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Дорогою спасіння

22 березня вулицями села  
с. Ступки вперше пройшов 
Хресний хід. На Хресну дорогу 
прийшло багато молодих лю-
дей, дітей і дорослих, які по-
жертвували своїм часом, щоб 
пережити з Ісусом Христом  
Його муки і смерть.

Хода розпочалась від  капли-
ці Матері Божої, що знаходить-
ся біля Ступківського цілющого 
джерела, спільною молитвою 
духовного наставника о. Андрія 
Марчука і парафіян за мир і 
спокій в Україні. Розпочати 
Хресний хід, тримаючи хресне 

знамення на плечах, надали 
право почесному жителю  
с. Ступки Олегу Івановичу  
Караванському, його сину  
Володимирові і Ступківському 
сільському голові Петру Фили-
моновичу Куцю. Наступні стації 
хрест несли молодь села, мо-
литовні спільноти “Вервиця” і 
“Матері в молитві”, представ-
ники освітньої і медичної сфе-
ри, церковне братство і се-
стринство.

На жаль, маршрут ходи не 
зміг охопити всі вулиці села, 
та, все ж, він проходив уздовж 
головних доріг і визначних 
місць села.

Роздуми на кожній стації бу-
ли настільки глибокими, що 

здавалось, йдемо вуличками 
Єрусалиму, крок за кроком під-
німаємось за Христом аж на 
гору Голгофу.

Але життя у часі крутиться, 
мов колесо, тому що так, як Ісус 
віддав життя за нас, грішних 
людей, так і ми, люди, сьогодні 
віддаємо життя за вільну країну 
— Україну. Кожен із присутніх у 
цій молитві-ході співпереживав 
за муки і пройдений тернистий 
шлях Ісуса, який привів його до 
воскресіння, і молитвою проси-
ли Бога ласки, сили, терпіння 
для наших героїв — патріотів, 
які, дивлячись смерті в очі, за-
хищають нас від ворога — оку-
панта, віддаючи найдорожче, 
що у них є — життя за мрію, ба-

жання жити у вільній країні. Мо-
лилися за їхніх опікунів — во-
лонтерів, простих людей, які, як 
Матір Божа, супроводжують і 
підтримують духовно і матері-
ально патріотів на тій тернистій 
дорозі. Так, питань багато, а 
відповіді немає, тому залиша-
ється лише молитва і надія на 
Бога.

Завершилася Хресна хода у 
храмі Різдва Пресвятої Богоро-
диці. Отець Андрій подякував 
парафіянам за те, що, незважа-
ючи на холодний вітер, пере-
жили з Христом важкі хвилини 
Його страждань. Нехай ця 
Хресна дорога стане для нас 
доброю щорічною традицією 
єдності, добра та любові.

Хресна хода громади села Ступки Тернопільського району в неділю 22 березня 2015 року.

Уляна ЗОЛОТНИК, 
завідуюча бібліотекою-філією с. Ступки,  

Наталія КОНЕТ, 
бухгалтер Ступківської сільської ради. 

Фото Анатолія БУТКОВСЬКОГО.

Х
ресна дорога – це дорога терпіння і болю, свідчення 
безмежної любові Христа до нас. У час Великого 
посту кожен намагається по-своєму співстраждати з 
терплячим Ісусом, щоб хоч чимось уподібнитись до 

Нього.

26 березня німецький Бун-•	
дестаг ратифікував Угоду про 
асоціацію України з ЄС. Про 
це у Twitter написав посол 
України в Німеччині Андрій 
Мельник. На запрошення го-
лови Бундестагу Норберта 
Ламмерта до Німеччини на 
засідання прибув голова Вер-
ховної Ради Володимир Грой-
сман. Про це йдеться у його 
повідомленні на сторінці у 
Facebook. 

25 березня Президент •	
України Петро Порошенко 
підписав закон “Про чисель-
ність Збройних сил України”, 
який був ухвалений Верхо-
вною Радою 5 березня ц. р. 
Законом №235-VIII затвер-
джено чисельність ЗСУ у кіль-
кості, яка не перевищує 250 
тис. осіб, у тому числі 204 
тис. військовослужбовців. Ра-
ніше Верховною Радою була 
затверджена чисельність 

Збройних сил у межах 184 
тис. осіб. Однак із початком 
особливого періоду, врахову-
ючи загрози національній 
безпеці України у воєнній 
сфері, у ЗСУ формуються 2 
управління оперативних ко-
мандувань, 11 бригад, 4 пол-
ки, 18 батальйонів, 16 окре-
мих рот та 13 взводів різного 
призначення.

24 березня Президент •	
України Петро Порошенко 

своїм указом утворив Раду з 
фінансової стабільності, ме-
тою якої є забезпечення своє-
часного виявлення і мініміза-
ції ризиків, що загрожують 
стабільності банківської та фі-
нансової системи держави. 
Рада з фінансової стабільнос-
ті покликана виявляти, аналі-
зувати, здійснювати оцінку та 
моніторинг поточних та потен-
ційних зовнішніх і внутрішніх 
загроз, системних ризиків для 

фінансової системи держави 
з метою виявлення ознак не-
стійкого фінансового стану 
банківської системи, а також 
обставин, які загрожують ста-
більності банківської та фі-
нансової системи держави.

27 березня національна •	
збірна України з футболу зі-
грає на виїзді в рамках від-
бору до Євро-2016 зі збірною 
Іспанії. Початок матчу о 21.45 
за київським часом. 

Жовтнева ЗОШ І-ІІ ст. 
буде носити ім’я 

Володимира Гарматія.



2 П’ятниця, 27 березня 2015 року Панорама подій

20 березня перший заступ-
ник голови Тернопільської 
р а й д е р ж а д м і н і с т р а ц і ї  
Богдан Лихий та голова 
Тернопільського обласного 
відділення всеукраїнської 
асоціації сільських і селищ-
них рад, Байковецький 
сільський голова Анатолій 
Кулик побували з робочим 
візитом в Івано-Франківську. 
Представники Тернопіль-
ського району взяли участь 
у IV регіональному кругло-
му столі з питань децентра-
лізації влади, який відбувся 
за підтримки Швейцарсько-
українського проекту  
“Підтримка децентралізації 
в Україні” DESPRO та Уряду 
Великобританії. Ми запро-
сили першого заступника 
голови Тернопільської  
р а й д е р ж а д м і н і с т р а ц і ї  
Богдана Лихого розповісти 
читачам газети “Подільське 
слово” про результати цієї 
зустрічі.

— Богдане Петровичу, які 
актуальні питання були озву-
чені під час круглого столу в 
Івано-Франківську? 

— У цьому заході взяли 
участь представники з  
Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та 
житлово-комунального госпо-
дарства, Міністерства фінансів, 
Міністерства охорони здоров’я, 
Міністерства освіти, Державної 
фіскальної служби, представ-
ники обласних, районних, місь-
ких, селищних, сільських рад.  
У рамках дискусії обговорено 
проекти змін, які на часі в про-
цесі впровадження децентралі-
зації, та методику добровільно-
го об’єднання територіальних 
громад, шляхи її реалізації. 
Окрім того, йшлося про осо-
бливості фінансування видатків 
на охорону здоров’я та освіту, 
зміну структури місцевих по-
датків та зборів. 

— Розкажіть, будь ласка, 
що нового Ви почерпнули 
для себе?

— Стало відомо, що на уря-
довому рівні вже дозволено 
об’єднання сільських і селищ-
них громад, навіть якщо вони 
знаходяться у 20-кілометровому 
радіусі від міста. Окрім того, 
актуальним було і питання що-
до тендерних процедур, зокре-
ма, тендерна закупівля в одно-
го учасника. Приміром, купівля 
газу чи електроенергії: для чо-
го проводити тендер з монопо-
лістом, який єдиний на ринку 
України надає цю послугу? Час 
і кошти для проведення поді-
бного тендеру всі учасники 
дискусії в Івано-Франківську 
визначили як нераціональні. 
Впродовж засідання учасники 
мали змогу ознайомитися з 
проектами нормативно-
правових актів щодо бюджетної 
та податкової децентралізації і 
отримати відповіді на ключові 
питання їх реалізації.

— Щодо охорони здоров’я, 
які обговорені проблеми  
у цій сфері близькі нашому 
регіону?

— На часі вирішення пробле-
ми фінансування Тернопіль-
ської залізничної лікарні. Адже 
з 1 січня ц. р. фінансування за-
кладів охорони здоров’я Мініс-
терства інфраструктури, що 
обслуговують працівників за-
лізничного транспорту, перед-

бачено з місцевих бюджетів. 
Цільові субвенції для галузі 
охорони здоров’я виділяються 
залежно від кількості населен-
ня в області. Частина мешкан-
ців Тернопільщини — 
пенсіонери-залізничники, пра-
цівники залізниці та їхні сім’ї, 
яких обслуговує залізнична лі-
карня. Тому частина коштів, ви-
ділених на райони з медичної 
субвенції, передбачена також і 
на фінансування медичного за-
кладу Укрзалізниці, і їх потріб-
но передати на баланс міської 
ради, яка віднедавна фінансує 
залізничну лікарню. За словами 
працівників лікарні, грошей, що 
їх виділяють з місцевого бю-
джету, не вистачає на виплату 
зарплат та погашення заборго-
ваності за енергоносії. Подібна 
ситуація склалася і в інших  
областях України, однак деякі з 
них взяли залізничні лікарні на 
баланс обласних рад. Питання 
щодо фінансування Тернопіль-
ської залізничної лікарні буде в 
порядку денному сесії Терно-
пільської районної ради 27  
березня. 

— Богдане Петровичу, яка, 
на Вашу думку, оптимальна 
модель добровільного 
об’єднання територіальних 
громад у Тернопільському 
районі?

— Я часто беру участь у на-
радах з цього приводу із сіль-
ськими і селищними головами. 
Підтримую позицію, яку  
відстоює більшість представни-
ків органів місцевого самовря-
дування Тернопільського райо-
ну. Нині маємо у Тернопіль-
ському районі 58 населених 
пунктів, які складають 38 сіль-
ських рад і дві селищні ради. 
Згідно з перспективним планом 
Тернопільської обласної дер-
жавної адміністрації, територію 
Тернопільського району перед-
бачено розподілити між трьома 
центрами — смт Великі Бірки, 
більшість приміських сіл мо-
жуть бути об’єднані з м. Терно-
піль, частина сіл віднесена до 
Микулинецької громади. Як і 
більшість сільських і селищних 
голів Тернопільського району, я 
проти об’єднання приміських 
сіл із містом. Адже ці населені 
пункти і є найбільш спромож-
ними бути центрами новоутво-
рених територіальних громад, з 
відповідним фінансовим ресур-
сом, перспективами залучення 

інвесторів, інфраструктурою 
тощо. Сьогодні потенційними 
територіальними центрами у 
Тернопільському районі вважаю  
Великі Бірки, Байківці, Великі 
Гаї, Острів, Мишковичі. 

— Скорочення кількості, 
насамперед, сільських рад 
багатьох залишить без робо-
ти… 

— А обсяг роботи насправді 
не зменшиться. В рамках ре-
форми лише у Тернопільському 
районі без роботи фактично 
залишиться близько чотирьох 
тисяч людей. Реформатори не 
пропонують свого бачення що-
до вирішення проблеми безро-
біття, лише демонструють опти-
містичні перспективи змін. Про 
негативні наслідки чомусь за-
мовчують. Перед тим, як звіль-
няти людей, треба знати, де 
знайти для них нові робочі міс-
ця. Тернопільська районна дер-
жавна адміністрація активно 
працює над цією проблемою. 
Зокрема, співпрацюємо із ТОВ 
“СЕ Борднетце-Україна” у  
Байківцях щодо можливостей 
розширення виробництва. Нові 
робочі місця будуть і на сучас-
ному елеваторному комплексі у 
с. Острів. Будівництво елева-
торних комплексів, виробничих 
потужностей для продукції сіль-
ськогосподарської сировини – 
це перспектива краю.

— Нині багато йдеться про 
податки, які залишатимуться 
у місцевих бюджетах. Зокре-
ма, 60% податку з доходів 
фізичних осіб, податок на не-
рухомість, акцизний податок. 
Чи вистачить об’єднаним 
громадам цих коштів, щоб 
повноцінно діяти?   

— В українському суспільстві 
давно побутує хибна думка, що 
виною всіх бід є території, які 
треба перерозподіляти по-
іншому. Впевнений, об’єднання 
окремих сільських і селищних 
рад з неперспективними істо-
ричними центрами без існую-
чого реального джерела фінан-
сування не дасть результатів. 
Згідно зі змінами в Податково-
му кодексі, нові громади мати-
муть фінансування з окремих 
податків. Однак, чи вистачить 
цих коштів на всі нагальні по-
треби? Маю великий сумнів.

— Дякую за розмову,  
Богдане Петровичу.

Розмовляла Ірина ЮРКО.

Актуальне інтерв’ю ●

Богдан Лихий:  
“Потенційними 

територіальними центрами  
у Тернопільському районі 

вважаю Великі Бірки, Байківці,  
Великі Гаї, Острів, Мишковичі”

Перший заступник голови Тернопільської  
райдержадміністрації Богдан Лихий.

Заступник голови Тернопільської 
райдержадміністрації Уляна Люлька 
6 березня 2015 року підписала роз-
порядження “Про організацію в ра-
йоні призову громадян України чо-
ловічої статі на строкову військову 
службу у квітні-травні 2015 року та 
медичного обстеження 
військовозобов’язаних запасу”. 
Розпорядженням передбачено у 
квітні-травні 2015 року провести 
призов на строкову військову служ-
бу придатних за станом здоров’я до 
військової служби в мирний час 
громадян України чоловічої статі, 
яким до дня відправлення у військо-
ві частини виповнилося 20 років, та 
старших осіб, які не досягли  
27-річного віку і не мають права на 
звільнення або відстрочку від при-

зову на строкову службу до лав 
Збройних сил України та інших  
військових формувань. 

Для призову створено районну 
призовну комісію і затверджено її 
склад. Передбачено провести ме-
дичний огляд призовників на базі 
призовної дільниці Тернопільського 
об’єднаного міського військового 
комісаріату за адресою: м. Терно-
піль, вул. Тролейбусна, 5. Забезпе-
чити оповіщення, збір та доставку 
призовників на призовну дільницю 
для проходження медичного обсте-
ження визначено сільським та се-
лищним головам. 

Розпорядження зареєстроване в 
Тернопільському районному управ-
лінні юстиції 17.03.2015 р. за  
№ 1/92.

У райдержадміністрації ●

Весняний призов  
на строкову службу

Новини ●
У зв’язку із загибеллю в зоні •	

АТО під час виконання службо-
вих обов’язків уродженця Кре-
менеччини, військового журна-
ліста, капітан-лейтенанта Дми-
тра Лабуткіна, жителя с. Джурин 
Чортківського району, старшого 
лейтенанта Збройних сил Украї-
ни Руслана Коцюка, жителя села 
Оріхівці Підволочиського району, 
бійця 30-ої бригади Ігоря Нова-
ка, 20, 21, 25 березня у Терно-
пільській області було оголоше-
но Днями жалоби. 

29 березня ц. р. в Україні о 3-ій •	
годині за київським часом із пе-
реведенням годинникової стрілки 
на одну годину вперед запрова-
джується літній час. Запрова-
дження літнього часу передбаче-
но постановою Кабінету Міністрів 
України від 13 травня 1996 року 
№509 “Про порядок обчислення 
часу на території України”. Впер-
ше літній і зимовий порядок об-
числення часу був запровадже-
ний в Англії в 1908 році для еко-
номії і раціональнішого розподілу 
електроенергії впродовж доби. 
Сьогодні на літній і зимовий час 
переходять у більш як 110 краї-
нах світу.

24 березня у с. Біла Тернопіль-•	
ського району відбулося штабне 
тренування служб цивільного за-
хисту Тернопільського району, 
яке проводилося з метою покра-
щення взаємодії під час реагу-
вання на надзвичайні ситуації, 
отримання практичних навичок зі 
збору та аналізу інформації про 
обстановку та перевірки готов-
ності органів управління та сил 
цивільного захисту району до ви-
конання завдань за призначен-
ням. На місці тренувань працюва-
ла районна комісія з питань ТЕБ і 
НС за участі завідуючого секто-
ром із питань цивільного захисту 
Тернопільської РДА Валерія Ба-
ци, начальника відділу розвитку 
інфраструктури Тернопільської 
РДА Романа Торожнюка, началь-
ника відділу містобудування та 
архітектури Тернопільської РДА 
Володимира Павловича та на-
чальника Тернопільського РВ 
УДСНС України у Тернопільській 
області Юрія Ткачика.

20 березня заступник голови •	
Тернопільської РДА Уляна Люль-
ка провела робочу зустріч із за-
ступником голови Теребовлян-
ської РДА Марією Чех за участі 

начальника відділу освіти Терно-
пільської РДА Василя Цаля, го-
ловного бухгалтера централізо-
ваної бухгалтерії відділу освіти 
Тернопільської РДА Наталі Бой-
ко, директора НВК “Домамо-
рицька ЗОШ І-ІІ ступенів — ДНЗ” 
Миколи Васильківа. Під час зу-
стрічі відбувся обмін думками з 
актуальних питань освітянської 
галузі: необхідності оптимізації 
мережі загальноосвітніх навчаль-
них закладів району; проблеми 
та перспективи фінансування; 
організації гарячого харчування 
учнів 1-4 класів; підвозу дітей і 
педагогічних працівників сіль-
ської місцевості; особливостей 
завершення 2014-2015 навчаль-
ного року; охоплення навчанням 
дітей із східних областей та зони 
проведення АТО; проведення 
державної підсумкової атестації 
в 4-х, 9-х, 11-х класах та ЗНО у 
випускних класах; організації 
навчально-виховного процесу в 
дошкільних навчальних закладах 
району у зв’язку із переведен-
ням їх на баланс відділу освіти. 
Підсумком зустрічі стало підпи-
сання договору між директорами 
НВК “Домаморицька ЗОШ І-ІІ 
ступенів — ДНЗ” і Котузівської 
ЗОШ І-ІІ ст. щодо налагодження 
партнерської співпраці у краєз-
навчій, просвітницькій роботі, а 
також з метою вивчення життє-
вого шляху довгожительки, уро-
дженки с. Котузів Юлії Гринчук, 
яка проживає в с. Домаморич 
Тернопільського району.

18 березня перший заступник •	
голови Тернопільської РДА Бог-
дан Лихий провів робочу нараду з 
сільськими, селищними головами 
Тернопільського району з питань 
реформи місцевого самовряду-
вання, зокрема, можливостей до-
бровільного об’єднання територі-
альних громад. У ході наради 
представники громад висловили 
своє бачення поставленого за-
вдання, внесли пропозиції щодо 
кількості громад, їх центрів, спро-
можних самостійно вирішувати 
питання розвитку територій, об-
говорили порядок об’єднання. 
Обрано членів робочої групи, до 
складу якої ввійшли сільські, се-
лищні голови, представники Тер-
нопільської райдержадміністрації 
та Тернопільської районної ради, 
яка буде працювати над вирішен-
ням цього питання.

Служба 101 ●

Незабаром відзначатимемо 
християнське свято Велик-
день, яке традиційно 
пов’язане з велелюдними 
відправами в храмах та з ма-
совим використанням відри-
того вогню, зокрема, свічок.
 
Шановні настоятелі храмів та 

керівники релігійних громад! Для 
збереження життя та здоров’я ві-
рян і майна храмів просимо вжити 
невідкладних заходів щодо вико-
нання вимог пожежної безпеки: 
провести заміри опору ізоляції та 
ремонт електромережі; заборони-
ти, особливо під час проведення 
богослужінь, залишати без нагля-
ду відкритий вогонь; підсвічники 
надійно закріпити до підлоги на 

відстані не менше 1 м від матеріа-
лів, що легко піддаються вогню; 
провести обслуговування, а де 
необхідно — капітальний ремонт 
приладів опалення; забезпечити 
приміщення храмів первинними 
засобами пожежогасіння — вогне-
гасниками; при загальній кількості 
людей понад 50 осіб використову-
вати приміщення, забезпечені не 
менше, ніж двома евакуаційними 
виходами.

Нагадуємо, телефон служби 
порятунку — 101.

За матеріалами 
Тернопільського районного 

відділу управління ДСНС 
України у Тернопільській 

області.

Пожежна безпека 
культових споруд
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Управління Пенсійного 
фонду України  

в Тернопільському районі 
просить отримувачів пенсій 

своєчасно повідомляти органи, 
що призначають та виплачують 
пенсію, про прийняття на робо-
ту, звільнення з роботи, зміни в 
складі сім’ї, зміни місця прожи-
вання та інші обставини, що мо-
жуть вплинути на пенсійне за-
безпечення. Тел. для довідок: 
53-50-72, 53-51-54.

Духовні цінності ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

Сьогодні Україна переживає 
найтрагічніші події у своїй 
новітній історії. Після циніч-
них розстрілів на Майдані 
Небесної Сотні і підступної 
анексії Росією Кримського 
півострова на наші землі 
прийшла війна, яка вже всти-
гла забрати життя тисячі 
українських військових і мир-
них жителів Донбасу.

Споконвіку українці силою і 
правдою змушені захищати себе і 
свою державу від посягань воро-
га. Наші земляки воюють у східних 
регіонах за мир в Україні, за чис-
те, безхмарне небо. Мільйони 
українців по всій країні згуртува-
лися, щоб підтримати наших бій-
ців на передовій, зміцнити їхній 
моральний і бойовий дух. Волон-
тери збирають і відправляють на 
фронт матеріальну допомогу вій-
ськовим.  

Кожен українець переживає ві-
йну всередині себе і в молитві 
просить Бога про мир і добро на 
рідній землі. Сила молитви всемо-
гутня. Це джерело світла і добра, 
великої енергії, з якої людина чер-
пає силу, щоб сповнити свій хрис-
тиянський обов’язок і терпеливо 
нести щоденний хрест. Без мо-
литви душа німа. Молитва — це 
зброя, яка єднає духовно, дає си-
ли стояти пліч-о-пліч за свій народ 
і свою землю, допомагає побачи-
ти красу чеснот і велич святості, 
єднає людські серця в єдиному 
пориві. Святий Іван Злотоуст твер-
див, що “молитва — це певний 

якір для тих, кому загро-
жує небезпека; це скарб, 
який здатен збагатити і 
вилікувати фізично”.  
Аврелій Августин казав: 
“Як тіло не може жити 
без їжі, так без молитви 
душа не здатна зберегти 
власне життя”. Українська 
культура має великий до-
свід творення духовних 
пісень — молитов. Серед 
них — могутній хорал 
“Молитва за Україну”, в 
якій ми благаємо Бога 
про ласки і щедроти для 
всього українського на-
роду.

За словами директора 
НВК “Великобірківська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів-
гімназія ім. С. Балея” Во-
лодимира Польчія, з ме-
тою всебічної підтримки і 
розвитку української 
ідентичності, формуван-
ня в учнівської молоді 
почуття духовності та 
християнського світогля-
ду, усвідомлення відпо-
відальності за долю на-
роду і держави та відзна-
чення 150-річчя з дня на-
родження Митрополита 
Андрея Шептицького, 20 
березня ц. р. у Великобір-
ківській школі-гімназії 
проведено флеш-моб 
“Молитва за Україну”, 
який підготувала заступ-
ник директора з виховної 
роботи Світлана Баула.

Учні школи-гімназії у вишиван-
ках, із зав’язаними на руках синьо-
жовтими стрічками спільно вико-

нали молитовні пісні, гімни, мо-
литву Митрополита Андрея Шеп-
тицького “За Україну і український 
народ”, попросили в Бога миру 
для України. На сцені виступили 

молодша і старша групи вокаль-
ного гуртка “Калиновий цвіт” (ке-
рівник — учитель музики Наталя 
Іванівна Грицан).

Для відродження національного 
життя Бог послав українцям своїх 
речників: національного пророка 
Тараса Шевченка, якому немає 
рівних у цілому світі, і Митрополи-
та Андрея Шептицького, який став 
пророком на релігійній ниві. Їхнє 
слово гуртувало людей, зцілювало 
душі. Тарас Шевченко щиро і пра-
ведно вірив у Бога. Без перебіль-
шення можна сказати, що багато 
Шевченкових творів — це велика 
душевна молитва. Андрей  
Шептицький називав себе Ама, 
що латинською означає “любов”. 
Любов пронизувала все його жит-
тя. У Митрополита завжди була 
одна ідея, яку він намагався втіли-
ти: об’єднання Східної і Західної 
Церков. Андрей Шептицький мрі-
яв про єдність народу — духовну, 
релігійну та політичну, яка сьогод-
ні необхідна українцям.

Директор департаменту освіти і 
науки Тернопільської облдержад-
міністрації Любомир Крупа і Вели-
кобірківський селищний голова, 
голова асоціації сільських і селищ-
них рад Тернопільського району 
Роман Мацелюх подякували всім, 
хто долучився до підготовки захо-
дів, зазначили, що сьогодні, у 
важкий для нашої держави час, 
потрібне єднання з українського 
народу через щирі молитви за 
щасливу долю України. 

— Молитва — це, в першу чер-
гу, каяття і подяка, — зазначила 
заступник голови Тернопільської 
райдержадміністрації Уляна Люль-
ка. — Дякую вам, що співаєте Дер-
жавний гімн України душею, а 
молитеся сердечком. Учень Ан-
дрея Шептицького Йосип Сліпий 
говорив, що Українська держава 
тримається на трьох стовпах: 
українській християнській церкві, 
рідній школі та українській родині. 
Всі ці постулати живуть у ваших 
серцях. За вами майбутнє Украї-
ни. 

— Сьогодні в Україні війна, наші 
земляки відстоюють незалежність 
України на Донбасі, — сказав на-
чальник відділу освіти Тернопіль-
ської райдержадміністрації Василь 
Цаль. — Там один фронт, тут ін-
ший. Мусимо бути мужні, єдині і 
терпеливі, підтримувати україн-
ських бійців на передовій, які вою-
ють за нас із вами. Необхідно до-
класти максимум зусиль задля 
здобуття миру. 

 На завершення гості та учас-
ники заходу промовили “Отче 
наш” і “Богородице Діво”, викона-
ли Державний гімн України.

Збережіть Україну!

Під час заходу “Молитва за Україну” в НВК “Великобірківська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів-гімназія ім. С. Балея” (зліва направо): начальник відділу освіти 
Тернопільської РДА Василь Цаль, директор департаменту освіти і науки 

Тернопільської ОДА Любомир Крупа, заступник голови Тернопільської РДА 
Уляна Люлька, директор НВК “Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія 

ім. С. Балея” Володимир Польчій та учні школи.

На сцені — камерний хор “Калиновий цвіт”  
(керівник — учитель музики Наталя Іванівна Грицан).

Учні НВК “Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія ім. С. Балея”  
під час флеш-мобу виконали молитовні пісні і попросили в Бога миру для України.

Вітаємо! ●
Найкращі вітан-

ня в день наро-
дження надсилає-
мо найдорожчій 
мамі, бабусі, пра-
бабусі Софії  
М и х а й л і в н і  
ПІНДЮР  з  
с. Чернелів-Руський 
Тернопільського району.

Щоб серце зігрівало тепло,

Щоб завжди в душі панувало добро,

Краси і наснаги, здоров’я без ліку 

І довгого-довгого, щедрого віку.

З повагою — дочки Галина  
та Ольга, зять Микола,  

онуки Надія, Оксана, Роман, 
Олег з дружиною Наталею, 
правнуки Віталій, Вікторія, 

Володимир, Владислав.

Щиро і сердечно вітаємо з 
днем народження дорогу брато-
ву, тьотю Марію Михайлівну 
ПІНДЮР з с. Чернелів-Руський 
Тернопільського району.

Нехай щастя буде у Вашому домі

І радість хай з Вами буде завжди,

Здоров’я міцного, щасливої долі

Нехай Господь Бог дасть на довгі роки.

З повагою — братова Софія, 
племінниці Галина та Ольга  
з сім’ями, Олег з дружиною 
Наталею та дітьми Віталієм, 

Вікторією, Володимиром, 
Владиславом і вся родина.

Оксана ВОРКУН,  
вчитель Петриківської  

ЗОШ І-ІІ ст. 

Ну хто б, здавалося, поет?..
Лиш пише вірші, більш нічого,
Але який духовний злет,
Як їх почую… Мов живого,
Шевченка любимо усі,
З його словами оживаєм,
Душею рвемось до борні,
Як “Гайдамак”, рядки читаєм.
Чарує нас весняний цвіт
В садку вишневім коло хати,
І соловейко співом ллє,
Як мати хоче поучати.
І тим, хто ріс на чужині,
І сивів хто в чужому краї,
Шевченка слово, як мені,
Самотню душу зігріває.
І не однаково вже їм,
Чи будуть жити в Україні.
Їм сниться часто рідний дім,
Щасливий рай, а не руїни.
Бо в тому раї на землі
Нічого кращого немає,
Як мати сина не в труні —
Живого із війни стрічає.
А син на заклик Кобзаря
Пішов боротися за волю,
Життя поклав до вівтаря,
Відвоював нам кращу долю.
Кайдани рвав, 
Кров ворожу 
Гнав у синє море,
Щоб ми свої зберегли, 

і лани і гори.
І  могли в сім’ї великій,
В сім’ї вольній, новій
Дух Тарасів пом’янути
Добрим, щирим словом.

Вірш з конверта ●

Пам’яті  
Т. Г. Шевченка…

“Пульс” ДФС: 
(044) 284-00-07
Завдяки “Пульсу” представни-

ки бізнесу, в тому числі і суб’єкти 
ЗЕД, мають можливість повідо-
мити про неправомірні дії або 
бездіяльність співробітників Дер-
жавної фіскальної служби керів-
ництво відомства та оперативно 
вирішити суперечливі питання, 
що виникають не тільки у сфері 
адміністрування податків, а й під 
час здійснення митного контролю 
та митного оформлення. 

Номер цілодобової теле-
фонної лінії сервісу “Пульс” 
Державної фіскальної служби 
— (044) 284-00-07. 



П’ятниця, 27 березня 2015 року4 Актуально!
Фотоінформація ● У правоохоронних органах ●

Це важливо ●

З нагоди Всесвітнього дня води, який традиційно відзначають 22 березня, працівниками Тернопіль-
ського міжрайонного управління водного господарства проведена толока на території Смиковецької сіль-
ської ради Тернопільського району. Прибрано ділянку прибережної захисної смуги річки Гніздечна і при-
леглу до джерела Пресвятої Богородиці територію. Два роки тому Тернопільське МУВГ разом із грома-
дою села Смиківці провели реконструкцію джерела. Смиковецька сільська рада висловлює щиру подяку 
всім небайдужим мешканцям села, які долучилися до цього заходу, та сподівається на дальшу плідну 
співпрацю. На фото: працівники Тернопільського міжрайонного управління водного господарства та 
мешканці села Смиківці Тернопільського району під час прибирання ділянки прибережної захисної смуги 
річки Гніздечна і прилеглої до джерела Пресвятої Богородиці території.

21 лютого 2015 року в місті Тернополі відбувся відкритий чемпіонат Тернопільської області з жиму 
лежачи серед юнаків та дівчат 1997-2002 року народження, в якому взяла участь команда учнів Малохо-
дачківської ЗОШ І-ІІІ ступенів спортивного гуртка “Атлетична гімнастика з оздоровчим напрямком боді-
білдінгу”. 

Сергій ДУЛІБАН,  
керівник спортивного гуртка “Атлетична  

гімнастика з оздоровчим напрямком бодібілдінгу”  
 Малоходачківської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Спортивні новини ●

Атлетична гімнастика  
у Малому Ходачкові

Призери змагань Віталій Балабан, Павло Романишин, Сергій Дмитришин,  
Владислав Пастущак, Галина Бомок, Роман Ліщинський,  

Михайло Терновий з керівником спортивного гуртка “Атлетична гімнастика  
з оздоровчим напрямком бодібілдінгу” Сергієм Дулібаном (у другому ряду в центрі). 

Острівська сільська рада Тернопільського району (вул. Кордуби, 63) проводить конкурс суб’єктів 
оціночної діяльності на проведення експертної оцінки земельних ділянок ПАТ “Компанія “Райз” загаль-
ною площею 8,4081 (7,6789 та 0,7292) га — землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, обо-
рони та іншого призначення (обслуговування викупленого майна) в межах населеного пункту.

Документи приймаються в приміщенні сільської ради. Довідки за тел. 29-17-75.
Острівський сільський голова Б. П. ПІЩАТІН.

Рішення
виконавчого комітету Острівської сільської ради від 3 березня 2015 року №309

“Про затвердження нових тарифів з вивозу та зберігання твердих побутових відходів, що надаються 
ДП “Альтфатер-Тернопіль” у с. Острів з 1.04.2015 року”. Виконком сільської ради вирішив: 

1. Погодити і затвердити нові тарифи з вивозу та зберігання твердих побутових відходів у с. Острів 
з розрахунку за 1 куб. м у розмірі:

— для населення: вивіз ТВП — 42,60 грн. з ПДВ;
— для населення та бюджетних установ — 46,44 грн. з ПДВ;
— інші споживачі: вивіз та зберігання ТВП — 50,40 грн. з ПДВ.
2. Це рішення довести до відома споживачів шляхом оприлюднення в засобах масової інформації.

Острівський сільський голова Б. П. ПІЩАТІН.

Оголошення ●

Прокуратурою Тернопіль-
ського району вжито заходів до 
повернення  безхазяйного не-
рухомого майна (нежитлові при-
міщення) у комунальну влас-
ність територіальної громади 
смт. Великі Бірки Тернопіль-
ського району. Прокуратурою 
району заявлено позов в інтер-
есах держави в особі Велико-
бірківської селищної ради про 

передачу безхазяйних нерухо-
мих речей у комунальну влас-
ність загальною сумою 100 тис. 
гривень.

На цей час позов судом не 
розглянуто.

Володимир СОКОЛИШИН, 
прокурор Тернопільського 
району, молодший радник 

юстиції.

Заявлено позов  
в інтересах держави

У Тернопільському об’єднаному міському військовому комісаріаті 
проводиться прийом заяв з приводу виплати учасникам бойових дій 
одноразової грошової допомоги за 2015 рік у зв’язку із відзначенням 
річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Для цього учасникам бойових дій, які не є пенсіонерами та пере-
бувають на обліку в Тернопільському ОМВК, необхідно з 16 березня 
по 15 квітня 2015 року прибути в Тернопільський об’єднаний міський 
військовий комісаріат за адресою: вул. Тролейбусна, 5, кабінет №17. 
З собою мати: паспорт, посвідчення учасника бойових дій, ідентифі-
каційний код та інформацію про номер поштового відділення. Заяви 
приймаються до 15 квітня 2015 року.

Сергій ГАВРИЛЮК, 
військовий комісар Тернопільського  

об’єднаного міського військового  
комісаріату, підполковник.

З 1 по 30 квітня 2015 року на 
території Тернопільського району 
проводитиметься місячник добро-
вільної здачі будь-якої зброї та боє-
припасів. Громадяни, які в цей пері-
од часу добровільно здадуть зброю 
чи боєприпаси в органи внутрішніх 
справ, звільняються від криміналь-
ної та адміністративної відповідаль-
ності за незаконне зберігання, з 
правом наступної реєстрації зброї в 
особисте користування згідно з 

чинним законодавством України. 
Згідно зі ст. 263 Кримінального ко-
дексу України незаконне поводжен-
ня зі зброєю, бойовими припасами 
або вибуховими речовинами кара-
ється позбавленням волі на строк 
до 3 років.

Зброю можна здати в Терно-
пільський РВ УМВС за адресою:  
м. Тернопіль, вул. Степова, 45.  
Довідки за телефонами: 43-61-09, 
43-61-00.

Час здавати зброю
Служба 102 ●

Управління Державної казначейської служби України  
у Тернопільському районі Тернопільської області оголошує кон-
курс на заміщення посади головного казначея відділу бюджетних 
надходжень, видатків та обслуговування розпорядників коштів та 
інших клієнтів (за строковим договором).

До заяви додають такі документи: заповнену особову картку 
(форма П2-ДС); заяву про участь у конкурсі; дві фотокартки роз-
міром 4x6 см; копії документів про освіту; копію документа, який 
посвідчує особу; довідку з податкового органу про подану деклара-
цію про майновий стан і доходи (податкову декларацію); деклара-
цію про майно, доходи витрати і зобов’язання фінансового харак-
теру за минулий рік; медичну довідку про стан здоров’я за формою, 
затвердженою МОЗ №133/0; письмову згоду на проведення спеці-
альної перевірки; копію військового квитка; довідку про допуск до 
державної таємниці (у разі його наявності).

Вимоги до претендентів: громадянство України, повна вища 
освіта, стаж роботи — не менше 3-х років, володіння персональним 
комп’ютером в обсязі користувача.

Документи приймаються впродовж місяця з дня опублікування 
оголошення. Довідки за телефоном 53-05-02.

“Укрпошта” закликає всіх укра-
їнців долучитись до національної 
патріотичної хвилі з підтримки 
української льотчиці, активної 
учасниці бойових дій в зоні про-
ведення АТО Надії Савченко. На-
ціональний оператор поштового 
зв’язку України пропонує кожно-
му мешканцю країни власноруч 
написати листа Надії Савченко 
та відправити його на адресу: 
“Савченко Надежда  Викторовна, 
107076, г. Москва, ул. Матрос-
ская Тишина, дом 18, ФКУ 
СИЗО-1 УФСИН РФ”. 

“У Надії дуже багато друзів, 
які передають їй листи, — розпо-
відає в одному з інтерв’ю сестра 
Надії Савченко Віра. — Коли Надя 
читає ці листи з добрими слова-
ми, у неї стає тепліше на серці, 
вона ніби повертається додому. 
Дуже багато пишуть листів як з 
України, так і з Росії”.  “Укрпо-
шта” не залишає своїх у біді та 
закликає кожного українця напи-
сати листа легендарній україн-
ській льотчиці, яка стала симво-
лом нескореності українського 
духу.

Акції ●

Надія Савченко 
чекає від тебе листа
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Незабутні  ●

Ірина ЮРКО.

Мені, на жаль, не пощастило 
познайомитися з Володими-
ром Гарматієм, хоч і часто 
приїжджала у Жовтневе. Не 
пощастило, бо з тих історій, 
які розповідали про нього 
наші спільні друзі, склався 
образ непересічної людини, 
героя сьогодення. Вочевидь, 
ті, хто був у його оточенні, 
відчували промені Бога. 

20 березня у Жовтневій ЗОШ 
І-ІІ ст. відбувся вечір пам’яті мо-
лодшого лейтенанта 51-ої окре-
мої механізованої бригади, ко-
мандира мінометного взводу Во-
лодимира Гарматія, який загинув 
25 липня 2014 року в селищі Чер-
воний Партизан на Донеччині, ви-
конуючи бойове завдання в зоні 
антитерористичної операції. 4 
серпня цього року йому мало б 
в и п о в н и т и с я  2 3  
роки… 

Як зазначила директор Жов-
тневої ЗОШ І-ІІ ст. Лариса Вікто-
рівна Єжижанська, 27 березня  
ц. р. на сесії Тернопільської ра-
йонної ради буде прийнято рі-
шення про присвоєння Жовтневій 
ЗОШ І-ІІ ст. імені її випускника 
Володимира Гарматія. 

Учні та вчителі Жовтневої шко-
ли підготували композицію пое-
тичних рядків, патріотичних пі-
сень, відеосюжетів про АТО та 
біографічну фотопрезентацію 
життя Володимира Гарматія.  На 
вечір пам’яті прийшли рідні  
Володі — мама Оксана, брат Олег 
із сім’єю, родичі, друзі,  
однокласники, однокурсники, 
вчителі, представники місцевої 
влади, знайомі. Кожен ділився 
спогадами про героя, якого уже 
не забути. Було відчуття, наче 
хтось невидимий весь час був се-
ред присутніх, його світла добра 
душа сприймала кожне слово і 
посміхалася…

Лариса Вікторівна  
ЄЖИЖАНСЬКА, директор  
Жовтневої ЗОШ І-ІІ ст.,  
класний керівник Володі: “Тоді, 
коли народився Володя, у 
Чернелеві-Руському майже у кож-
ному дворі було по двоє хлопчи-
ків, які виросли сильними і зді-
бними. Володя завжди був схо-
жий на правдивого козака — ви-
сокий, стрункий. У селі про нього 
завжди казали тільки добре. З 
повагою ставився до старших, 
мав “золоті руки”, надзвичайно 
любив свою маму, допомагав їй у 
всьому, був справжнім ґаздою. 
Він став Прометеєм у нашій школі 
– показав, як треба любити і по-
важати свою сім’ю, державу. Та-
ких дітей виховують тільки шля-
хетні батьки. Дякую пані Оксані за 
такого сина. Порожнечу без Во-
лоді вже ніким не заповнити.

Минулої осені в Тернопільсько-
му національному економічному 
університеті, в якому навчався 
Володимир, посадили кущ калини 
на його честь. Калина своїм зрос-
танням, зеленим листям, білим 
цвітом та червоними ягодами на-
гадуватиме тернополянам та гос-
тям міста про відважного, краси-
вого хлопця, який прагнув добро-
го життя і зовсім не для себе, 
адже віддав його за Україну. Дуб 
на честь Володимира Гарматія 
плануємо посадити цьогоріч пе-
ред випускним на території Жов-
тневої школи, будемо його обері-
гати і плекати”. 

Отець Іван ГАВЛІЧ, парох сіл 
Жовтневе і Чернелів-Руський: 
“Чим краще знаєш людину, тим 
більше болить під час втрати. На-
че вчора, близький душі і пам’яті 
кожного з нас, Володимир був 
юним  школярем ,  
їздив у мандрівки з нашою пара-
фією в Карпати. Народився у не-
залежній Україні, вільний і сміли-
вий, він глибоко увібрав гени 
прадідів, був правдивим захисни-
ком своєї нації. Без таких, як Во-
лодя, ми б не мали сьогодні на 
кого рівнятися, брати приклад. 
Він пішов слідами Ісуса, загинув 

як правдивий християнин, віддав-
ши життя, виконуючи настанови 
Євангелія”. 

Леся Михайлівна МАНЗА, 
перша вчителька: “Володя був 
одним із 17 моїх перших учнів. 
Тоді я тільки закінчила інститут. 
Вдячна Богу, що подарував мені 
зустріч з мамою Володі, його ді-
дусем, який завжди був правою 
рукою нашої школи. Впродовж 
років бережу вишиту серветку, 
ескіз якої колись дала мені пані 
Оксана — тепер це для мене  
символ знайомства з цією шля-
хетною сім’єю. Володя був зді-
бним учнем, особливо до малю-
вання, любив казки, багато читав 
і уважно слухав. Сьогодні нас ра-
зом зібрав спільний жаль – біль 
втрати. Попри все, ми повинні 
радіти, що Володя був серед нас, 
є і буде завжди”.

Катерина Антонівна  
ТЛУМАЦЬКА, хресна мама: 
“Вибір Володі захищати Батьків-
щину був твердим і непохитним, 
непідвладним переконанням  
рідних. Він був творцем своєї во-
лі. Навчаючись на бойових полі-
гонах у Луцьку, Рівному, Микола-
єві, прагнув бути професіоналом. 
З травня 2014 року опинився в 
жорстких лещатах війни на  
Донбасі. Його життєвий шлях ко-
роткий, але понадміру сповне-
ний добром, чесністю, життєра-
дісністю, гостинністю. Не існує 
слів, які б втамували біль втрати. 
Нехай наші молитви будуть по-
чуті Богом, і в Україні знову буде 
мир і спокій, гідне життя, за яке 

борються такі чоло-
віки, як Володи-
мир”.

Юрій ОСАДЧУК, 
товариш: “Володя 
завжди був актив-
ним, коли йшлося 
про спортивну честь 
Ч е р н е л е в а -
Руського. Разом ми 
брали участь у без-
лічі змагань у Терно-
пільському районі, в 
області. Багато на-
ших спільних друзів 
п а м ’ я т а ю т ь  
Володю і як здібного 
рибалку. До всього, 
за що брався, він за-
вжди ставився мак-
симально відпові-
дально. Мені хотіло-
ся б, щоб ми 
пам’ятали нашого 
друга, віддавали йо-
му честь і шану, під-
тримували його 
сім’ю. Він загинув, 
захищаючи кожного 
з нас. Погодьмося, 
далеко не кожен з 
чоловіків сьогодні 
може бути таким 
відважним, щоб піти 
на фронт”.

Леонід ІВАНИК, друг дитин-
ства: “Пам’ятаю Володю ще з 
років, коли ми ходили до дитячо-
го садка у Чернелеві-Руському. 
Вже тоді я зрозумів, що можу по-
кластися на цю людину в складній 
ситуації. Він був безвідмовним, 
коли йшлося про допомогу. А ще 
Володя завжди вмів влучно по-
жартувати, вчасно підняти на-
стрій. Згодом ми навчалися в 
одному класі в Жовтневій школі, у 
НВК “Великобірківська ЗОШ І-ІІІ 
ст.-гімназія ім. С. Балея”, хоч і на-
вчалися у різних класах, все одно 
часто спілкувалися. У спогадах 
він залишився світлою, доброю 
людиною, яку хочеться згадува-
ти”.

Ірина Зеновіївна ШЕВЧУК, 
вчитель історії Жовтневої ЗОШ 
І-ІІ ст.: “Пригадую момент з ди-
тинства Володі: у розмові його 
бабуся тішилася, якими праце-
любними ростуть її внуки, адже 
взимку на подвір’ї ніколи не за-
тримувався сніг — Володя і Олег 
вмить вивозили його санчатами. 
Сумно бачити тепер дідуся, який 
вклав у свого внука всю душу і 
втратив його. Одного разу на урок 
історії Володя приніс дуже гарну 
книжку про Рим, яку з Італії йому 
передала бабуся. Я  тоді сказала: 
“Яка гарна книжка!”. Володя від-
повів: “То залишіть її собі”. Таким 
щирим він був. Низький уклін мамі 
Оксані за такого сина”.

Ярослав ДУМАНСЬКИЙ,  
товариш: “Володимир завжди 
був затятим спортсменом, часто 
відвідував сільський спортивний 

зал. Кілька років поспіль був учас-
ником спортивно-патріотичної 
гри “Гурби-Антонівці”. Ця гра що-
річно відбувається на кордоні Рів-
ненської і Тернопільської облас-
тей,  на місці найбільшого бою 
УПА проти військ НКВС — в уро-
чищі Гурби. Останні два роки ми 
їздили туди разом. У грі “Гурби-
Антонівці” за перемогу змагають-
ся дві команди — курені. На тери-
торії лісу протягом 60 годин оби-
два курені (близько 300 учасни-
ків) безперервно змагаються за 
прапори один одного та симво-
лічні “життя” супротивників. Гра 
славиться екстремальними умо-
вами та командним духом. Адже у 
змаганні за перемогу учасники на 
три доби забувають про комфорт 
та сон, а партнери в команді ста-
ють побратимами не лише у грі, а 
й в реальному житті. Ми з Воло-
дею були найкращими друзями. 
Коли Володя востаннє брав 
участь у цій грі, проявив себе од-
ним з найкращих гравців, його 
тоді призначили командиром на-
шого рою. Цьогоріч грі “Гурби-
Антонівці” присвоєно ім’я Воло-
димира Гарматія”. 

Світлана Василівна ГОЧ,  
директор Чернелево-Руської 
ЗОШ І ст.-дитячого садка:  
“Зустрічі з  Володею запам’яталися 

особливим світлом, теплом. Він 
ріс толерантним, вихованим юна-
ком, завжди привітним. Востаннє 
бачила Володю на своїй вулиці у 
Жовтневому, коли він допомагав 
другу Вадиму Репаку зрізати ясе-
ня. Працювали дружно і злаго-
джено кілька днів. Втім, ми не 
повинні сприймати нічого як вос-
таннє. Володя є серед нас і буде 
завжди”.  

Петро КУЗЬМЯК, секретар 
Чернелево-Руської сільської 
ради: “Хоч життя Володі було 
зовсім коротким, але разом з 
тим надзвичайно полум’яним. 
Найбільшої подяки, насамперед, 
заслуговують його мама і дідусь, 
які виростили зразкового, праце-
любного хлопця. Володя пішов 
на війну свідомо. В молодому віці 
він вчинив, як дорослий, мужній 
чоловік. Пані Оксано, всією гро-
мадою сіл Жовтневе та Чернелів-
Руський розділяємо Ваш біль і 
тугу, але життя продовжується, 
Ви маєте заради чого розпочи-
нати кожен новий день, адже по-
руч є син Олег з молодою сім’єю. 
Для них Ви теж незамінні”.

Надія Михайлівна  
ДУМАНСЬКА, вчитель музики 
Жовтневої ЗОШ І-ІІ ст.:  
“Володимир був наче сонячним 
променем серед нас, теплим і 
приємним. Коли ще вчився в 
школі, завжди допомагав мені 
приносити на урок музики баян. 
Цей вихований хлопець був до-
брим другом моєму синові Ярос-
лаву. Забути Володю не маємо 
права”.

Жовтнева школа носитиме  
ім’я Володимира Гарматія

Під час вечора пам’яті Володимира Гарматія  
у Жовтневій ЗОШ І-ІІ ст., 20 березня 2015 року.

Володимир Гарматій з с. Чернелів-Руський  
Тернопільського району загинув під час 
виконання бойового завдання на Сході 

України 25 липня 2014 р.

Милосердя ●

З метою привернення уваги 
суспільства до проблем 
найбільш соціально незахи-
щених верств населення, 
переміщених осіб із терито-
рії проведення антитеро-
ристичної операції та з  
Автономної Республіки 
Крим, враховуючи постано-
ву Президії Правління Това-
риства Червоного Хреста 
України від 19 лютого 2015 
року №22/4 “Про підготовку 
до проведення Всеукраїн-
ського місячника Червоного 
Хреста” та на виконання 
розпорядження голови Тер-
нопільської облдержадміні-
страції від 13 березня 2014 
року № 132-од “Про органі-
зацію проведення Всеукра-
їнського місячника Черво-
ного Хреста України з 1 
квітня до 4 травня 2015 ро-
ку”, прийнято розпоряджен-
ня голови Тернопільської 
районної державної адміні-
страції від 19 березня 2015 
року №80-од “Про організа-
цію проведення в районі 
Всеукраїнського місячника 
Червоного Хреста України з 
1 квітня до 4 травня 2015 
року” з метою якісного 
медико-соціального обслу-
говування малозахищених 
верств населення.   

Місячник пройде під гаслом 
“Боротьба за мир — боротьба 
за здоров’я. Приєднуйся до ру-
ху Червоного Хреста”. Терно-
пільській районній організації 
Товариства Червоного Хреста 
України доручено всебічно 
сприяти проведенню місячни-
ка, вжити заходів з організації 
належного фінансування 
медико-соціальної кімнати, 
спрямувати інформаційно-
пропагандистську діяльність на 
поширення ідей милосердя, гу-
манності, основних принципів 
та завдань червонохресного 
руху, формування здорового 
способу життя, інформаційне 
забезпечення цільових програм 
і пілотних проектів на період 
місячника. Виконавчим коміте-
там сільських і селищних рад 
Тернопільського району реко-
мендовано здійснити комплекс 
о р г а н і з а ц і й н о -
пропагандистських заходів що-
до збору коштів, продуктів хар-
чування, одягу для надання 
адресної допомоги найбільш 
вразливим верствам населен-
ня, які перебувають на обліку в 
районній організації Товари-
ства Червоного Хреста України 
і територіальному центрі соці-
ального обслуговування (на-
дання соціальних послуг) Тер-
нопільського району; Терно-
пільському районному терито-
р іальному медичному 
об’єднанню, відділу освіти Тер-
нопільської РДА, районному 
центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді рекомен-
довано провести в рамках мі-
сячника в навчальних закладах 
району акції щодо популяриза-
ції та дотримання здорового 
способу життя, санітарно-
гігієнічних норм поведінки ді-
тей, підлітків і молоді. Відділу 
освіти, сектору молоді та спор-
ту Тернопільської РДА спільно 
з ТРО Товариства Червоного 
Хреста України — організувати 
роботу загонів милосердя у на-
вчальних закладах та молодіж-
них організаціях з метою на-
дання допомоги одиноким гро-
мадянам похилого віку, інвалі-
дам, дітям-сиротам, дітям, по-
збавленим батьківського піклу-
вання, переміщеним особам із 
території проведення АТО та 
Автономної Республіки Крим.  

“Боротьба  
за мир — 
боротьба  

за здоров’я. 
Приєднуйся 

до руху 
Червоного 

Хреста”



Програма телепередачП’ятниця, 27 березня 2015 року

30 березня
Понеділок 

31 березня
ВіВторок

1 кВітня
середа

2 кВітня
ЧетВер

3 кВітня
П’ятниця

4 кВітня
субота

5 кВітня
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, 12.20, 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.
09.25, 20.00 Про головне.
10.35 Д/ф “Замки Луари”.
12.25 Утеодин з Майклом Щуром.
13.20 Вiкно до Америки.
13.40 Казки Лiрника Сашка.
13.50 М/ф.
14.10 Хочу бути.
14.30 Нотатки на глобусi.
14.50 Книга.ua.
15.25 Х/ф “Студент року”.
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»
06.45, 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, 
       23.15 “ТСН”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.45 “Чотири весiлля-2”.
11.05 Т/с “Сила. Повернення додому”.
12.25, 13.00 Т/с “Ворожка”.
13.35, 14.10 Т/с “Слiпа”.
14.45 “Сiмейнi мелодрами-5”.
15.45 “Битва салонiв”.
17.10 Т/с “Сила кохання Ферiхи”.
20.30 “Чистоnews”.
21.00 Комедiя “Мiж нами, дiвчатами”.
22.00 “Грошi”.
23.35 Т/с “Мiстер Селфрiдж”. (2).
00.50 Бойовик “Дежавю”. (2).

інтер
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.45 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з “Iнтером”.
09.20, 12.25 Х/ф “Самотнi серця”.
13.40, 14.20 “Сiмейний суд”.
15.25, 16.15 “Чекай на мене”.
18.05, 19.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.45 Т/с “Орлова й Александров”. (2).
22.55 Т/с “Мессiнг: той, що бачив крiзь час”.
00.50 Т/с “Все повернеться”. (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.
07.30 Міська рада інформує.
07.40 «Слідства. 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 «Останній мисливець». (1).
17.00 «П’ятий вимір».
17.30 «Гал-кліп».
18.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
18.45 Міська рада інформує.
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 «Рожева банда». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
06.00, 19.15 Надзвичайнi новини.
06.45 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Спорт.
09.20 Надзвичайнi новини. 
         Пiдсумки з К. Стогнiєм.
10.00 Х/ф “Зелений шершень”.
12.25, 13.20, 16.20 Т/с “Снайпер. 
        Зброя вiдплати”.
12.45, 15.45 Факти. День.
16.50 Х/ф “Термiнова доставка”.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.20 Дiстало!
21.30 Свобода слова.
00.35 Х/ф “Нiндзя-вбивця”. (2).

стб
06.15 “У пошуках iстини”.
07.00, 15.55 “Все буде добре!”
08.55 “Моя правда. О. Курилова”.
09.55 Х/ф “Ас”.
11.45 Х/ф “Iван Васильович змiнює професiю”.
13.35, 19.45 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
14.35 “Битва екстрасенсiв”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
18.50 “Таємницi Зважених. Надмiрна любов”.
20.50 Т/с “Тест на вагiтнiсть”. (2).
22.35 “Детектор брехнi-7”.
23.55 “Один за всiх”.

новий канал
06.10, 7.50 Kids’ Time.
06.15 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
06.50 М/с “Кунг-фу Панда: Легенди крутизни”.
07.55 Х/ф “Чорна блискавка”.
10.05, 11.50 Teen Time.
10.07 Єралаш.
11.55 Т/с “Моя прекрасна няня”.
15.55 Т/с “Воронiни”.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Ревiзор.
21.25 Пристрастi за Ревiзором.
23.30 Т/с “Темний свiт”. (2).

канал “україна”
05.50 Подiї тижня.
06.50, 7.10, 8.10 Ранок з Україною.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
09.15, 3.50 Реальна мiстика.
10.00 Т/с “Тiлi-тiлi тiсто”.
14.00 Моє нове життя.
15.30, 17.10 Т/с “Слiд”.
18.00 Т/с “Безсмертник. Нова надiя”. (2).
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Все тiльки починається”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Х/ф “Зелена миля”. (2).

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.20 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
06.50 М/с “Машинi казки”.
07.15 М/с “Лалалупси”.
07.40 М/с “Чагiнгтон”.
08.00 Мульт MIX.
10.05 М/с “Смурфики”.
10.35 М/с “Качинi iсторiї”.
10.55 Обережно, дiти!
11.20 М/ф “Барбi та потаємнi дверi”.
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».
20.28 «Тернопіль сьогодні».
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 “Top shop”.
10.35 “Бенефiс Геннадiя Вєтрова”.
12.50 Х/ф “Акваланги на днi”.
14.20 Х/ф “Яблуко на долонi”.
15.40, 21.30, 22.20 Т/с “Комiсар Рекс”.
17.20 Т/с “Комiсар Мегре”.
19.00 Х/ф “Блондинка за рогом”.
20.25 Т/с “Народжена революцiєю”.
23.10 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.

к1
06.00 “Люблю готувати”.
06.30 “Top Shop”.
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 М/ф.
09.40 “ВусоЛапоХвiст”.
10.15 “КВН”.
12.30 Х/ф “Мiстична п’ятiрка”.
14.15 М/ф “Як приборкати дракона”.
16.00 “Файна Юкрайна”.
17.10 “Звана вечеря”.
19.10 “Орел i решка”.
20.00 “Орел i решка. Незвiдана Європа”.
21.00 “КВН на бiс”.
22.00 Х/ф “Листи до Джульєтти”. (2).
00.00 Х/ф “Вiкi Крiстiна Барселона”. (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, 11.55, 17.55, 
        19.55, 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.
09.25, 20.00 Про головне.
10.15 Перша студiя.
11.15 Д/ф “Дмитро Гнатюк. Моя Україна”.
12.00 Уряд на зв’язку з громадянами.
12.25 Дорогi депутати.
13.20, 18.05 Час-Ч.
13.30 Казки Лiрника Сашка.
13.40 М/ф.
13.50 Фольк-music.
15.00 Х/ф “Пан Володийовський”.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 Т/с “Яструб”. (2).
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, 23.15 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 9.10 Снiданок 
        з “1+1”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.45 “Чотири весiлля-2”.
11.05 Т/с “Сила. Повернення додому”.
12.25, 13.00 Т/с “Ворожка”.
13.35, 14.10 Т/с “Слiпа”.
14.45 “Сiмейнi мелодрами-5”.
15.45 “Битва салонiв”.
17.10 Т/с “Сила кохання Ферiхи”.
20.30 “Чистоnews”.
21.00 Комедiя “Мiж нами, дiвчатами”.
22.00 “Чотири весiлля-4”.
23.35 Т/с “Мiстер Селфрiдж”. (2).
00.35 Х/ф “Виття: Переродження”. (3).

інтер
05.40 Т/с “Земський лiкар-3. Життя наново”.
06.30 М/ф.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
        12.00, 14.00, 16.00, 17.45 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з “Iнтером”.
09.20, 22.55 Т/с “Мессiнг: той, 
         що бачив крiзь час”.
11.20, 12.25 Д/с “Слiдство вели...”
          з Л. Каневським”.
12.35, 14.20 Т/с “Земський лiкар-4.
          Повернення”.
14.55 “Судовi справи”.
15.50, 16.15 “Сiмейний суд”.
18.05, 19.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.45 Т/с “Орлова й Александров”. (2).
00.55 Т/с “Сусiди”.

TV-4
06.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00 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».
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 «Ліфт». (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 «Слідства. Інфо».
20.30 Вікно в Європу. Сильні разом.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Щоденник для батьків».
22.35 Х/ф «Загнаний». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.35, 20.20 Цивiльна оборона.
60.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.15 Надзвичайнi новини.
09.50 Т/с “Стрiла”.
11.40, 13.20, 16.20 Т/с “Опери”.
12.45, 15.45 Факти. День.
16.35 Т/с “Морський патруль”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с “Трюкач”.
23.50 Х/ф “Кобра”. (2).

стб
05.35 “У пошуках iстини”.
06.20, 18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
06.55, 15.55 “Все буде добре!”
08.50 “Таємницi Зважених. 
         Надмiрна любов”.
09.50 “Правила життя”.
12.35, 19.45 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
13.35 “МастерШеф-2”.
18.50 “Таємницi МастерШеф. Ксенiя-воїн”.
20.50 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: 
              егенди крутизни”.
08.00, 18.00 Репортер.
08.05, 12.03 Teen Time.
08.07 Єралаш.
12.05 Т/с “Татусевi дочки”.
16.00, 19.00 Т/с “Воронiни”.
18.20 Абзац!
21.00 Серця трьох-2.
23.20 Х/ф “Скарб нацiї-2”. (2).

канал “україна”
06.15, 13.00, 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 “Плюс любов”.
11.50, 19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Безсмертник. Нова надiя”. (2).
20.50 Футбол. Товариський матч “Україна” 
         “Латвiя”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Мент у законi-2”. (2).

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.20 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
06.50 М/с “Машинi казки”.
07.15 М/с “Лалалупси”.
07.40 М/с “Чагiнгтон”.
08.00 Мульт MIX.
10.05 М/с “Смурфики”.
10.35 М/с “Качинi iсторiї”.
10.55 Обережно, дiти!
11.20 М/с “Мiкрополiс”.
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».
20.28 «Тернопіль сьогодні».
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 “Top shop”.
10.50 Смiшнi люди.
12.30, 12.55 Криве дзеркало.
13.25 Х/ф “Каштанка”.
14.35, 20.15 Т/с “Народжена революцiєю”.
15.40, 16.30, 21.35 Т/с “Комiсар Рекс”.
17.20 Т/с “Комiсар Мегре”.
19.00 Х/ф “Живiть у радостi”.
23.15 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.

к1
06.00 “Люблю готувати”.
06.30 “Top Shop”.
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 М/ф.
09.40 “ВусоЛапоХвiст”.
10.50 Х/ф “Мiстична п’ятiрка”.
12.40 Т/с “Всi жiнки  вiдьми”.
14.10, 19.10 “Орел i решка”.
15.00, 20.00 “Орел i решка. 
          Незвiдана Європа”.
16.00 “Файна Юкрайна”.
17.10 “Звана вечеря”.
21.00 “КВН на бiс”.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2).
01.30 “Нiчне життя”.

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, 14.15, 17.55, 18.50, 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.
09.25 Про головне.
10.20 Х/ф “Квiтуче мiсто”.
12.35 Зроблено в Європi.
13.20, 18.05 Час-Ч.
13.30 Вiйна i мир.
14.25 Казки Лiрника Сашка.
14.35 М/ф.
15.10 Як ваше здоров’я?
15.45 Iнша музика з Олексiєм Коганом.
16.10 Д/ф “Барака”.
18.15 Новини. Свiт.
19.00 Перша студiя.
19.30 ДебатиPRO.
22.00 Слiдство. Iнфо.
22.30 Слово.
22.35 Програма передач.
22.40 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30,
         23.15 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 9.10 Снiданок 
         з “1+1”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.45 “Чотири весiлля-2”.
11.05 Т/с “Сила. Повернення додому”.
12.25, 13.00 Т/с “Ворожка”.
13.35, 14.10 Т/с “Слiпа”.
14.45 “Сiмейнi мелодрами-5”.
15.45 “Битва салонiв”.
17.10 Т/с “Сила кохання Ферiхи”.
20.30 “Чистоnews”.
21.00 Комедiя “Мiж нами, дiвчатами”.
22.00 “Iнспектор Фреймут-2”.
23.35 Т/с “Мiстер Селфрiдж”. (2).
00.35 Драма “Крижаний”. (2).

інтер
05.40, 12.35, 14.35 Т/с “Земський лiкар-4. 
          Повернення”.
06.30 М/ф.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.45 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з “Iнтером”.
09.20, 22.55 Т/с “Мессiнг: той, що 
        бачив крiзь час”.
11.15, 12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
        з Л. Каневським”.
14.50 “Судовi справи”.
15.50, 16.15 “Сiмейний суд”.
18.05, 19.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.45 Т/с “Орлова й Александров”. (2).
00.55 Т/с “Сусiди”.

TV-4
06.00 Т/с «Моє серце наполягає».
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Слідства. 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).
12.10 «Гал-кліп».
12.40 «Щоденник для батьків».
13.10 В гостях у Моцарта.
14.00 Х/ф «Мій тато, моя мама, 
         мої брати і сестри». (1).
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).
18.45 Міська рада інформує.
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Формула здоров’я».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Музичні делікатеси».
22.30 Міська рада інформує.
22.40 Х/ф «Переполох у гуртожитку». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.15 Надзвичайнi новини.
09.50 Т/с “Стрiла”.
11.35, 13.20, 16.40 Т/с “Морський патруль”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.20, 16.20 Т/с “Опери”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
21.25 Т/с “Трюкач”.
23.55 Х/ф “Танго i Кеш”. (2).

стб
05.45 “У пошуках iстини”.
06.30, 18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
07.05, 15.55 “Все буде добре!”
09.05 “Таємницi МастерШеф. Ксенiя-воїн”.
10.00 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
11.50, 19.45 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
12.45 “МастерШеф-2”.
18.50 “Таємницi Х-Фактора.
          Як загартовуються чоловiки”.
20.50 Т/с “Тест на вагiтнiсть”. (2).
22.35 “Давай поговоримо про секс-2”.
00.25 “Один за всiх”.

новий канал
06.10, 7.55 Kids’ Time.
06.15 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
06.25 25-й кадр.
06.55 М/с “Кунг-фу Панда: Легенди крутизни”.
08.00, 18.00 Репортер.
08.05, 12.03 Teen Time.
08.07 Єралаш.
12.05 Т/с “Моя прекрасна няня”.
16.00, 19.00 Т/с “Воронiни”.
18.20 Абзац!
21.00 Серця трьох-2.
23.10 Х/ф “Сутичка”. (2).

канал “україна”
06.15, 13.00, 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 “Плюс любов”.
11.50, 19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Безсмертник. Нова надiя”. (2).
21.00 Т/с “Все тiльки починається”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Мент у законi-3”. (2).

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.20 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
06.50 М/с “Машинi казки”.
07.15 М/с “Лалалупси”.
07.40 М/с “Чагiнгтон”.
08.00 Мульт MIX.
10.05 М/с “Смурфики”.
10.35 М/с “Качинi iсторiї”.
10.55 Обережно, дiти!
11.20 Х/ф “Зорянi таляри”.
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».
20.28 «Тернопіль сьогодні».
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 “Top shop”.
10.10 Смiшнi люди.
11.45, 12.15 Криве дзеркало.
12.40 Х/ф “На чужому святi”.
14.05, 20.15 Т/с “Народжена революцiєю”.
15.25, 21.35 Т/с “Комiсар Рекс”.
17.05 Т/с “Комiсар Мегре”.
18.50 Х/ф “Акваланги на днi”.
23.15 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.

к1
06.00 “Люблю готувати”.
06.30 “Top Shop”.
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 М/ф.
09.40 “ВусоЛапоХвiст”.
10.40 Т/с “Всi жiнки ─ вiдьми”.
14.10, 19.10 “Орел i решка”.
15.00, 20.00 “Орел i решка. Незвiдана Європа”.
16.00 “Файна Юкрайна”.
17.10 “Звана вечеря”.
21.00 “КВН на бiс”.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2).
01.20 “Нiчне життя”.

ут 1
06.00, 7.20, 8.55, 9.00, 11.00, 18.55, 20.45 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?
09.35 Хто в домi хазяїн?
10.00 Школа Мерi Поппiнс.
10.15 М/ф.
10.40 Хочу бути.
11.15 Великодня служба Божа i Апостольське бла-
гословення для Рима й цiлого свiту Святiйшого 
отця Франциска з площi Св. Петра в Римi.
13.35 Д/ф “Палiтри” Веронезе.
14.10 Фольк-music.
16.40 Театральнi сезони.
17.05 Х/ф “Йосиф з Назарета”.
19.15 Концерт гурту “Танок на майданi Конго”.
21.00 Новини.
21.40 Перша шпальта.
22.15 “Холодний Яр”. Передмова.
22.30 Д/ф “Холодний Яр”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 День Янгола.
00.05 На слуху. Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00 Детектив “Поцiлунок вiдьми”.
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”.
10.15 “ТСН”.
11.00 “Свiт навиворiт: Латинська Америка”.
12.05 “Iнспектор Фреймут-2”.
13.20 “Чотири весiлля-4”.
14.45 Комедiя “Мiж нами, дiвчатами”.
18.30 “Українськi сенсацiї”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
21.00 “Голос країни-5”.
23.25 Бойовик “Вiйна”. (2).

інтер
05.35 Х/ф “Службовий роман”.
06.40 М/ф.
07.10 “Подробицi” - “Час”.
07.40 “Вдалий проект”.
08.40 “Готуємо разом”.
09.30 “Новини”.
10.00 “Орел i решка. Ювiлейний сезон”.
11.00 Х/ф “Ласкаво просимо, або Стороннiм
         вхiд заборонено”.
12.20 Т/с “Любов з випробувальним термiном”.
16.10 Х/ф “Тариф “Щаслива сiм’я”.
18.00 Т/с “Обiйми мене”. (2).
20.00 “Подробицi тижня”.
22.00 Т/с “Не в хлопцях щастя”. (2).
00.00 Т/с “Три товаришi”. (2).

TV-4
06.00 Х/ф «Авторська теорія». (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 архікате-
дрального собору УГКЦ м. Тернополя.
11.40 «Духовні роздуми».
12.00 М/ф «Острів скарбів». (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 «Слідства. 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.
19.30 Міська рада інформує.
19.40 Хіт-парад.
20.45 «Про нас».
21.00 «Гал-кліп».
21.30 Єдина країна.
22.10 Х/ф «Уікенд у Берні». (2).
23.45 Час-тайм.
00.00 Провінційні вісті. Тиждень.

ICTV
07.05 Зiрка YouTube.
08.30 Дача.
08.55 Дивитися всiм!
09.50, 13.00 Т/с “Трюкач”.
12.45 Факти. День.
18.45 Факти тижня.
20.20 Х/ф “Суддя Дредд”.
22.20 Х/ф “Суддя Дредд 3D”. (2).
00.15 Х/ф “Куля в голову”. (2).

стб
05.40 Х/ф “Корона Росiйської iмперiї, 
         або Знову невловимi”.
07.55 “Холостяк-5”.
09.00 “Все буде смачно!”
10.35 “Караоке на майданi”.
11.35 Т/с “Тест на вагiтнiсть”.
16.05 “Україна має талант!-7”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
20.40 “Один за всiх”.
21.55 “Детектор брехнi-7”.
23.05 “Я соромлюся свого тiла-2”.

новий канал
05.55, 13.15 Kids’ Time.
05.57 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”.
07.55 М/с “Кунг-фу Панда: Легенди крутизни”.
10.00 М/с “Iсторiї Тома i Джерi”.
12.10 М/ф “Том i Джерi: Робiн Гуд”.
13.20, 16.30 Teen Time.
13.25 Єралаш.
16.35 Х/ф “Джуманджi”.
18.45 Х/ф “Пiсля нашої ери”. (2).
21.00 Х/ф “Елiзiум”. (2).
23.30 Х/ф “Марс атакує”. (2).

канал “україна”
07.00 Подiї.
07.40 Т/с “Все тiльки починається”.
14.00 Х/ф “Танго метелика”.
16.00 Моє нове життя.
17.00 Т/с “Пiзнi квiти”.
19.00 Подiї тижня.
20.00 Т/с “Пiзнi квiти”.
21.50 Х/ф “Мiй бiлий i пухнастий”.
23.50 Великий футбол.
01.40 Т/с “Мент у законi-3”. (2).

тет
06.00 М/с “Смурфики”.
06.20 М/ф “Таємниця щурiв-2”.
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/с “Ескiмоска”.
10.45 М/с “Кумi-кумi”.
10.55 М/ф “Lego: Пригоди Клатча Пауерса”.
12.20 М/ф “Барбi: Таємниця феї”.
13.40 Обережно, дiти!
14.10 Х/ф “Закрите царство”.
16.05 Х/ф “Братц”.
18.00 Х/ф “Блондинка i блондинка”. (2).
20.00 Вiталька.
21.40 Країна У.
23.00 Дайош молодьож!
00.50 Одна за всiх.

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».
22.15 «Смакота».
22.30 «Перемога, свята Перемога!»
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

Enter-фiльм
05.45, 7.40, 9.30 М/ф.
07.10, 9.00 “Top shop”.
10.30 Смiшнi люди.
12.10, 12.35 Новi росiйськi бабцi.
13.05 Х/ф “Доброго ранку!”
14.35 Х/ф “Фантомас”.
16.25 Х/ф “Фантомас розбушувався”.
18.10 Х/ф “Фантомас проти Скотланд-Ярду”.
19.50 Х/ф “Оскар”.
21.20 Х/ф “Манiя величi”.
23.15 Х/ф “Ресторан пана Септима”.

к1
06.00 “Люблю готувати”.
06.30 “Top Shop”.
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.20 “Рецепти щастя. Нова iсторiя”.
09.15 М/ф “Барбi Марiпоса”.
10.50 М/ф “Лис i мисливський пес-2”.
12.00 “ВусоЛапоХвiст”.
13.00 “Розсмiши комiка”.
13.50 “Орел i решка. Шопiнг”.
14.50 “Орел i решка”.
16.40 Х/ф “Павутина Шарлотти”.
18.15 “Вечiрнiй квартал”.
20.00 М/ф “Кунг-фу Панда”.
21.50 Т/с “Красуня та чудовисько”. (2).
23.50 Т/с “Надприродне”. (2).
01.15 “Нiчне життя”.

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, 11.05, 12.05, 17.55, 
        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.
9.10 ДебатиPRO.
10.25 Перша студiя.
11.20 Д/ф “Пошук Мазепи”.
12.15 Слiдство. Iнфо.
12.45, 22.25 Слово.
13.20, 18.05 Час-Ч.
13.30 Казки Лiрника Сашка.
13.40 М/ф.
14.00 Школа Мерi Поппiнс.
14.15 Нотатки на глобусi.
14.35 Як це?
14.55 Надвечiр’я.
15.55 Свiтло.
16.25 Чоловiчий клуб. Бокс.
17.25 Чоловiчий клуб.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 Т/с “Яструб”. (2).
20.00 Про головне.
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”.
09.45 “Чотири весiлля-2”.
11.05 Т/с “Сила. Повернення додому”.
12.25, 13.00 Т/с “Ворожка”.
13.35, 14.10 Т/с “Слiпа”.
14.45 “Сiмейнi мелодрами-5”.
15.45 “Битва салонiв”.
17.10 Т/с “Сила кохання Ферiхи”.
20.30 “Чистоnews”.
21.00 Комедiя “Мiж нами, дiвчатами”.
22.00 “Казкова Русь-2015”.
22.30 “Право на владу-2”.
00.35 Трилер “Я все ще знаю, 
          що ви зробили минулого лiта”. (3).

інтер
05.40, 12.35, 14.20 Т/с “Земський 
          лiкар-4. Повернення”.
06.30 М/ф.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 
        14.00, 16.00, 17.45 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з “Iнтером”.
09.20, 23.00 Т/с “Мессiнг: той, 
         що бачив крiзь час”.
11.15, 12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
        з Л. Каневським”.
14.55 “Судовi справи”.
15.50, 16.15 “Сiмейний суд”.
18.05, 19.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.45 Т/с “Орлова й Александров”. (2).
00.55 Т/с “Сусiди”.

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».
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 «Соло».
13.10 В гостях у Моцарта.
14.00 Х/ф «Мавпа». (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.
21.30 Наші вітання.
22.35 Х/ф «Зламати ногу». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.15 Надзвичайнi новини.
09.45 Т/с “Стрiла”.
11.35, 13.20, 16.40 Т/с “Морський патруль”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.20, 16.20 Т/с “Опери”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Iнсайдер.
21.25 Т/с “Трюкач”.
23.50 Х/ф “Тюряга”. (2).

стб
05.25 “У пошуках iстини”.
06.10, 18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
06.45, 15.55 “Все буде добре!”
08.40 “Таємницi Х-Фактора. Як загартовують-
ся чоловiки”.
09.25 “Моя правда. Холостяк-утiкач”.
10.20 “Таємницi Х-Фактора. Дiаманти 
        Сергiя Сосєдова”.
11.15, 19.45 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
12.10 “МастерШеф-2”.
18.50 “Таємницi Х-Фактора. 
          Мамо, не горюй!”
20.50 Т/с “Тест на вагiтнiсть”. (2).
22.35 “Я соромлюся свого тiла-2”.
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, 12.10 Teen Time.
08.07 Єралаш.
12.15 Т/с “Татусевi дочки”.
16.05, 19.00 Т/с “Воронiни”.
18.20 Абзац!
21.00 Серця трьох-2.
23.15 Х/ф “Сестри”. (2).

канал “україна”
06.15, 13.00, 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 “Плюс любов”.
11.50, 19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Безсмертник. Нова надiя”. (2).
21.00 Т/с “Все тiльки починається”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Мент у законi-3”. (2).

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.20 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
06.50 М/с “Машинi казки”.
07.15 М/с “Лалалупси”.
07.40 М/с “Чагiнгтон”.
08.00 Мульт MIX.
10.05 М/с “Смурфики”.
10.35 М/с “Качинi iсторiї”.
10.55 Обережно, дiти!
11.20 Х/ф “Попелюшка”.
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?»
20.28 «Тернопіль сьогодні».
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, 9.30 М/ф.
07.10, 9.00 “Top shop”.
10.30 Смiшнi люди.
12.10, 12.35 Криве дзеркало.
13.05 Х/ф “Живiть у радостi”.
14.20, 20.05 Т/с “Народжена революцiєю”.
15.40, 21.35 Т/с “Комiсар Рекс”.
17.20 Т/с “Комiсар Мегре”.
18.55 Х/ф “Перед iспитом”.
23.15 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.

к1
06.00 “Люблю готувати”.
06.30 “Top Shop”.
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 М/ф.
09.40 “ВусоЛапоХвiст”.
10.40 Т/с “Всi жiнки  вiдьми”.
14.10, 19.10 “Орел i решка”.
15.00, 20.00 “Орел i решка. 
       Незвiдана Європа”.
16.00 “Файна Юкрайна”.
17.10 “Звана вечеря”.
21.00 “КВН на бiс”.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2).
01.20 “Нiчне життя”.

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, 13.30, 18.05, 
          22.00 Погода.
07.20 Ера будiвництва.
07.25 На слуху.
08.20 Новини звiдусiль.
08.40 Паспортний сервiс.
08.45 Телемагазин.
09.00 Вiчне.
09.25, 20.00 Про головне.
10.35 Х/ф “Хлопчик на водi”.
12.20 “Схеми” з Н. Седлецькою.
12.45 Слово.
13.20 Час-Ч.
13.35 Казки Лiрника Сашка.
13.45 М/ф.
14.05 Хто в домi хазяїн?
14.30 Вiра. Надiя. Любов.
15.30 Музичне турне.
16.40 Театральнi сезони.
17.15 Д/ф “Палiтра. Франческа”.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 Т/с “Яструб”. (2).
22.10 Хресна дорога за участю Святiйшого 
отця Франциска в Колiзеї (Рим).
00.15 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”.
09.45 “Чотири весiлля-2”.
11.05 Т/с “Сила. Повернення додому”.
12.25, 13.00 Т/с “Ворожка”.
13.35, 14.10 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”.
23.00 “Свiтське життя”.
00.05 Драма “Зникнення Елiнор
          Рiгбi: Вона”. (2).

інтер
05.40, 12.35, 14.20 Т/с “Земський 
       лiкар-4. Повернення”.
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 “Мессiнг: той,
        що бачив крiзь час”.
11.20, 12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
        з Л. Каневським”.
14.50 “Судовi справи”.
15.50, 16.15 “Сiмейний суд”.
18.10 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Чорне дзеркало”.
23.30 Т/с “Заради тебе”. (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 «Те, що бачив місяць». (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.
20.10 «Погляд зблизька».
20.40 «Як судились колись на Україні».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Духовні роздуми».
22.35 Х/ф «Ангел для Мей». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.15 Надзвичайнi новини.
09.45 Т/с “Агенти Щ.И.Т.”
11.35, 13.20, 16.40 Т/с “Морський
         патруль”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.20, 16.20 Т/с “Опери”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Антизомбi.
21.25 Т/с “Трюкач”.
23.50 Х/ф “Скелелаз”.

стб
05.30 Х/ф “Невловимi месники”.
06.40 “Таємницi Х-Фактора. 
         Мамо, не горюй!”
07.35 Х/ф “Дихай зi мною”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
18.50 “Таємницi Х-фактора. 
        Пiснi забутих дiтей”.
19.55, 22.45 “Холостяк-5”.
00.55 Х/ф “Сватання гусара”.

новий канал
06.10, 7.55 Kids’ Time.
06.15 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
06.55 М/с “Кунг-фу Панда: Легенди крутиз-
ни”.
08.00, 18.00, 1.40 Репортер.
08.05, 9.00 Teen Time.
08.07 Єралаш.
09.05, 21.00 Серця трьох-2.
16.00, 19.00 Т/с “Воронiни”.
18.20 Абзац!
23.10 Х/ф “Кiнопобачення”. (2).

канал “україна”
06.15, 13.00, 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 “Плюс любов”.
11.50, 19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Безсмертник. Нова надiя”. (2).
21.00 Спiвай як зiрка.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Мент у законi-3”. (2).

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.20 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
06.50 М/с “Маша i Ведмiдь”.
07.15 М/с “Лалалупси”.
07.40 М/с “Чагiнгтон”.
08.00 Мульт MIX.
10.05 М/с “Смурфики”.
10.35 М/с “Качинi iсторiї”.
10.55 Обережно, дiти!
11.20 Х/ф “Бiляночка та Розочка”.
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 “Блондинка 
         i блондинка”. (2).
20.00 Х/ф “Мандри Гулiвера”.
21.50 Х/ф “Шостий елемент”. (2).
23.45 Т/с “Ходячi мерцi”. (3).
00.35 Т/с “Радiо секс”. (2).

ттб
08.00—10.00 «Ранок з ТТБ».
19.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Учнівський щоденник».
19.45 «Західний експрес».
20.00 «Удосвіта».
20.28 «Тернопіль сьогодні».
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 “Top shop”.
10.20 Смiшнi люди.
12.00 Криве дзеркало.
12.25 Х/ф “Перед iспитом”.
13.35, 20.05 Т/с “Народжена революцiєю”.
15.10, 21.35 Т/с “Комiсар Рекс”.
16.50 Т/с “Комiсар Мегре”.
18.40 Х/ф “На чужому святi”.
23.15 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.

к1
06.00 “Люблю готувати”.
06.30 “Top Shop”.
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 М/ф.
09.40 “ВусоЛапоХвiст”.
10.40 Т/с “Всi жiнки 
        вiдьми”.
14.10, 19.10 “Орел i решка”.
15.00, 20.00 “Орел i решка.
        Незвiдана Європа”.
16.00 “Файна Юкрайна”.
17.10 “Звана вечеря”.
21.00 “КВН на бiс”.
22.00 “КВН”.
00.00 “Розсмiши комiка”.

ут 1
06.00 Пiдсумки.
06.15, 7.30, 8.55, 9.00, 17.55, 22.45 Погода.
06.20 На слуху. Пiдсумки.
07.35 У просторi буття.
08.30 “Золотий гусак”.
09.15 Д/ф “Талмуд: книга, народ”.
10.20 Зроблено в Європi.
10.35 Нотатки на глобусi.
11.00 Книга.ua.
11.30 Д/ф “Палiтра. Франческа”.
12.30 Д/ф “Клуб пригод”.
13.00 Свiтло.
13.55 Д/ф “Сага старовинної пущi”.
14.55 Чоловiчий клуб. Бокс.
16.00 Чоловiчий клуб.
16.30 Концертна програма “Suono Italiano”.
18.00 Х/ф “Життя не може бути нудним”.
21.00 Новини.
21.40 Утеодин з Майклом Щуром.
22.20 Iнша музика з Олексiєм Коганом.
22.40 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 День Янгола.

канал «1+1»
06.00 “Грошi”.
07.10, 19.30 “ТСН”.
08.00, 8.35 М/с “Качинi iсторiї”.
09.00 “Свiтське життя”.
10.00 Мелодрама “Знайти чоловiка 
        у великому мiстi”.
14.30 “Вечiрнiй Київ”.
16.30 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка”.
20.15 “Українськi сенсацiї”.
21.15 “Лiга смiху. Чемпiонат 
          України з гумору”.
23.15 “Що? Де? Коли?-2015”.
00.20 Трилер “Фантом”. (2).

інтер
05.40 “Орел i решка. Ювiлейний сезон”.
06.25 М/ф.
06.50 “Стосується кожного”.
08.45 “Школа доктора Комаровського”.
09.30 “Новини”.
10.00 Д/ф “Ельдар Рязанов. Жiночi iсторiї”.
10.55 Х/ф “Службовий роман”.
14.10 Х/ф “Сусiди по розлученню”.
16.05 Т/с “Любов з
         випробувальним термiном”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Лабiринти долi”. (2).
00.15 “Сталевий метелик”. (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 «Авторська теорія». (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 «Приятель небіжчика». (1).
14.30 «Щоденник для батьків».
15.00 М/ф «Острів скарбів».
16.20 «Гаджет Time».
16.30 Дім книги.
17.00 Хіт-парад.
18.00 Наші вітання.
19.00 Єдина країна.
19.30 «Музичні делікатеси».
20.10 До дня народження Ліни Костенко. Л. 
Ізотова «Сніг у Флоренції».
21.15 Х/ф «Хліб і троянди». (1).
23.00 Вікно в Європу. Сильні разом.
23.30 Єдина країна.
00.10 Час-Тайм.

ICTV
06.10 Х/ф “Скелелаз”.
08.05 Антизомбi.
09.00 Дiстало!
10.00 Цивiльна оборона.
11.00 Iнсайдер.
12.00, 13.00, 20.05 Т/с “Балада 
         про Бомбера”.
12.45 Факти. День.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
          Пiдсумки з К. Стогнiєм.
22.15 Х/ф “Руйнiвник”. (2).
00.40 Х/ф “Тюряга”. (2).

стб
06.35 Х/ф “Новi пригоди невловимих”.
08.00 “Караоке на майданi”.
09.00 “Все буде смачно!”
11.35 Х/ф “Я щаслива!”
13.35 Т/с “Коли ми вдома”.
15.55 “Холостяк-5”.
19.00 “Україна має талант!-7”.
21.55 Х/ф “Джентльмени удачi”.
23.45 “Давай поговоримо про секс-2”.

новий канал
06.00, 9.55 Kids’ Time.
06.05 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”.
07.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
        Легенди крутизни”.
10.00 Х/ф “Подорож у коледж”.
11.50 Уральськi пельменi.
13.55 Ревiзор.
16.25 Пристрастi за Ревiзором.
18.30 Х/ф “Джуманджi”.
21.00 Х/ф “Вавiлон Н.Е”. (2).
23.00 Х/ф “10 тисяч рокiв
          до нашої ери”. (2).

канал “україна”
07.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10 Т/с “Дорожнiй патруль-11”.
10.00 Зоряний шлях. Дайджест.
11.00 Х/ф “Мiй бiлий i пухнастий”.
13.00 Т/с “Плюс любов”.
21.20 Х/ф “Танго метелика”.
23.20 Т/с “Кохання зi зброєю”. (2).

тет
06.00 М/с “Смурфики”.
06.20 Х/ф “Русалонька”.
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/с “Ескiмоска”.
10.45 М/с “Кумi-кумi”.
11.05 М/ф “Таємниця щурiв-2”.
12.20 М/ф “Lego: Пригоди Клатча Пауерса”.
13.45 Обережно, дiти!
14.15 Х/ф “Братц”.
16.10 Х/ф “Закрите царство”.
18.10 Х/ф “Мандри Гулiвера”.
20.00 Вiталька.
21.40 Країна У.
23.00 Дайош молодьож!
00.50 Х/ф “Шостий елемент”. (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 «Моя улюблена робота».
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 “Top shop”.
10.30 Смiшнi люди.
12.10, 12.35 Новi росiйськi бабцi.
13.05 Х/ф “Бiля тихої пристанi”.
14.20 Х/ф “Ресторан пана Септима”.
15.50 Х/ф “Оскар”.
17.20 Х/ф “Манiя величi”.
19.15 Х/ф “Фантомас”.
21.05 Х/ф “Фантомас розбушувався”.
22.45 Х/ф “Фантомас проти
          Скотланд-Ярду”.

к1
06.00 “Люблю готувати”.
06.30 “Top Shop”.
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 “Звана вечеря”.
11.00 “Рецепти щастя. Нова iсторiя”.
12.00 М/ф “Лис i мисливський пес-2”.
13.10 “ВусоЛапоХвiст”.
14.20 “Орел i решка”.
17.10 “Орел i решка. Шопiнг”.
18.10 Х/ф “10 причин моєї ненавистi”. (2).
20.00 Х/ф “Павутина Шарлотти”.
21.50 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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SOS! ●

Конкурси ●

Юрій КУРІЦА, 
інспектор з технічного 

нагляду відділення ДАІ  
у Тернопільському районі.

Відомі випадки, коли учні 
потрапляли під колеса гро-
мадського транспорту че-
рез те, що очікували його 
на краю проїзної частини, 
або виходили на неї без-
посередньо перед  
транспортним засобом, 
який зупиняється.
Запам’ятайте, що виходи-
ти на проїзну частину для 
посадки в транспортний 
засіб необхідно тільки піс-
ля його повної зупинки та 
відкривання дверей. Не-
безпечно очікувати гро-
мадського транспорту, 
стоячи на краю посадково-
го майданчика (тротуару) 
при значному скупченні 
людей на зупинці. Адже 
при наближенні транспорт-
ного засобу вас можуть зі-
штовхнути інші “нетерпля-
чі” пасажири, які готують-
ся до посадки.

Часто, готуючись до перехо-
ду вулиці, діти дивляться спо-
чатку ліворуч, пропускають ав-
то, але не переконуються в 
безпеці переходу протилежної 
смуги руху. Тому переходити 
дорогу потрібно лише в разі 
відсутності транспортних засо-
бів в обох напрямках. Під час 
переходу проїзної частини важ-
ливо розрахувати свій рух так, 
щоб не поспішаючи перейти до 
протилежного боку, не зупиня-
ючись на середині для надання 
руху автомобілям. При цьому 
дорога має добре проглядати-
ся в обох напрямках, а тран-
спортні засоби, що наближа-
ються, відсутні.

Одна з основних причин, че-
рез яку діти потрапляють під 
колеса автотранспорту, 
пов’язана з виходом на проїзну 
частину перед автомобілем, що 
зупинився. В такому випадку 
ймовірний наїзд автомобіля, 
який об’їжджає припарковане 
авто і не може бачити за ним 
пішохода, який рухається. Щоб 
уникнути біди, транспортні за-
соби, які зупинилися, необхід-
но обходити ззаду. Краще не 
виходити на проїзну частину 
відразу після виходу з громад-
ського транспорту, а дочека-
тись, поки він від’їде від зупин-
ки і не зменшуватиме оглядо-
вість.

Особливо уважними повинні 
бути юні велосипедисти. Слід 
пам’ятати, що під час виїзду на 
велосипеді на проїзну частину з 
дворів, прилеглих територій, 
другорядних вулиць, потрібно 
дати дорогу транспортним засо-
бам, що рухаються проїзною 
частиною. Під час руху проїзною 
частиною потрібно триматися 
якомога ближче до її краю, при 
цьому уникати різких змін на-
прямку руху та маневрування.

Велосипедистам заборонено 

рух без гальм, світлоповертачів 
у темну пору доби, під час пе-
ревезення пасажирів тощо. Ру-
хатися по дорозі на велосипеді 
дозволяється особам, які дося-
гли 14-річного віку. Пам’ятайте, 
що пішоходи повинні рухатись 
тільки по тротуарах і пішохідних 
доріжках. Якщо ж рух по троту-
арах неможливий або вони від-
сутні, наприклад у сільській 
місцевості чи поза населеними 
пунктами, дозволяється йти 
узбіччям, а якщо і воно відсутнє 
— по краю проїзної частини на-
зустріч руху транспортних за-
собів.

Слід зауважити, що перш ніж 
почати перехід через регульо-
ване перехрестя, потрібно по-
дивитися на сигнал світлофо-
ра. Якщо ви не впевнені, що 
зелений сигнал тільки-но заго-
рівся — краще почекайте на-
ступного і тоді впевнено пере-
ходьте дорогу. Цикл роботи 
світлофора (від зеленого до 
зеленого сигналу) складає на 
нешироких вулицях 15-20 се-
кунд. Тому, починаючи перехід 
на регульованому перехресті, 
необхідно мати деякий запас 
часу, щоб дійти спокійним кро-
ком на протилежну частину до-
роги. Однак у випадку, якщо ви 
почали перехід проїзної части-
ни і не закінчили його на до-
зволений сигнал світлофора, 
слід зупинитися на острівці 
безпеки або лінії, що розділяє 
транспортні потоки протилеж-
них напрямків, у разі їх відсут-
ності — на середині проїзної 
частини. Продовжити рух необ-
хідно лише тоді, коли буде до-
зволений сигнал світлофора 
(регулювальника).

Однак більшість пішохідних 
переходів не регулюються світ-
лофорами. Здебільшого вони 
розташовані поблизу пере-
хресть, де немає світлофора, 
який допомагає формувати 
транспортні потоки, задавати 
їм певну швидкість, “ритм” ру-
ху, тому до нерегульованих пе-
рехресть транспортні засоби 
під’їжджають з різною швидкіс-
тю. Водії пропускають один од-
ного, узгоджуючись з правила-
ми руху.

Відповідно до правил дорож-
нього руху на нерегульованому 
пішохідному переході, який по-
значений “зеброю” і відповід-
ним дорожнім знаком, пішохід 
має право на перевагу під час 
переходу всієї проїзної частини, 
однак виходити на проїзну час-
тину необхідно тоді, коли з од-
ного боку найближча до вас 
автомашина знаходиться на 
значній відстані — не менше 60-
70 метрів. Тоді водій завчасно 
побачить ваш намір переходу 
дороги і в нього буде час знизи-
ти швидкість, або зупинитися, 
щоб дати вам дорогу. Щоб не 
траплялися такі критичні ситуа-
ції, нерегульовані вулиці і пере-
хрестя варто переходити лише 
у тому випадку, коли вони до-
бре проглядаються у всі сторо-
ни і шлях через них вільний.

Пам’ятайте про 
безпеку на дорозі

Прокурор Тернопільського 
району подав до суду позови 
про стягнення з відкритих акці-
онерних товариств заборгова-
ності, нарахованої Прикарпат-
ським територіальним управлін-
ням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку 
в результаті накладення санкцій 
за правопорушення на ринку 
цінних паперів.

Встановлено, що відкритими 
акціонерними товариствами, 
розташованими на території 
Тернопільського району, не 
сплачено заборгованість у роз-
мірі 17 000 гривень і 17 000 

гривень, нараховану Прикар-
патським територіальним управ-
лінням НКЦПФР в результаті 
накладення санкцій за правопо-
рушення на ринку цінних папе-
рів. У зв’язку з цим прокурор 
Тернопільського району звер-
нувся до суду з позовами  
в інтересах держави про стяг-
нення з відповідачів зазначено-
го боргу.

 
Володимир СОКОЛИШИН,  
прокурор Тернопільського 

району, молодший  
радник юстиції.

Право ●

Прокуратура через  
суд вимагає сплатити фінансові 
санкції за порушення на ринку 

цінних паперів
Валентина ШТАНГЕЙ. 

Фото автора.

Так гарно і поетично 
назвала бібліотеку 
завідуюча Надія Ми-
хайлівна Прийма. 5 
березня у Великих 
Гаях, де вона вже 
давно працює і має 
добрий відгук від 
мешканців села, 
стартував Всеукраїн-
ський конкурс дитя-
чого читання 
“Книгоманія-2015”. 
У цій невеличкій сіль-
ській бібліотеці час 
від часу відбувають-
ся великі, непідвлад-
ні часові, значущі по-
дії, які допомагають 
її читачам (особливо 
школярам) у подаль-
шому поступі, в осо-
бистісному станов-
ленні, у вирішенні 
життєвих ситуацій.

До складу журі увійшли 
письменниця і журналіст 
– Валентина Семеняк, вчителі 
української мови і літератури Вели-
когаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів Ірина 
Іванівна Онуферко та Людмила Іва-
нівна Кравчук, шкільний бібліоте-
кар Ольга Деонізіївна Новосад. 
Сертифікати учасників конкурсу 
“Книгоманія-2015” отримали 22 
учні. Юля Андріїшин, Катруся  
Бондарук, Тетянка Хемій, Аліна  
Сенюсь, Інна Молочник, Анастасія 
Журак, Катруся Вощак та інші шко-
лярі жваво обговорювали прочита-
ні книжки, не просто переказували 

зміст, а й аналізували тексти, ро-
били висновки, спонукали до роз-
думів. “Родзинкою” заходу вияви-
лися читацькі щоденники, з якими 
завітали до бібліотеки активні чи-
тачі. Так Андрій Майка розповів 
про свої улюблені книги україн-
ського письменника Всеволода 
Нестайка, зокрема, про пригод-
ницьку книжку “Тореадори з Васю-
ківки”. Учениця 8 класу місцевої 
школи Лідія Кучма прочитала вже 
багато книжок німецької письмен-
ниці Нелє Моост. Восьмикласниця 
приємно здивувала всіх костюмом 

головної героїні Моллі, в якому во-
на завітала на конкурс. Читацький 
щоденник Ліди виявився найоригі-
нальнішим серед усіх інших. Вра-
ховуючи власний досвід із попере-
дніх років, дівчина порадила всім 
бути сміливими й не боятись брати 
участь у подібних конкурсах. Адже 
таке бажання тільки допомагає ви-
ховати впевненість у собі.

Переможцями першого етапу 
конкурсу стали Лідія Кучма та  
Андрій Майка. Вони отримали ди-
пломи “Найкращий читач бібліоте-
ки” та цінні книжкові подарунки.

Магічний кристал Всесвіту

Завідуюча Великогаївською бібліотекою-філією Надія Прийма,  
учні Лідія Кучма та Андрій Майка з дипломами переможців.

Зміни порядку 
нарахування ЄСВ 

— уже в дії
Цими днями набрав чинності 

закон України № 219-VIII “Про 
внесення змін до розділу VIII “При-
кінцеві та перехідні положення за-
кону України “Про збір та облік 
єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування”.

Зазначимо, що у четвер, 12 бе-
резня, закон був офіційно опублі-
кований і набув чинності на на-
ступний день, тобто 13.03.2015 
року. Цей закон зменшує наванта-
ження на фонд оплати праці, що 
має сприяти легалізації зарплат.

Враховуючи нові вимоги для 
застосування понижуючого коефі-
цієнта, платником повинні викону-
ватись одночасно такі умови:

а) база нарахування єдиного 
соціального внеску (ЄСВ), у роз-
рахунку на одну застраховану осо-
бу в звітному місяці, повинна 
збільшитись на 20 і більше відсо-
тків, порівняно з середньомісяч-
ною базою нарахування ЄСВ за 
2014 рік у розрахунку на одну за-
страховану особу;

б) після застосування коефіці-
єнта середній платіж на одну за-
страховану особу в звітному місяці 

складе не менше, ніж середньо-
місячний платіж на одну застрахо-
вану особу платника за 2014 рік;

в) кількість застрахованих осіб 
у звітному місяці, яким нараховані 
виплати, не повинна перевищува-
ти 200% середньомісячної кіль-
кості застрахованих осіб платника 
за 2014 рік.

Коефіцієнт буде обчислювати-
ся щомісячно. При його розрахун-
ку показники за 2014 рік визнача-
ються на підставі звітності платни-
ка ЄСВ. У разі застосування тако-
го коефіцієнта, платник єдиного 
внеску зазначає про це в звіті.

Платник ЄСВ, що застосував 
коефіцієнт та не сплатив нарахо-
ваний єдиний внесок у встановле-
ні законом терміни, позбавляється 
права в майбутньому застосувати 
коефіцієнт до повної сплати тако-
го боргу. Право на застосування 
коефіцієнта поновлюється з міся-
ця, в якому сплачено борг.

Йдете у податкову 
відпустку? Не 

сплачуєте єдиного 
податку!

Фізичні особи-підприємці, плат-
ники єдиного податку першої і 
другої груп, які не використовують 
праці найманих осіб, звільняються 
від сплати єдиного податку раз на 

рік на час відпустки протягом од-
ного календарного місяця. Також 
не сплачується єдиний податок за 
період хвороби, підтверджений 
копією листка (листків) непрацез-
датності, якщо вона триває 30 і 
більше календарних днів. Про це 
зазначено у п.295.5 статті 295 По-
даткового кодексу України. 

Інформація про період щорічної 
відпустки і терміни втрати працез-
датності з обов’язковим додаван-
ням копії листка непрацездатності 
подається до податкової інспекції 
за заявою у довільній формі. Окре-
мого терміну подання заяви щодо 
періоду щорічної відпустки і термі-
ну втрати працездатності, норма-
ми Податкового кодексу України 
для таких платників не передбаче-
но. 

Одночасно, платники єдиного 
податку першої і другої груп є 
платниками єдиного соціального 
внеску. Чинним законодавством 
не передбачено пільг щодо його 
сплати на час відпустки та хворо-
би. Отже, єдиний соціальний вне-
сок сплачується незалежно від ді-
яльності чи фінансового стану 
платників податків. 

За матеріалами відділу 
комунікацій Тернопільської 

об’єднаної ДПІ ГУ ДФС  
у Тернопільській області.

Податкові новини ●

Ольга ДЯЧИШИН, 
волонтер Логістичного центру 

бійців АТО м. Тернополя.

Мабуть, не всім тернополянам 
відомо, що після річної пере-
рви у Тернополі відновлюєть-
ся військова частина, де на 
цей час дислокується 44-а 
окрема артилерійська брига-
да у складі 300 бійців зі всієї 
України. До процесу віднов-
лення долучився Логістичний 
центр допомоги бійцям АТО 
(вул. Збаразька, 16, гуртовня 
“Галант”).

Як уже повідомлялося, 19 берез-
ня ультрас ФК “Тернопіль”, зокре-
ма, Володимир Міщишин, Віталій 
Шандрук та Богдан Гузь спільно з 
представником Всеукраїнського 

об’єднання “Автомайдан” Назаром 
Хамуляком побували у військовій 
частині, де в ході зустрічі для солда-
тів частини було передано квитки 
на матч ФК “Тернопіль” – ФК “Ми-
колаїв”, а також 2 м’ячі (футбольний 
та волейбольний) від магазину 
спортивних товарів “За Динамо”.  
У п’ятницю, 22 березня, відбувся 
довгоочікуваний матч, та ще й з ра-
хунком 4:2 на користь місцевої ко-
манди. Гравці ФК “Тернопіль” за-
просили бійців із 44-ої окремої ар-
тилерійської бригади на футбольне 
поле, а глядачі з трибун аплодували 
воїнам стоячи.

У неділю, 22 березня, волонтери 
Логістичного центру допомоги бій-
цям АТО Володимир Міщишин, Ан-
дрій Михайлов, Тетяна Ковалик та 
Ольга Худа разом із тернопільським 
музичним гуртом “Bugs Bunny” заві-

тали у військову частину, де Воло-
димир розповів про Файне місто, а 
гурт “Bugs Bunny”, який люб’язно 
погодився зіграти для хлопців, ви-
конав кілька ліричних пісень. Вдячні 
військовим за теплий прийом та 
щедрі аплодисменти.

Опісля до нас приєдналися 
студентки другого курсу історич-
ного факультету Уляна Паньків, 
Тетяна Тильчак та доцент кафе-
дри стародавньої та середньовіч-
ної історії Тернопільського націо-
нального педагогічного універси-
тету ім. В. Гнатюка Оксана Васи-
лівна Ятищук, які провели для 
бійців екскурсію нашим містом. 
Хлопцям було надзвичайно ціка-
во, адже всі вони не місцеві. Шко-
да лише, що потрапили у Терно-
піль за таких трагічних реалій 
сьогодення.

Допоможемо армії ●

Вікенд для воїнів АТО 
по-тернопільськи
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Цікаві зустрічі ●

П’ятниця, 27 березня 2015 року Гість сторінки

Соломія ТКАЧУК.

Коли я зайшла в робочий ка-
бінет головної медсестри 
Тернопільського районного 
територіального медичного 
об’єднання Тетяни Юріївни 
Мороз, наче потрапила до 
оранжереї. Тут скрізь квіти і 
вазони, які створюють неви-
мушену атмосферу затишку і 
комфорту.  Особливо при-
вертають увагу чарівні орхі-
деї. За словами Тетяни  
Юріївни, любов до квітів їй 
передалася ще від бабусі, 
яка з любов’ю доглядала за 
рослинами, і від мами Ольги 
Петрівни Бриляк, яка працює 
вчителькою у Товстолузькій 
школі і все життя плекає кві-
тучу красу. 

— Орхідеї — мої улюблені квіти, 
— розповідає Тетяна Юріївна. — За 
ними зовсім неважко доглядати, 
головне — мати бажання. Треба 
лише раз на тиждень “скупати”, 
збризкавши невеликою кількістю 
води. Аби квіти цвіли якомога до-
вше, на них не повинно потрапляти 
пряме сонячне проміння.

Орхідеї в кабінеті Тетяни Юріїв-
ни є подарунком від близьких та 
друзів, які знають про захоплення 
жінки і завжди готові зробити їй 
приємний сюрприз. 

Робочий кабінет Тетяни Юріївни 
— не єдине місце, де можна поба-
чити цю красу. Справжнє царство 
квітів панує у садибі Тетяни Юріїв-
ни. Лише ірисів вона вирощує май-
же тридцять видів. А що вже гово-
рити про троянди, догляд за якими 
вимагає неабиякого терпіння і обе-
режності. Але хіба можна відмови-
тися від такої краси? 

Друга освіта Тетяни Юріївни — 
біолог. Можливо, саме це стало 
однією з причин її захоплення не 
лише медициною, а й квітами.

“Свою роботу 
обожнюю”

З великою любов’ю розповідає 
Тетяна Юріївна про свою основну 
професію, якій віддала понад 
чверть століття. Стати  лікарем жін-
ка мріяла з дитинства.

— У селі Товстолуг, звідки я ро-
дом, працювала дуже хороша 
фельдшерка, яка для мене була 
справжнім прикладом. Від неї віяло 
добротою й теплом, а коли Марія 
Лаврентіївна приходила до хворо-
го, здавалося, що не треба вже 
ніяких ліків. Вона зцілювала лише 
своїм ставленням до людини. Нам 
так сьогодні цього бракує. Власне, 
завдяки цій людині я вирішила 

пов’язати своє життя з медици-
ною.

Після закінчення школи дівчина 
вступила до Кременецького ме-
дичного училища. Отримавши ди-
плом медсестри, почала працюва-
ти в Тернопільській центральній  
районній лікарні — зараз Терно-
пільське районне територіальне 
медичне об’єднання. 

— Жодного разу не пошкодува-
ла, що пішла в медицину, навіть 
незважаючи на скрутні часи в 
1990-х роках, коли зарплату вида-
вали продуктами, — розповідає 
жінка. — Тут зустріла і свою другу 
“половинку”. 

Так склалося, що майбутній чо-
ловік Тетяни Юріївни Олег Мороз 
працював у районній поліклініці хі-
рургом. Так і познайомилися, а 
згодом одружилися. Сьогодні ви-
ховують донечку Аліну, яка також 
мріє піти професійною дорогою 
батьків і продовжити династію ме-
диків.

“Допомагати людям 
готова завжди”

Коли Тетяна Юріївна та Олег 
Борисович побралися, вирішили 
відсвяткувати найважливішу у житті 
подію, поїхавши у весільну подо-

рож. Медовий місяць на березі 
Чорного моря запам’ятався на все 
життя. Та не лише приємними вра-
женнями. Тетяні Юріївні довелося 
рятувати життя маленькій дівчинці. 

— Ми поїхали відпочивати в 
Затоку Одеської області, – при-
гадує Тетяна Юріївна. — Я стояла 
у воді, а біля мене — молода сім’я 
з дитинкою. Море тоді було не-
спокійне, здіймалися хвилі. Бать-
ки дівчинки пішли купатися, а 
дитина залишилася позаду. Рап-
том її накрило хвилею, і дитина 
опинилася під водою. На поверхні 
залишилася тільки панамка. Я 
миттєво кинулася до дитини і ви-
тягла з води. Сьогодні навіть важ-
ко уявити, що було б, якби я не 
опинилася поруч.

“У нас кожен —  
“ескулап-

професіонал”
Свою медичну кар’єру Тетяна 

Мороз розпочала з медсестри 
ЕКГ-кабінету, потім була помічни-
ком районного педіатра. Згодом 
стала старшою медсестрою полі-
клініки, з 2012 року — головною 
медсестрою Тернопільського ра-
йонного територіального медично-
го об’єднання. Сьогодні у її підпо-

рядкуванні — 369 працівників се-
реднього медичного персоналу, і 
вона всьому дає раду. 

За словами Тетяни Юріївни, ду-
же важливою у її роботі є підтрим-
ка головного лікаря ТРТМО, заслу-
женого лікаря України Ігоря Степа-
новича Вардинця та високопрофе-
сійного колективу  старших мед-
сестер.

— Ми щомісяця проводимо лек-
ції з середнім медперсоналом 
ТРТМО, стараємося донести до 
медпрацівників усю необхідну ін-
формацію, — розповідає пані Тетя-
на. — Також доводиться часто бу-
вати у медичних закладах району, 
аби з’ясувати, чи все там добре, як 
зберігаються медикаменти, чи до-
тримується термін їх придатності, 
чи є відповідні аптечки. Спілкуємо-
ся і з пацієнтами щодо того, як їх 
обслуговує медперсонал. А про-
фесійний рівень медичних праців-
ників ТРТМО не викликає жодних 
сумнівів. У 2014 році медсестра 
загальної практики-сімейної меди-
цини Юлія Сватко представляла 
нашу область на республікансько-
му конкурсі “Ескулап-
професіонал”.

“Наші медсестри — 
універсальні”

— Зараз медиком бути дуже 
важко, — продовжує моя співроз-
мовниця. — Треба з розумінням 
ставитися до кожного пацієнта, 
вміти зарадити його біді. А це не 
завжди вдається, коли йдеться про 
матеріальний бік проблеми. Через 
фінансову скруту далеко не кожна 
людина може дозволити собі при-
дбати інколи й життєво необхідні 
ліки. Через різке подорожчання 
препаратів бюджетних коштів на їх 
придбання просто не вистачає. 

Виходом із ситуації, на думку 
Тетяни Юріївни, має стати страхо-
ва медицина, яка дасть можливість 
кожній людині отримати гарантії 
медичного забезпечення у випадку 
хвороби.

— За кордоном лікарям та мед-
персоналу працювати значно лег-
ше, — каже Тетяна Мороз. — Ме-
дичні заклади там на сто відсотків 
забезпечені всім необхідним. У 
цьому мала нагоду переконатися. 
У мене була можливість побувати в 
Канаді і попрацювати в місцевому 
госпіталі. До речі, заробітна плата 
медсестри тут від 25 доларів за 
годину, а наші отримують менше 
100 $ на місяць. До того ж, у кліні-
ках, не кажучи вже про речі першої 
необхідності, завжди достатньо гі-
гієнічних засобів, таких, як ватні 
палички, серветки, одноразові по-
лотенця, медичні рукавички. Од-
нак, у нас є суттєва перевага — на-
ші медсестри універсальні. Вони 
вміють і роблять все, а їхні — ви-
конують лише ту роботу, яка відпо-
відає посадовій інструкції.

“Які ще ліки 
потрібні?”

— Прокинувшись вранці, я за-
вжди випиваю склянку води, при-
ймаю холодний душ та роблю не-
велику зарядку, — ділиться секре-
том Тетяна Юріївна. — Також на-
магаюся вживати якомога більше 
овочів та фруктів. А ще великого 
значення надаю активному відпо-
чинку, який дає змогу відпочити 
душею.

За своє життя Тетяна Юріївна 
побувала в Парижі, Відні, Амстер-
дамі та багатьох інших містах світу. 
Вона просто не уявляє свого життя 
без подорожей.

— Часто люди витрачають купу 
грошей на матеріальне, забуваючи 
про те, що навколо — цікавий світ і 
його варто пізнати. Необов’язково 
їхати за кордон, адже навіть на на-
шому рідному Тернопіллі є місця, 
які заряджають позитивною енергі-
єю, створюють гарний настрій і до-
дають життєвих сил. А ще, якщо 
поруч рідні і близькі люди…Які ще 
ліки потрібні, аби людина почува-
лася щасливою?

Тетяна Мороз:  
“Найкращі ліки – це хороший  
настрій і підтримка рідних”

Тетяна Юріївна з чоловіком Олегом Борисовичем 
та донькою Аліною у Торонто (Канада), 2011 р.

Головна медсестра Тернопільського районного  
територіального медичного об’єднання Тетяна Мороз.

На VIII Всеукраїнському конкурсі “Ескулап-професіонал” Тетяна Мороз (крайня справа),  
медсестра загальної практики-сімейної медицини Юлія Сватко (в центрі), старша медсестра 

Баворівської дільничної лікарні Марія Лаховська (третя справа).
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число 3                                                                березень, 2015
День за днем ●

Годинник 
історії

Квітень

Червоно-чорний календар 
пам’ятних дат для кожного 
українця. Радимо зберігати 
в серці та у домі на видноті 

впродовж усього життя

21-25 квітня 
500 вояків УПА 

звели битву з 30-
тисячним військом 
НКВД (1944 р.): бій 
біля урочища Гурби 
закінчився “тактич-
ною перемогою” ра-
дянських військ та 
виходом з оточення 
українських по-
встанців. Після бою 
“переможці” спали-
ли навколишні села 
Гурби та Антонівці.

26 квітня
В и б у х -

катастрофа на 
Чорнобильській 
АЕС (1986 р.). 
Міжнародний день 
пам’яті Чорноби-
ля.

27 квітня 
КГБ вбив ком-

позитора Володи-
мира Івасюка 
(1972 р.).

28 квітня 
Поляки повісили членів ОУН Голояда і 

Пришляка (1932 р.). 

29 квітня 
Богдана Хмель-

ницького обрано 
гетьманом України 
(1648 р.).

27 квітня
Бої УСС на 

Маківці проти 
м о с к а л і в  
(1915 р.).

28 квітня 
У Львові про-

голошено фор-
мування дивізії 
“ Г а л и ч и н а ” 
(1943 р.).

Великі українці ●

Любов ДУЛІБ’ЯНИК.

“Його віра безмежна! 
Його ненависть палаюча! 
Його любов гаряча!”

Дмитро Донцов  
про Тараса Шевченка.

Масштабна та яскрава постать  
Дмитра Донцова (1883-1973 рр.) зали-
шається все ще недооціненою в по-
стімперській Україні. Його, як і інших 
націоналістичних мислителів, письмен-
ників, учених, політиків, публіцистів, 
часто або банально замовчують, або не 
менш банально очорнюють, “десакра-
лізують”  (як слушно висловилась Ліна 
Костенко). 

Борючись із тим чи іншим націоналістом 
(навіть з минулого), борються насамперед із 
українським націоналізмом, тобто із “націо-
центричною світоглядно-ідеологічною систе-
мою, яка розглядає націю як визначальний 
фактор формування національної людини, як 
рушійну силу історії народу і як головну пе-
редумову творення національної держави” 
(В. Іванишин).

Розуміємо актуальність боротьби за утвер-
дження в сучасній свідомості покоління зем-
ляків об’єктивного, не сфальшованого образу 
українського націоналізму, його ідей та клю-
чових представників. Іншого способу, щоб 
збудувати національну державу, щоб позбу-
тися неоколоніального ярма з боку імпер-
ських наддержав, немає.

Національний і світовий історичний досвід 
переконливо показує: сподіватися на вирі-
шення ключових питань постколоніального 
буття без націоналізму чи всупереч йому — це 
або злочинна недалекоглядність, що випли-
ває із неосвіченості, або свідоме шахрайство, 
політичний міф, що випливає з імперських 
“хитромудрих задумів” та “щедрості” того чи 
іншого “закордонного пана”.

Вивчення спадщини Дмитра Донцова мо-
же суттєво прискорити та інтелектуально по-
глибити процес зрощення націоцентричної  
свідомості українців. Саме Донцову вдалося 
сформулювати ефективні ідеї філософії ви-
живання нації, нації, фактично вкинутої у мо-
гилу, вириту чотирма окупаційними режима-
ми. Він, спираючись на українську історію та 
історію інших народів світу, переконливо до-
вів, що перетворити поневолену націю у на-
цію вільну, у націю господарів своєї долі на 
своїй власній землі, може тільки безкомпро-
місна, тотальна національно-визвольна бо-
ротьба, оперта на власні сили. Здійснити таку 
боротьбу може тільки людина з душею лица-
ря, воїна, а не раба.

Фактично, Дмитро Донцов зумів зробити 
значною мірою те, що свого часу зробив для 
України Тарас Шевченко: стати голосом на-
ціональної совісті, відкривачем істини націо-
нального буття, творцем національної візії. 
“Нове лицарство воскресить старий дух ко-
зацької слави, виведе з могил, виборе нову 
Україну” козацького народу.

У монографії “Незримі скрижалі Кобзаря 
(містика лицарства Запорозького)” теоретик 
інтегрального націоналізму переконливо до-
вів смислову сутність Шевченка, як україн-
ського християнського пророка, — “пророка 
містики лицарства Запорозького”, утвердив-
ши думку про Шевченка як Прометея, що 
приніс в душі вибраних вогонь із неба, “прав-
ду прадідів славних і правду Розп’ятого, за-
палив в нас іскру Вогню Великого, який спа-
лить намулу в серці. Приніс його в своїх не-
зримих скрижалях незримим писане пером, 
не на камені, а на скрижалях серця”.

“Щоб слово плавнем взялося,
Щоб огненно заговорило, вогнем 
Пекло холодні душі”

Тарас Шевченко.
Доба чергового розіграшу між силами До-

бра і Зла, в яку ми явно ввійшли, змушує нас 
бути в близькості з Богом та часто звертатися 
до того, хто прийшов роздмухати “іскру вог-
ню великого”, — Шевченка. Гасло “Бог та 
Україна” — вічний дороговказ!

Ту іскру роздмухають у великий вогонь ті, 
кого благословить Господь, ті, що вірують в 
Його силу, ті, яких викликав Шевченко, щоб 
встали з могил, ті з “твердими руками”, “з 
орлиним оком”, з “чистою, святою, козаць-
кою кров’ю”, не кров’ю раба, люди “залізної 
сили”.

Нині, коли в Україні йде війна, нищиться 
цвіт нашої нації, руйнується інфраструктура 
держави, не знемагаймо, а продовжуймо 
боротьбу! Не допустімо знівелювання пере-
моги Майдану. Плекаймо чин Героїв Небес-
ної Сотні  та загиблих на Сході, пам’ятаючи 
про Боже покликання виконати своє при-
значення на землі, як кожною людиною, так 
і народом загалом.  Зацитуємо Ярослава 
Стецька (стаття “Не за мир, а за тріюмф 
правди”, надрукована  7 січня 1957 року у 
газеті “Шлях перемоги”): “Боротьбу із сила-
ми зла, боротьбу з неправдою, з кривдою, 
з рабством принесло нам, людям, Боже Ди-
тя. Дві тисячі років тому сили зла пересліду-
вали Дитя і вбивали немовлят, щоб серед 
них вбити Його. Чи не нагадує це нам цар-
ство московської темряви, де також масово 
вбивають неповинних, щоб серед них вбити 
одного, який може бути активним носієм 
боротьби проти елементів злочину і нікчем-
ности? Тому немає і не буде миру на землі, 
а вічна боротьба і вічний змаг за остаточну 
перемогу Божої правди проти сил зла, які 
завжди повставатимуть  проти них. З наро-
дженням Христа розпочався справжній бій, 
справжній неспокій, ушляхетнений великою 
візією… Геройські терпіння страдників об-
лагороджували їх, давши їм уже нову, не-
земну радість.

Тому на руїнах безбожної тюрми народів 
відродиться з України, яка принесла найбіль-
ше жертв за Божу правду, героїчне християн-
ство, що не боятиметься відкрито заявити: 
“Закликаємо всіх до хрестоносного походу 
проти сил темряви і злочину. Не є ціллю мир 
для миру. Тому вічне безглузде повторюван-
ня фрази про збереження миру за всяку ціну 
противиться Божим правдам і цьому шляхові 
з терня, яким пройшов Спаситель. Не “мир” 
могил і катів має затріюмфувати, але правда,  
воля, справедливість. Боротьбу принесло но-
вонароджене Дитя в наші серця і душі, а не 
спокій. Не мир є нашою ціллю, а воля і пере-
мога нашої нації, що є покликана Богом ви-
конати своє призначення на землі. Отже, 
світова атомна війна? Ніяк! Війна в душах і 
серцях людських проти дотеперішнього свого 
непротивлення злу”, як передумова великої 
світової антимосковської, антибільшовицької 
революції, яка допоможе при рішучій поставі 
всього вільного людства перемогти більшо-
визм шляхом національно-визвольної рево-
люції, цебто справедливих воєн на рідних 
землях проти московського наїзника, уне-
можливлюючи взагалі атомну війну”. 

Правда ж, актуальне сьогодні писане у 
1957 році?! Борімося! Мета того варта! Слава 
Україні!

Шевченко. Донцов. Стецько.  
Три титани від Бога  

для добра України та світу 

Дмитро Донцов — ідеолог українського 
інтегрального націоналізму.

День за днем ●

Годинник 
історії

Квітень

Червоно-чорний календар 
пам’ятних дат для кожного 
українця. Радимо зберігати 
в серці та у домі на видноті 

впродовж усього життя

1-3 квітня 
ІІ Великий Збір ОУН (1941 рік).

14 квітня 
Найбільше в 

Україні повстан-
ня гайдамаків – 
К о л і ї в щ и н а 
(1768 р.).

11 квітня 
Росіяни вивезли на Сибір 7 єпископів 

УГКЦ (1945 р.).

1 квітня 
Народився Зе-

нон Коссак (1907 
рік) — український 
політичний і вій-
ськовий діяч, про-
відний член УВО і 
ОУН, автор 44-х 
правил життя укра-
їнського націоналіс-
та, керівник органі-

заційної референтури Української Військо-
вої Організації (з кінця 1930 р.).

5 квітня 
У Бендерах обра-

но гетьманом Украї-
ни Пилипа Орлика 
(1710 р.) та схвалено 
документ “Пакти й 
конституції законів і 
вольностей Війська 
Запорозького” (зго-
дом цей документ 
назвали “Конституці-
єю Пилипа Орлика”).

2 квітня 
Москва кинула 

проти УПА 10 диві-
зій Червоної Армії і 
НКВД (1944 р.).

8 квітня 
Москва проголосила заборону УАПЦ і її 

ліквідацію (1929 р.).

16 квітня 
Перший конгрес Антибільшовицького 

Блоку Народів (1946 р.).

20 квітня 
Помер гетьман 

України Петро 
К о н а ш е в и ч -
С а г а й д а ч н и й  
(1629 р.).

12 квітня 
Світле Христо-

ве Воскресіння.

30 квітня 
Павла Скоро-

падського прого-
лошено Гетьманом 
України (1918 р.).

Боже покликання України  
має промовляти у кожному з нас
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Сьогодні споглядаю на цвинта-
рях незчисленні могили загиблих 
за волю України особливо трепет-
но. Здається, що сама українська 
земля глухими стогонами дихає 
з-під могил. Яку неоціненну вар-
тість має кожна могила звитяжця “із 
серцем зі сталі і духом з граніту”  
—  і того, хто загинув давно, і того, 
над ким свіжа могила! Але ніхто у 
світі даремно не гине! Не є марною 
жертва тих, хто любив Україну, кого 
боротися з ворогом кликали і наказ 
розуму і вогняне серце. Їм співає 
неня-Україна:

“Люлі-люлі, діти кохані,
Люлі, квіти мої весняні”.
Їм читаємо на могилах:
“Не забудь ніколи тих могил 

безсмертних,
Де лежать надії наших 

гордих днів,
Де між деревами над самим 

лиш терном
Цвіт яркий калини полум’ям

 зацвів…”
28 квітня 1932 року загинули в 

боротьбі за волю України, ставши 
живим прикладом мужньої бороть-
би аж до смерті, двоє наших земля-
ків, уродженці Скалатщини Павло 
Голояд та Яків Пришляк. Їх страче-
но в полудень на подвір’ї Терно-
пільської тюрми. З прощальних 
слів, мовлених Павлом Голоядом: 
“Прощаюся з татом, мамою і Украї-
ною. Гину за Україну. Не забувай, 
народе, Україна ще повстане, не 
вмерла і не вмре!”

І захотілося мені поговорити про 
страшне роздвоєння душі україн-
ського народу: є українці — герої-
звитяжці, небайдужі, жертовні, го-
тові вмерти і, як правило, вмира-
ють, а є люди з дрібною душею, 
шкурники та пристосуванці, зрад-
ливі та байдужі, на кшталт “моя ха-
та скраю, лиш би мені добре”… Так 
було і так, на жаль, є. 

Пригадалось Шевченкове: “Го-
моніла Україна… Жито собі сіють … 
Ой те жито…”. У нашому (!) краї 
працюючі у полі наші (!) люди, за-
клопотані турботою про їжу для 
живота, допомогли польським (!!!) 
шандарям упіймати наших (!) 
хлопців-героїв. Горе народу, в  
історії якого відомий бодай один 
факт зради братом брата, а тим 
паче нещасний той народ, в якому 
пристосуванство та зрада — масові 
явища. 

Опісля Павло Голояд гірко ска-
же: “Не жаль, що мене заарештова-
но. Жаль тільки, що це зробив мій 
народ!”.

Народе, коли ж ти збагнеш ціну 
крові козаків, гайдамаків, усусів, 
повстанців, Небесної Сотні, тисяч 
полеглих на Сході України? Коли 
почнеш жити Україною, цікавитись 
її історією, дбатимеш про боротьбу 
і перестанеш допомагати зайдам 
нищити героїчні життя?! Доки ми 

будемо ходити на налигачі колись у 
ляхів,  згодом — у москалів?! Вони 
завжди вишкірювались на усе укра-
їнське хижим оскалом та неситим 
загребущим оком і нищили цвіт на-
шої нації. 

Сьогодні згадуймо життя та бо-
ротьбу Павла Голояда, Якова При-
шляка, інших героїв не лише як 
данину їх світлій пам’яті, а утверді-
мося в продовженні вічної святої 
боротьби аж до повної перемоги. 
Найвеличнішим та найвдячнішим 
пам’ятником борцям, які скропили 
волю України гарячою кров’ю, ста-
не розбудова самостійної, собор-
ної і сильної Української держави.

Моє звернення нині до матерів, 
батьків… Розкажіть про героїв сво-
їм дітям. Зачитайте їм подальшу 
оповідь про мужніх небайдужих лю-
дей, які любили Україну аж до 
смерті. Як молоком матері та ко-
лисковими піснями ви плекали не-
мовлят, так не занедбуйте духу 

юних, зрощуйте їх на поезії Шев-
ченка, Лесі Українки, творах Донцо-
ва на оповідях про борців, які за-
платили найвищу ціну — життя. 
Формуйте дух вашої дитини — дух 
сильний, мужній, хоробрий, жер-
товний, аби не зроджувала земля 
наша байдужого аполітичного трут-
ня чи, борони Боже, Іуду-
запроданця. А оповідь про наших 
земляків хай стане добрим каме-
нем у забудові фундаменту храму 
душі кожного молодого українця та 
українки.

Отож, як жили та як вмирали  
Голояд і Пришляк? Світлій їх пам’яті 
присвячується…

Звитяжне життя та подвиги ідей-
них синів терпіння, оунців Якова 
Пришляка та Павла Голояда трива-
ли в період ополячення українсько-
го населення після Ризького дого-
вору 1921 р., згідно з яким західно-
українські землі перейшли до Поль-
щі. Та на кожну дію, як відомо, є 
протидія, і цю протидію, а точніше 

опір проти прикритого геноциду 
українців, здійснювали спочатку 
Українська Військова Організація, а 
згодом — утворена у 1929 році  
Організація Українських Націоналіс-
тів. У Тернопільському воєводстві 
структура ОУН активно діяла вже з 
перших років створення. Вона про-
вела цілу низку акцій, спрямованих 
проти засилля польської влади — 
акції бойкоту, саботажні акції, шпи-
гунські. Натомість польська поліція, 
яка хотіла розсекретити та ліквіду-
вати ОУН, розвинула широку аген-
турну сітку, залучаючи до співпраці 
українське несвідоме населення, 
примушуючи, залякуючи, а іноді — 
підкуповуючи останніх. Провід ОУН 
вів активну боротьбу проти таких, 
спочатку попереджуючи та спону-
каючи покинути агентурну діяль-
ність, а коли це не спрацьовувало, 
то до зрадників застосовували 
смертну кару. Одними з найгучні-
ших вбивств поліційних викажчиків 

на Тернопіллі став ряд атен-
татів, здійснених Яковом 
Пришляком і Павлом Голо-
ядом.

29 березня 1932 р. При-
шляк та Голояд, за рішен-
ням повітового Проводу 
ОУН, здійснили атентат на 
одного із донощиків. Схо-
плені польською поліцією, 
хлопці були віддані під суд. 
Якову і Павлу було винесе-
но смертний вирок через 
повішання і призначено йо-
го виконання на 28 квітня 
1932 року. На ранок того 
трагічного дня Пришляк і 
Голояд, вийшовши із камер, 
востаннє мали змогу поба-
чити своїх рідних. Мабуть, 
неможливо передати той 
біль і смуток, який пережи-
вали родичі оунівців, а най-
більше мати Павла, яка так і 
не заплакала, бо цього про-
сив її син, а тремтячою ру-
кою перехрестила свою ди-
тину, виряджаючи її на еша-
фот. 28 квітня 1932 р. у Ве-
ликодній четвер, о 12.30 
годині, було повішано чле-
нів УВО і членів Повітової 
Екзекутиви ОУН Якова  
Пришляка і Павла Голояда.

Геройська смерть двох пред-
ставників Повітового Проводу Ска-
латського Повіту стала прикладом 
відваги, патріотизму і жертовності 
для всього членства ОУН.

Страта Пришляка та Голояда на-
була широкого розголосу на Тер-
нопільщині та за її межами. Це, 
мабуть, найгучніша страта в історії 
Тернополя. Тому дивно, що аж на 
18-му році Незалежності України 
(2009 рік) патріотична молодь 
(СУМ) віднайшла їх могилу на Ми-
кулинецькому цвинтарі обласного 
центру. Але як добре, що відна-
йшла! Правда, небагато тих, хто 
приходить до могили… Звертаємо-
ся до всіх, хто вважає себе україн-
цем, за заведеним звичаєм на дру-
гий день Зелених свят прийти на 
місце поховання героїв, вклонитися 
їх світлій пам’яті, засвідчивши тим 
самим гідне продовження бороть-
би, яка триває.

Любов ДУЛІБ’ЯНИК.

Героям слава! ●

Співає неня-Україна 
синам полеглим

Світлій пам’яті наших земляків Павла Голояда 
та Якова Пришляка, які загинули за волю України

Могила знаходиться на Микулинецькому цвинтарі в Тернополі  
неподалік могили Січових Стрільців (праворуч вниз, біля великих ялин).

Павло Голояд.
Яків Пришляк. Життя і творчість геніально-

го Тараса Шевченка були 
пов’язані з нашим Терно-
піллям. Восени 1846 року 
відбулася його мандрівка 
на Волинь. Роком раніше, 
на початку квітня 1845 ро-
ку, Шевченко, закінчивши 
Академію мистецтв у Пе-
тербурзі, прибув до Києва, 
де з 10 грудня 1845 року 
вже співпрацював зі ство-
реною Археографічною ко-
місією.

21 вересня 1846 року  худож-
никові Т. Г. Шевченкові вручили 
подорожню карту, 150 рублів 
сріблом із витратним зошитом, 
чотири пакети з олійними фар-
бами та пензлі для малювання. 
Талановитий художник та поет 
знав, що у Львові під проводом 
Маркіяна Шашкевича діє гурток 
“Руська Трійця”, та й загалом у 
Галичині, яка перебувала під 
владою Австрії, з новою силою 
розгорнувся національно-
визвольний рух. Кобзар завжди 
був чутливим до променів сво-
боди… 

Дорогою на Волинь Шевченко 
зупинився у стародавньому Ви-
шнівці. Добрим словом згадує 
поет засновника Запорізької Січі 
Дмитра “Байду” Вишневецького 
у поемі “Гайдамаки”:

Чого плачуть козаченьки 
Такими сльозами?
Бо вже Байда розпрощався 
З ними, молодцями… 
…Горить Корсунь, 

горить Канів,
Чигирин, Черкаси.
Чорним шляхом запалаю,
І кров полилася 
Аж у Волинь…
Вишнівець славний багатою 

історією князів Вишневецьких.  
Збереглася хроніка їх роду.  
У картинній галереї замку збе-
реглися полотна Рембрандта, 
Гольбейна, Каналетто та інших 
талановитих західноєвропей-
ських митців, близько 600 пор-
третів польських королів та 
вельмож, які мав змогу побачити 
Тарас. Відвідав він і церкву у Ви-
шнівці, де збереглися дві цінні 
ікони давньоруського й візантій-
ського походження. Одну із них 
князь Костянтин Вишневецький 
привіз з російського полону, а 
другу — у листопаді 1704 року 
під час битви відібрав у шведів 
правнук Дмитра Байди Вишне-
вецького князь Михайло 
Сервахтій-Корибут.

З Вишнівця Тарас Шевченко 
продовжив свій шлях до Почає-
ва, зокрема, до лаври. Намісни-
ком лаври під час приїзду Коб-
заря був архімандрит Григорій 
(Микола Немаловський). Він 
розповів Шевченкові про забу-
дови Почаївського монастиря, 
спорудженого канівським старо-
стою Потоцьким, легенду ступні 
Божої Матері — слід від ноги Бо-
городиці залишився на землі і з 
нього почала витікати вода. Мо-
настир збудовано на скелі, води 
поблизу нема, тому поява ступні 
— справжнє диво. 

Через 9 років у повісті “Не-
щасливий” Тарас Шевченко зга-
дує, що у лаврі, в парку, він спо-
стерігав прекрасні пейзажі, але 
не було видно простих людей. 
Про муки і страждання тих, хто 
сподівається на Божу допомогу, 
письменник описав у поемі  
“Петрусь”:

У Київ їздила, молилась,
Аж у Почаєві була.
Чудовная не помогла,
Не помогла святая сила…
На початку листопада 1846 

року Шевченко прибуває до 
Кременця. Він згадує, що “гори, 
як і раніше, височать мовчазни-
ми вартовими століть”. Із замко-
вої гори Бони, що височить на 
397 метрів над рівнем моря, 
розкинувся древній Кременець, 
мальовничі пейзажі гір та річка 
Іква. Вразила Кобзаря глибина 
колодязя, з якого пили воду 
оборонці міста. 

“Зійшовши з гори, —  як зга-
дує Микола Костомаров, — Та-
рас Шевченко міг оглянути Кре-
менецький ліцей, перетворений 
на православну семінарію”.  За-
сновниками цього навчального 
закладу (з 1805 року — Вища 
Волинська гімназія, з 1819 року 
— Кременецький ліцей) були Та-
деуш Чацький і Гуго Коллонтай. 
Їх внесок  у розвиток освіти, на-
уки та культури на Волині важко 
переоцінити. Про діячів науки та 
культури, які були вихідцями із 
Кременецького ліцею, Тарас 
Шевченко відгукнувся у повісті 
“Художник” 1856 року.

Після того, як геніальний Коб-
зар із сходу на захід об’їхав  
більшу частину України, він на 
основі особистих вражень ро-
бить висновок про єдність укра-
їнського народу та землі, яку не 
раз краяли завойовники.

Наш народ любить свого ге-
нія та згадує “незлим тихим сло-
вом”, складає про нього вірші. 
Зацитую раніше невідомий вірш 
із далеких 40-х років ХХ ст., який 
розказав начальник СБ Поділь-
ського краю “Єфрем” моїй мамі 
Теклі Кужді з села Олесине Ко-
зівського району:

Умер Кобзар далеко на чужині 
В студенім хмарнім 

Петрограді.
І сум настав в Україні,
І жаль настав у кожній хаті.
Залишилась без пастиря 

громада,
Та вічно буде жити 

Його слово,
Як джерело чисте і багате, 
Що оживає знову й знову.
Лишив Кобзар нам “Заповіт”,
Щоб волю, правду здобували.
І щоб його, як батька, діти 
В Україні поховали.
Привезли тіло Тараса 
З далекої чужини, 
І положили його труну
В самому серці України.
З тих круч високих дніпрових 
Він бачить Київ, 

Дніпро і села,
І ті лани широкополі,
За чим душа весь вік тужила.

Іван КУЖДА. 

Шевченко  
на Тернопіллі

Т. Г. Шевченко. Почаївська лавра 
зі сходу. Акварель. 1846 р.
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Шевченківські дні ● Вітаємо! ●

Надія СВОРИНЬ. 
Фото Галини ЮРСИ.

9 березня українці 
світу відзначили 
201-у річницю від 
дня народження  
Тараса Шевченка. 
Геніальний поет та 
художник залишив 
нам свої неоціненні 
духовні надбання і 
світлу пам’ять про 
себе. Він пробуджу-
вав любов до своєї 
Батьківщини. Силь-
них кликав на подви-
ги, а у слабких все-
ляв віру та надію.

Для глибшого пізнання 
постаті Великого Кобза-
ря, усвідомлення актуаль-
ності його творчості, ви-
ховання любові до рідно-
го краю, пробудження на-
ціональної самосвідомос-
ті, патріотичного вихован-
ня, розвитку почуття гор-
дості за свій народ, для форму-
вання готовності здобувати якісну 
освіту і добрими справами збага-
чувати свою Батьківщину у с. Тов-
столуг Тернопільського району 
проведено шевченківський вечір 
“Свіча, запалена від серця”. У йо-
го підготовці та проведенні взяли 
участь учні та педагоги Товсто-
лузької  ЗОШ І-ІІІ ст., працівники 

місцевого клубу та бібліотеки. За-
ла була по-весняному барвистою 
від українського національного 
одягу учасників та гостей свята. 
Відчувалось, що люди прийшли на 
урочини рідної, дорогої серцю лю-
дини. Поет і пророк Тарас Шев-
ченко саме таким і є для кожного 
з нас.

Ведучі вечора Денис Кармазин 

та Анастасія Капусняк розповіли 
про життєвий та творчий шлях ге-
нія, мислителя, пророка, людини 
незвичайної долі і таланту, що 
здобув світову славу, увібравши в 
себе душу українського народу і 
піднісши його духовну велич. 

На шевченковому вечорі “Свіча, 
запалена від серця” діти читали 
поезію Кобзаря, твори, присвячені 

йому. Звучало багато пісень. Осо-
бливо людям припали до серця 
інсценізації з життя малого Тараса 
— про добру людину, життєва зір-
ка якої світить ясно, і це світло 
видно здалеку; про Шевченкову 
лукаву Долю та вірну Музу й Сла-
ву; про мільйон “Кобзарів” для 
кожної бідної хати та ін.

Присутні на святі були в захо-
плені від солістів Наталії Васусь, 
Романни Валяс, Зоряни Шуповал, 
які заспівали пісні на слова Тараса 
Шевченка. Не залишили нікого 
байдужим пісня “Така її доля” у 
виконанні завідуючої клубом  
с. Товстолуг Галини Депутат та 
найменших учасників свята — учнів 
початкових класів місцевої школи, 
поема “Розрита могила”, яку про-
читала завідуюча бібліотекою у  
с. Товстолуг Ольга Сопільник.  
А повний, великий за обсягом, 
текст поеми Тараса Шевченка 
“Утоплена” вивчила на пам’ять і 
прочитала юна Вікторія Тарнав-
ська. Дівчинка розповіла про тра-
гічну долю української жінки.

Сценарій дійства створили вчи-
телі української мови та літерату-
ри Товстолузької ЗОШ І-ІІІ ст.  
Марія Кирилівна Пелехата та  
Ірина Богданівна  Смільська.  Лей-
тмотив простий: “Шевченко за-
вжди серед нас. По всіх світах 
його лунають вірші! Який потрібно 
мати в душі безсмертний цвіт, 
щоб хвилювати людство і через 
сотні літ!”.

Свіча, запалена від серця

Завідуюча клубом с. Товстолуг Галина Депутат.

Ганна ЛАЗУТА, 
вчитель української мови  

і літератури Смиковецької  
ЗОШ І-ІІ ступенів. 

Щороку ми з трепетом чекає-
мо перших березневих днів. 
Саме в цей час приходить до 
нас вічна Шевченкова весна. 
Святкуючи день народження 
пророка, на повний голос го-
воримо про його мудре і живе 
слово. Чому ж сьогодні Коб-
зар такий сумний? Мабуть, 
тому, що Україна у вогні, ги-
нуть наші відважні воїни. Укра-
їнцям допоможе подолати цю 
тернисту дорогу Господь і му-
дре Шевченкове слово. 

Це було лейтмотивом 
літературно-музичної композиції 
“Шевченкове слово — то правда 
жива”, яку підготували учні Смико-
вецької ЗОШ I-II ступенів з нагоди 
201-ої річниці від дня народження 

Тараса Григоровича Шевченка. 
Учні початкових класів розповіли 
про дитячі роки Тараса, його гірке 
сирітство, кріпацьку неволю. 
Вчителі-класоводи Оксана Любо-
мирівна Цимбалюк і Зоряна Ярос-
лавівна Городецька навчили мо-
лодших школярів виразно читати 
Кобзареву поезію. Першокласники 

Володимир Богдан і Дмитро Рущак 
тільки почали знайомитися з твор-
чістю Тараса Шевченка, але вже 
щиро читали його вірші.

Другокласники Артем Дацик, 
Владислав Гук, Вероніка Крайник, 
Дмитро Личатин, Юлія Петльована, 
Віталій Яремчук, Олеся Цвенци-
шин, третьокласники Михайло Ду-
да, Мар’яна Зіньковська, Станіслав 

Кульчицький, Назар Деркевич, Іри-
на Деркевич, Юлія Жук, четверто-
класниці Мар’яна Цимбалюк та 
Христина Чубко читали уривки з 
Шевченкових автобіографічних 
творів, виконували пісні на його 
слова.

Учні старших класів розповіли 
про викуп Тараса з кріпацтва, на-
вчання в Академії мистецтв, поїзд-

ки в рідну Україну. Не оминули й 
перебування Кобзаря на Терно-
пільщині. З болем говорили про 
важкі роки заслання, про його біль 
через розлуку з рідним краєм. 
Важкі випробування не зламали 
поета. Він до останніх днів свого 
життя закликав народ до боротьби 
за волю.

Натхненно читали поезію Тара-
са Шевченка Іван Помазанський, 
Олена Цвенцишин, Христина Чор-
номаз, Мар’яна Соя, Анна Буката, 
Олександр Марчук, Христина Ков-
тун, Каріна Помазанська і Михайло 
Яремчук. Ведучими заходу були 
Мар’яна Соя та Анна Буката. Вчи-
телі української мови та літератури 
Ганна Йосипівна Лазута та музики 
Наталія Іванівна Грицан зазначили, 
що поезію Тараса Шевченка треба 
відчувати серцем, розуміти її гли-
бокий зміст.

Директор Смиковецької школи 
Ігор Михайлович Матвіїшин під-
креслив, що такі пророки, як Тарас 
Шевченко, народжуються раз на 
багато століть. Його поезія є доро-
говказом для українського народу, 
адже вона актуальна у всі періоди 
життя. Після завершення заходу 
учні та вчителі поклали квіти до 
пам’ятника Кобзареві. 

Шевченкове слово – то правда жива

Учні та педагоги Смиковецької ЗОШ І-ІІ ступенів поклали квіти  
до пам’ятника Тарасу Шевченку і заспівали Державний гімн України.

Під час літературно-музичної 
композиції “Шевченкове 
слово — то правда жива” 

смиковецькі школярі читали 
поезії Тараса Шевченка, 

уривки з автобіографічних 
творів поета та виконували 

пісні на його слова. 

У ці весняні дні 
відзначає день  
н а р о д ж е н н я  
Ступківський сіль-
ський голова  
Петро Филимо-
нович КУЦЬ.  
Прийміть найщиріші 
вітання!

Хай щастя вікує у Вашому домі

І радість хай з Вами буде завжди,

Здоров’я міцного, щасливої долі

Нехай Господь Бог дасть на довгі роки.

З повагою — колектив 
Ступківської сільської ради, 

члени виконкому, депутатський 
корпус.  

Щирі вітання з днем наро-
дження надсилаємо Ступківсько-
му сільському голові Петру  
Филимоновичу КУЦЮ.

Достатку в домі Вам рікою,

В родині злагоди й тепла,  

В душі і серденьку — спокою,

Здоров’я, щастя і добра.

З повагою — завідуюча клубом 
с. Ступки Галина Іванська, 

завідуюча бібліотекою-філією 
с. Ступки Уляна Золотник.

Щиросердечно вітаємо з ювіле-
єм Тетяну Ігорівну КОПЕЦЬ  
з Тернополя.

Хай радість Вам життя дарує,

Щоб посміхались Ви весь час,

Любов і злагода панують,

Достаток повниться щораз.

Щоб Ви добра мали багато,

А доля квітла, наче сад,

І щоб на Вас із неба падав

Лише щасливий зорепад.

З повагою — похресник 
Віталій, племінники Вікторія, 

Володя, Владислав, куми 
Наталія та Олег Романські.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження директора НВК “Домамо-
рицька ЗОШ І-ІІ ступенів — ДНЗ” 
Миколу Іринейовича  
ВАСИЛЬКІВА.

Хай пливе щасливо Ваш життєвий човен

І минає легко береги круті,

І любові буде хай завжди він повен,

То найголовніше у людськім житті.

Нехай в душі завжди горять

Іскринки радості й чекання,

Нехай не знає серце зрад,

А тільки радість і кохання.

З повагою — педагогічний 
колектив НВК “Домаморицька 
ЗОШ І-ІІ ступенів — ДНЗ”, учні 

школи та їх батьки.

Колектив територіального цен-
тру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) Тер-
нопільського району щиро вітає з 
днем народження  завідуючу  
відділенням соціально-побутової 
адаптації Марію Степанівну  
ДАВИДОВУ.

Хай здоров’я, радість і достаток

Сиплються до Вас, як з вишні цвіт,

Хай малює доля з буднів свято

І Господь дарує цілу сотню літ.

Колектив територіального цен-
тру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг)  
Тернопільського району щиро  
вітає з днем народження Ірину 
Романівну ГАРКАВЕЦЬ.

Хай життя квітує, як калина в лузі,

Нехай будуть поруч щирі, вірні друзі,

Хай  обминають болі і тривоги,

Хай стелиться довга життєва дорога.

Вітаємо з днем народження за-
відуючого клубом с. Скоморохи 
Ігоря Васильовича ЗАДИРАЙКА, 
завідуючу клубом с. Острів Бог-
данну Теодозіївну ХОЄЦЬКУ, за-
відуючого клубом с. Івачів Горішній 
Ярослава Богдановича  
БОГАТЮКА, керівника зразкового 
аматорського фольклорного ан-
самблю “Ходаки” Михайла Оме-
ляновича ПОЛЮГУ, майстра 
декоративно-прикладного мисте-
цтва (лозоплетіння) с. Біла Віктора  
Олеговича ДМИТРУКА.

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 – працівники відділу 
культури Тернопільської РДА, 

Тернопільського районного 
будинку культури, 

Тернопільської районної 
організації профспілки 
працівників культури.
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ПРОДАМ
* мотоблоки нові (потуж-

ністю від 4 до 15 к. с.), трак-
тори (від 12 к. с.), мототрак-
тори, двигуни різних потуж-
ностей, навісне обладнання, 
гарантія, з/ч, безкоштовна 
доставка. Знайдете дешев-
ше — віддамо ще дешевше. 
Тел. (098) 598-94-84, (0352) 
49-30-00, (098) 259-19-58, 
066 665-36-06.

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

* мотоцикл МТ 10 з коляс-
кою, 1982 р. в. Тел. (097) 239-
76-06.

* земельну ділянку під забу-
дову 0,15 га, 0, 16 га. Ціна до-
говірна. Тел.: (097) 437-62-86, 
(096) 413-97-26, 49-26-34.

* 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 репро-
дукція, овес голозерний, 
картоплю велику, моркву, 
буряк столовий. Тел.: (097) 
317-15-23, (097) 317-10-81. 

* собаку породи карликовий 
пікенес. Самець попелястого 
окрасу. Тел.: (098) 705-79-00.

* УАЗ 1959 р. в., двигун ГАЗ-
24. 6 місць, двохдверний, кузов 
із металевою обивкою. Ціна до-
говірна. 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. 

РОБОТА
* на роботу СТО потрібні: 

автоелектрик, слюсар з ре-
монту автомобілів і бусів. 
Тел.: 51-00-97, 067-700-55-
02.

ПОСЛУГИ
* фуршетні столи до  

урочистих подій (серця, ле-
беді тощо), ведучі на весіл-
ля, тамада, народні обряди. 
Тел. 098 592-71-01.

* репетиторство з англій-
ської 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: встанов-
лення водонагрівачів, пральних 
машин, кондиціонерів,  лічиль-
ників; заміна стояків, водопро-

воду, каналізації, опалення. 
Пенсіонерам та учасникам Ве-
ликої Вітчизняної війни — зниж-
ки. Тел. (097)14-86-723. 

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

* здам в оренду механічну 
майстерню 100 м2 під рихтовку, 
покраску автомобілів. Тел.: 51-
00-97, 067-700-55-02.

* здам в оренду приміщення 
під офіс 20 м2 . Тел.: 51-00-97, 
067-700-55-02.

* цифрова відеозйомка 
(весілля, хрестини, перший 

дзвоник, 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 фото-
кліпів. Тел. (0352) 54-11-93.

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

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

* послуги тамади, народні 
весільні обряди. Тел. 098 
592-71-01.

* весільний, святковий, ве-

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

* СТО “Спектр” (м. Терно-
піль, вул. 15 квітня, 44) ремон-
тує, двигуни, коробки передач, 
ходову частину, гальмівну сис-
тему, систему охолодження, 
здійснює комп’ютерну діагнос-
тику автомобілів, зварювання.  
Тел.: 067-700-55-02, 51-00-97.

* Автосервіс “Спектр” (м. 
Тернопіль, вул. 15 квітня, 44)  
пропонує антикорозійну оброб-
ку автомобілів, зварювальні ро-
боти: днища, порогів, лонжеро-
нів тощо.Тел.: 067-700-55-02, 
51-00-97.

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 ●

Варто знати ●

1 березня в бібліотеці села Прошова відбувся вечір-реквієм “Небесна Сотня, ви тепер святі”. На шляху 
до незалежності український народ завжди втрачав своїх найкращих синів і дочок. Віддали життя за світ-
ле майбутнє України і герої Небесної Сотні. Вони зуміли рішуче стати до боротьби зі злом, дорого за-
плативши за перемогу. Ми не можемо забути кров героїв, пролиту на вулицях Києва. 

“Небесна Сотня, ви тепер святі”
Учасники заходу та завідуюча бібліотекою-філією с. Прошова Світлана Миколаївна Вихор.

Людмила ГУДИМА, 
провідний спеціаліст відділу 

соціальної роботи 
ТРЦСССДМ.

Профілактика негативних 
явищ у дитячому та моло-
діжному середовищах, за-
побігання поширенню 
шкідливих звичок та про-
пагування здорового спо-
собу життя є важливим 
елементом соціальної ро-
боти, яку здійснює на те-
риторії Тернопільського 
району центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та 
молоді.

Пункт 6 ст. 1 Закону України 
“Про соціальну роботу з сім’ями, 
дітьми та молоддю” визначає 
соціальну профілактику як вид 
соціальної роботи, спрямованої 
на запобігання складним життє-
вим обставинам сімей, дітей та 
молоді, аморальній, протиправ-

ній поведінці, виявлення будь-
якого негативного впливу на 
життя і здоров’я дітей та моло-
ді, запобігання такому впливу та 
поширенню соціально небез-
печних хвороб у молодіжному 
середовищі. П. 9 ст. 7 цього ж 
закону включає утвердження 
здорового способу життя до 
списку основних напрямків дер-
жавної політики у сфері соці-
альної роботи з сім’ями, дітьми 
та молоддю.

Життя доводить, що робота 
за Цим напрямком має носити 
комплексний характер, тобто 
суб’єкти соціальної роботи ма-
ють не просто боротися зі згуб-
ними звичками, які, на жаль, 
досить поширені у середовищі 
дітей та молоді, а й докладати 
максимум зусиль до забезпе-
чення функціонування сімей, як 
першочергових осередків ви-
ховного впливу, дотримання за-
конодавства у сфері заборони 
суб’єктам торгівлі здійснювати 

продаж алкогольних та тютюно-
вих виробів неповнолітнім, за-
лучати дітей та молодь до ак-
тивної участі в культурних та 
соціально-просвітницьких захо-
дах, докладати зусиль для роз-
будови та підтримки системи 
позашкільного виховання. Це 
означає, що, не применшуючи 
важливості вербальних методів 
профілактики негативних явищ, 
зокрема шкідливих звичок, ко-
ристі від них можна очікувати 
лише у випадку поєднання з ін-
шими, подекуди, непрямими  
методами впливу на дітей та 
молодь. Керуючись таким прин-
ципом здійснення профілактич-
ної роботи, протягом кількох 
останніх років Тернопільський 
районний центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді 
успішно поєднує підтримку сі-
мей, що перебувають у склад-
них життєвих обставинах, 
інформаційно-просвітницьку ро-
боту у навчальних закладах ра-

йону, проведення спільно із 
сектором кримінальної міліції у 
справах дітей Тернопільського 
РВ УМВС та службою у справах 
дітей Тернопільської РДА спіль-
них виїздів, профілактичних 
рейдів, ігротек. 

Зокрема, вже у цьому році з 
2 по 11 березня у 6 населених 
пунктах ТРЦСССДМ провів за-
ходи профілактичного змісту в 
рамках декади “Обери життя” 
до Всесвітнього дня боротьби з 
наркоманією: конкурс малюнків 
“Заради життя та здоров’я”, ві-
деолекторій “Здоров’я – най-
вища цінність”, тренінг 
“Здоров’я і наркотики”, бесіди, 
міні-лекції лікарів ТРТМО про 
здоровий спосіб життя, пре-
зентацію “Маршрут безпеки”, 
опитування старшокласників та 
молоді з метою визначення обі-
знаності з проблем наркоманії 
тощо. 23 березня ц. р. до Всес-
вітнього дня боротьби із захво-
рюваннями на туберкульоз спе-

ціалісти центру соціальних 
служб організували та провели 
одноденну акцію “Врятоване 
життя”. Під час реалізації таких 
заходів центр активно розпо-
всюджує методичні та 
інформаційно-рекламні матері-
али з питань профілактики не-
гативних явищ та пропаганди 
здорового способу життя.

Останні події у державі за-
йвий раз доводять, що вихо-
вання здорової, патріотично 
налаштованої молоді має бути 
одним із пріоритетних завдань 
органів влади всіх рівнів. Тому 
необхідно поєднувати зусилля 
органів місцевого самовряду-
вання, закладів освіти, органів 
внутрішніх справ, батьків, роз-
робляти дієві стратегії популя-
ризації здорового способу жит-
тя у дитячому та молодіжному 
середовищі, знаходити потрібні 
кошти та втілювати задумане у 
життя заради майбутнього 
України.

Cоціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю 
Консультації ●

Змінили місце 
проживання? Маєте 

10 днів, аби 
зареєструватися
Право українців на свободу 

пересування і вільний вибір міс-
ця проживання в Україні закрі-
плено законодавчо. Поширюєть-
ся воно також на іноземців та 
осіб без громадянства, які пере-
бувають на території нашої дер-
жави на законних підставах.

Відтак у листопаді 2001 року  
Конституційний суд визнав не-
конституційним інститут пропис-
ки. Натомість був затверджений 
Порядок реєстрації місця прожи-
вання та місця перебування фі-
зичних осіб на території України.

Реєстрація/зняття з реєстрації 
місця проживання/перебування 
здійснюється територіальними 
підрозділами Державної мігра-
ційної служби України (далі – 
ДМС), куди громадяни зобов’язані 
звернутися не пізніше, ніж через 
десять днів після прибуття на но-
ве місце проживання.

Важливо, що зареєструватися 
можна одночасно зі зняттям з 
реєстрації. Робити це зручно у 
територіальному підрозділі ДМС 
України за новим місцем прожи-
вання. Для цього потрібно звер-
нутись із відповідною заявою та 
подати визначений перелік до-
кументів, з яким можна ознайо-
митися на офіційному веб-сайті 
ДМС (http://dmsu.gov.ua/) або за 

номером гарячої лінії у Тернополі 
(код 0352) 27-13-89.

На Тернопільщині 
можна оформити 

біометричні 
паспорти

На Тернопільщині – чималий 
ажіотаж навколо біометричних 
паспортів для виїзду за кордон.  
У період з 12 січня по 24 лютого 
прийнято більше восьми тисяч 
заяв від громадян на отримання 
цієї адміністративної послуги.

Зараз жителі області для 
оформлення закордонного пас-
порта нового зразка можуть 
звертатися у 7 територіальних 
підрозділів міграційної служби за 
адресами: у Тернополі: бул. Шев-
ченка, 10; бул. Петлюри, 6; вул. 
Руська, 17; у Борщові – вул. 
Франка, 10; у Бучачі – вул. Міц-
кевича, 6; у Кременці – вул. Дра-
гоманова, 9; у Чорткові – вул. 
Горбачевського, 5.

Планується, що в подальшому 
комплекси для оформлення та 
видачі паспорта громадянина 
України для виїзду за кордон з 
безконтактним електронним но-
сієм інформації будуть встанов-
ленні у всіх районних центрах 
області. У пергу чергу, ця робота 
здійснюватиметься у найбільш 
населених територіально-
адміністративних одиницях.
За матеріалами УДМС України 

в Тернопільській області.
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Кулінарна академія ●Будьте здорові ●

Анатолій ТЕОДОРОВИЧ,  
завідуючий відділенням 

епідеміологічних досліджень 
Теребовлянського 

міжрайонного відділу 
Тернопільського обласного 

лабораторного центру 
Держсанепідслужби України.

Невблаганна статистика 
свідчить: від туберкульозу 
щороку вмирає близько 10 
тисяч українців, тобто що-
години через цю хворобу 
йде з життя один наш спів-
громадянин.

Головний біль медиків — своє-
часне виявлення хвороби. Якщо 
інфекцію не лікувати, з часом у 
людини розвивається відкрита 

форма туберкульозу, при якій 
збудники хвороби вільно виділя-
ються у навколишнє середови-
ще. Упродовж доби такий хворий 
виділяє мільярд мікобактерій ту-
беркульозу, заражуючи близько 
10 людей за місяць. Складна си-
туація з рецидивами туберку-
льозного процесу, тобто коли 
хвороба повертається. Хтось із 
таких пацієнтів, імовірно, вирі-
шив обмежитись одним препара-
том замість прописаних трьох-
чотирьох, хтось через місяць від-
чув себе краще і взагалі припи-
нив прийом ліків. “Недобита” ін-

фекція поволі приходить до тями, 
перетворюючись на важко вилі-
ковну форму. Так з’являються 
штами бацил, стійкі до одного 
або кількох медикаментів, отже, 
звичайне лікування такій людині 
вже не допоможе.

Водночас у кожного із нас є 
безліч можливостей заразитися. 
Попри те, що туберкульоз часті-
ше зустрічається у середовищі 
так званих асоціальних елемен-
тів, підхопити недугу можна і в 
громадських місцях, і в тран-
спорті. Ніхто не гарантує, що ваш 
сусід не хворіє активною фор-

мою туберкульозу. Справді, ця 
соціальна хвороба може вразити 
кожного, але добробут населен-
ня має неабияке значення, тож, 
держава повинна подбати про 
соціальне забезпечення україн-
ців — це головна проблема в бо-
ротьбі з туберкульозом.

Мешканцям нашої, сприятли-
вої для хвороби, вологої Терно-
пільської області можна поради-
ти їсти побільше білків та вугле-
водів — м’яса, овочів, фруктів. 
Гуляти на свіжому повітрі, вести 
активне життя, відмовитись від 
шкідливих звичок, займатись 

спортом — словом, підвищувати 
імунітет і створювати бар’єр для 
хвороби, а ще робити всі необ-
хідні щеплення та не ігнорувати 
флюорографічні огляди.

На жаль, розпізнати туберку-
льоз, який маскується під інші не-
дуги, дуже важко. Навряд чи пере-
січному українцеві спаде на гадку, 
що підвищена температура, пога-
не самопочуття, зниження працез-
датності, втрата апетиту, безсо-
ння, дратівливість чи надмірна піт-
ливість спричинені саме активніс-
тю палички Коха. Людина, швид-
ше за все, “грішитиме” на грип чи 
застуду... І, все ж, якщо кашель і 
відчуття слабкості затягуються на 
місяць, відвідайте про всяк випа-
док фтизіатра. Ваше здоров’я за-
лежить від вас.

На прийом до лікаря ●

Туберкульоз серед нас

Якщо у вас рум’яні щіч-
ки, не поспішайте раді-
ти: можливо, вам слід 
звернутися до кардіо-
лога. Медики ствер-
джують, що колір шкіри 
обличчя розповідає про 
хвороби краще, ніж 
можна собі уявити.

Отже, синюватий відті-
нок шкіри. Він може 
з’являтися на лобі, щоках і 
губах та є свідченням захво-
рювань легенів, найчастіше 
— емфіземи легенів та брон-
хіальної астми. В такому ви-
падку зверніться до тера-
певта чи пульмонолога.

Якщо ж на щоках 
з’являються білі плями, а 
забарвлення шкіри — блідо-
жовте, то у вас, цілком мож-
ливо, астеноневротичний 
синдром (виснаження плюс 
невроз) чи вегето-судинна дис-
тонія. Ваш шлях стелиться до 
невропатолога.

Якщо ж у вас бліде обличчя, 
то це одна з характерних ознак 
анемії. Якщо ж бліда не лише 

шкіра, а й окремі слизові обо-
лонки — внутрішні поверхні по-
вік та губ, — тут не обійтися 
без лікування у лікаря-
гематолога.

Якщо у вас з’явилися синці 
під очима, не поспішайте до 
косметолога, можливо, слід 
полікувати печінку.

Коричневі плями на вили-
цях і корені носа свідчать про 
виникнення хвороби нирок або 
інфекційного захворювання 
сечового міхура. Відвідайте 
уролога.

Зеленуватий відтінок об-
личчя у кращому випадку сиг-
налізує про жовчно-кам’яну 
хворобу, в гіршому ж є проя-
вом цирозу печінки або пухли-
ни. Відвідайте гастроентеро-
лога.

Жовтувате забарвлення 
шкіри та жовті плями на облич-
чі — ознаки запалення печінки 

і жовчного міхура. В такому ви-
падку краще відвідати хірурга.

Про що “розкаже” колір обличчя

Помилки, які господині 
допускають під час 
прання, часто стають 
причиною зіпсованих 
речей і навіть зламаної 
пральної машини. Ми 
зібрали найпоширеніші 
і типові помилки, уник-
нути яких нескладно.

Сортування білизни пе-
ред пранням. Білі речі пе-
ретворилися на рожеві, бо 
дитяча кофтинка з черво-
ним комірцем несподівано 
все пофарбувала — знайо-
ма ситуація, чи не так? Щоб 
цього не сталося, переві-
ряйте кожну нову кольорову 
річ. Для цього змочіть її во-
дою і прикладіть білу серветку — 
якщо залишилися плями, річ ли-
няє, і прати її краще окремо.

Надто багато мийних засо-
бів. Це стосується як дозування 
порошку, так і відбілювачів. Над-
лишок засобів для прання може 
спричинити алергію, а також за-
лишити розводи на білизні, на 
куртках або спортивному взутті, 
якщо перете його в машині.

Порошок для ручного пран-
ня. Зазвичай порошок для руч-
ного прання коштує дешевше. 
Але його небезпека для пральної 
машини в тому, що він утворює 
надто рясну піну, яка може ви-
вести прилад із ладу.

Режими прання і значки на 
етикетках. Багато досвідчених 
господинь звикли прати всю бі-
лизну на одному і тому ж режимі, 
вважаючи його найбільш опти-

мальним. Це не завжди правиль-
но, особливо коли справа стосу-
ється прання нових делікатних 
речей.

Перевантажування бараба-
на. Практичне застосування зро-
зуміле, але намагаючись умісти-
ти в машину якомога більше бі-
лизни, ви піддаєте її небезпеці 
— речі не лише сильніше мнуть-
ся, а й можуть порватися. Крім 
того, машина з переповненим 
барабаном буде шуміти, вібрува-
ти і навіть стрибати.

Застібати куртки, але не за-
стібати сорочки. Речі на ґудзи-
ках не варто прати застебнути-
ми, бо петлі і нитки можуть роз-
бовтатися. А ось куртки і жакети 
на блискавках потрібно завжди 
застібати до кінця, щоб зубчики 
не зіпсували тканину.

Кишені. Обов’язково потріб-
но перевіряти всі кишені перед 

пранням, щоб там не ви-
явилося грошей і дріб-
них предметів, які мо-
жуть пошкодити машину. 
Якщо ви не хочете, щоб 
кишені трикотажних ре-
чей некрасиво розтягну-
лися після прання, ви-
тратьте трохи часу, щоб 
зашити їх невеликими 
стібками.

Залишені речі в ма-
шині після прання. Як-
що білизна пролежить 
більше доби, вона почне 
неприємно пахнути і до-
ведеться запустити 
прання знову. В ідеалі 
витягувати випрані речі 
впродовж години — як-

що вони пролежать у машині до-
вше, буде складно їх попрасува-
ти, бо на тканині утворюються 
складки.

Засіб від накипу. Майже у 
всіх будинках дуже жорстка вода, 
яка стає причиною утворення на-
кипу в пральній машині. Якщо не 
хочете, щоб прилад вийшов з ла-
ду через кілька років, не нехтуйте 
засобом проти утворення наки-
пу, що пом’якшує воду і захищає 
деталі пральної машини.

Вирівнювання машини. Як-
що підлога нерівна і машина ду-
же сильно вібрує під час віджи-
му, поставте її рівно за допомо-
гою невеликих дощечок або 
щільно складеної газети. Так ви 
продовжите термін служби 
пральної машини, а також забез-
печите підлогу від подряпин і по-
шкоджень.

Побутові хитрощі ●

Перемо правильно

* білий осад від жорсткої води 
можна видалити, прокип’ятивши в 
каструлі воду з оцтом;

* щоб запобігти появі накипу, 
додавайте сіль у їжу тільки після 
закипання води в каструлі;

* полум’я газової плити має го-

ріти в середині діаметра дна ка-
струлі (сковороди);

* якщо в інструкції до посуду з 
нержавіючої сталі зазначено, що її 
можна мити в посудомийній ма-
шині, використовуйте режим з по-
переднім замочуванням;

* видаляйте сліди “збігання” 
молока з зовнішньої поверхні по-
суду перед наступним викорис-
танням;

* не залишайте порожній посуд 
на вогні. Якщо так сталося, дайте 
йому охолонути самостійно.

Догляд за посудом

* Щоб яєчня була пишною, 
можна додати дві ложки холодної 
води на одну склянку яєць і ре-
тельно збити.

* Білок яйця швидше зіб’ється 
на пишну піну, якщо його завчас-
но охолодити і додати кілька кра-
пель лимонного соку або трохи 
лимонної кислоти. З жовтком ро-
блять навпаки — він любить тепло 
і цукор.

 * Замість дріжджів у тісто 
можна додати трохи коньяку. При 
цьому тісто стане ароматним, а 
випічка смачнішою.

* Щоб обсмажити або запекти 
м’ясо з золотистою скоринкою, 
його слід обмастити медом.

* Цибуля втратить гіркоту і бу-
де значно смачнішою, якщо після 
нарізання покласти її в друшляк і 
облити окропом.

* Печінка буде м’якою, якщо 
перед обсмажуванням посипати 
її цукром.

* Щоб яйця при варінні не по-
тріскали, їх треба вимити перед 
цим у холодній воді. Якщо хочете 

отримати смачні овочі при варін-
ні, треба опустити їх у воду після 
того, як вода закипить. Якщо ж 
хочете, щоб смачним був буль-
йон, — треба починати варити 
овочі у холодній воді.

 * Щоб у моркви був хороший 
смак, її треба варити 5-10 хв. Як 
й інші овочі, моркву варять на се-
редньому вогні і солять у кінці 
варіння.

* Щоб рис був розсипчастим, 
його перед варінням замочують у 
холодній воді на 30 хв.

* Щоб рис не розварювався, 
його можна трохи обсмажити, 
проте слід врахувати, що в цьому 
випадку він не дуже збільшиться 
в розмірах.

* Щоб рис або макарони не 
злипалися при варінні, потрібно 
додати у воду трохи соняшнико-
вої чи оливкової олії або облити в 
друшляку холодною водою після 
варіння.

* Зів’ялі кріп і петрушка ста-
нуть знову свіжими, якщо поклас-
ти їх у воду з оцтом.

Сон — одна з важливих скла-
дових нашого життя. Його по-
вноцінність впливає на наше 
самопочуття, настрій, пра-
цездатність. І щоб добре ви-
спатися, треба не лише “до-
бре постелити”, а й правиль-
но підібрати постільну білиз-
ну, адже її якість є важливим 
чинником і незмінним атрибу-
том гарного відпочинку. 

Традиційні натуральні матеріа-
ли для постільної білизни — льон, 
бавовна й шовк.

Зараз постільну білизну шиють 
із безлічі найрізноманітніших за 
структурою і якістю тканин, але 
найпопулярнішим матеріалом є 
бавовна — натуральна тканина, 
яка має повітропроникність, добре 
вбирає вологу, а тому постільна 
білизна з бавовни гігієнічна й ком-
фортна. Бавовна не електризуєть-
ся та не викликає алергії, що дуже 
важливо, особливо для дитячої 
постільної білизни.

Льон чудово пропускає повітря, 
навіть у спеку влітку вам буде ком-
фортно спати на лляній білизні. 
Лляне полотно тонке, але міцне.  
У Європі така білизна коштує до-
рого й належить до класу “люкс”.

Найдорожча й елегантна ткани-
на для постільної білизни — нату-
ральний шовк. Справжню шовкову 
тканину виготовляють в Японії 
вручну, вона не ковзає по ліжку, не 
утворює зачіпок, не електризуєть-

ся, інакше це не справжній шовк, а 
дешевий матеріал.

Бавовняні тканини можна розді-
лити за щільністю переплетення 
волокон на батист, ситець, бязь, 
сатин і фланель.

Батист має рідке переплетення 
ниток. Це дуже легка й майже про-
зора тканина, але досить міцна.

У ситцю товста нитка й рідке 
плетиво, у той час як у бязі, навпа-
ки, — товста нитка й часте плети-
во, що робить її міцнішою за си-
тець. Бязь дуже практична ткани-
на, не вимагає особливого догля-
ду. Бязева білизна витримує вели-
ку кількість прань і коштує недо-
рого, а тому користується великим 
попитом.

Сатин має дуже густе щільне 
плетиво з тонкої крученої нитки. 
Завдяки цій “закрученості” ткани-
на має гладку й блискучу поверх-
ню.

Фланель є фактично розчеса-
ною бавовною. Вона дуже м’яка й 
приємна на дотик, добре зберігає 
тепло, але, на жаль, при частому 
використанні на її поверхні утво-
рюються дрібні катульки.

Не варто забувати, що перед 
першим використанням постільну 
білизну слід випрати, вивернувши 
її навиворіт. Пральний порошок 
краще використати з мінімумом 
відбілюючих компонентів, щоб 
зберегти насиченість кольору тка-
нини. Прасувати краще, коли вона 
ще волога.

Добра господиня ●

Комфортна постіль
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Відповіді на кросворд,  
вміщений у №11 

від 20 березня 2015 року.

Чоловік — дружині:
— Ти де була? 
— На зустрічі однокласників. 
— Три дні??? 
— Ми згадували...
— Що згадували? 
— Де я живу.

Один чоловік запитує іншого: 
— Ти, кажуть, нещодавно одружився.  

Чого це? 
— Та не подобалося харчуватись у 

їдальнях… 
— А тепер? 
— А тепер подобається!

У пологовому будинку молодий бать-
ко фотографує новонароджене немовля 
то з одного боку, то з іншого. 

Медсестра запитує: 
— Це ваше перше дитя? 
— Ні, дитя вже третє, а ось фотоапа-

рат перший.

Іван Іванович із Чернівців, збираю-
чись на полювання, помилково взяв си-
гарети сина і вже невдовзі на лісовій 
галявині застрелив трьох жирафів.

— Як зрозуміти, що корпоративна ве-
чірка минула вдало? 

— Якщо наступного ранку кожного 
співробітника, який заходить в офіс, ре-
шта вітають сміхом та аплодисмента-
ми. 

— Наталочко, сонечко! До нас сьо-
годні гості прийдуть, приготуй щось на 
вечерю.

— Без проблем! А як приготувати:  
щоб ще прийшли, чи щоб більше не 
приходили?

Гороскоп ●

Виходить  
з березня 1967 року.

Засновник — Тернопільська 
районна рада
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У вас буде якісний зрив у роботі, у всіх 
сферах життя — від наведення порядку вдома 
до зміни весняного гардеробу. Доведеться 
багато спілкуватися з людьми, але всі справи 
йтимуть напрочуд добре. Було б правильним 
відпочити, здійснити невелику поїздку, при-
наймні у вихідні.

Намагайтеся зосередитись на головному і 
не витрачайте сил на дрібниці. Уникайте кон-
фліктів з начальством. Сумніви – не кращий 
порадник, забудьте про них і шукайте спосо-
би подолати складний душевний неспокій. Це 
дасть можливість відчути себе господарем 
власного життя. Будьте обережні з незнайом-
цями.

Розпочніть реалізацію хоча б частини своїх 
ідей. Приймайте допомогу та підтримку дру-
зів. Відкритість до спілкування допоможе вам 
відновити втрачені зв’язки, зав’язати нові 
знайомства, дізнатися багато нового і корис-
ного. Проявляйте терпіння та витримку і та-
ким чином досягнете мети.

Події будуть досить суперечливими, зна-
добиться витримка і мудрість, щоб володіти 
ситуацією, яка склалася. Бажано уникати 
азартних ігор, сумнівних оборудок і не допус-
кати боргів. Можливі фінансові втрати або 
розчарування через обставини, на які ви не 
можете впливати. Намагайтеся не сперечати-
ся з тим, хто вас і так ніколи не розумів.

Стримуйте свої амбіції, тоді зможете до-

сягти небувалих успіхів у справах, а прості 
рішення дозволять вам досягти матеріально-
го благополуччя. Намагайтеся позбутися не-
гативних думок, що стосуються окремих лю-
дей та ситуацій, будьте добріші та терплячіші 
у стосунках з ними.

Маєте шанс отримати бажане, якщо зумі-
єте дипломатично і вчасно відійти у тінь і 
звідти керувати подіями, які цікавлять вас. 
Для цього знадобляться чітка логіка і хороша 
пам’ять, хоча на них доведеться витратити 
чимало енергії. Обставини дадуть можли-
вість перевірити партнерів і зробити певні 
висновки.

Черпайте бадьорість у вдачі, але не при-
ймайте поквапливих рішень. 4 квітня небажа-
но вирішувати будь-яких, навіть незначних 
справ, краще завершити раніше розпочаті. 
Фінансово-комерційні справи йтимуть непо-
гано, якщо використовуватимете ті методи, 
від яких за певних причин відійшли в кінці ми-
нулого року.

Можливі перепади настрою. Ваша компе-
тентність може піддатися сумнівам, власного 
досвіду вам може не вистачити. Настає пора 
для вивчення того, чого ви ще не знаєте. До-
брий час для спілкування та примирення з 
друзями. Ваші опоненти можуть бути неза-
доволені чимось наприкінці тижня. Не жу-
ріться за річчю, яку загубили або щось із нею 
трапилося.

Властивість до філософських роздумів та 
вміння робити реалістичні висновки дозво-

лять вам вибрати правильний напрямок та 
зібратися із силами для чергового старту. 
Зверніть увагу на поради, якими вас будуть 
обдаровувати оточуючі, серед них може бути 
“золота ідея”.

Проявляйте активність та ініціативу, все це 
сприятиме корисним знайомствам. Не гово-
ріть зайвого, проявляйте витримку і спокій. 
Не чіпляйтеся до чужих недоліків і не лізьте з 
порадами, якщо вас про це не просять. У ви-
хідні маєте шанс побути в цікавому місці або 
зустрітися з цікавими людьми.

З ідеями і пропозиціями краще не висту-
пати, особливо у другій половині тижня. Виді-
литися так, як ви собі це уявляєте, у вас не 
вийде. Вас можуть неправильно зрозуміти і 
тим собі наробите тільки зайвих проблем. Ді-
знаєтесь багато несподіваних новин. Діти 
можуть додати зайвих клопотів. Клопоти ма-
ють минути наступного тижня.

Буде таланити в коханні та різних іграх. 
Але, як би парадоксально це не було, гру кра-
ще обрати не азартну, а акторську. Всі ваші 
витівки будуть приречені на успіх. Така спри-
ятлива ситуація складається не часто, а тому 
намагайтеся провести час максимально при-
ємно та цікаво. Когось чекає велика несподі-
ванка.

від Івана Круп'яка з 30 березня по 5 квітня

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! ●Традиції ●

Учасники тематичного вечора, приуроченого 201-ій річниці 
 від дня народження Т. Г. Шевченка у клубі с. Смолянка.

Соломія БОЙКО. 
Фото автора.

Традиційно кожного березня 
Україною прокочується хви-
ля культурно-освітніх  захо-
дів з нагоди річниці від дня 
народження Тараса Григоро-
вича Шевченка. Не став ви-
нятком і недільний вечір 15 
березня у Чернелеві-
Руському. Жителі села при-
йшли в місцевий будинок 
культури, аби вшанувати 
пам’ять Кобзаря. 

Цьогорічний захід не був схо-
жим на попередні, адже організа-
тори розпочали вечір з вшануван-
ня загиблих воїнів АТО, серед 
яких і житель Чернелева-Руського  

Володимир Гарма-
тій, який загинув 
влітку поблизу Сєвє-
родонецька Луган-
ської області. 
Мар’яна Гурська 
прочитала вірш, ві-
домий нам ще з ча-
сів Майдану — “Ма-
мо, не плач, я верну-
ся весною”.  Колек-
тив Кутківецького БК 
виконав пісню “Я 
пам’ятаю вас, мої 
герої”. Присутні у 
залі вшанували за-
гиблих солдатів хви-
линою мовчання.

Долучилися до 
наповнення програ-
ми і гості заходу — 

Л ю д м и л а 
Червінська 
в и к о н а л а 
композиції 
“Пробач ме-
ні, матусю” 
та “Одна я, 
одна”, кут-
ківчани Еля 
Отаманчук і 
О р е с т  
Кутрань за-
співали присутнім пісню 
“Не тополю високую”.

Не обійшлося і без  
головних артистів 
Чернелева-Руського: 
зразковий колектив  
“Чернелівські забави” 
надзвичайно потужно та 
емоційно виконав “Запо-
віт” Тараса Шевченка та 
інші композиції, чергуючи 
їх віршами з “Кобзаря” і 
про Кобзаря, а маленькі 
учасники гурту “Веселко-
ві кольори” віршами роз-
повіли присутнім про 
важке Тарасове дитин-
ство, заспівали пісню 
“Тече вода з-під явора”. 

На завершення заходу “Черне-
лівські забави” разом з присутні-
ми виконали Державний гімн 
України, завершивши зустріч по-
бажанням миру і словами-
молитвою “Прости, Боже, гріхи 
Україні”.

Шевченкові твори актуальні. 
Понад двісті років тому Тарас Гри-
горович, недарма названий Про-
роком, застерігав нас, але і свято 
вірив в ідею вільної та незалежної 
України. Саме зараз Шевченків 
“Кобзар” має підтримувати нашу 
незламність і силу духу, аби збу-
лося Тарасове пророцтво:

“І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люде на землі”.

Прости, Боже, гріхи Україні

Директор БК с. Чернелів-Руський 
Людмила Мита.

Поезію Шевченка читає Соломія Чубко.

Художні колективи БК с. Чернелів-Руський “Веселкові кольори”  
та “Чернелівські забави” (художній керівник Тарас Сотула) 

 і гості — учасники художньої самодіяльності будинку культури Кутківців.

Щиро вітаємо з 
7 5 - р і ч ч я м  
Галину Василівну 
ХОМУ з с. Ігрови-
ця Тернопільсько-
го району.

Хай літа не 

  спадають листом,

Хай квітують і плодоносять,

Як сади навесні — щедрим цвітом

І врожаєм рясним — під осінь. 

Хай приносять у дім достаток,

В душу — радість, для серця — спокій,

Дай Вам, Боже, на землі ще багато

Світлих днів і щасливих років.

З повагою — сім’ї 
Качуровських та Юників  

з с. Ігровиця  
Тернопільського району.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження медичного реєстратора 
ТРТМО Світлану Петрівну  
ДАНИЛКІН, молодших медич-
них сестер Надію Іванівну 
ЧОРНУ, Надію Василівну  
ДУДАР, Софію Ярославівну 
БУЯК, Ганну Романівну ПІК, 
Ольгу Миколаївну МАРХЕВКУ, 
медичну сестру загальної 
практики-сімейної медицини 
Галину Володимирівну  
СЕКЕРДЕЙ, медичних сестер 
Любов Дмитрівну ЯКИМЕЦЬ, 
Оксану Романівну ШАСТКІВ, 
Наталію Олександрівну  
МІЛЯНИЧ, водія Ярослава Сте-
пановича КУБРИНА.

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.

Вітаємо з днем народження 
завідувача відділенням реабілі-
тації та фізіотерапії ТРТМО  
Тетяну Тарасівну ГАХ, лікаря 
загальної практики-сімейної 
медицини Ларису Петрівну 
ЛАЗУРКО, лікаря-стоматолога 
Ігоря Богдановича ГОЛОЮХУ, 
лікаря-бактеріолога Людмилу 
Олександрівну БОЙКО, лікарів 
загальної практики-сімейної 
медицини Лілію Сергіївну  
БОЙКО, Оксану Богданівну 
БОБЕЦЬКУ.

Бажаємо Вам, щоб надії збувались,

Щоб друзі хороші в житті

 зустрічались,

Щоб стіл був багатий і затишно в хаті,

Хай дні Ваші будуть веселі, як свято.

Від щирого серця Вам щастя 

й любові,

Нехай Вам таланить і будьте здорові!

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження завідуючу фельдшер-
ським пунктом с. Смолянка На-
дію Михайлівну КОМАНДІР-
СЬКУ, молодшу медичну сестру 
ФАПу с. Скоморохи Марію  
Володимирівну СМОЛУ,  мо-
лодшу медичну сестру ФАПу  
с. Плотича Оксану Миколаївну 
ВЕРЕТЯННУ,  фельдшера Ступ-
ківської АЗПСМ Вікторію  
Богданівну САЛІМОНОВУ. 

Хай щастить Вам завжди і всюди

В розв’язанні життєвих задач,

Хай завжди Вашим прикладом буде

Сила волі, надії й удач.

Куди б не вів життєвий шлях,

Хай лиш до щастя доля повертає

І кожна мить, неначе птах,

Крилом любові й ласки огортає.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Колектив Великоберезовиць-
кої ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з 
днем народження заступника 
директора з навчально-виховної 
роботи Ірину Михайлівну  
БОДНАРЧУК та вчителя інфор-
матики Ольгу Павлівну  
КОСТЕЦЬКУ.

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. 

Щиро вітаємо з днем  
народження члена виконавчого 
комітету Ігровицької сільської 
ради Надію Михайлівну  
МОКРИЦЬКУ.

Хай Бог пошле Вам літа щасливі

І рівну стрічку сонячних доріг,

Нехай удача на життєвій ниві,

Неначе килим, стелиться до ніг.

Педагогічний колектив Острів-
ської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з 
днем народження соціального 
педагога Олесю Михайлівну 
КРІСУ.

Хай доля буде — як волошка в житі,

Душа хай буде вічно молода, 

Від сонця — золота, а від небес — 

блакиті,

Хай обминають горе і біда.

Парафіяльна громада, церков-
ний комітет, члени братства  
“Матері Божої Неустанної помо-
чі” сердечно вітають із 40-річчям 
пароха церкви Преображення 
Господнього с. Дичків отця  
Олега ЛЕСЬКІВА.

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 і сердечно вітаємо з 
ювілеєм головного бухгалтера 
Великолуцької сільської ради  
Олександру Петрівну  
КОВАЛЬ.

Хай щастить Вам завжди і всюди,

В розв’язанні життєвих задач,

Хай зажди Вашим прикладом буде

Сила волі, надії й удач.

Куди б не вів життєвий шлях,

Хай лиш до щастя доля повертає,

І кожна мить, неначе птах,

Крилом любові й ласки огортає.

З повагою — колектив 
Великолуцької сільської 
ради, члени виконкому, 

депутатський корпус.

Педагогічний колектив  
Мишковицької ЗОШ І-ІІІ ступенів 
щиро вітає з 30-річчям вчителя 
історії і правознавства Тетяну  
Тарасівну ОЗЕРЯНСЬКУ.

Нехай здоров’я завжди добрим буде, 

Хай у роботі ладиться усе,

За справи добрі хай шанують люди,

В сім’ю хай доля затишок несе.

Колектив Мишковицької ЗОШ 
І-ІІІ ступенів щиро вітає з  
ювілеєм технічного працівника 
Світлану Зіновіївну ЛАЗУТУ.

Достатку в домі Вам рікою,

В родині — злагоди й тепла,

В душі і серденьку — спокою,

Здоров’я, щастя і добра!

Педагогічний колектив  
Прошівської ЗОШ І-ІІ ступенів ві-
тає з ювілеєм вчителя україн-
ської мови і літератури Марію 
Василівну ТУМАХУ.

Ми щиро Вас поздоровляємо,

Добра Вам зичимо сповна,

Багато світлих днів бажаємо,

На довгі, щедрі, благії літа. 

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

Бажаємо здоров’я, добра, довголіття,

Хай вистачить щастя на ціле століття,

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

І радість на серці, і хліб на столі.

З повагою — колектив 
дитячого садка “Метелик” 

 с. Байківці.

Педагогічний колектив  
Мишковицької ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів щиро вітає з днем наро-
дження вчителя історії Мар’яну  
Сергіївну РОМАШЕВСЬКУ.

Хай Матір Божа Вас охороняє,

А Господь щастя й сили посилає,

Хай завжди ведеться з легкої руки,

На добрі і щедрі, безхмарні роки.


