить.
Та виростає дух Атланта.
У Малоходачківській ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 11 лютого 2015 року від-
бувся один з уроків мужності “Зу-
стріч учасників бойових дій з учня-
ми школи”. В стінах школи учні 
вітали учасників АТО Ігоря Рома-
новича Войцехівського та Ігоря 

Ільковича Гуцала. 
Ігор Войцехівський 
привіз із селища Піс-
ки бойовий прапор, 
підписаний і подаро-
ваний його побрати-
мами учням нашої 
школи. На урочистих 
зборах Козацької ра-
ди Малоходачківсько-
го коша отаман ко-
зацького братства 
Петро Молоток ра-
зом з курінними Сер-
гієм Вівчарем, Ігорем 
Ільковим, Михайло 
Терновим, Євгеном 
Барабашем, Макси-
мом Попівим, Васи-
лем Молотком, Мак-
симом Войцехівським 
прийняли цю святи-
ню. Коли курінні, ста-
ючи на коліно, цілу-
вали прапор, то в 
грудях кожному ще-
міло і на очі мимоволі 
наверталися сльози. 
Парох села  
о. Василь освятив 
прапор. Отаман ра-
зом з курінними ви-
голосили клятву. Всі 

козаки і козачки по-
клялися берегти 
пам’ять героїв, які 
полягли за волю 
України, любити і 
шанувати рідну 
землю, рідну мову, 
берегти традиції і 
звичаї рідного на-
роду, не осоромити 
імені справжнього 
українця. 

Після зборів ко-
зацького коша від-
бувся концерт,  
який підготувала 
п е д а г о г -
організатор Олек-
сандра Михайлівна 
Стібель. Ведучими 
свята були старшо-
класники Олена  
Кузюк, Михайло 
Терновий, Юлія 
Гардіяш, Юрій Гах, 
Юлія Вівчар, Воло-
димир Жук і Павло 
Романишин. Пер-
шими, під чуйним 
керівництвом класо-
вода Наталії Омеля-

нівни Сем’ян, виступили з віршами 
першокласники. Учні Галини Зіно-
віївни Івасечко також читали вірші. 
Вихованці Люби Тадеївни Сала-
мандри та Марії Петрівни Попів 
співали пісень та декламували ві-
рші. Слова і пісні з уст найменших 
настільки були зворушливими, що 
плакали чоловіки. Учасники заходу 
вшанували хвилиною мовчання 
всіх загиблих Небесної Сотні і тих, 
хто загинув на Сході нашої країни. 

До слова були запрошені учас-
ники АТО Ігор Войцехівський та 
Ігор Гуцало. Між ними та учнями 
відбувся діалог. На завершення 
парох села о. Василь сказав, щоб 
учні школи вже сьогодні вчилися 
цінувати і шанувати наші державні 
символи. Він говорив: “Цей пра-
пор став для нас великою цінніс-
тю. Він — символ єднання сердець 
дітей нашої школи і захисників 
України. Подвиг героїв буде для 
нас взірцем любові до рідного на-
роду”. 

Наші символи — наша гідність. 
Бережімо все те наше сокровен-
не, що маємо. Берегти вірність 
Батьківщині — це берегти вірність 
собі. Вчімося бути вірними!

Бойовий прапор від воїнів АТО

Курінні Сергій Вівчар, Петро Молоток (отаман козацького братства “Хода-
ки”), Ігор Ільків, Михайло Терновий, Євген Барабаш, Максим Попів, Василь 
Молоток, Максим Войцехівський прийняли бойовий прапор від воїнів АТО.

Учасники уроку мужності “Зустріч учасників бойових дій з учнями школи” (зліва 
направо): о. Василь, Ігор Войцехівський з сином Максимом, Ігор Гуцало з сином 

Максимом, класовод 2 класу Галина Зіновіївна Івасечко, другокласники.

З р а з к о в и й 
ф о л ь к л о р н о -
обрядовий гурт 
“Чернелівські за-
бави” та дирекція 
будинку культури 
с. Чернелів-Руський 
вітають з днем наро-
дження Чернелево-
Руського сільського голову 
Михайла Івановича ДРУЧКА.

Бажаємо здоров’я, добра, довголіття,

Хай вистачить щастя на ціле століття,

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

І радість на серці, і хліб на столі.

Хай сміхом, веселістю повниться хата,

Родина хай буде здорова й багата.

І мрій, і бажань, і наснаги творити,

Щоб серцю хотілося жити й любити!

Колектив Ігровицької АЗПСМ 
щиросердечно вітає з днем наро-
дження медсестру загальної прак-
тики сімейної медицини Надію 
Василівну КУЗИК.

Хай сонечко світить із ясного неба,

Бажаємо всього, чого тільки треба,

Хай доля дарує довгого віку,

Добре здоров’я і щастя без ліку.

Колектив Ігровицької АЗПСМ 
щиро вітає з днем народження ко-
лишнього педіатра Галину Іванів-
ну ПОЛОТНЯНКО.

Хай Бог пошле Вам літа щасливі

І рівну стрічку сонячних доріг,

Нехай удача на життєвій ниві,

Неначе килим, стелиться до ніг. 

Вітаємо з днем народження 
вчителя-пенсіонера початкових 
класів Ігровицької школи Тетяну 
Іванівну ПУШКІНУ.

У святковий день прийміть вітання

Та найщиріші побажання

Здоров’я, щастя і добра,

Наснаги, успіхів, тепла.

І повсякденно, повсякчас

Хай буде все у Вас гаразд!

З повагою – сім’ї Мокрицьких і 
Берко з с. Ігровиця 

Тернопільського району. 

Вітаємо з днем народження лі-
каря загальної практики-сімейної 
медицини  Великоберезовицької 
АЗПСМ Ірину Ярославівну  
САМПАРУ, акушерку ФАПу с. Біла 
Ірину Ігорівну КОГУТ, медсестру 
загальної практики-сімейної меди-
цини Ігровицької АЗПСМ Надію 
Василівну КУЗИК, медсестер ста-
ціонару ТРТМО  Тетяну Іванівну 
КУЛЬЧИЦЬКУ, Ірину Стефанівну 
РОМАНІВ, медичну сестру Марію 
Василівну КОВАЛЬЧУК, медично-
го статистика Ольгу Ігорівну  
РОМАНЮК.

Бажаємо сонця, весняного цвіту,

Хай ранки Ваші будуть сонцем зігріті,

Нехай Вам завжди у будні і свята

Лиш радісна звістка приходить до хати.

Хай збудуться легко всі добрі надії,

А серце від щастя завжди молодіє.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Вітаємо з днем народження 
лікаря-терапевта ТРТМО Галину 
Михайлівну МАЦЕЛЮХ, медсе-
стру Любов Олегівну ДУДКУ, мо-
лодших медичних сестер Ірину 
Семенівну КУШИК, Олену Васи-
лівну ПРУС, медсестру відділення 
анестезіології інтенсивної терапії 
Надію Іванівну ПЕРЧ, інженера з 
техніки безпеки та охорони праці 
Ніну Григорівну ФЕДУН, бармена 
Олену Юріївну ФРАНІВ.

Хай щастя приходить і ллється рікою,

Хай горе обходить завжди стороною,

Хай доля дарує Вам довгі літа,

А в серці завжди хай живе доброта.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Педагогічний колектив Острів-
ської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з 
днем народження заступника  
директора школи з навчальної  
роботи Христину Миколаївну  
ГАЛКОВСЬКУ. 

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. 



П’ятниця, 13 березня 2015 року10 Суспільство
Акції ●

Великі українці ●

Оксана ВОЛЯНЮК.

Україна народила, виколиса-
ла та вивела в світ цілу плеяду 
науковців, митців, меценатів. 
Серед когорти обраних, від-
значених печаттю Божого про-
видіння, талантом, геніальніс-
тю думки, титанічною працез-
датністю наш краянин Іван Пу-
люй, 170 років з дня наро-
дження якого виповнилось  
2 лютого. 

Дитинство Івана Пулюя пройшло 
в родині Ксенії та Павла Пулюїв – 
людей освічених та дуже побожних, 
тому природно, що батьки бажали 
бачити сина священиком і намага-
лись дати йому добру освіту.  
З шести років почалась Іванкова на-
ука. Спочатку в Гримайлові, далі в 
Тернопільській гімназії, навчання в 
якій проводилось польською мо-
вою. Українську тут вивчали дві го-
дини на тиждень, так само, як ні-
мецьку, французьку, латинь. Дуже 
любив Іван фізику, математику, 
астрономію, мав феноменальну 
пам’ять на цифри, з відзнакою за-
кінчив гімназію, і в 1864 році батьки 
благословили його на навчання до 
столиці Австро-Угорської імперії 
Відня, давши на дорогу п’ять зло-
тих. Півтори тисячі кілометрів, які 
відділяли Гримайлів від Відня,  
19-річний Іван здолав пішки, кроку-
ючи через Львів, Краків, Градець, 
Кралове, Прагу, оберігаючи, як зі-
ницю ока, рекомендаційного листа, 
який написав гримайлівський парох 
адміністрації університету. Доля 
усміхнулась наполегливому галича-
нину, він став студентом богослов-
ського факультету. 

Досконало оволодіти 14 інозем-
ними мовами, в тому числі старо-
єврейською, старогрецькою, ге-
брейською дано не кожному. Тут 
справді простежується Божий про-
мисел, адже згодом Іван Павлович 
напише, укладе та видасть україн-
ською мовою Молитвослов, пере-
кладе та видасть Псалтир, разом з 
Пантелеймоном Кулішем та Іваном 
Нечуй-Левицьким зробить пере-
клад на українську мову Біблії. Ро-
боту з перекладу Нового Завіту 
розпочав у 1860 році Пантелеймон 
Куліш. До нього приєднався Іван 
Нечуй-Левицький, а у 1869 році — 
Іван Пулюй, якого Куліш за багато-
гранність таланту називав “Чоловік- 
самоцвіт”. 

Перша богословська книга “Но-
вий Завіт” в перекладі на українську 
мову вийшла друком у Львові у 
1881 році. Праця над “Старим Заві-

том” була перервана трагіч-
ною й незрозумілою поже-
жею на Мотронівському хуто-
рі Куліша у листопаді 1885 
року. Довелось починати пе-
реклад з початку. І знову 
удар – помирає Пантелеймон 
Куліш. Іван Пулюй самотужки 
завершує роботу, і у 1903 ро-
ці британське та закордонне 
біблійні товариства видають 
першу українську Біблію, яка 
потім ще тричі перевидава-
лася.

Іван Павлович міг стати 
прекрасним душпастиром 
для свого народу, але тяга до 
знань перемогла синівський 
послух, викликавши гнів, на-
віть відречення батьків: не 
справдились їх мрії – Іван не 
став священиком, а з голо-
вою поринув у дослідження 
таємниць природи, продо-
вживши навчання на фізико-
математичній кафедрі Віден-
ського університету. Зречен-
ня батьків стало справжньою 
драмою для юнака. Чуже міс-
то, самотність, безгрошів’я, а 
потрібно було платити за на-
вчання, десь жити, щось їсти. 
Рятувало репетиторство – Іван дає 
уроки дітям з багатих віденських 
родин. Після закінчення університе-
ту він два роки працює у Військово-
морській академії у хорватському 
місті Фіюме, а далі філософський 
факультет Страсбурського універ-
ситету зі спеціалізацією фізика. До 
речі, тут навчався і останній україн-
ський гетьман Кирило Розумов-
ський.

Кінець ХІХ століття – час бурхли-
вого розвитку електромеханіки та 
електротехніки. Іван Пулюй створює 
проекти перших електростанцій, з 
його подачі вперше спалахнуло 
світло в столицях Європи, розірвав-
ши темряву вечірніх вулиць за до-
помогою ламп, виробництво яких 
Пулюй організував у місті Штайр. У 
1882 році засвітились вулиці в Бер-
ліні та Парижі, у 1883 – у Відні, у 
1891 – в Празі, у 1894 – у Львові. 
Пулюй бере участь у міжнародних 
електротехнічних виставках 1883, 
1884 років у Відні та Штайрі відпо-
відно. Їх відвідали навіть короновані 
особи – принц Вільгельм Шаумерс-
Ліппе, батько королеви Віртембер-
ської, архикнязі Кароль Людвік та 
Марія Тереза, цісар Австро-
Угорської імперії Франц-Йосиф. 
1000 ламп Пулюя освітили виставку 
в Штайрі та прилеглі вулиці міста, 
спричинивши сенсацію. Про це пи-
сала і преса. Вражений красою ілю-

мінації, цісар довго розмовляв з 
Іваном Павловичем. За заслуги в 
науці Пулюй був нагороджений  
орденом “Залізної корони”, а у 1910 
році отримав титул “Радник двору”.

На початку своєї наукової діяль-
ності, не маючи достатньо коштів, 
щоб обладнати належним чином 
лабораторію, вчений сам виготов-
ляє фізичні прилади, опановує ре-
месло склодува й видуває скляні 
трубки для своїх дослідів та для 
колег-фізиків. Його прилади стали 
експонатами наукових музеїв Па-
рижа, Відня, Лейпцига та Праги. У 
1877 році Іван Пулюй сконструював 
перші катодні трубки, а в 1881 році 
на міжнародній електротехнічній 
виставці у Празі отримав срібну 
медаль за флуоресцентну “Лампу 
Пулюя” – по суті першу рентгенів-
ську трубку, виготовлену за 14 ро-
ків до офіційної реєстрації 
Х-променів. 

Наш український вчений стояв 
біля витоків епохального відкриття, 
вартого відзнаки Нобеля, — 
Х-променів, які пізніше на пропози-
цію анатома Коллікера назвуть 
рентгенівськими. За допомогою 
своєї лампи Пулюй вперше в світо-
вій практиці зробив знімки кисті 
зламаної руки 13-річного хлопчика, 
кисті руки своєї дочки зі шпилькою 
під нею, хребта 2-місячної померлої 
дитини, руки хворої на туберкульоз 
11-річної дівчинки. Ці знімки були 

настільки чіткі, що дозволяли вияви-
ти паталогічні зміни в тілах пацієн-
тів. 

Будучи дуже скромною та вимо-
гливою до себе людиною, Пулюй 
вважав недоцільним опубліковувати 
свій винахід, не вивчивши доскона-
ло властивості Х-променів. Цим 
скористався професор Вюрцбур-
ського університету Вільгельм Рент-
ген, який добре знав Івана Павло-
вича, навіть якийсь час працював з 
ним в одній лабораторії. 

У мене немає сумніву, що ні-
мецький фізик Рентген перехопив 
ініціативу, присвоївши собі відкрит-
тя диво-променів, які подарував 
людству Іван Пулюй. Прикро, але, 
отримуючи Нобелівську премію, він 
в своєму подячному слові навіть не 
згадав українського вченого Івана 
Пулюя. Проте найбільшим Нобелем 
для себе вважав наш земляк слу-
жіння своїй нації, своїй Україні. “Не-
має більшого гонору для інтелігент-
ного чоловіка, як берегти свою і 
національну честь та без нагороди 
вірно працювати для добра свого 
народу, щоб забезпечити йому кра-
щу долю”. 32 роки очолював наш 
земляк кафедру фізики Німецької 
вищої технічної школи у Празі, не 
забуваючи про свою Батьківщину та 
її поневолений народ.

Іван Пулюй – вчений-патріот, 
який вів велику громадсько-
політичну діяльність. Ще навчаю-
чись в Тернопільській гімназії, він 
заснував молодіжний гурток “Гро-
мада”, у студентські роки об’єднав 
українську молодь австрійської сто-
лиці у Віденську січ, працюючи в 
Празі, разом з першим українським 
міністром в австрійському уряді Іва-
ном Горбачевським організував то-
вариство “Українська громада”. За-
снував фонд допомоги незаможним 
студентам з України, який виплачу-
вав стипендії співвітчизникам до 
1939 року. У роки Першої світової 
війни допомагав біженцям з Гали-
чини. Український композитор Ми-
кола Лисенко в своєму листі до 
Івана Павловича писав: “Не знаю, 
як і дякувати Вам, коханий земляче, 
за Вашу сердечну прихильність до 
моєї особи та поміч”. Якими співз-
вучними почуттям та думам Пулюя 
стали слова “Молитви за Україну”, 
яку написав Лисенко для учнівської 
молоді – “Боже великий, єдиний, 
нам Україну храни!”.

Багато зусиль Іван Пулюй до-
клав до відкриття першого україн-
ського університету імені Святого 
Володимира у Львові, писав нау-
кові статті, монографії з досліджу-
ваних питань щодо процесів про-

ходження струму в газах, електро-
техніці, виготовленні електричних 
ламп. До речі, в якості нитки роз-
жарення в них Іван Павлович ви-
користовував волосся своєї дру-
жини Катерини Стозітської, з якою 
одружився в 1884 році. Молодша 
на 18 років від свого чоловіка, ду-
же красива, ставна Катерина ціл-
ком присвятила себе сім’ї, ставши 
надійною опорою для вченого. Во-
на на 27 років пережила чоловіка і 
померла у Празі у 1945 році. У ро-
дині Пулюїв народилось 15 дітей. 
На жаль, виросло лише шестеро: 
дочки Наталя, Марія, Ольга, сини 
Олександр, Павло та Георг. Піа-
ністка Наталя стала дружиною 
українського композитора, галича-
нина Василя Барвінського. Родина 
Барвінських жила в Львові, зазна-
ла репресій сталінського режиму, 
майже 10 років поневірялась у Си-
біру та повернулась до Львова 
лише після того, як композитор 
дозволив НКДБ спалити свої па-
тріотичні твори. Нащадки дочки 
Наталії і сьогодні проживають у 
Львові. Син Івана Пулюя Олек-
сандр – інженер, був січовим 
стрільцем, воював у Галицькій  
армії, а під час Другої світової ві-
йни багатьом українцям допоміг 
виїхати з Галичини за кордон. Син 
Олександра Петер Пулюй кілька 
разів приїжджав у Тернопіль. Це 
йому Василь Шендеровський по-
казав відшукану ним могилу Івана 
Пулюя у Празі.

Доля України, її становище у 
світі завжди, до останнього подиху 
(помер вчений у січні 1918 року) 
хвилювали Івана Пулюя. У 1915 
році в статті “Україна та її міжна-
родне політичне значення” вчений 
написав: “Поневолені народи Росії 
повинні стати вільними і утворити 
власні держави. Але найважливіше 
значення для досягнення цієї ме-
ти, для забезпечення тривалого 
миру в Європі може мати тільки 
самостійна Україна. Незалежність 
України є ключем до миру в Євро-
пі”. Що це? Роздуми непересічної 
особистості чи геніальне передба-
чення? Бо справді, на Сході Украї-
ни нині йдуть бої за утвердження 
миру для народів всієї Європи. 
Сини і доньки України, як і сто ро-
ків тому, кладуть свої життя на ві-
втар незалежності і суверенності 
своєї країни. Хочеться завершити 
словами, дещо перефразувавши 
Івана Пулюя: “Земляки, не шукай-
те опіки в чужих! Знайте, що сила 
і спасення лежать у нас самих, в 
праці над освітою і добробутом 
народу!”.

Іван Пулюй: відомі і невідомі  
сторінки життєпису вченого

Видатний вчений Іван Пулюй родом  
з с. Гримайлів Гусятинського району.

Лілія СТРУК, 
президент шкільного 

парламенту Почапинської 
ЗОШ І-ІІІ ст.

Тонко й пронизливо свис-
тять сигнальні міни, зліта-
ючи вгору, бахкають вибу-
хи. Басовитим дробом сту-
кають крупнокаліберні ку-
лемети й гармати з БТРів. 
Захлинаються верескливи-
ми трелями довгих черг  
автомати. Хрустять щебе-
нем на розбитих дорогах 
колеса важких вантажівок 
із солдатами, зброєю,  
іншими потрібними для ві-
йни речами.

За всім цим спостерігають 
мільйони місцевих жителів, яких 
мучать болісні роздуми. Втікати 
чи залишатися? Якщо втікати, то 
куди? Як приймуть “там”? Хто ми 
в очах влади й співвітчизників — 
жертви чи співучасники?

Відповідей немає. І порадити-
ся нема з ким. Найбільше турбує 
те, що відповідей і порад немає з 
боку тих, хто відповідає за міль-
йони українських громадян, які 
залишаються в зоні конфлікту, — 
представників влади.

Одна з найголовніших про-
блем наразі — відсутність комуні-
кацій між урядом та мирним на-
селенням. Тому свідомі громадя-
ни, що проживають на мирних 
територіях, змушені надавати 
всеможливу допомогу для під-
тримки своїх співгромадян, бра-
тів, жителів окупованих територій 
та воїнів, що боронять споконвіч-
но українську землю, за яку від-
дали життя вже багато людей у 
минулому, і, на жаль, це продо-
вжується сьогодні. 

Щоб хоч якось підтримати бій-
ців на Сході України, учні Поча-
пинської ЗОШ І-ІІІ ст., враховую-
чи звернення до громади Логіс-
тичного центру допомоги бійцям 
АТО, збирали продукти харчу-
вання довготривалого зберіган-
ня, засоби гігієни та речі, які най-
більш необхідні на лінії фронту, 
писали листи. Беручи участь у 
цій акції, кожен школяр вірив, що 
його маленька допомога і під-
тримка додасть сили та наснаги 
нашим добровольцям та військо-
вим, які відстоюють цілісність су-
веренної України. Близьке по-
вернення миру у домівки україн-
ців та становлення справедли-
вості — це прагнення було у 
серцях учнів школи.

Тому, що потрібен мир

Під час відправлення допомоги бійцям АТО (зліва направо): президент шкільного парламенту 
Почапинської ЗОШ І-ІІІ ст. Лілія Струк, волонтер Володимир Кріль, заступник директора  

з виховної роботи Віталій Ковальчук, волонтер Роман Телех.
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Код 
тимчасової 
класифікації 
видатків та 
кредитуван-
ня місцево-
го бюджету

Найменування згідно з типовою відо-
мчою/типовою програмною2/тимчасовою 
класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього видатки спо-

живання

з них
видатки 
розви-

тку
Всього видатки 

споживання

з них
ви-

датки 
розвитку

з них

оплата праці

кому-
нальні 

послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

кому-
нальні 

послуги та 
енергоносії

бю-
джет 

розвитку

 

Апарат місцевої ради (управління справами 
Верховної Ради; Автономної Республіки Крим, об-
ласні, Київська та Севастопольська міські ради, 
районні ради і ради міст обласного та республі-
канського підпорядкування (для АР Крим), селищ-
ні, сільські ради)

2350000,00 2350000,00 1176000,00 102500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2350000,00

010116 Органи місцевого самоврядування 1850000,00 1850000,00 1176000,00 102500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1850000,00
090412 Інші видатки на соціальний захист населення 200000,00 200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200000,00
120100 Телебачення і радіомовлення 50000,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00
120201 Періодичні видання (газети та журнали) 250000,00 250000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250000,00
 Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту 78122100,00 78122100,00 49144102,00 8507230,00 0,00 1486400,00 1416400,00 0,00 0,00 70000,00 70000,00 79608500,00
070101 Дошкільні заклади освіти 16051200,00 16051200,00 9112100,00 2474600,00 0,00 1256400,00 1256400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17307600,00

070201
Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-

дитячий садок, інтернат при школі), спеціалі-
зовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

59565900,00 59565900,00 38365700,00 5856500,00 0,00 230000,00 160000,00 0,00 0,00 70000,00 70000,00 59795900,00

070401 Позашкільні заклади освіти, заходи із поза-
шкільної роботи з дітьми 1035000,00 1035000,00 647800,00 152100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1035000,00

070802 Методична робота, інші заходи у сфері народ-
ної освіти 365000,00 365000,00 253402,00 1730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365000,00

070804 Централізовані бухгалтерії обласних, міських, 
районних відділів освіти 794900,00 794900,00 570100,00 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 794900,00

070805 Групи централізованого господарського 
обслуговування 237500,00 237500,00 155000,00 17300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237500,00

070806 Інші заклади освіти 54500,00 54500,00 40000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54500,00

070808
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавле-

ним батьківського піклування, яким виповню-
ється 18 років

18100,00 18100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18100,00

 Орган у справах сім ї̀, молоді та спорту 1196300,00 1196300,00 613400,00 9600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1196300,00

091101 Утримання центрів соціальних служб для 
сім`ї, дітей та молоді 410000,00 410000,00 295000,00 9600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410000,00

091102 Програми і заходи центрів соціальних служб 
для сім ї̀, дітей та молоді 15000,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,00

130102 Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань 105000,00 105000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105000,00

130106 Проведення навчально-тренувальних зборів і зма-
гань з неолімпійських видів спорту 25000,00 25000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25000,00

130107 Утримання та навчально-тренувальна ро-
бота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 539300,00 539300,00 318400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 539300,00

130202
Проведення заходів з нетрадиційних видів 

спорту і масових заходів з фізичної культури (які 
проводяться громадськими організаціями 
фізкультурно-спортивної спрямованості)

30000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30000,00

130204 Утримання апарату управління громад-
ських фізкультурно-спортивних організацій 72000,00 72000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72000,00

 Орган з питань охорони здоров`я 38785700,00 38785700,00 22808000,00 3881800,00 0,00 2858100,00 2828100,00 1155000,00 473500,00 30000,00 0,00 41643800,00
080102 Територіальні медичні об`єднання 38735700,00 38735700,00 22808000,00 3881800,00 0,00 2858100,00 2828100,00 1155000,00 473500,00 30000,00 0,00 41593800,00
081002 Інші заходи з охорони здоров`я 50000,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00

 

Орган праці та соціального захисту населення 
(Міністерство праці та соціальної політики Авто-
номної Республіки Крим, управління (головне 
управління) праці та соціального захисту населен-
ня обласної (Київської, Севастопольської міської) 
державної адміністрації

85059000,00 85059000,00 2168000,00 21000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85059000,00

070303 Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийом-
ні сім ї̀) 790500,00 790500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 790500,00

090201

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поши-
рюється чинність Закону України “Про статус вете-
ранів війни, гарантії їх соціального захисту”, осо-
бам, які мають особливі заслуги перед Батьківщи-
ною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (заги-
блих) осіб, які мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають осо-
бливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам 
(вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які 
мають особливі трудові заслуги перед Батьківщи-
ною, жертвам нацистських переслідувань та реабі-
літованим громадянам, які стали інвалідами вна-
слідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-
комунальні послуги

6000400,00 6000400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6000400,00

090202

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поши-
рюється чинність Закону України “Про статус вете-
ранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особам, 
які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, 
вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) 
осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщи-
ною, особам, які мають особливі трудові заслуги 
перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам 
померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудо-
ві заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацист-
ських переслідувань на придбання твердого палива 
та скрапленого газу

30000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30000,00

090203

Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких 
поширюється чинність Закону України “Про ста-
тус ветеранів війни, гарантії їх соціального за-
хисту”, особам, які мають особливі заслуги пе-
ред Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам 
померлих (загиблих) осіб, які мають особливі 
заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, 
особам, які мають особливі трудові заслуги пе-
ред Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам 
померлих (загиблих) осіб, які мають особливі 
трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам 
нацистських переслідувань та реабілітованим 
громадянам, які стали інвалідами внаслідок ре-
пресій або є пенсіонерами

99000,00 99000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99000,00

090204

Пільги ветеранам військової служби, ветера-
нам органів внутрішніх справ, ветеранам подат-
кової міліції, ветеранам державної пожежної 
охорони, ветеранам Державної кримінально-
виконавчої служби, ветеранам служби цивільно-
го захисту, ветеранам Державної служби спеці-
ального зв`язку та захисту інформації України, 
вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів 
військової служби, ветеранів органів внутрішніх 
справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів 
державної пожежної охорони, ветеранів Держав-
ної кримінально-виконавчої служби, ветеранів 
служби цивільного захисту та ветеранів Держав-
ної служби спеціального зв`язку та захисту ін-
формації України, звільненим зі служби за віком, 
через хворобу або за вислугою років військовос-
лужбовцям Служби безпеки України, працівни-
кам міліції, особам начальницького складу подат-
кової міліції, рядового і начальницького складу 
кримінально-виконавчої системи, особам, звіль-
неним із служби цивільного захисту за віком, 
через хворобу або за вислугою років, та які стали 
інвалідами під час виконання службових 
обов`язків, пенсіонерам з числа слідчих прокура-
тури, дітям (до досягнення повноліття) працівни-
ків міліції, осіб начальницького складу податкової 
міліції, рядового і начальницького складу 
кримінально-виконавчої системи, загиблих або 
померлих у зв`язку з виконанням службових 
обов`язків, непрацездатним членам сімей, які 
перебували на їх утриманні, звільненим з вій-
ськової служби особам, які стали інвалідами під 
час проходження військової служби, батькам та 
членам сімей військовослужбовців, військовос-
лужбовців Державної служби спеціального 
зв`язку та захисту інформації України, які загину-
ли (померли) або пропали безвісти під час про-
ходження військової служби, батькам та членам 
сімей осіб рядового і начальницького складу 
служби цивільного захисту, які загинули (помер-
ли) або зникли безвісти під час виконання служ-
бових обов`язків на житлово-комунальні послуги

500000,00 500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500000,00

Розподіл видатків Тернопільського районного бюджету на 2015 рік

Додаток 3 до рішення Тернопільської районної ради
“Про районний бюджет на 2015 рік”
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090207

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) 
та опікунам (на час опікунства) дітей померлих гро-
мадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською 
катастрофою, на житлово-комунальні послуги

300000,00 300000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

090209

Інші пільги громадянам, які постраждали внаслі-
док Чорнобильської катастрофи, дружинам (чолові-
кам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих 
громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською 
катастрофою

500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

090210

Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захис-
ту рослин, передбачені частиною четвертою статті 
20 Закону України “Про захист рослин”, громадя-
нам, передбачені пунктом “ї” частини першої статті 
77 Основ законодавства про охорону здоров`я, час-
тиною п`ятою статті 29 Закону України “Про культу-
ру”, частиною другою статті 30 Закону України “Про 
бібліотеки та бібліотечну справу”, абзацом першим 
частини четвертої статті 57 Закону України “Про 
освіту”, на безоплатне користування житлом, опа-
ленням та освітленням

1000000,00 1000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

090214 Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв`язку 252400,00 252400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

090215

Пільги багатодітним сім`ям, дитячим будинкам сі-
мейного типу та прийомним сім`ям, в яких не менше 
року проживають відповідно троє або більше дітей, а 
також сім`ям (крім багатодітних сімей), в яких не мен-
ше року проживають троє і більше дітей, враховуючи 
тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на 
житлово-комунальні послуги

1367000,00 1367000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

090216

Пільги багатодітним сім`ям, дитячим будинкам сі-
мейного типу та прийомним сім`ям, в яких не менше 
року проживають відповідно троє або більше дітей, а 
також сім`ям (крім багатодітних сімей), в яких не мен-
ше року проживають троє і більше дітей, враховуючи 
тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на 
придбання твердого палива та скрапленого газу

8000,00 8000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

090302 Допомога у зв`язку з вагітністю і пологами 650300,00 650300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
090303 Допомога до досягнення дитиною трирічного віку 460300,00 460300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
090304 Допомога при народженні дитини 36007000,00 36007000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

090305 Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування 1102000,00 1102000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

090306 Допомога на дітей одиноким матерям 2406400,00 2406400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
090307 Тимчасова державна допомога дітям 700600,00 700600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
090308 Допомога при усиновленні дитини 6000,00 6000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

090401 Державна соціальна допомога малозабезпече-
ним сім`ям 11007800,00 11007800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

090405 Субсидії населенню для відшкодування витрат 
на оплату житлово-комунальних послуг 5000000,00 5000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

090406
Субсидії населенню для відшкодування витрат 

на придбання твердого та рідкого пічного побутово-
го палива і скрапленого газу

46000,00 46000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

090407
Компенсація населенню додаткових витрат на 

оплату послуг газопостачання, центрального опален-
ня та централізованого постачання гарячої води

100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

090413 Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи 
внаслідок психічного розладу 1106600,00 1106600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

091204 Територіальні центри соціального обслуговуван-
ня (надання соціальних послуг) 3000000,00 3000000,00 2168000,00 21000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

091205

Виплати грошової компенсації фізичним особам, які 
надають соціальні послуги громадянам похилого віку, 
інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до са-
мообслуговування і потребують сторонньої допомоги

70000,00 70000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

091207

Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів 
війни і праці, військової служби, органів внутрішніх 
справ та громадян, які постраждали внаслідок Чор-
нобильської катастрофи), на оплату житлово-
комунальних послуг і природного газу

600000,00 600000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

091300 Державна соціальна допомога інвалідам з ди-
тинства та дітям-інвалідам 11185000,00 11185000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

170102 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомо-
більним транспортом окремим категоріям громадян 1263200,00 1263200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Орган з питань культури 11858100,00 11858100,00 7248000,00 1245500,00 0,00 230000,00 117000,00 20000,00 13000,00 113000,00 40000,00
110201 Бібліотеки 3342200,00 3342200,00 2140000,00 202000,00 0,00 45000,00 3000,00 0,00 1000,00 42000,00 40000,00
110202 Музеї і виставки 247200,00 247200,00 144000,00 12000,00 0,00 2000,00 1000,00 0,00 0,00 1000,00 0,00

110204 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади 
клубного типу 5612200,00 5612200,00 3127000,00 908000,00 0,00 43000,00 23000,00 0,00 4000,00 20000,00 0,00

110205 Школи естетичного виховання дітей 2326300,00 2326300,00 1615000,00 116500,00 0,00 140000,00 90000,00 20000,00 8000,00 50000,00 0,00
110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи 330200,00 330200,00 222000,00 7000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Орган з питань надзвичайних ситуацій 97000,00 97000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

210105 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичай-
них ситуацій та наслідків стихійного лиха 97000,00 97000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Фінансовий орган 500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250102 Резервний фонд 500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Всього 217968200,00 217468200,00 83157502,00 13767630,00 0,00 4574500,00 4361500,00 1175000,00 486500,00 213000,00 110000,00

Фінанси ●

Розподіл видатків Тернопільського районного бюджету на 2015 рік
Додаток 3 до рішення Тернопільської районної ради

“Про районний бюджет на 2015 рік”
Продовження. 
Початок на 12 стор.

ПРОДАМ
* 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, 066 
665-36-06.

* мототрактор “Зубр”, 8 кінських 
сил, ціна договірна. Тел. (068) 33-
22-467.

* мотоцикл МТ 10 з коляскою, 
1982 р. в. Тел. (097) 239-86-06.

* земельну ділянку під забудову 
0,15 га, 10 км від  м. Тернополя 
Тел.: (097) 229-43-58, (098) 804-
63-42.

* Москвич 412, 1991 р. в., 
об’єм двигуна 1,38, автопробіг 
120 тис. у доброму стані, 400 у. о. 
Можливий торг. Тел. (098) 592-
71-01, 24-82-34.

* овес в мішках, самовивіз. Тел. 
(067)-49-02-547.

* пшеницю яру, насіннєву, 
Шірокко KWS, перша репродук-
ція, овес голозерний, картоплю 
велику, моркву, буряк столо-
вий. Тел.: (097) 317-15-23, 

(097) 317-10-81. 
* собаку породи карликовий пі-

кенес. Самець попелястого окра-
су. Тел.: (098) 705-79-00.

* УАЗ 1959 р. в., двигун ГАЗ-24. 
6 місць, двохдверний, кузов із ме-
талевою обивкою. Ціна договірна. 
Тел 49-32-81, 067-38-14-441.

* камери до задніх коліс МТЗ, 
ЮМЗ, б/к. Тел.: (097) 317-15-
23.

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

ПОСЛУГИ
* фуршетні столи до  

урочистих подій (серця, лебеді 
тощо), ведучі на весілля, тама-
да, народні обряди. Тел. 098 
592-71-01.

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

* торти на замовлення для 
урочистих подій (весілля, день 
народження, хрестини тощо). 
Тел. (067) 366-15-69.

* виконуємо сантехнічні і  
газозварювальні роботи різної 
складності. Послуги: встановлення 

водонагрівачів, пральних машин, 
кондиціонерів,  лічильників; заміна 
стояків, водопроводу, каналізації, 
опалення. Пенсіонерам та учасни-
кам Великої Вітчизняної війни — 
знижки. Тел. (097)14-86-723. 

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

* цифрова відеозйомка (ве-

сілля, хрестини, перший дзво-
ник, випускний вечір, ювілей), 
тел.: 095-64-03-266, 096-36-17-
373.

* фотозйомка урочистих  
та інших подій вашого життя. 
Недорого, виїзд у села,  
запис на DVD, монтаж фотоклі-
пів. Тел. (0352) 54-11-93.

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

* весільна фотозйомка. Тел.: 

(097) 611-18-79, 49-26-73 (Іван).
* послуги тамади, народні ве-

сільні обряди. Тел. 098 592-71-
01.

* весільний, святковий, вечірній 
макіяж, розпис обличчя, нарощен-
ня вій, стрази, боді-арт. Тел. (067) 
313-58-58. 

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
* загублене пенсійне посвідчен-

ня, видане на ім’я Широка Надія 
Миколаївна, вважати недійсним.

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

Справи приватні ●

Виконком Великогаївської сільської ради вирішив:
1. Затвердити тарифи на виробництво послуг з 

вивезення та зберігання твердих побутових відходів 
за категорією споживачів за 1 метр кубічний, з вра-
хуванням податку на прибуток, у таких розмірах:

— для населення, вивіз ТПВ — 42,60 грн. з ПДВ;
— бюджетні установи, вивіз та зберігання ТПВ — 

46,44 грн. з ПДВ;

— інші споживачі, вивіз та зберігання ТПВ — 50,40 
грн. з ПДВ.

З детальнішою інформацією про структуру тари-
фу та обґрунтування причини зміни тарифів можна 
ознайомитись у Великогаївській сільській раді та у 
ДПФ “Альтфатер Тернопіль”. 

Великогаївський сільський голова  
О. А. КОХМАН.

Буцнівська сільська рада Тернопільського району оголошує 
конкурс на визначення виконавця послуг з вивезення твердих по-
бутових відходів на території села Буцнів Тернопільського району 
Тернопільської області. Документи приймаються протягом 30 ка-
лендарних днів з дня опублікування оголошення за адресою:  
вул. Шевченка, 37, 47730, с. Буцнів, Буцнівська сільська рада Тер-
нопільського району. 

 
Буцнівський сільський голова М. П. МАЦ.

Витяг з рішення виконкому Великогаївської сільської ради 
№18 від 26 лютого 2015 року
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Людина і її справа ● А ви знаєте? ●

Перевірені рецепти ●

Ковбаса домашня 
смажена

1 кг свинини (шия), 1 кг яло-
вичини, 200 г сала, 1 головка 
часнику, 50 г коньяку, сіль, чор-
ний перець, дрібка тертого мус-
катного горіха, майоран, свинячі 
кишки.

М’ясо і сало порізати дуже 
дрібними кубиками, додати ко-
ньяк, сіль, перець, тертий мус-
катний горіх, майоран і вимішу-
вати руками, поки м’ясо не стане 
клейким (не менше 15-20 хв). 
Залишити на годину промарину-
ватися, додати часник і ще раз 
ретельно вимішати. На  
м’ясорубку зі спеціальною на-
садкою для ковбаси одягнути 
кишку і повільно наповнити її 
фаршем (кишка повинна бути на-
повнена не надто туго, тому що 
тріскатиме під час смаження, але 
й без повітряних пухирців. Якщо 
утворився пухирець, слід проко-
лоти його). Кінці кишки зав’язати 
ниткою, а саму кишку перекрути-
ти, формуючи ковбаски потрібної 
довжини. Ковбасу викласти на 
змащену смальцем бляшку і за-
пекти до золотистого кольору в 
духовці, час від часу поливаючи 
соком, що утворився.

М’ясний тандем 
“Великодній”

Потрібно шматок телятини 
прямокутної форми і такий же 
шматок свинини. М’ясо миємо, 
просушуємо паперовим рушни-

ком і надрізаємо впоперек, як 
гармошку, не прорізаючи до кін-
ця. Можна кожен шматок злегка 
відбити. Солимо і перчимо кожну 
частину — і в розрізах, і зовні. 
Додаємо спеції для м’яса, час-
ник. Потім дуже акуратно вклада-
ємо гармошку яловичини в гар-
мошку свинини, викладаємо на 
бляшку і змащуємо майонезом. 
Зверху по всьому м’ясу виклада-
ємо наперед підготовлений гар-
нір. Випікати 40-50 хв. при  
t 180°С.

Для гарніру: натерти на грубій 
тертці дві морквини, 500 г шам-
піньйонів дрібно порізати, 3 ци-
булини — півкільцями. Все  
обсмажити до напівготовності. 
Посолити, поперчити і викласти 
на м’ясо. Зверху посипати тер-
тим сиром і запікати.

Шинка, запечена  
з часником

2,5 кг свинячої шинки, 5-6 
зубчиків часнику, сіль, чорний 
перець.

Сіль змішати з перцем, натер-
ти м’ясо і залишити на годину.  
В м’ясі ножем зробити надрізи і 
нашпигувати часником. На зма-
щену бляшку викласти шинку, 
влити 2-3 ст. л. води і запікати 
при t 220°С. Через 15 хв. темпе-
ратуру зменшити до 150°С. Запі-
кати, поки шинка не за-
рум’яниться, а сік з м’яса не 
стане прозорим. Під час запікан-

ня, шинку поливати соком, що 
виділився.

М’ясний хлібець
1 кг м’ясного фаршу, 6 яєць, 4 

скибочки батона, 4 ст. л. кетчупу, 
1 ч. л. меленої солодкої паприки, 
1 пучок зелені петрушки, 1 цибу-
лина, сіль, перець, дрібка терто-
го мускатного горіха.

Батон замочити в молоці, від-
тиснути і змолоти на м’ясорубці 
разом з цибулею. 3 яйця зварити 
і дрібно посікти разом з петруш-
кою. Змішати фарш, змелений 
батон з цибулею, сіль, перець і 3 
сирі яйця. Розділити масу навпіл. 
До однієї частини додати папри-
ку і кетчуп. До другої — посічені 
яйця і петрушку. В змащену олі-
єю бляшку викласти масу з яйця-
ми та петрушкою і накрити фар-
шем з кетчупом і паприкою. Ви-
пікати при t 180°C близько годи-
ни. Хлібець охолодити і порізати 
шматочками. 

Рулет  
по-тернопільськи
1 кг яловичини, 400 г свинини, 

3 зубчики часнику, цибуля, ко-
рінь петрушки.

Яловичину зачистити, краї 
підрізати, надаючи форми ква-
драта, посолити і поперчити. 
Свинину нарізати тоненькими 
смужками, натерти вичавленим 
часником, спеціями і рівномірно 
розподілити по всьому квадрату 
яловичини. Згорнути рулетом, 
перев’язати міцною ниткою і за-
лишити на 1,5 год. на холоді. 
Додати корінь петрушки, цибу-
лю, сіль, спеції і запекти. Пода-
ють як холодну страву.

Відбивні  
по-домашньому

800 г свинячої вирізки, 400 г 
цибулі, 400 г печериць, 200 г 

твердого сиру, 300 г майонезу, 
100 г сметани, сіль, перець, ме-
лений коріандр.

М’ясо нарізати впоперек во-
локон, відбити, посолити, попер-
чити. Цибулю нарізати півкільця-
ми, гриби — шматочками. Гриби 
обсмажити в олії. На дно добре 
змащеної бляшки викласти цибу-
лю, полити майонезом. Потім — 
шар м’яса, знову — майонез. На 
м’ясо викласти гриби, полити їх 
сметаною і притрусити коріан-
дром. Усе посипати тертим си-
ром і запікати при t 170-180°С 
приблизно годину.

М’ясний рулет  
з фаршем і яйцями

1 кг свинячої вирізки, 500 г 
м’ясного фаршу, 4 яйця, 150 г 
тертого твердого сиру, 2 цибули-
ни, 250 мл червоного сухого ви-
на, 3 зубчики часнику, олія, сіль, 
перець, зелень.

Цибулю і часник дрібно по-
сікти або змолоти на м’ясорубці. 
Змішати разом фарш, цибулю, 
часник, яйце, тертий сир та сі-
чену зелень, посолити і попер-
чити. Круто зварені яйця почис-
тити і порізати кружальцями. 
Свинячу вирізку помити, обсу-
шити, розрізати поздовж, злег-
ка відбити, посолити, поперчи-
ти і змастити олією. На м’ясний 

пласт викласти фарш і покрити 
зверху кружальцями яйця. Згор-
нути все рулетом, зв’язати міц-
ною ниткою, викласти у змаще-
ну форму, полити вином і запі-
кати при t 180°С 20 хв. Зменши-
ти температуру до 160°С і запі-
кати ще годину, час від  
часу поливаючи соком, що  
утворився.

Холодець з курки

На 1 кг курки — 3 яйця, 40 г 
ріпчастої цибулі, 70 г моркви, 20 
г желатину, 1 лавровий листок, 
0,25 г перцю, сіль.

Обчищену і промиту курку 
розрізати на частини, залити хо-
лодною водою (на 1 кг курятини 
— 1,5 л води) варити 1,5-2 год. 
Додати цибулю, моркву, лавро-
вий листок, перець, сіль і варити 
на повільному вогні до готовнос-
ті курки. Вийняти з курки кістки і 
нарізати невеликими шматочка-
ми. Желатин попередньо замо-
чують у воді, а потім розчиняють 
у процідженому курячому буль-
йоні. На дно форми або сотей-
ника кладуть нарізані варені  
яйця і фігурно нарізану моркву, 
зверху кладуть нарізану курку, 
заливають охолодженим буль-
йоном із желатином і ставлять у 
холодне місце для застигання. 
Перед подачею холодець з фор-
мою занурюють на декілька се-
кунд у теплу воду і викладають 
на тарілку нижньою частиною 
догори.

М’ясні страви на Великдень

Надія СВОРИНЬ. 
Фото Галини ЮРСИ.

Вдивляюсь у полотна тер-
нопільської художниці 
Світлани Шинкаренко 
“Пробудження” (на старій 
вербі  розпускаються ко-
тики…), “Спогади про 
Крим” ( м’які хвилі огорта-
ють узбережжя…), “Зимо-
ва тиша” (засніжена, по-
крита льодом річечка…), 
“Теплі барви осені” (бар-
висті квіти та достиглий,  
розрізаний гарбуз…) та ін-
ші картини й поринаю у 
світ краси, створеної Все-
вишнім, та уміло перене-
сеної на полотно талано-
витою людиною. Виставка 
художниці – це гарна на-
года побувати одразу у 
всіх порах року – зимі, 
весні, літі та осені. 

Це невичерпне джерело жит-
тєдайної насолоди для душі, яка, 
незважаючи на життєві пробле-
ми та негаразди, завжди прагне 
поринути увись та пізнати щас-
тя. Саме таку насолоду для душі 
несуть роботи художниці Світла-
ни Шинкаренко, які мали змогу 
переглянути ті, хто побував    
протягом місяця, починаючи з 4 
лютого, у Тернопільській облас-
ній бібліотеці для молоді.  

На відкриття експозиції при-
йшли та виступили, давши ви-
соку оцінку 32 мистецьким ро-
ботам художниці, заслужені ху-
дожники України Ярослав Оме-
лян і Володимир Якубовський,  
члени Національної спілки ху-
дожників України Володимир 
Чорнобай, Олег Курдибаха, ві-
домі тернопільські художники 
Наталія Бесараб та Юрій Чу-
мак, заслужений майстер на-

родної творчості Антон Гриб, 
члени Тернопільської міської 
громадської організації “Спілка 
Чорнобиль” та об’єднання ху-
дожників “Первоцвіт”.

З полотнами Світлани Шин-
каренко ознайомились учні тер-
нопільських шкіл, які залишили 
у книзі відгуків свої теплі та 
щирі слова.

Цікаво, що народилася ху-
дожниця у Вільнюсі (Литва), де 
провела дитинство та юність. 
Після закінчення художньої шко-
ли навчалась у Санкт-Петербурзі 
у художньо-графічному педаго-
гічному училищі. Довгий час жи-
ла у Прип’яті, а з 1986 року до-
ля закинула до Тернополя, де 
живе та творить до цього часу.   
Полотна Світлани Шинкаренко  

демонструвались на 25 худож-
ніх виставках, в тому числу 
трьох персональних, починаючи 
з 1962 року, у Санкт-Петербурзі, 
Красноярську, Прип’яті, Терно-
полі, Києві. Художниця виконує 
свої роботи у техніках олійний 
живопис, акварель, монотипія.

“Краса врятує світ” — напи-
сав Федір Достоєвський у сво-
єму відомому творі, і цим ви-
словом послуговуються тоді, 
коли бачать витончені творіння, 
які переживуть автора і  
зможуть робити кращими душі 
тих, хто їх побачить.  Це  можна 
сказати і про художні полотна 
Світлани Шинкарук. Її картини 
дуже світлі, добрі, відкривають 
у людині найшляхетніші  
почуття.

Пори року у житті  
Світлани Шинкаренко

Тернопільська художниця Світлана Шинкаренко  
на відкритті персональної виставки  

у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді.

Зірочки, черепашки, кільця, 
спіралі, спагеті, вермі-
шель... Форм багато, а си-
ровина — одна! Борошно і 
вода — це все, що має бути 
в класичній локшині. Але 
один виріб може бути ко-
рисним, а інший — навпаки, 
призводить до ожиріння і 
шкодить здоров’ю. Причина 
— в борошні, з якого ро-
блять цей продукт.

І с н у ю т ь 
три групи 
локшини: А, 
Б і В. Локши-
ну групи А 
виробляють 
з борошна, 
яке отриму-
ють із твер-
дих сортів 
пшениці. Во-
на може бути 
вищого, пер-
шого і друго-
го гатунків. Локшину групи Б ви-
робляють із борошна м’яких сор-
тів пшениці, вона може бути ви-
щого і першого гатунків. Локши-
ну групи В роблять з того ж бо-
рошна, з якого печуть хліб (з 
м’яких сортів пшениці). Вона та-
кож може бути вищого і першого 
гатунків. Якщо під час виготов-
лення локшини застосовуються 
додаткові види сировини, то їх 
назва також вказується у марку-
ванні, до прикладу, яєчна локши-
на тощо. 

Найякіснішою визнається лок-
шина групи А. Такий продукт не 
розварюється, не злипається і 
добре зберігає свої колір та фор-
му. Але і коштує він дорожче, ніж 
локшина інших груп. Представ-
ники групи Б належать до “се-
реднього” класу. Група В — це 
найдешевша локшина. Гатунок 
свідчить не про якість макарон-
них виробів, а про сорт борошна, 

з якого вони зроблені. Напис 
“вищий сорт” на дешевих ріжках 
групи В означає лише, що вони 
зроблені з хлібопекарського бо-
рошна вищого сорту — рафінова-
ного і позбавленого майже всіх 
корисних речовин.

Ще варто сказати кілька слів 
про локшину швидкого приготу-
вання. Це такий вид макаронних 
виробів, які пройшли спеціальну 
обробку. Завдяки такій обробці 

л о к ш и н а 
м о ж е 
ш в и д к о 
ставати їс-
тівною піс-
ля контак-
ту з гаря-
чою во-
дою. Про-
те варто 
зверну ти 
увагу на 
те, що час-
то для до-
ся гнення 

такого ефекту виробники вико-
ристовують модифікований крох-
маль та інші домішки, тому уваж-
но читайте склад. Також слід 
відзначити, що не варто боятися 
такого барвника як каротин, — 
він натуральний і нешкідливий.

Якщо ж макаронні вироби по-
фарбовані в зовсім незвичні ко-
льори — також подивіться на 
склад. Можливо, це все нату-
ральна добавка. Так, до прикла-
ду, зеленуватою локшина стає за 
рахунок додавання шпинату, а 
червоною її робить сік буряка.

Якщо в локшині є білі цятки, 
це свідчить про погано розміша-
не тісто, а отже — про порушення 
технології приготування.

Локшину, яка сильно кришить-
ся, має бруднуватий сірий або 
жовтий кольори, купувати не слід 
— вона висушена без дотриман-
ня всіх технологій і при варінні 
перетвориться на кашу.

Обираємо 
“правильну” локшину
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Усміхніться

Відповіді на кросворд,  
вміщений у №9 

від 6 березня 2015 року.

— Татку, а скільки років ти вже  
одружений? 

— Шість, синку. 
— А скільки тобі ще залишилось? 

— Мамо, я знову закохалася! 
— Знову? Донечко, досить. Ти вже за-

кохалася в десяту пару туфель у цій крам-
ниці. 

— Ти так схудла! Це нова дієта? 
— Так, морква, буряк і картопля. 
— А що ти робила, варила чи смажи-

ла? 
— Сапала, а згодом — копала. 

— Я з такою дівчиною познайомився: 
очі, як сливи, щічки, як персики, губки, як 
вишні. Може, це любов? 

— Ні, це авітаміноз. 

— У вас горілка є? 
— А тобі 18 є? 
— А у вас ліцензія є? 
— Ну, добре, чого завівся одразу? 

Дружина будить чоловіка посеред ночі: 
— Що трапилось? 
— Як ти можеш спокійно спати, отриму-

ючи таку маленьку зарплату? 

Весільний марш Мендельсона непоміт-
но, але впевнено і безповоротно перетво-
рюється в “Марш чистити картоплю! Марш 
мити посуд! Марш винести сміття!”. 

— Тобі які жінки подобаються — розум-
ні чи гарні? 

— Ні ті, ні інші. Мені потрібна тільки ти!

Гороскоп ●

Виходить  
з березня 1967 року.

Засновник — Тернопільська 
районна рада
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Протягом тижня найголовнішою для біль-
шості Овнів залишатиметься фінансова тема. 
Для одних ймовірна серйозна ділова розмова 
із досвідченою людиною, а іншим, можливо, 
доведеться повернутися до якоїсь незавер-
шеної справи. Ближче до вихідних вам по-
щастить вирішити ряд складних питань і роз-
ставити всі крапки над “і”, хоч декому це буде 
нелегко. Будьте обережні за кермом та під 
час роботи з механізмами.

У першій половині тижня матимете справу 
з особою чи організацією, що не афішує сво-
єї діяльності, можлива розмова з людиною 
високого духовного рівня. В цілому тиждень 
обіцяє бути плідним. Будете активними у всіх 
сферах життя. У другій половині цього періо-
ду є імовірність суперечки чи розмови, яка не 
буде приємною для обох сторін. Намагайтеся 
не зіпсувати комусь настрій.

Дехто спробує розпочати нову справу, в 
якій не останню роль відіграє хтось з най-
ближчого оточення. Можна сподіватися на 
моральну чи фінансову підтримку з боку дру-
зів, перевірених часом. Дехто буде мати 
справу з документами секретного характеру, 
доведеться розпланувати досить непросту 
справу. 19-20 березня буде меншим психо-
логічне навантаження.

Тиждень подарує багатьом шанс піднятись 
на щабель вище в соціальному плані. Хтось із 
впливових людей допоможе вам досягти по-
ставленої мети. Сприятливий час для тих, хто 
займається науковими дослідженнями або 
проводить якісь реформи чи зміни у своєму 
оточенні. Стосунки з друзями обіцяють бути 
гармонійними. Однак у деяких випадках не-
обхідна вимогливість і принциповість.

Початок тижня декого з Левів може дуже 
засмутити, вони можуть потрапити в якусь 
екстремальну ситуацію. Можливо, вам знадо-
биться допомога старшої за віком людини. 

Хороший час для спілкування з людьми, що 
мають високий інтелектуальний і духовний 
рівень. У другій половині тижня є ймовірність 
конструктивної розмови з керівництвом або 
родичем.

Необхідно буде повернутися до вирішен-
ня якоїсь проблеми, якій у свій час не приді-
лили достатньо уваги. Щось необхідно буде 
проаналізувати і зробити рішучі кроки у по-
трібному напрямку. Можуть виникнути нові 
проблеми зі здоров’ям. Намагайтеся уника-
ти конфліктів. У другій половині тижня дехто 
отримає інформацію, що стосується закор-
донних тем, або звістку від родичів. Оточую-
чим буде важко змінити вашу позицію в яко-
мусь питанні, хоча сил вони докладуть для 
цього чимало.

У перші дні тижня можуть очікувати якісь 
зміни, пов’язані з роботою або здоров’ям. 
Якщо ви зумієте зберегти душевну рівновагу, 
то є шанс успішно подолати цей період часу. 
Досить непоганий час для зміцнення власно-
го авторитету у колі однодумців чи співробіт-
ників. Наприкінці тижня ймовірне виникнення 
екстремальної ситуації, яка вимагатиме при-
йняття в якомусь плані непопулярного рішен-
ня, розумової стійкості та принциповості.

Зможете вирішити цілу низку питань, що 
стосуються найближчих вам людей. Емоцій-
на рівновага може бути порушена через 
якісь розбіжності у поглядах чи любовні ка-
призи партнера. Вимальовуються непогані 
перспективи на роботі, ви можете поступо-
во, але впевнено наблизитися до поставле-
ної мети, зайняти більш високе місце. У дру-
гій половині тижня можлива серйозна роз-
мова, що стане причиною зрушення якоїсь 
важливої справи.

У першій половині тижня бажано бути 
більш стриманими у стосунках з рідними. На-
магайтеся не конфліктувати, зберегти емо-
ційну рівновагу. У протилежному випадку си-
туація може стати неконтрольованою. У се-

реду і четвер є можливість приємно провести 
час у колективі приємних вашому серцю лю-
дей. Якщо раніше були якісь негаразди з мо-
лодим поколінням, то це найкращий момент 
для налагодження сімейної гармонії.

Початок тижня готує численні контакти з 
людьми, дехто із них займе ворожу до вас по-
зицію. Можливе отримання інформації або 
повідомлення, необхідних для вашої роботи 
або професійного зростання. Можна сміливо 
розраховувати на підтримку близьких і дале-
ких родичів. Особливо успішною буде робота, 
пов’язана якимось чином з помешканням, не-
рухомістю. Наприкінці тижня випаде нагода 
виділити час для свого хобі.

З перших днів вас очікує пожвавлення у 
всіх справах, які безпосередньо торкаються 
вашого фінансового і матеріального благопо-
луччя. Можливо, необхідно буде витратити 
певну суму грошей з перспективою отримати 
прибуток у кілька разів більший за вкладену 
суму. Багатьом пощастить отримати прихиль-
не ставлення від важливих для вас людей, 
зміцнити свій авторитет. Можлива робота з 
великим обсягом інформації.

Почата справа може на певний проміжок 
часу вивести багатьох зі стану емоційної рів-
новаги. Дехто може сам зіпсувати настрій 
близьким та рідним, а то й просто випадко-
вим людям. Спостерігатиметься висока чут-
ливість до зовнішніх “подразників”, особливо 
в середині тижня. Фінансове становище обі-
цяє стати кращим вже до вихідних, очікуйте 
якесь надходження до сімейного бюджету. 
Весело і приємно проведе час той, хто цього 
дуже хоче.

від Івана Круп'яка з 16 по 22 березня

СТРІЛЕЦЬ (ЖОВНІР) 
(23.11 — 21.12)

СКОРПІОН (ЗЕМЛЕДУХ) 
(24.10 — 22.11)

Астрологічний прогноз

ТЕЛЕЦЬ (ТУР) 
(21.04 — 20.05)

БЛИЗНЮКИ (ДВІЙНЯТА) 
(21.05 — 21.06)

РАК (ЧИСТОВОД) 
(22.06 — 22.07)

ТЕРЕЗИ (КАНТАР) 
(24.09 — 23.10)

ВОДОЛІЙ (ВОДОНОС) 
(21.01 — 19.02)

РИБИ 
(20.02 — 20.03)

ОВЕН (БАРАН)
(21.03 — 20.04)

КОЗЕРІГ (ЦАПОК) 
 (22.12 — 20.01)

ЛЕВ (ЗВІРОЦАР) 
(23.07 — 23.08)

ПАННА (ХЛІБОНОША) 
(24.08 — 23.09)
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Вітаємо! ●

Революція Гідності ●

Ольга ТОПОЛЬНИЦЬКА, 
педагог-організатор  

НВК “Дичківська  
ЗОШ І-ІІ ст. — ДНЗ”.

Віра, надія та любов — три 
основні Божі чесноти. Вони 
мали б бути фундаментом 
нашого життя, основою сві-
тогляду, через яку ми мали б 
сприймати усе довкола. Та 
чомусь, на жаль, у сучасному 
світі часто панують зовсім 
протилежні настрої. Безвір’я, 
безнадія, ненависть, які ве-
дуть цілі народи до загибелі. 
На щастя та з Божої ласки, 
завжди є серця, вірні Гос-
поднім настановам. Ті, які 
готові показати іншим шлях 
до світла, правди та істинної 
свободи.

Небесна Сотня. Події, які від-
бувалися на головному Майдані 
України з грудня 2013 по лютий  
2014 року явили нам цих героїв.

Ким були? До чого прагнули? 
Звичайні люди, мирні громадяни, 
які вийшли на так званий Євромай-
дан, щоб відстояти своє право на 
мрію. Учителі та студенти, підпри-
ємці та журналісти, вчені та акаде-
міки, художники та музиканти, гро-
мадські діячі та прості робітники. 
Люди, які жили у різних куточках 
України. Такі, здавалося б, різні… 
Але — ні! Вони були схожими між 
собою. Дуже схожими! Схожими 
серцями, в яких, наперекір 
безвір’ю, безнадії та ненависті, що 
нав’язуються нам духом цього сві-
ту, жили віра, надія та любов. Віра 
— у перемогу добра над злом, 
правди — над неправдою та крив-
дою. Надія — на краще майбутнє 
для своєї країни, своїх дітей. Лю-
бов — до України, справжніми си-
нами якої вони були, є і будуть.

Нелегко плекати ці Божі чесно-
ти у своєму серці у наш час. У час, 
коли всі так звикли до тієї вдава-
ної стабільності та бояться її втра-
тити. Звикли до неправди, яка 

панує всюди настільки, що її вже 
давно приймають за правду.  Зви-
кли до злочинів, які наш зазомбо-
ваний мозок вже вважає за норму. 
А найголовніше: нас уміло пере-
конують, що це все добре і вза-
галі нічого змінити неможливо.

Повстати проти системи циніч-
ної брехні та фальші є неабияким 
подвигом. На нього здатні тільки 
справжні герої. Встати, розпра-
вивши плечі, і голосно сказати: “Я 
не згоден!”, а не перешіптуватися 
по закутках, шукаючи винних.

Саме так вчинили воїни Не-
бесної Сотні. Вони вирішили, що 
краще вмерти за правду, ніж все 
життя жити у брехні. Не чекали, 
поки зміниться “хтось” чи “щось”. 
Не надіялися на “когось”. Не хо-
валися за чужими спинами чи 
“сотнею виправдань”. Вони поча-
ли із себе змінювати цей світ із 

думкою: “Як не я — то хто ж”. 
Не залишилося жодної людини, 

байдужої до героїв, які пожертву-
вали своїм життям за нас. Не ви-
няток і ми! 

У НВК “Дичківська ЗОШ І-ІІ ст. 
— ДНЗ” 20 лютого вшанували цих 
відважних, сильних духом, героїв 
наших днів, героїв, які будуть на 
устах наших дітей, онуків. Саме 
вони боролися за нашу свободу, 
вірили, що зможуть добитися кра-
щого майбутнього для України!

Учні разом із вчителями перед 
школою виклали зі  свічок “Слава 
героям!”. Було опущено прапор і 
пов’язано на нього чорну стрічку. 
Розпочали зі слів директора шко-
ли Андрія Богдановича Романюка, 
який згадав минулорічні події. 
Вшанували загиблих хвилиною 
мовчання. Діти 3-4 класів розпо-
відали вірші, співали пісні, які в 

серцях викликали сум, а на очах 
з’являлися сльози. Перед почат-
ком заходу була похмура погода, 
але поступово на небі з’являлося 
сонечко. Під час виконання пісні 
“Кленова балада”, яку виконували 
завідуюча клубом с. Дичків Ольга 
Євгенівна Романюк та Іванна Сте-
панівна Коляса, почав накрапати 
дощ. Плакали вчителі, діти, і ніби 
плакали з неба наші герої, хлопці, 
які загинули. 

На завершення прозвучав Дер-
жавний гімн України. Проникливо 
прозвучали слова:

“Ти пробач мені, мамо, 
за гіркії сльози,

За той біль, і той жаль, 
що я наробив.

Я ж хотів лише миру, 
добра і свободи…

А мене за це ворог 
безжалісно вбив!!!”

А вони вірили
Пам’яті героїв Небесної Сотні

Так вшанували героїв Небесної Сотні  
у НВК “Дичківська ЗОШ І-ІІ ст. — ДНЗ”.

Порубана, але не вбита,
Замулена, але жива.
Моя ти мово сумовита,
М’яка, з вербового шитва.

Так  розпочався виховний за-
хід у НВК “Великобірківська 
ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія імені 
Степана Балея” на тему: 
“Мова – душа народу”. Діти 
розповідали про нелегкий 
шлях рідної мови, її поневі-
ряння у своїй державі та ви-
словлювали сподівання, що 
українська мова займе гідне 
місце серед європейських 
мов.

Прозвучали поезії, які прослав-
ляють рідну мову, а молодша гру-
па ансамблю “Калиновий цвіт” за-
милувала усіх чарівною піснею.

Ми — українці. Живемо у вільній 
незалежній державі Україні. Роз-
мовляємо рідною державною мо-
вою. А вона у нас красива і багата, 
мелодійна і щира, як і душа нашо-
го народу.

Земля українська стародавня, 
така ж давня і наша мова. Учені 
довели, що вік нашої мови — 7 ти-
сяч років. З покоління в покоління, 
в часи розквіту та падіння переда-
вали нам предки цей скарб. Народ 
плекав рідну мову у піснях, леген-
дах, переказах і передавав від ро-
ду до роду, щоб не загинула.

Для нас рідна мова — це не 
тільки дорога спадщина, яка 
об’єднує в собі народну мудрість, 
вироблену десятками й сотнями 
поколінь. Це наша гордість, бо 
все, що створено нею, увійшло в 
скарбницю загальнолюдської 
культури.

Ушинський сказав: “Відберіть 

мову — і народ уже більше не 
створить її. Нову батьківщину на-
віть можна створити, а мову — ні-
коли; вимерла мова в устах народу 
— вимер і народ”. І тому, напевно, 
стільки літ чужинці прагнули забо-
ронити нашу мову, нав’язували 
свою культуру і свою владу.

Факти вражаючі: 270 років по-
спіль чужинці намагалися знищи-
ти українську мову, а разом з 
нею і український народ, прагну-
ли, аби він був покірним рабом 
без мови, без усної народної 

творчості, тобто, без коріння  
роду нашого.

Сьогодні ми живемо у дуже не-
простий час. Над нами нависла 
загроза страшної біди — воєнні дії 
на сході нашої держави та прояви 
тероризму в східних областях 
України. І саме зараз ми повинні 
об’єднатися заради спільної мети 
— не допустити знищити свою 
батьківщину, свою мову, свою  
гідність.

Ми віримо, що мине час, і все 
у нас буде добре. Адже ми живе-

мо на чудовій, багатій, мальовни-
чій землі — на нашій славній 
Україні. Тут жили наші прадіди, ді-
ди, тут живуть наші батьки, тут 
корінь роду українського, що ся-
гає сивої давнини. І негоже, про-
сто соромно бути поганими на-
щадками у таких великих і слав-
них батьків.

Виховний захід підготували та 
провели педагог-організатор  
Людмила Івасечко, вчитель музи-
ки Наталія Грицан та учні 3-Б, 
6-А, 7-А, 7-Б, 8-А, 10-А класів.

Шкільний меридіан ●

Мова – душа народу

Учасники виховного заходу “Мова — душа народу”  
у НВК “Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ст. — гімназія імені Степана Балея”. 

Щиро вітаємо 
з днем народжен-
ня голову прав-
ління ПАТ “Терно-
пільміськгаз”, за-
служеного пра-
цівника сфери 
послуг України, 
депутата Тернопільської районної 
ради Володимира Леонідовича 
БОБРІВЦЯ. Хай Ваша невичерпна 
енергія та досвід і надалі служать 
людям та розвитку галузі. Бадьо-
рості духу, снаги і натхнення Вам 
на многії літа!

Хай Вам щасливо стеляться дороги,

Життя, неначе щедрий сад, цвіте,

Хай обминають прикрощі й тривоги, 

А в долю світить сонце золоте!

З повагою — колектив  
ПАТ “Тернопільміськгаз”.

Вітаємо з днем народження го-
лову правління ПАТ “Тернопіль-
міськгаз” Володимира Леонідо-
вича БОБРІВЦЯ. Зичимо міцного 
здоров’я, професійних успіхів, гар-
ного настрою, благополуччя в ро-
дині, щирих та надійних друзів! 

Бажаємо миру і світлої долі,

Здоров’я, натхнення і сили доволі,

Творчого вогнику, віри й наснаги,

Бадьорості духу, людської поваги.

На довгих стежках життєвої ниви

Будьте завжди здорові й щасливі!

З повагою — колектив  
редакції газети  

“Подільське слово”.

Вітаємо з днем народження за-
ступника головного лікаря ТРТМО 
з лікувальної роботи Віталія  
Михайловича САХАНА.

Шановний Віталію Михайлови-
чу! Прийміть щирі побажання міц-
ного здоров’я, сімейної злагоди та 
добра, успіхів на професійній ниві. 

Бажаємо Вам, щоб надії збувались,

Щоб друзі хороші в житті зустрічались,

Щоб стіл був багатий і затишно в хаті,

Хай дні Ваші будуть веселі, як свято.

Від щирого серця Вам щастя й любові,

Нехай Вам таланить і будьте здорові!

 З повагою – колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Вітаємо з днем народження  
Великоглибочецького сільського 
голову Богдана Володимировича 
ЗАКІТНЮКА.

Щастя, радості, добра,

Здоров’я, успіхів, тепла,

Благополуччя та достатку,

Щоб справи всі були в порядку.

Хай усміхається життя

Та кращим буде майбуття.

З повагою – колектив 
Великоглибочецької сільської 

ради, депутатський корпус, 
виконком.

Вітаємо з днем народження де-
путата Великоглибочецької  
сільської ради Лілію Ярославівну 
БОЙКО.

Нехай здоров’я завжди добрим буде,

Хай у роботі ладиться усе,

За справи добрі хай шанують люди,

В сім’ю хай доля затишок несе.

 З повагою – колектив 
Великоглибочецької сільської 

ради, депутатський корпус, 
виконком.

Колектив Шляхтинецької ЗОШ 
І-ІІ ступенів ім. О. Г. Барвінського 
вітає з днем народження заступ-
ника директора з навчально-
виховної роботи Оксану  
Степанівну ГУЦАЛЮК.

Достатку в домі Вам рікою,

В родині – злагоди й тепла,

В душі і серденьку – спокою, 

Здоров’я, щастя і добра!

Вітаємо з днем народження 
найріднішого в світі дідуся, батька, 
чоловіка Мирослава Миколайо-
вича БАРАНА із с. Смиківці Терно-
пільського району.

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 любов’ю і повагою – онуки 
Ольга і Андрій, дочка Оксана, 

зять Юрій, дружина Ганна.


