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3 стор.

16 сторінок
Анастасія Стельмах
— призер
Всеукраїнської
олімпіади з біології:
знайомство
зблизька.

№13 (5117) П’ятниця, 3 квітня 2015 року

Весна в “Медоборах”

8 стор.

Підсумки районного
огляду-конкурсу
читців,
присвяченого 201-ій
річниці від дня
народження
Тараса Шевченка.

9 стор.

Іван Смук:
“Дільнична лікарня
— важлива ланка
сільської
медицини”.
“Клініка на колесах”
— в Острові
6-9 квітня 2015 року з 9 до 16
год. на території Острівської
ЗОШ І-ІІІ ступенів у с. Острів Тернопільського району працюватиме медична клініка на колесах
Міжнародного благодійного фонду “Дар Життя”.
Працівники клініки проведуть
безоплатне медичне діагностування, нададуть високоякісну медичну
допомогу та стоматологічне лікування дітям, підліткам, багатодітним сім’ям, видадуть медичний
висновок кожному пацієнту. Фахівці медичної клініки на колесах проведуть бесіди на теми цінностей та
збереження людського життя, статевого виховання і репродуктивного здоров’я.
Для реєстрації телефонуйте
директору Острівської ЗОШ І-ІІІ
ступенів Оксані Казимирівні
Кожушко (097) 274-04-76.

На території ПП “Агрофірма “Медобори” директор ПП “Агрофірма “Медобори”
Володимир Крупніцький (в центрі), механізатор Тарас Вадзюк (зліва), тракторист Андрій Суховер.
Ярослав БАЧИНСЬКИЙ.
Фото автора.

В

о л о д и м и р
Крупніцький
—
директор
ПП
“ А г р о ф і р м а
“Медобори”, заслужений
працівник сільського господарства України, за фахом
інженер-механік — 4 квітня
відзначає 64-ий день народження. За понад 40 років
господарської діяльності, з
них майже чверть віку в
Скоморохах, розкрився його
організаторський талант і
хліборобський хист.

У рослинництві ПП “Агрофірма
“Медобори” сміливо конкурує з
маститими аграріями України.
Різноманітні крупи зі скоморохівською маркою можна придбати в
столичних супермаркетах, у торгівельній мережі багатьох регіонів України. У тваринництві, яке
довгий час було “ахіллесовою
п’ятою”, вдалося, за словами Володимира Григоровича, подолати не одну висоту, щоб увійти до

когорти призерів серед кращих
молочних господарств Тернопілля. Торік на корову, а утримують
150 тварин чорно-рябої породи,
надоїли понад 6 тисяч кілограмів
молока, яке реалізовують на
ПрАТ “Тернопільський молокозавод” за надзвичайно низькою, як
на сьогоднішній день, ціною —
4,50 грн. за літр. До слова, мінеральна вода вдвічі дорожча.
Нині на фермах у Скоморохах
і Прошові доглядають 312 голів
ВРХ, 692 — свиней, спочатку року вже народилося 39 телят та 40
поросят. Серед кращих працівників галузі — Теодозія Марчак,
Марія Ватраль, Марія Пастернак,
оператор з відгодівлі свиней
Леся Коваленко.
— Розвиток скороспілої галузі
— свинарства — не данина моді
сучасних потужних агрохолдингів, агрокомпаній чи корпорацій,
але важливий крок хоч якось фінансово утримувати ферму, зберегти робочі місця на селі, — зазначив Володимир Крупніцький.
— Правда, до цього часу молодняк купували у спеціалізованих
агрофірмах. Разом з головним

бухгалтером Любою Климович та
фінансовим директором Андрієм
Гречкою порахували, що для нас
невигідно, тож взялися будувати
чимале родильне відділення з
усім необхідним обладнанням,
рекомендованим науковцями та
провідними спеціалістами галузі.
Сьогодні будівельники завершують основні роботи на цьому
об’єкті у Прошові, а вже до кінця
року плануємо здати його в експлуатацію.
У Смолянці, де основна
тракторно-виробнича бригада,
Володимир Крупніцький показав навчальний клас, де буде
проводити заняття з механізаторами, йому допомагатимуть
провідні спеціалісти компаній і
фірм, бізнес-партнери, де закуповують сучасну продуктивну й
малозатратну сільськогосподарську техніку, обладнання.
Приміром, взимку придбали
американську зернову сівалку
марки “Грім плай” НТА-2000”,
мають нові трактори компанії
“Klass”, високопродуктивний імпортний трактор “Аріес”, німецький глибокорозпушувач,

чеський європак, виготовили з
місцевою фірмою “Ікас” агрегат
для
внесення
карбонатноаміачної суміші, відремонтували
і дали друге дихання колісному
Т-150. Обгородили і впорядкували територію, склад ПММ,
піднавіси. Для приїжджих гостей і спеціалістів незабаром
відкриють готель, кухню, душову.
Поруч з досвідченими механізаторами Іваном Вадзюком, Андрієм
Суховером,
Богданом
Вітровим,Тарасом Вадзюком, Іваном Пелешком працюють молоді.
Чималий шмат роботи на перевезенні вантажів, зерна, круп, будівельних матеріалів виконують водії
Михайло Курило, Володимир Якимович, Володимир Олійник. Оперативно в ПП “Агрофірма “Медобори” розпочали весняний комплекс робіт механізатори Андрій
Суховер, Тарас Вадзюк, Михайло
Курило, дотримуючись усіх рекомендованих агрозаходів, підживили 600 га озимої пшениці, 370 –
ріпаку та 60 га – озимого ячменю.
Продовження на 5 стор.

Наша
сторінка
www.lanclaas.com.ua

www.facebook.com/
PodilskeSlovo
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Панорама подій
●●Сесія

Економіка Тернопільського
району має позитивну динаміку
Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.
Фото автора.
27 березня на 24-ій сесії Тернопільської районної ради VI
скликання, яку провів голова
Тернопільської районної ради Василь Дідух, депутати
розглянули 29 питань порядку денного.
Сесію розпочали з вшанування
хвилиною мовчання пам’яті бійців,
які загинули під час антитерористичної операції на Сході України. Зі
звітом “Про виконання програми
соціально-економічного та культурного розвитку району за 2014
рік” виступив перший заступник
голови Тернопільської райдержадміністрації Богдан Лихий.
— За підсумками 2014 року валовий регіональний продукт зріс
на 5,1%, — зазначив перший заступник голови Тернопільської
райдержадміністрації Богдан
Лихий. — В 2014 році промислова
галузь Тернопільського району виробила продукції на суму 1 млрд.
16 млн. гривень, що на 5,3% більше, ніж у 2013 році. Підприємствами машинобудування і металообробної галузі виробництво збільшено на 3,5%. Виробництво промисловості будівельних матеріалів
зросло на 10%, харчової — на
75%, мукомельної, круп’яної і комбікормової — на 22%. Натомість
скляна, фарфоро-фаянсова, легка,
поліграфічна галузі промисловості
знизили обсяги виробництва.
За
інформацією
Богдана
Лихого, програма соціальноекономічного розвитку Тернопільського району з промислового виробництва на 2014 рік виконана на
104%. Понад завдання вироблено
промислової продукції на суму 40
млн. 662,5 тис. гривень. Порівняно
з 2013 роком, обсяги виробництва
сільськогосподарської продукції
зросли на 2,6% і становлять понад
620 млн. гривень. Торік було зібрано 163,25 тис. тонн зерна,
87,12 тис. тонн картоплі, 129 тис.
тонн цукрових буряків, врожайність яких, порівняно з 2013 роком, зросла на 58%, виробництво
овочів зменшено на 15%. Всіма
категоріями господарств вироблено 20 тис. тонн молока, 4,38 тис.
тонн м’яса (52% від планового завдання).
У зв’язку з напруженою ситуацією в Україні в економіку Тернопільського району всіма суб’єктами
господарювання в 2014 році залучено капітальних інвестицій на
40% менше, ніж у 2013 році, загальна сума — 330 млн. гривень.
Підрядними будівельними організаціями виконано будівельних робіт на суму 153 млн. гривень. У
рамках реалізації заходів програми соціально-економічного розвитку Тернопільського району у 2014
році введено в експлуатацію 51
тис. кв. м загальної площі житла.
Перший заступник голови Тернопільської РДА Богдан Лихий повідомив, що торік зовнішньоторгівельний оборот товарів і послуг
становив 334,5 млн. доларів (174,8
млн. дол. експорту і 159 млн. дол.
імпорту). Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі склало 15,1 млн.
доларів США. Загальні обсяги прямих іноземних інвестицій, внесених в економіку Тернопільського
району станом на 1 січня ц.р.,
склали 6 млн. 131 тис. гривень.
Оборот роздрібної торгівлі у 2014
році збільшився на 8,9% — до 298
млн. гривень.
Середньомісячна
заробітна
плата штатного працівника у Тернопільському районі торік становила 2647 гривень. Богдан Лихий
зазначив, що станом на 1 січня
ц. р. загальна заборгованість з виплати зарплати на підприємствах
Тернопільського району становила
1 млн. 684 тис. гривень. За минулий рік у районі створено 878 нових робочих місць. До зведеного
бюджету мобілізовано 137 млн.
766 тис. гривень при індикативних
показниках доходів 120 млн. 419

тис. гривень. До
державного бюджету надійшло 50 млн.
159 тис. гривень, до
місцевого — 87,6
млн. гривень. За
інформацією першого заступника голови Тернопільської
РДА Богдана Лихого, районний бюджет у минулому
році виконано на
103,3% — 33,7 млн.
отриманого доходу.
Торік загальна сума
видатків на виплату
пенсій та інших виплат і доплат відповідно до чинного законодавства України
становила 257 млн.
гривень. Станом на
1 січня 2015 року в
Перший заступник голови Тернопільської
управлінні Пенсійрайдержадміністрації Богдан Лихий:
ного фонду України
“В 2014 році промислова галузь Тернопільського
в Тернопільському
району виробила продукції на суму 1 млрд.
районі на обліку пе16 млн. гривень, що на 5,3% більше, ніж у 2013 році”.
ребувало 16 тис.
478
отримувачів
845 тис. гривень. На охорону
пенсій, що на 195 осіб більше, ніж здоров’я додатково спрямовуєтьу 2013 році.
ся 752 тис. гривень, 258 тис. гриБогдан Лихий зазначив, що до вень — відділу освіти Тернопільпочатку ц. р. у 48 навчальних заської
райдержадміністрації.
кладах Тернопільського району
Субвенція на виконання програм
проведено поточні і капітальні ресоціально-економічного і культурмонти будівель, облаштовано
ного розвитку регіонів становить
спортивно-ігрові майданчики і
326 тис. 500 гривень.
прилеглі території, відремонтоваГолова Тернопільської районної
но огорожі. Обсяг запланованих ради Василь Дідух зазначив, що
робіт виконано повністю. Богдан
на 2015 рік у бюджеті ТернопільЛихий повідомив, що на прове- ського району повністю закладено
дення поточних і капітальних робіт кошти на виплати заробітних плат
дирекціями освітніх закладів залуусім працівникам бюджетних устачено спонсорської допомоги в
нов районного бюджету.
розмірі 515 тис. гривень, і подякуДепутати затвердили програму
вав усім небайдужим меценатам, соціально-економічного
та
які допомагають навчальним за- культурного розвитку на 2015 рік.
кладам Тернопільського району у
— Валовий сукупний продукт
зміцненні матеріальних баз.
основних сфер матеріального
Звіт Тернопільської райдержадвиробництва на 2015 рік прогноміністрації “Про виконання програзується в обсязі 1 млрд. 832 млн.
ми соціально-економічного та
738 тис. гривень, — зазначила
культурного розвитку Тернопільначальник відділу економічноського району за 2014 рік” депутаго розвитку і торгівлі Терноти взяли до відома.
пільської РДА Наталія ВолоНа сесії затверджено звіт про шин. — Прогнозується зростання
виконання районного бюджету за обсягів промислового виробни2014 рік і внесено зміни до районцтва на 1% (до 1 млрд. 44 млн.
ного бюджету на 2015 рік.
гривень). Обсяг валової продук— У січні-лютому 2015 року рації сільського господарства у
йонний бюджет за власними над2015 році становитиме понад
ходженнями виконано на 128% — 630 млн. гривень. Передбачаєтьнадійшло 6 млн. 555 тис. гривень,
ся збільшення обсягів роздрібно— повідомила начальник фінанго товарообороту на 4,9%, реалісового управління Тернопільзованих послуг на 1,8%, зовнішської РДА Світлана Марчук.
ньоторгівельного обороту на
За інформацією Світлани Мико- 0,2% (до 335 млн. гривень). За
лаївни, цьогоріч Тернопільська рапрогнозними розрахунками, в
йонна рада здійснила перерозпо2015 році в економіку Тернопільділ вільних коштів у розмірі 1 млн.
ського району передбачено за-

Під час 24-ої сесії
Тернопільської районної
ради шостого скликання
27 березня 2015 року.

лучення 350 млн. гривень капітальних інвестицій.
За інформацією Наталії Волошин, важливим інвестиційним проектом, реалізацію якого на території Тернопільського району буде
продовжено в 2015 році, є будівництво в Острові зернового елеватора потужністю 210 тис. тонн. За
прогнозними розрахунками, у 2015
році рівень середньомісячної зарплати працівників сфери економічної діяльності становитиме 2700
гривень. Програмою передбачено
заходи з енергозбереження і скорочення споживання природного
газу.
Сесія прийняла рішення присвоїти ім’я Володимира Гарматія
Жовтневій ЗОШ І-ІІ ступенів, внесла зміни до районної комплексної програми профілактики злочинності та охорони громадського порядку на 2011-2015 роки, до
районної комплексної програми
соціальної підтримки малозахищених верств населення “Турбота” на 2011-2015 рр., затвердила
районну програму розвитку футболу в Тернопільському районі на
2015-2020 рр., комплексну програму мобілізації зусиль Тернопільської РДА, Тернопільської
ОДПІ щодо забезпечення надходжень до районного бюджету на
2015-2016 рр., програму функціонування центру надання адміністративних послуг Тернопільської
РДА на 2015 рік. Затверджено районну програму протидії організованій злочинності, корупції та
тероризму на 2015-2017 рр., положення про порядок списання
майна, яке належить до спільної
комунальної власності територіальних громад Тернопільського
району, перелік пільгових категорій дітей для забезпечення безкоштовним харчуванням у загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладах району.
Дано згоду на передачу коштів
у вигляді міжбюджетного трансферту з Байковецького сільського
бюджету в сумі 49 тис. 650 тис.
гривень і Великогаївського сільського бюджету в сумі 70 тис. 210
гривень районному бюджету для
покращення харчування дітей у
Байковецькому і Великогаївському
дошкільних закладах відповідно.
Депутати дали згоду на звільнення
з посади директора Товстолузької
ЗОШ І-ІІІ ступенів Тараса Щербініна і призначення на цю посаду
Оксани Кучер, звільнення з посади
директора Байковецької ЗОШ І-ІІ
ступенів Любові Козуб, відповідно
до поданої нею заяви. Сесія погодила відкриття груп короткотривалого перебування дітей дошкіль-

ного віку на базі комунальних закладів Буцнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів і Йосипівської ЗОШ І-ІІ ступенів.
На сесії затверджено розпорядження голови Тернопільської районної ради, внесено зміни та доповнення до “Програми розвитку
земельних відносин у Тернопільському районі на 2007-2015 роки”,
затвердженої рішенням районної
ради від 4 квітня 2008 року за
№192. Тернопільському районному територіальному медичному
об’єднанню дозволено покривати
витрати спеціального фонду за рахунок загального фонду для розрахунку за використану продукцію,
вироблену підсобним господарством, яка використовується для
харчування хворих. Затверджено
нормативну грошову оцінку земельної ділянки площею 3,2041 га,
що
надається
в
оренду
ПП “Агроспецгосп” за межами населеного пункту на території
Плотицької сільської ради. Погоджено організацію гідрологічної
пам’ятки природи місцевого значення “Дідова криниця” за рахунок
земель загального користування
Скоморохівської сільської ради
площею 0,01 га в межах населеного пункту.
На сесії затверджено проект
землеустрою щодо зміни меж
с. Великі Гаї на території Великогаївської сільської ради, відповідно до якого вирішено змінити межі
Великих Гаїв, додатково включивши земельні ділянки площею
737,55 га. Депутати, взявши до
відома інформацію голови тимчасової контрольної комісії Богдана
Ящика, вирішили звернутися до
Головного управління Держкомзему у Тернопільської області з проханням виділити земельну частку
(пай) на території Довжанківської
сільської ради за межами населеного пункту багатодітній сім’ї Надії
Кушнір. Вирішено відмовити в
укладенні угоди на передачу з районного бюджету до міського бюджету м. Тернополя 759 тис. гривень на забезпечення у 2015 році
часткового фінансування утримання з міського бюджету м. Тернополя державного закладу “Відділкова
клінічна лікарня станції Тернопіль
державного територіального галузевого об’єднання “Львівська залізниця” м. Тернопіль”. Депутати
Тернопільської районної ради прийняли і направили звернення Президенту України Петру Порошенку
і голові Верховної Ради України
Володимиру Гройсману, в якому
засудили окупацію Криму і частини Донбасу і визнали Росію
країною-агресором.
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●●Влада

Степан Барна — голова Тернопільської ОДА
Ірина ЮРКО.
Фото автора.
2 квітня у Тернополі з робочим візитом побував Президент України Петро Порошенко. Під час наради з активом області Президент
представив нового голову
Тернопільської облдержадміністрації Степана Барну.
— Я особисто знаю Степана
Степановича ще з часів Помаранчевої революції, як людину з якісною освітою, як патріота, який готовий працювати у моєму режимі
– 24 години на добу, – зазначив
Петро Порошенко. – Головне завдання сьогодні для Тернопільщини таке ж, як і будь-якого іншого
регіону України: безпека і оборона
суспільства в межах добросовісного проведення всіх етапів мобілізації. І хоч, мобілізаційний план
України враховує особливості Тернопільщини, коли значна кількість
чоловічого населення перебуває
на заробітках за кордоном, на
жаль, Тернопільщина, посідає
перше місце в Україні за кількістю

Президент України Петро Порошенко представив господарському
активу Тернопільщини нового голову Тернопільської ОДА Степана Барну.

ухилень призовників від служби у
Збройних силах України.
Указ про призначення Степана Барни Петро Порошенко підписав у сесійній залі Тернопільської обласної ради. Степан Барна – народний депутат України
нинішнього скликання (фракція
“Блок Петра Порошенка”). Народився в селі Нагірянка Чортківського району, закінчив історичний факультет Тернопільського
національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, очолював Молодіжний союз “Наша
Україна”, був депутатом Тернопільської обласної ради, двічі –
депутатом Верховної Ради. Одружений, виховує доньку.
— Мій кабінет відкритий для
кожного, хто потребує підтримки,
— зазначив новопризначений голова Тернопільської ОДА Степан
Барна. — Тернопільщина стане
форпостом реформ і прикладом
для інших областей.
Нагадаємо, раніше Тернопільську
ОДА
очолював
Олег Сиротюк, який був звільнений
указом
президента
18 листопада 2014 року.

●●Колегія

●●Лідери

Генеральний план —
інструмент розвитку
населеного пункту

Анастасія Стельмах —
призер Всеукраїнської
олімпіади з біології

Ірина ЮРКО.
В останній день березня
перший заступник голови
Тернопільської
райдержадміністрації
Богдан
Лихий провів колегію РДА.
Участь у колегії взяв голова Тернопільської районної ради Василь Дідух.
Про стан будівельної галузі
Тернопільського району за 2014
р. та перспективи на 2015 рік
доповіла заступник начальника
відділу містобудування і архітектури Тернопільської РДА
Наталія Вовчук. “З початку 2014
року відділом містобудування
та архітектури Тернопільської
РДА видано 469 будівельних
паспортів забудови земельних
ділянок індивідуальним забудовникам Тернопільського району, 555 висновків про погодження проектів землеустрою
щодо виділення/оренди земельних ділянок, 6 паспортів
прив’язки тимчасових споруд
для ведення підприємницької
діяльності, — зазначила, аналізуючи показники роботи підприємств будівельної галузі
Тернопільського району за 2014
рік Наталія Вовчук. — З перспективних напрямків роботи
відділу в будівельній галузі на
2015 рік є реалізація затверджених програм “Власний дім”,
“Служби містобудівного кадастру відділу містобудування та
архітектури Тернопільської районної державної адміністрації
на 2013-2017 роки”.
Як
зазначила
Наталія
Вовчук, відділом містобудування та архітектури Тернопільської РДА затверджено програму оновлення містобудівної документації забудови населених
пунктів Тернопільського району

на 2014-2017 рр., відповідно до
якої розроблено та затверджено генеральні плани сіл Острів,
Петриків, Біла, Великі Гаї. На
розгляді містобудівної ради перебуває
генеральний
план
с. Підгороднє. На завершальному етапі розробки генплани
с. Шляхтинців та Гаїв Гречинських. Розпочато підготовчі роботи у с. Чистилів. “Незважаючи на актуальну в Україні
адміністративно-територіальну
реформу органів місцевого самоврядування, генеральні плани не втратять своїх значень.
Генеральний план — документація довготривалого терміну
дії (терміном від 20 до 40 років), це інструмент безпеки населеного пункту від зазіхань на
його територіальну цілісність.
Уточнювати генплан може тільки детальний план території”.
Про роботу центру надання
адміністративних послуг Тернопільської РДА під час колегії доповіла керівник центру надання
адміністративних послуг Тернопільської РДА Ольга Ванчура.
“У компетенції центру надання
адміністративних послуг Тернопільської РДА 79 адміністративних послуг, — зазначила Ольга
Ванчура. — Через центр доступні послуги відділу Держземагенства в Тернопільському районі,
відділу
Держземагенства
м. Тернополя, відділу містобудування та архітектури Тернопільської РДА, сектору молоді
та спорту Тернопільської РДА,
Теребовлянського міжрайонного управління головного управління Держсанепідслужби у Тернопільській області, управління
ветеринарної медицини в Тернопільському районі.
За результатами колегії прийнято доручення голови Тернопільської райдержадміністрації.

www.trrada.te.ua —
веб-сторінка
Тернопільської
районної ради
Управління Пенсійного фонду України
в Тернопільському районі

просить отримувачів пенсій своєчасно повідомляти органи, що
призначають та виплачують пенсію, про прийняття на роботу, звільнення з роботи, зміни в складі сім’ї, зміни місця проживання та інші
обставини, що можуть вплинути на пенсійне забезпечення. Тел. для
довідок: 53-50-72, 53-51-54.

Андрій
ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

яла стати перекладачем. Серйозно зацікавилась біологією в 9
класі. Цікаво дізнаватись, як відУчні НВК “Великобірбуваються біологічні процеси,
ківська ЗОШ І-ІІІ ст.вивчати життя зсередини. Найгімназія ім. С. Балея”
більше подобаються ботаніка і
постійно серед перебіологія людини. Швидше за все
можців
і
призерів
піду вчитися в медичний універучнівських олімпіад
ситет. Професія лікаря мені вірізного рівня. Нещодома не зі слів, адже батьки в
давно диплом ІІІ стумене медики. Бути лікарем —
пеня IV етапу ХХХVІ
велика відповідальність за життя
Всеукраїнської учніві здоров’я пацієнта.
ської олімпіади з біо— Які ще предмети, крім
логії отримала ученибіології, тобі подобаються у
ця 10-А класу Великошколі?
бірківської
школи— Іноземна мова (вивчаємо
гімназії
Анастасія
англійську та німецьку), колись
Стельмах. Про підгоходила на курси з англійської
товку до олімпіади,
мови. Люблю природничі науки
інтереси та захоплен— фізику, хімію, географію.
ня, плани на майбутнє
— Чому присвячуєш вільНастя розповіла читаний час?
чам
“Подільського
— Раніше близько семи років
слова”.
займалася бальними танцями в
тернопільському танцювально— Настю, розкажи, як
му клубі “Альянс”. Зараз, як є
відбувався четвертий,
вільна хвилинка, гуляю з друзявсеукраїнський рівень
ми, читаю книги, переглядаю
олімпіади з біології?
фільми, слухаю улюблену музи— Це моя перша участь в
ку. Подобається творчість Дена
олімпіаді з біології. ВипроБрауна, Жуля Верна, пригодбувати свої сили мені заницька і фантастична літератуУчениця 10-А класу НВК
пропонувала вчитель біолора. Люблю мелодрами, пригод“Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія
гії Людмила Михайлівна
ницькі та фантастичні фільми,
ім. С. Балея” Анастасія Стельмах.
Костанович, я погодилася.
іноді переглядаю документальМаю досвід участі в олімпіане кіно про природу. Слухаю
пломної педагогічної освіти Київдах з хімії, іноземної мови, інфорздебільшого рок-музику, зокреського університету ім. Б. Грінченматики, історії, правознавства. Тома, альтернативний рок, фолк,
ка та Київського національного унірік у листопаді на районному етапі
інді. З українських груп подобаверситету ім. Т. Шевченка. Кожен
олімпіади з біології взяла перше учасник отримав дипломи і сертиється творчість “Океану Ельзи”,
місце, взимку цього року на облас“Фліт”, “Один у каное”.
фікати на сто гривень. Із восьми
ному — друге. Чесно кажучи, не
— У наступному навчальнопредставників
Тернопільщини
сподівалася на такі високі резуль- п’ятеро стали призерами, один
му році плануєш спробувати
тати. Четвертий етап тридцять здобув диплом І ступеня.
свої сили на олімпіаді з біолошостої всеукраїнської учнівської
гії?
— Хто допомагав у процесі
олімпіади з біології відбувався в
— Безперечно. Буду наполепідготовки до олімпіади?
Українському
фізикогливо готуватися. Насамперед
— Перш за все, дякую за допоматематичному ліцеї при Київськотреба досконало знати матеріал
могу вчительці біології Людмилі
му національному університеті іме- Михайлівні Костанович, яка пошкільної програми. Олімпіадний
ні Тараса Шевченка з 22 до 27 жертвувала своїм часом заради
рівень відчутно вищий, ніж шкільберезня. В конкурсі змагалися 166
ний. Тому читатиму допоміжну
того, щоб навчити мене. Вдячна
школярів з усіх куточків України,
літературу, статті в Інтернеті, вдосвоєму батькові Олександру, лісеред яких було восьмеро учнів
сконалюватиму своє вміння анакарю за фахом, який давав читати
8-11 класів із Тернопільської об- різноманітну літературу на біололізувати, застосовувати знання
ласті. 23-24 березня був теоретич- гічну тематику і ділився цікавою і
на практиці, щоб, як мінімум,
ний тур, який складався з тестових
утримати підняту планку.
корисною інформацією, а також
завдань різного рівня складності.
Дирекція школи, педагогічний
викладачам Тернопільського наНаступного дня під час практично- ціонального педагогічного універта учнівський колективи НВК “Вего туру ми виконали чотири пракликобірківська загальноосвітня
ситету ім. В. Гнатюка, які протятичні роботи з різних біологічних
школа-гімназія імені Степана Багом восьми днів готували нас до
дисциплін. 27 березня відбулося
лея”, колектив редакції газети
Всеукраїнського етапу олімпіади
урочисте закриття олімпіади з біо“Подільське слово” вітають Анасз біології.
логії, в якому взяли участь предтасію Стельмах із високим ре— Плануєш пов’язати майставники Міністерства освіти і на- бутню професію з біологією?
зультатом на Всеукраїнському
уки України, департаменту освіти і
етапі олімпіади з біології і бажа— Звичайно. Раніше хотіла занауки Київської міської державної
ють
дальших
наукових
йматися мистецтвом, бути дизайадміністрації, Інституту післядизвершень.
нером чи архітектором, потім мрі-
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Актуально!
●●Офіційне

Звіт про виконання Тернопільського
районного бюджету за 2014 рік
Доходи загального фонду
%
Найменування доходів зату
План на Виконано викоКод
за бюджетною класифікацією
2014 р.
нання
Залишок коштів на 1.01.2014 року —1755,4 тис. грн. (в.т.ч. Банк Україна — 226,9 тис. грн.)
10000000
Податкові надходження
32583,4
33627,7 103,2
11010000
Податок на доходи фізичних осіб
32543,4
33605,7 103,3
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
податковими агентами, із доходів платника податку у
11010100 вигляді заробітної плати
30213,3
28755,7
95,2
Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат,
одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податкови11010200 ми агентами
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
податковими агентами, із доходів платника податку
11010400 інших, ніж заробітна плата
1430,1
3944,9
275,8
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фі11010500 зичними особами за результатами річного декларування
900,0
901,7
100,2
Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, нарахований до 1
11010600 січня 2012 року
Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних
виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що оподатковуються відповідно до підпункту
11010900 164.2.19, пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу
3,4
Податок на прибуток підприємств та фінансових
11020200 установ комунальної власності
40,0
22,0
55,0
18000000
Місцеві податки і збори
Збір за провадження торговельної діяльності (роз18040200 дрібна торгівля), сплачений юридичними особами
20000000
Неподаткові надходження
80,0
100,8
126,0
21080500
Інші надходження
21081100
Адміністративні штрафи та інші санкції
35,0
0,0
Надходження від орендної плати за користування
цілісним майновим комплексом та іншим майном, що
22080400 перебуває в комунальній власності
1,3
24060300
Інші надходження
45
99,5
221,1
Всього (без
урахування
трансфертів)
32663,40
33728,5 103,3
40000000
Офіційні трансферти
161563,8 160138,5
99,1
Дотації вирівнювання з державного бюджету місце41020100 вим бюджетам
75720,4
75720,4 100,0
Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнюван41020600 ня фінансової забезпеченості місцевих бюджетів
9211,0
9211,0
100,0
41020900
Інші додаткові дотації
41030000
Субвенції
76632,4
75207,1
98,1
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим
сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за
41030600 інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу
64170
63954,8
99,7
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню
на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових тери41030800 торій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот
9611
8868,7
92,3
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв`язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання
ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання та водовідведення,квартирної
плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових
територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот, на компенсацію втрати частини доходів у
зв’язку з відміною податку з власників транспортних
засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з
пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих
1925,7
1728,1
89,7
41030900 категорій громадян.
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню
на придбання твердого та рідкого пічного побутового
70,2
63,1
89,9
41031000 палива і скрапленого газу
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і
прийомним батькам за надання соціальних послуг у
дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях
824,2
592,4
71,9
41035800 за принципом “гроші ходять за дитиною”
Кошти, що надходять до районних та міських (міст
Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного
значення) бюджетів з міських (міст районного значення),
41010600 селищних, сільських та районних у містах бюджетів
5413,9
5347,7
98,8
Всього

199641,1

199214,7

99,8

Доходи спеціального фонду
Найменування доходів зату
за бюджетною класифікацією

Код

21110000
25000000
25010000
25010100
25010200
25010300
25010400
25020000
25020100
40000000
Всього

Залишок коштів на 1.01.2014 року — 1011,2 тис.
(в.т.ч. Банк Україна — 172,6 тис. грн.)
Надходження коштів від відшкодування
втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва
28,8
Власні надходження бюджетних установ
3019,0
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно
із законодавством
3019,0
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною
діяльністю
1739,6
Надходження бюджетних установ від
додаткової (господарської) діяльності
1108,4
Плата за оренду майна бюджетних установ
165,0
Кошти, що отримуються бюджетними
установами від реалізації майна
6,0
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ
101,9
Благодійні внески, гранти та дарунки
отримані бюджетними установами
101,9
Офіційні трансферти
3047,8
Кошти, що передаються із загального
фонду до спеціального
378,10

Всього
разом

3425,90

Незабаром платникам єдиного податку
другої та третьої груп необхідними стануть
РРО. Про це повідомляють фахівці відділу
комунікацій Тернопільської об’єднаної
ДПІ.
Уже через три місяці (1 липня) платники
єдиного податку III групи зобов’язані будуть перейти на касові апарати. Через півроку те ж саме повинні будуть зробити
платники II групи. Однак, платники єдиного
податку другої і третьої груп (фізичні
особи-підприємці) при здійсненні діяльності на ринках, при продажу товарів дрібнороздрібної торговельної мережі через
засоби пересувної мережі, а також платники єдиного податку першої групи не застосовують реєстратори розрахункових операцій.
Наголосимо на доцільності придбання
та введення в експлуатацію касових апаратів до 1 липня 2015 року, адже це дасть
змогу працювати без проведення перевірок до 1 січня 2017 року.

Як подавати декларацію з
акцизного податку, якщо
різні коди КОАТУУ
Суб’єкти господарювання, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів,
подають декларацію щодо акцизу до податкової інспекції, що обслуговує
адміністративно-територіальну одиницю
(за кодом КОАТУУ), на якій розташовано
пункт продажу товарів, а саме:
— якщо один або декілька пунктів
продажу товарів знаходяться в одній
адміністративно-територіальній одиниці
(тобто за одним кодом КОАТУУ), то декларація подається до органу фіскальної
служби,
що
обслуговує
цю
адміністративно-територіальну одиницю;
— якщо декілька пунктів продажу товарів
знаходяться
у
різних
адміністративно-територіальних одиницях (тобто мають різні коди КОАТУУ),
але ці адміністративно-територіальні
одиниці обслуговуються одним органом

Виконано

%
виконання

грн.

33,0

114,6

2449,8

81,1

2347,9

77,8

1605,1

92,3

550,1

49,6

191,9

116,3

0,7

11,7

101,9

100,0

101,9

100,0

2482,8

81,5

337,8

89,3

2820,6

82,3

Видатки загального фонду
Код
10000
70000
80000
90000
110000
120000
130000
170000
180000
210000

Видатки бюджету
за функціональною класифікацією

План на
2014 р.

Державне управління
Освіта
Охорона здоров`я
Соціальний захист та соціальне забезпечення
Культура і мистецтво
Засоби масової інформації
Фізична культура і спорт
Транспорт, дорожнє господарство,
зв`язок, телекомунікації та інформатика
Інші послуги, пов`язані з економічною діяльністю
Запобігання та ліквідація надзвичайних
ситуацій та наслідків стихійного лиха

1835,7
62796,3
35662,4

1835,5
62204,0
35420,9

100,0
99,1
99,3

78328,4
7737,8
362,2
759,3

77354,1
7554,7
362,2
746,4

98,8
97,6
100,0
98,3

1563,2

1365,5

87,4

250000
Видатки, не віднесені до основних груп
Видатки спеціального фонду, які здійснюються за рахунок доходів загального фонду
Всього
по бюджету
Залишок коштів на 1.01.2015 р.— 2272,5 тис. грн.

Виконано

%
виконання

99,0

98,7

99,7

11417,8

11417,8

100,0

378,1

337,8

89,3

200940,2

198697,6

98,9

Видатки спеціального фонду
Код

Видатки бюджету
за функціональною класифікацією

10000
70000
80000

План на
2014 р.

Державне управління
Освіта
Охорона здоров`я
Соціальний захист та соціальне забезпечення

90000
110000
250000
Всього
по бюджету

Культура і мистецтво
Видатки, не віднесені до основних груп

32,5
280,7
3367,5

Виконано
32,5
280,7
2293,1

%
виконання
100,0
100,0
68,1

14,6

14,6

100,0

157,5
41,5

141,5
41,5

89,8
100,0

3894,3

2803,9

72,0

Залишок коштів на 1.01.2015 р. — 1027,9 тис. грн.

Начальник фінансового управління Тернопільської РДА С. М. Марчук.

●●Цифри і факти

●●Податкові новини

Нові правила гри з
касовими апаратами

План на
2014 р.

фіскальної служби (наприклад, об’єднана
ДПІ), то декларація подається до одного
органу фіскальної служби, що обслуговує
відповідні
адміністративнотериторіальні одиниці з різними кодами
КОАТУУ;
— якщо декілька пунктів продажу товарів
знаходяться
у
різних
адміністративно-територіальних одиницях (тобто мають різні коди КОАТУУ),
при цьому кожна адміністративнотериторіальна одиниця обслуговується
окремим фіскальним органом, декларація подається до кожного фіскального
органу, що обслуговує відповідну
адміністративно-територіальну одиницю
за місцем продажу підакцизних товарів.
Зазначений порядок роз’яснено листом ДФС України “Щодо порядку декларування
акцизного
податку”
від
23.02.2015 р. №6036/7/99-99-19-03-0317.
Відділ комунікацій Тернопільської
об’єднаної ДПІ ГУ ДФС
у Тернопільській області.

Демографічна
ситуація
Чисельність наявного населення в Тернопільській області, за оцінкою на 1 лютого
2015 р., становила 1069,7 тис. осіб, у тому
числі в міських поселеннях – 476,0 тис. осіб,
в сільській місцевості – 593,7 тис. осіб.
Упродовж січня 2015 р. чисельність населення зменшилась на 294 особи. Зменшення чисельності населення відбулося за
рахунок природного скорочення на 396 осіб,
водночас зафіксовано міграційний приріст
населення на 102 особи.
Природний рух населення в січні 2015 р.,
порівняно з січнем 2014 р., характеризувався збільшенням кількості народжених на 69
дітей і кількості померлих на 3 особи. Водночас міграційний рух населення характеризувався збільшенням кількості прибулих на 10
осіб і зменшенням кількості вибулих на 155
осіб.
Головне управління статистики
у Тернопільській області.
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Соціум

П’ятниця, 3 квітня 2015 року

●●Вітаємо!

●●Урожай-2015

Весна в “Медоборах”
Продовження.
Початок 1 стор.
ПП “Агрофірма “Медобори”
— насіннєве господарство, тому з осені заклали в ґрунт насіння лише елітних сортів, першої репродукції вітчизняних та
імпортних сортів і гібридів, чимало з яких давно вже районовані, дають високі врожаї у зоні
ризикованого землеробства лісостепу. Тепер вони вивели посівні агрегати на першу просохлу ріллю. Ярий клин агрофірми складає 1240 гектарів. Тут є
ряд специфічних заходів, що не
притаманні іншим агроформуванням Тернопільського району. Маючи потужний цех із виробництва круп різних найменувань і ґатунків, тому й сіють
горох чи просо у ті строки, що
відведено за законами агрономічної науки.
Володимир Григорович за
день може чотири-п’ять разів
побувати на тому полі, де сіють,
перевірити якість роботи. Щодо
площ посівів цукрових буряків,
то їх збережуть на рівні минуло-

Електрозварник
Степан Цапик.

Механізатор Богдан Вітровий.

Механізатори Іван Вадзюк та практикант Любомир Бучак.

го року. Правда, беруть
курс на врожайність до
700 ц із га, для цього добре підготували ґрунт,
внесли необхідну кількість мінеральних добрив. “Адже, крім зерна,
пайовикам даємо й цукор, — сказав Володимир
Крупніцький.
—
Орендна плата за землю
— до 9%, а це найвищий
показник в області. У
господарстві
працює
понад 70 спеціалістів, а
в гарячу пору жнив —
удвічі більше”. Всіх забезпечують гарячим безкоштовним харчуванням.
Понад два з половиною
роки на кухні агрофірми
смачні сніданки, обіди,
вечері готує Марія Галабуда та її колеги Марія
Надвірнянська,
Марія
Сисак, Надія Дацик.
Водночас у ПП “Агрофірма “Медобори” вчасно і справно виплачують
зарплату, одразу ж після
хлібозбирання розраховуються з пайовиками,
яких понад тисячу у Скоморохах, Смолянці, Прошовій, Мишковичах, Теофілівці. У господарстві працює 16 місцевих будівельників, які завжди виконують
значний обсяг робіт. Мають у
Скоморохах й чималу пасіку, де
господарює досвідчений бджоляр, що успадкував медову науку від батька, Ігор Олійник,
родом із Прошови. Поруч із пасікою посадили молодий сад.
ПП “Агрофірма “Медобори”
значну матеріальну допомогу
спрямовує українським військовим в АТО. Торік сума благодійної допомоги сягнула понад
200 тисяч гривень. У вербну
неділю ц. р. аграрії Тернопільщини відправлять другий продовольчий автопоїзд на Схід.
ПП “Агрофірма “Медобори” виділила 10 тонн різноманітних
круп, інші продукти харчування.
Постійно надають допомогу
сільським радам, школам, закладам медицини, освіти, культури, спорту, соціально незахищеним громадянам, монастирям і сиротинцям. Серед
найважливіших
благодійних
справ торік — оновлення церкви Пресвятої Трійці у Скоморохах. За корисні справи на благо
територіальних і церковних
громад Володимир Крупніцький
нагороджений ц е р к о в н и м и
орденами “Миколи Чудотворця” і “Князя Володимира”.
Володимир Крупніцький живе
у затишному будинку в селі
Мишковичі. Разом із дружиною
Таїсією Миколаївною пліч-о-пліч
крокують життєвою стежиною
понад три десятки літ. Виховали
чудових дочок Наталію і Ларису,
дочекалися розумних і добрих
зятів Романа та Андрія, а головне — найбільшою радістю і втіхою стали внуки Владислав,
Максимко та найменшенька
Анечка. Життя продовжується…

З
30-річчям
сердечно вітаємо
нашу дорогеньку
Наталію Михайлівну МАКУХ з
м.
Тернополя.
Щиро зичимо щастя, добра, міцного
здоров’я, здійснення
мрій. Нехай завжди будуть
з Тобою Господнє благословення, а любов близьких осяває Твій
життєвий шлях.
Хай кожен день леліє небом чистим,
Світанки сяють, скупані в росі,
Хай в серці радість розквіта іскриста
І задуми збуваються усі.

З любов’ю — рідні.
Педагогічний колектив Баворівської ЗОШ І-ІІІ ступенів сердечно
вітає з ювілеєм вчителя математики
та
інформатики
Ольгу
Орестівну ПЕЛЕШОК.
Нехай цвітуть під небом
синьооким
Ще довго-довго дні й літа,
А тиха радість, чиста і висока,
Щоденно хай до хати заверта.
Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім,
Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим.

Щиро
вітаємо
з
днем
народження
бібліотекаря
бібліотеки-філії
с.
Ігровиця
Наталію Тарасівну ДІДУХ.
Хай життя буде схоже на свято,
Доля щастя принесе багато,
Теплом зігріє і любов’ю
І подарує міцного здоров’я.

З повагою — колектив
Ігровицької сільської ради.
У ці чудові весняні дні відзначає день народження Марія
Володимирівна ГУК, яка працювала медичною сестрою в Ігровицькій АЗПСМ. Прийміть найщиріші вітання!
Хай щастя Ваш дім не минає
І приходить добро на поріг,
Людська шана й любов прихиляють
Срібні зорі до Ваших доріг.

З повагою — колектив
Ігровицької АЗПСМ.
Колектив Шляхтинецької ЗОШ
І-ІІ ст. ім. О. Г. Барвінського щиро вітає з днем народження вчителя
фізкультури
Руслана
Степановича КАСАРДУ.
Хай у щасті і здоров’ї проходять роки,
Хай голубкою білою мрія зліта,
Хай Господь захистить від печалі й журби
На щедрі, мирні, многії літа.

3 квітня відзначає 60-річчя
жителька с. Баворів Марія
Михайлівна ЗУБИК. Щиро вітаємо ювілярку!
Летять роки в міжзоряний політ,
Але душа нехай про це не знає.
І хай так буде ще багато літ,
Нехай бадьорість Ваша не згасає.
Хай доля Вам відсипле ще сповна
І радості, й наснаги, і здоров’я,
Нехай завжди в душі цвіте весна
І серце зігрівається любов’ю.

З любов’ю — племінниця
Оксана з чоловіком
Володимиром, онуки Павло і
Марко, свати Любов та Сергій
Антошківи.

З днем народження щиро вітаємо дорогу дочку, внучку, племінницю Соломію МИРУЦЬКУ з
Тернополя.
Хай промінчик сонця, як ангелик Божий,
Прилетить до Тебе й сяде на плече,
Принесе здоров’я, щастя й добру долю,
Пам’ятай, ми дуже любимо Тебе!
Хай завжди для Тебе сонечко сяє
І Твоя усмішка з личка не зникає,
Дощиком рясненьким пада з неба щастя,
Хай Тобі, Соломіє,
все на світі вдасться.

З любов’ю — рідні
з с. Жовтневе.
Педагогічний колектив Великоглибочецької ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Я.
Стецька щиро вітає з ювілеєм
вчителя
основ
здоров’я
Людмилу Іванівну ГОРБАТЮК.
Хай щастя переповнює це свято
І золотіє мрії небосхил,
Хай вділить доля радості багато,
Енергії, завзяття, творчих сил.

Колектив
територіального
центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Тернопільського району
щиро вітає з ювілеєм соціального робітника с. Скоморохи
Мар’яну Романівну ШАЦЬКУ.
Хай життя квітує, як калина в лузі,
Нехай будуть поруч щирі, вірні друзі,
Хай обминають болі й тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога.
Здоров’я міцного і щастя без краю,
Усього найкращого щиро бажаєм!

Вітаємо з днем народження
директора Тернопільського районного будинку культури Романа Ігоровича СУШКА. Бажаємо
Вам міцного здоров’я і добра.
Щоб те, про що мрієте,
обов’язково збулося. Щоб біль і
горе не зустрічалися на Вашому
життєвому шляху. Щоб кожен
прожитий день усміхався Вам
щастям, а Господь дарував довгі
і гарні літа.
З повагою — працівники
відділу культури
Тернопільської РДА,
районного будинку культури,
районна організація
профспілки працівників
культури.
Вітаємо з днем народження
завідуючу клубом с. Смолянка
Олену Миколаївну КУРИЛО,
завідуючу клубом с. Домаморич
Надію Іванівну КАПЛУН, керівника зразкового дитячого танцювального колективу “Візерунок”
Наталію Степанівну ГЕВКО. Нехай у Ваших задумах буде мудрість, у справах — підтримка
однодумців, у серці — добре і сонячно від людської вдячності. Нехай Ваш шлях буде наповненим
новими злетами й досягненнями,
а добро повертається сторицею.
Хай Бог благословляє усе Ваше
життя!
З повагою — працівники
відділу культури
Тернопільської РДА,
районного будинку культури,
районна організація
профспілки працівників
культури.

●●Місцеве самоврядування

Коли у селі є господар
Ярослав БАЧИНСЬКИЙ.
Село Лучка — крайнє у Тернопільському районі в південному напрямку і впритул
наближається до територіальних земель Теребовлянщини. Лучка мальовнича й
ошатна у будь-яку пору року. Чистота і порядок на 200
сільських дворах, де проживає 830 мешканців, стали
для всіх звичною справою.
Миролюбівський сільський
голова Володимир Криницький,
для якого це вже друга каденція,
майже щодня буває в Лучці, до-

стеменно володіє ситуацією,
знає про усі проблеми населеного пункту. 920 гектарів родючих земель тут орендує корпорація “Агропродсервіс”, яка в
соціально-культурному плані активно допомагає територіальній
громаді. “Щоб в Лучківській
ЗОШ І-ІІ ступенів було тепло, за
сприяння корпорації “Агропродсервіс” та особисто генерального директора Івана Чайківського
встановили 49 євровікон, вхідні
двері”, — розповідає директор
школи, член виконкому Миролюбівської сільської ради Марія
Євгенівна Мигас. Марія Євгенівна з 2001 року очолює освітян-

ський колектив. Нині тут навчаються 59 учнів. Продуктами харчування корпорація “Агропродсервіс” допомагає не лише
шкільній їдальні, але й дитячому
садочку “Сонечко”, в якому нині
є 25 хлопчиків та дівчаток. Саме
для цього дитячого закладу,
яким завідує Марія Петрівна
Бутковська, корпорація “Агропродсервіс” придбала сучасний
телевізор, пральну машину, холодильники та інше обладнання,
меблі.
Змінив своє зовнішній вигляд і
сільський клуб, де завідуючою
Марія Якимчук. “Замінили усі вікна на металопластикові, зроби-

ли ремонт, подбали, щоб було
тепло та затишно у сільському
закладі культури, освітили сільські вулиці у нічний час — усе це
виділити нам зі скупого сільського бюджету було б нелегко, якби
не допомога транспортом, частково матеріалами корпорації “Агропродсервіс”, — щиро зізнається Миролюбівський сільський голова Володимир Криницький. —
А внесок корпорації в облаштуванні нових доріг на новобудовах
села неоціненний. І необхідну
техніку надали, і матеріали, і спеціалістів. Матеріально допомагають двом конфесіям церкви Введення в храм пресвятої Богоро-

диці, продуктовими наборами
для малозабезпечених, подарунками у дні релігійних свят для дітей, учнів Миролюбівської школидитячого садка та Лучківської
ЗОШ І-ІІ ступенів. Не забувають
про учасників бойових дій, воїнівафганців, сім’ї тих, чиї діти несуть
нелегку військову службу в зоні
АТО. Практично щотижня представники адміністрації корпорації
“Агропродсервіс” бувають у наших селах Миролюбівці та Лучці,
цікавляться роботою сільради,
школи, клубу, дитячих садків,
ФАПу. Рух до кращого позитивно
сприймається
сільськими
жителями.
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7 квітня
Вівторок

6 квітня
Понеділок
УТ 1

Профiлактика.
15.25 Х/ф “Життя не може
бути нудним”.
18.05 Час-Ч.
18.15 Новини. Свiт.
18.30, 21.00 Новини.
19.00 Перша шпальта.
19.30 Дорогi депутати.
20.00 Про головне.
21.35, 23.15 Спорт.
22.00 Перша студiя.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
23.00, 0.00 Пiдсумки.
23.30 На слуху.

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-3”.
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 Т/с “Мiж нами, дiвчатами”.
22.00 “Грошi”.
23.35 Т/с “Мiстер Селфрiдж”. (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 Х/ф “Тариф “Щаслива сiм’я”.
11.10, 12.25 Д/с “Слiдство вели...”
з Л. Каневським”.
14.20 “Сiмейний суд”.
15.25, 16.15 “Чекай на мене”.
18.05, 19.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.45 Т/с “Красиве життя”. (2).
23.35 Т/с “Мессiнг: Той,
що бачив крiзь час”.

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-тайм.
09.30 «Справжня ціна».
09.45 «Про нас».
10.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 Унікальна Україна.
12.40 «Етнографія і фольклор».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Авторська теорія». (1).
17.00 «П’ятий вимір».
17.30 «Гал-кліп».
18.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
18.40 Міська рада інформує.
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Єдина країна.
20.40 Дім книги.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Погляд зблизька».
22.35 Х/ф «Демократичний
терорист». (2).
00.15 Час-тайм.
00.30 Провінційні вісті.

ICTV

05.20 М/с “Том i Джерi”.
06.05 Надзвичайнi новини.
06.50 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Спорт.
09.20 Х/ф “Викрадачi картин”.
11.25, 13.20 Х/ф “Танго i Кеш”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.55, 16.20 Х/ф “Руйнiвник”.
16.45 Х/ф “Суддя Дредд”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
20.20 Дiстало!
21.25 “Свобода слова”.
00.25 Х/ф “Суддя Дредд 3D”. (2).

СТБ

06.20 “У пошуках iстини.
Йосип Сталiн: жiнки тирана”.
07.05, 16.00 “Все буде добре!”
09.05 “Таємницi Х-Фактора.
Пiснi забутих дiтей”.
10.00 Х/ф “Джентльмени удачi”.
11.45 Х/ф “Я щаслива!”
13.40, 19.45 “Слiдство ведуть
екстрасенси”.
14.20 “Битва екстрасенсiв”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
18.50 “Iсторiя українського
шоу-бiзнесу. Територiя “А”.
20.50 Т/с “Тест на вагiтнiсть”. (2).
22.35 “Детектор брехнi-7”.
00.00 “Один за всiх”.

Новий канал

06.10, 7.25, 7.35, 7.55 Kids’Time.
06.15 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
07.30 М/с “Барбоскiни”.
07.40 М/с “Кунг-фу Панда:
Легенди крутизни”.
08.00 М/ф “Том i Джерi: Робiн Гуд”.
09.05, 11.55 Teen Time.
09.07 Єралаш.
12.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
16.55 Т/с “Воронiни”.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Ревiзор.
21.25 Пристрастi за Ревiзором.
23.30 Х/ф “10000 рокiв до нашої ери”. (2).

Канал “Україна”

06.50, 7.10, 8.10 Ранок з Україною.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
09.15 Реальна мiстика.
10.00 Моє нове життя.
11.00 Т/с “Пiзнi квiти”.
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 “Еван Всемогутнiй”. (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.
Профiлактика.
12.00 Обережно, дiти!
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”.
10.10 Смiшнi люди.
11.40 Криве дзеркало.
12.10 Х/ф “Якби я був начальником”.
13.25, 19.55 Т/с “Народжена
революцiєю”.
14.55, 21.30 Т/с “Комiсар Рекс”.
16.35 Т/с “Комiсар Мегре”.
18.25 Х/ф “Доброго ранку!”
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.
09.45, 16.00 “Файна Юкрайна”.
10.20 “КВН”.
12.30 Х/ф “П’ятiрка шукачiв скарбiв”.
14.20 М/ф “Кунг-фу Панда”.
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 “10 причин
моєї ненавистi”. (2).
23.50 Х/ф “Любовна халепа”. (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.
07.20, 23.30 На слуху.
08.20 Новини звiдусiль.
08.40 Паспортний сервiс.
08.45 Телемагазин.
09.00 Вiчне.
09.15, 20.00 Про головне.
10.05 Перша студiя.
10.45 Уряд на зв’язку
з громадянами.
11.30 Утеодин з Майклом Щуром.
12.00 Презентацiя суспiльного
мовлення України.
13.20, 18.05 Час-Ч.
13.30 Дорогi депутати.
14.10 Казки Лiрника Сашка.
14.25 Д/ф “Кланова Шотландiя”.
15.35 Фольк-music.
16.40 Книга.ua.
17.10 Д/ф “Твiггi. Обличчя 60-х”.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 Д/ф “Траєкторiї волi”.
22.00 Вiйна i мир.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00, 0.00 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-3”.
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 Т/с “Мiж нами, дiвчатами”.
22.00 “Чотири весiлля-4”.
23.35 Т/с “Мiстер Селфрiдж”. (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, 23.35 Т/с “Мессiнг: Той,
що бачив крiзь час”.
11.15 Д/с “Слiдство вели...”
з Л. Каневським”.
12.25 Т/с “Земський лiкар-4.
Повернення”.
14.20 “Судовi справи”.
15.50, 16.15 “Сiмейний суд”.
18.05, 19.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.45 Т/с “Красиве життя”. (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 «Погляд зблизька».
08.05 «Духовні роздуми».
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-тайм.
09.30 «П’ятий вимір».
10.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 «Музичні делікатеси».
12.40 «Гаджет Time».
12.45 «Модна правда».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Які ж ми
були молоді». (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 Межа правди.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Щоденник для батьків».
22.35 Х/ф «Захар Беркут». (1).
00.15 Час-Tайм.

ICTV

05.05 Факти.
05.40, 20.20 Цивiльна оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.15 Надзвичайнi новини.
10.05 Т/с “Агенти Щ.И.Т.”
11.50, 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.
21.25 Т/с “Трюкач”.
23.25 Х/ф “Куля в голову”. (2).

СТБ

06.20, 18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
06.55, 16.00 “Все буде добре!”
08.50, 18.50 “Iсторiя українського
шоу-бiзнесу. Територiя” А”.
09.50 “Правила життя.
Диво-прилади: розтин покаже”.
11.45, 19.50 “Слiдство
ведуть екстрасенси”.
12.45 “МастерШеф-2”.
20.50 Т/с “Тест на вагiтнiсть”. (2).
22.35 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
00.25 “Один за всiх”.

Новий канал

Програма телепередач
8 квітня
середа
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.
07.30, 23.30 На слуху.
08.20 Новини звiдусiль.
08.40 Паспортний сервiс.
08.45 Телемагазин.
09.00 Вiчне.
09.10 ДебатиPRO.
10.25 Перша студiя.
10.55 Д/ф “Траєкторiї волi”.
12.15 Слiдство.Iнфо.
12.45, 22.25 Слово.
13.20, 18.05 Час-Ч.
13.30 Вiкно до Америки.
14.05 Казки
Лiрника Сашка.
14.15 Як це?
14.40 Надвечiр’я...
15.50 Свiтло.
16.30 Чоловiчий клуб. Бокс.
17.30 Чоловiчий клуб.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 Д/с “Сага старовинної пущi”.
20.00 Про головне.
22.00 “Схеми” з Н. Седлецькою.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00, 0.00 Пiдсумки.

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-3”.
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 Т/с “Мiж нами, дiвчатами”.
22.00 “Iнспектор Фреймут-2”.
23.35 Т/с “Мiстер Селфрiдж”. (2).

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-3”.
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 Т/с “Мiж нами, дiвчатами”.
22.00 “Казкова Русь”.
22.30 “Право на владу-2”.
00.35 Т/с “Мiстер Селфрiдж”. (2).

Канал «1+1»

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, 23.35 Т/с “Мессiнг: Той,
що бачив крiзь час”.
11.15 Д/с “Слiдство вели...”
з Л. Каневським”.
12.25 Т/с “Земський лiкар-4. Повернення”.
14.20 “Судовi справи”.
15.50, 16.15 “Сiмейний суд”.
18.05, 19.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.

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 Межа правди.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-тайм.
09.30 «П’ятий вимір».
10.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 «Гал-кліп».
12.40 «Щоденник для батьків».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Забери мене додому». (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 «Соло».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Музичні делікатеси».
22.30 Міська рада інформує.
22.40 Х/ф «Лавровий каньйон». (2).
00.15 Час-тайм.

СТБ

06.30, 18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
07.05, 16.00 “Все буде добре!”
09.05, 18.50 “Iсторiя українського
шоу-бiзнесу. Територiя” А”.
10.00 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
11.50, 19.50 “Слiдство
ведуть екстрасенси”.
12.50 “МастерШеф-2”.
20.50 Т/с “Тест на вагiтнiсть”. (2).
22.35 “Давай поговоримо про секс-2”.
00.25 “Один за всiх”.

Новий канал

06.00
06.20
06.50
07.15
07.40
08.00
10.05
10.35
10.55
11.20
12.30

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 “Гензель i Гретель”.
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
та два сина”. (2).
22.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
00.00 Т/с “Ходячi мерцi”. (3).

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 «Європа очима українця».
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”.
10.30 Смiшнi люди.
12.00 Криве дзеркало.
12.25 Х/ф “За вiтриною унiвермагу”.
14.00, 20.15 Т/с “Народжена
революцiєю”.
15.35, 21.35 Т/с “Комiсар Рекс”.
17.15 Т/с “Комiсар Мегре”.
19.00 Х/ф “Якби я був начальником”.
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.
09.45, 16.00 “Файна Юкрайна”.
10.50 Х/ф “П’ятiрка шукачiв скарбiв”.
12.40 Т/с “Всi жiнки — вiдьми”.
14.10, 19.10 “Орел i решка”.
15.00, 20.00 “Орел i решка.
Незвiдана Європа”.
17.10 “Звана вечеря”.
21.00 “КВН на бiс”.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2).

TV-4

05.00 Студiя Вашингтон.
05.05 Факти.
05.35 Цивiльна оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.15 Надзвичайнi новини.
09.50 Т/с “Агенти Щ.И.Т.”
11.40, 13.20, 16.45 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 “Шеф-2”.
23.30 Х/ф “На вiдстанi удару”. (2).

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-4”. (2).

ТТБ

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, 23.35 Т/с “Мессiнг: Той,
що бачив крiзь час”.
11.15 Д/с “Слiдство вели...”
з Л. Каневським”.
12.25 Т/с “Земський лiкар-4.
Повернення”.
14.20 “Судовi справи”.
15.50, 16.15 “Сiмейний суд”.
18.05, 19.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.45 Т/с “Красиве життя”. (2).

ICTV

05.05 Студiя Вашингтон.
05.10 Факти.
05.40 Цивiльна оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.15 Надзвичайнi новини.
09.50 Т/с “Агенти Щ.И.Т.”
11.40, 13.20, 16.35 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”.
23.30 Х/ф “Затяжний пострiл”. (2).

06.20, 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

Канал «1+1»

06.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
06.45, 9.15. 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Соло».
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-тайм.
09.30 «П’ятий вимір».
10.00 Т/с «Моє серце
наполягає». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 «Формула здоров’я».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «По той бік минулого». (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 «Слідства.Інфо».
20.30 Вікно в Європу. Сильні разом.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Гаджет Time».
21.40 «Модна правда».
22.35 Х/ф «Місія». (2).
00.15 Час-тайм.

06.10, 7.25, 7.35, 7.55 Kids’Time.
06.15 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
07.30 М/с “Барбоскiни”.
07.40 М/с “Кунг-фу Панда:
Легенди крутизни”.
08.00, 18.00 Репортер.
08.05, 12.00 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 “Пiсля нашої ери”. (2).

Малята-твiйнята.
М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
М/с “Машинi казки”.
М/с “Лалалупси”.
М/с “Чагiнгтон”.
Мульт MIX.
М/с “Смурфики”.
М/с “Качинi iсторiї”.
Обережно, дiти!
М/ф “Барбi: Таємниця феї”.
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 Т/с “Два батька i два сина”. (2).
20.30 Т/с “Два батька та два сина”. (2).
22.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
00.00 Т/с “Ходячi мерцi”. (3).

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.
07.25, 23.40 На слуху.
08.20 Новини звiдусiль.
08.40 Паспортний сервiс.
08.45 Телемагазин.
09.00 Вiчне.
09.15 Про головне.
10.05 Д/ф “Клуб пригод”.
10.40 Д/ф “Твiггi. Обличчя 60-х”.
12.35 Зроблено в Європi.
13.20, 18.05 Час-Ч.
13.30 Вiйна i мир.
14.30 Казки Лiрника Сашка.
14.40 Хочу бути.
15.00 Як ваше здоров’я?
15.55 Iнша музика з Олексiєм Коганом.
16.20 Х/ф “Йосип з Назарета”.
18.15 Новини. Свiт.
19.00 Перша студiя.
19.30 ДебатиPRO.
22.00 Слiдство.Iнфо.
22.30 Слово.
22.40 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00, 0.00 Пiдсумки.
23.30 Тепло.ua.

06.10, 7.25, 7.35, 7.55 Kids’Time.
06.15 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
07.30 М/с “Барбоскiни”.
07.40 М/с “Кунг-фу Панда:
Легенди крутизни”.
08.00, 18.00 Репортер.
08.05, 11.55 Teen Time.
08.07 Єралаш.
12.00 Т/с “Татусевi дочки”.
16.55, 19.00 Т/с “Воронiни”.
18.20 Абзац!
21.00 Серця трьох-2.
23.15 Х/ф “Вавiлон нашої ери”. (2).

Канал “Україна”

9 квітня
Четвер

Канал “Україна”

ICTV

СТБ

06.15, 18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
06.50, 16.00 “Все буде добре!”
08.45 “Зiркове життя. Битва за дiтей”.
09.55, 18.50 “Iсторiя
українського шоу-бiзнесу.
Територiя” А”.
10.50, 19.50 “Слiдство ведуть
екстрасенси”.
11.50 “МастерШеф-2”.
20.50 Т/с “Тест на вагiтнiсть”. (2).
22.35 “Я соромлюся свого тiла-2”.
00.25 “Один за всiх”.

Новий канал

06.10, 7.25, 7.35, 7.55 Kids’Time.
06.15 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
07.30 М/с “Барбоскiни”.
07.40 М/с “Кунг-фу Панда:
Легенди крутизни”.
08.00, 18.00 Репортер.
08.05, 11.55 Teen Time.
08.07 Єралаш.
12.00 Т/с “Татусевi дочки”.
15.55, 19.00 Т/с “Воронiни”.
18.20 Абзац!
21.00 Серця трьох-2.
23.25 Х/ф “Елiзiум”. (2).

Канал “Україна”

ТЕТ

06.15, 13.00, 15.30, 17.10, 21.00 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).
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Мент у законi-4”. (2).

ТТБ

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 “Осляча шкура”.
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
та два сина”. (2).
22.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
00.00 Т/с “Ходячi мерцi”.

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.

ТЕТ

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”.
10.10 Смiшнi люди.
11.40 Криве дзеркало.
12.10 Х/ф “Солодка жiнка”.
13.45, 19.55 Т/с “Народжена революцiєю”.
15.10, 21.40 Т/с “Комiсар Рекс”.
16.50 Т/с “Комiсар Мегре”.
18.20 Х/ф “За вiтриною унiвермагу”.
23.20 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.

05.45, 7.40, 9.30 М/ф.
07.10, 9.00 “Top shop”.
10.00 Смiшнi люди.
11.30 Криве дзеркало.
12.00 Х/ф “Королiвська регата”.
13.30, 20.10 Т/с “Народжена
революцiєю”.
15.15, 21.35 Т/с “Комiсар Рекс”.
16.55 Т/с “Комiсар Мегре”.
18.30 Х/ф “Солодка жiнка”.
23.15 Т/с “Суто
англiйськi вбивства”.

06.00 “Люблю готувати”.
06.30 “Top Shop”.
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 М/ф.
09.45, 16.00 “Файна Юкрайна”.
10.40 Т/с “Всi жiнки — вiдьми”.
14.10, 19.10 “Орел i решка”.
15.00, 20.00 “Орел i решка.
Незвiдана Європа”.
17.10 “Звана вечеря”.
21.00 “КВН на бiс”.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2).

06.00 “Люблю готувати”.
06.30 “Top Shop”.
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 М/ф.
09.45, 16.00 “Файна Юкрайна”.
10.40 Т/с “Всi жiнки — вiдьми”.
14.10, 19.10 “Орел i решка”.
15.00, 20.00 “Орел i решка.
Незвiдана Європа”.
17.10 “Звана вечеря”.
21.00 “КВН на бiс”.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2).

Enter-фiльм

К1

К1

10 квітня
п’ятниця
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.
07.25, 0.30 На слуху.
08.20 Новини звiдусiль.
08.40 Паспортний сервiс.
08.45 Телемагазин.
09.00 Вiчне.
09.20, 20.00 Про головне.
10.15 Д/ф “Барака”.
12.20 “Схеми” з Н. Седлецькою.
12.45 Слово.
13.20 Час-Ч.
13.45 Казки Лiрника Сашка.
13.55 Школа Мерi Поппiнс.
14.10 Нотатки на глобусi.
14.30 Вiра. Надiя. Любов.
15.40 Музичне турне.
16.45 Театральнi сезони.
17.20 Д/ф “Бретонський маяк
i бджоли”.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 Т/с “Вiкендовi оповiдання”.
22.00 Х/ф “5 днiв серпня”.
00.05 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-3”.
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 Драма “Лiнiя Марти”.
00.30 Драма “У темрявi”. (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 Т/с “Мессiнг: Той, що
бачив крiзь час”.
11.15 Д/с “Слiдство вели...”
з Л. Каневським”.
12.25 Т/с “Земський лiкар-4.
Повернення”.
14.20 “Судовi справи”.
15.50,16.15 “Сiмейний суд”.
18.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Чорне дзеркало”.
23.30 Т/с “Картковий будиночок”. (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 «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).
11.00, 16.10 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 «Гал-кліп».
12.40 «Етнографія і фольклор».
13.00 Л. Ізотова «Сніг у Флоренції».
14.00 Х/ф «Іван Франко». (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 «Етнографія
і фольклор».
20.10 «Погляд зблизька».
20.40 «Слід».
21.00 «Культура і мистецтво».
21.30 «Духовні роздуми».
22.35 Х/ф «Сон». (1).
00.15 Час-тайм.

ICTV

05.05 Студiя Вашингтон.
05.10 Факти.
05.40 Цивiльна оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.15 Надзвичайнi новини.
09.50 Т/с “Агенти Щ.И.Т.”
11.40, 13.20, 16.45 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 “Шеф-2”.
23.30 Х/ф “Мета номер один”. (2).

СТБ

05.45 Х/ф “Казки... Казки...
Старого Арбата”.
07.40 Х/ф “Дихай зi мною”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
18.50 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
19.55, 22.45 “Холостяк-5”.
00.55 Х/ф “Екiпаж”.

Новий канал

06.10, 7.25, 7.35, 7.55 Kids’Time.
06.15 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
07.30 М/с “Барбоскiни”.
07.40 М/с “Кунг-фу Панда:
Легенди крутизни”.
08.00, 18.00 Репортер.
08.05, 21.00 Серця трьох-2.
17.20, 19.00 Т/с “Воронiни”.
18.20 Абзац!
23.05 Х/ф “Життя як воно є”. (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 Співай як зiрка.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Мент у законi-4”. (2).
06.00
06.20
06.50
07.15
07.40
08.00
10.05
10.35
10.55
11.20
12.30
14.15
15.05
16.00
17.00
18.00
20.00
22.00
00.25

ТЕТ

Малята-твiйнята.
М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
М/с “Машинi казки”.
М/с “Лалалупси”.
М/с “Чагiнгтон”.
Мульт MIX.
М/с “Смурфики”.
М/с “Качинi iсторiї”.
Обережно, дiти!
Х/ф “Бiлоснiжка”.
Т/с “Та, що говорить
з привидами”.
Т/с “Ксена — принцеса-воїн”.
Т/с “Конан”.
Вiталька.
Країна У.
Х/ф “Молодята”. (2).
Х/ф “Клiк: Iз пультом
по життю”. (2).
Х/ф “Неймовiрне кохання”. (2).
Т/с “Ходячi мерцi”. (3).

ТТБ

08.00—10.00 «Ранок з ТТБ».
19.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Учнівський щоденник».
19.45 «Західний експрес».
20.00 «Удосвіта».
20.28 «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”.
10.05 Смiшнi люди.
11.35 Криве дзеркало.
12.05 Х/ф “Привид замку Моррiсвiль”.
13.35, 20.05 Т/с “Народжена
революцiєю”.
15.05, 21.30 Т/с “Комiсар
Рекс”.
16.40 Т/с “Комiсар Мегре”.
18.30 Х/ф “Королiвська регата”.
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.
09.45, 16.00 “Файна Юкрайна”.
10.40 Т/с “Всi жiнки — вiдьми”.
14.10, 19.10 “Орел i решка”.
15.00, 20.00 “Орел i решка.
Незвiдана Європа”.
17.10 “Звана вечеря”.
21.00 “КВН на бiс”.
22.00 “КВН”.
00.00 “Розсмiши комiка”.

12 квітня
неділя

11 квітня
Субота
УТ 1

06.00 Пiдсумки.
06.20 На слуху. Пiдсумки.
07.35, 23.05 У просторi буття.
08.30 Д/ф “П’яте Євангелiє”.
09.15 Д/ф “Бретонський
маяк i бджоли”.
10.05 Зроблено в Європi.
10.20 Нотатки на глобусi.
11.00 Книга.ua.
11.30 Д/ф “Амазонки Версаля”.
12.25 Д/ф “Будинки Субiза й Рогана”.
12.55 Свiтло.
13.50 Д/с “Сага старовинної пущi”.
14.45 Х/ф “Далеко по сусiдству”.
16.30 Чоловiчий клуб. Бокс.
17.30 Чоловiчий клуб.
17.55 Музичнi салони Arte.
19.10 Х/ф “Марiя Магдалина”.
20.45 Ми любимо життя.
21.00 Новини.
21.40 Утеодин з Майклом Щуром.
22.15 Iнша музика з Олексiєм Коганом.
22.40 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
00.00 Великодня Божественна Лiтургiя.

Канал «1+1»

06.30 “Шiсть кадрiв”.
07.10, 19.30 “ТСН”.
08.00, 8.30 М/с “Качинi iсторiї”.
08.55 “Свiтське життя”.
10.00 Драма “Лiнiя Марти”.
14.15, 21.00 “Лiга смiху.
Чемпiонат України з гумору”.
17.25 “Спецiальний випуск.
Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка”.
20.15 “Українськi сенсацiї”.
00.00 “Що? Де? Коли? 2015”.
06.50
08.45
09.30
10.00
11.00
13.00

Інтер

“Стосується кожного”.
“Школа доктора Комаровського”.
“Новини”.
Д/ф “Небо. Лiтак. Мрiя”.
Х/ф “Дiамантова рука”.
“Сходження Благодатного
Вогню в Храмi Гробу Господнього”.
15.00 Х/ф “Щасливий маршрут”.
16.55, 20.30 Х/ф “Два Iвани”.
20.00 “Подробицi”.
21.30 Х/ф “Береги любовi”. (2).
23.30 “Пасхальне богослужiння.
Пряма трансляцiя”.

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 «Страчені світанки». (1).
09.00 Час-тайм.
09.30 «Bon appetit».
10.00 Вікно в Європу. Сильні разом.
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 «Камінна душа». (1).
14.30 «Щоденник для батьків».
15.00 М/ф «Обітниця Пасхи». (1).
16.30 Дім книги.
17.00 Хіт-парад.
18.00 Наші вітання.
19.00 Єдина країна.
19.30 «Музичні делікатеси».
20.10 «Соло».
21.00 Х/ф «Апостол Фома». (1).
22.30 Х/ф «Йду до тебе». (1).
23.30 Єдина країна.
00.00 ВОСКРЕСНА УТРЕНЯ.

ICTV

05.15 М/ф “Скубi Ду. Вiдпочинок
з привидами”.
05.35 Х/ф “Чорнильне серце”.
07.10 Антизомбi.
08.05 Дiстало!
09.10 Цивiльна оборона.
10.10 Iнсайдер.
11.10, 13.00 Х/ф “11 друзiв Оушена”.
12.45 Факти. День.
13.50 Х/ф “12 друзiв Оушена”.
16.10 Х/ф “13 друзiв Оушена”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
20.05 Х/ф “Конан-варвар”. (2).
22.15 Х/ф “Тринадцятий воїн”. (2).
00.15 Х/ф “Вiкiнги проти прибульцiв”. (2).
06.35
08.00
09.00
11.55
14.05
16.05
19.00
21.50
00.00

СТБ

Х/ф “Казка про царя Салтана”.
“Караоке на Майданi”.
“Все буде смачно!”
Х/ф “Привiт, кiндер!”
Т/с “Коли ми вдома”.
“Холостяк-5”.
“Україна має талант!-7”.
Х/ф “Любов i голуби”.
Х/ф “Дiм малюка”.

Новий канал

06.00, 7.55 Kids’Time.
06.05 М/с “Губка Боб
Квадратнi Штани”.
06.20 25-й кадр.
08.00 Уральськi пельменi.
10.00 Ревiзор.
12.25 Пристрастi за Ревiзором.
14.30 Т/с “СашаТаня”.
19.00 Х/ф “Машина часу”.
21.00 Х/ф “Джон Картер”. (2).
23.40 Х/ф “Легiон”. (3).

Канал “Україна”

06.10 Т/с “Все тiльки починається”.
07.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10 Т/с “Дорожнiй патруль-11”.
10.00 Зоряний шлях. Дайджест.
11.00 Т/с “Випробування вiрнiстю”.
15.20 Т/с “Довгий шлях додому”.
06.00
06.20
07.30
08.30
09.00
09.40
10.05
10.35
10.50
11.00
12.35
14.05
16.00
18.00
20.00
21.40
23.00
00.50

ТЕТ

М/с “Смурфики”.
Х/ф “Лiлова куля”.
Байдикiвка.
М/с “Смiшарики”.
Мультик з Лунтiком.
М/с “Даша-дослiдниця”.
М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
М/с “Ескiмоска”.
М/с “Кумi-кумi”.
М/ф “Тваринний загiн.
Код Марко Поло”.
М/ф “Втеча з планети Земля”.
Х/ф “Аквамарин”.
Х/ф “Таксi”.
Х/ф “Клiк: Iз пультом
по життю”. (2).
Вiталька.
Країна У.
Даєш молодь!
Х/ф “Неймовiрне кохання”. (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, 23.20 Смiшнi люди.
12.00 Криве дзеркало.
12.30 Т/с “Катя”.
00.50 Кiноляпи.
06.00
06.30
07.40
08.10
11.00
12.00
13.25
14.00
15.00
17.00
18.00
20.00
21.50
23.20

К1

“Люблю готувати”.
“Top Shop”.
“Чи знаєте ви, що...”
“Звана вечеря”.
“Рецепти щастя.
Нова iсторiя”.
М/ф “Меч у каменi”.
“ВусоЛапоХвiст”.
“Орел i решка.
Незвiдана Європа”.
“Орел i решка.
На краю свiту”.
“Орел i решка. Шопiнг”.
Х/ф “Доброго ранку”. (2).
Х/ф “Тисяча слiв”.
Т/с “Надприродне”. (2).
Т/с “Красуня
та чудовисько”. (2).

06.05
06.40
07.30
08.25
08.40
09.15
15.50
16.30
17.35
18.40
19.15
21.00
21.40
22.20

УТ 1

Свiт православ’я.
Крок до зiрок.
Шеф-кухар країни.
“Золотий гусак”.
Тепло.ua.
Великодня Божественна Лiтургiя.
Ми любимо життя.
Фольк-music.
Т/с “Вiкендовi оповiдання”.
Театральнi сезони.
Х/ф “Пазл”. (2).
Новини.
Перша шпальта.
Музична весна на Першому.
Mad Heads.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 День Янгола.
00.05 Д/ф “Пасха”.

Канал «1+1»

06.00 Мелодрама “Янгол мимоволi”.
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”.
13.30 “Мультибарбара”.
13.55 Т/с “Мiж нами, дiвчатами”.
17.40 Комедiя “Iван Васильович
змiнює професiю”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
21.00 “Голос країни-5”.
23.15 Бойовик “Лицар дня”. (2).
07.05
07.35
08.35
09.30
10.00
11.00
12.35
16.25
18.05
20.00
22.00
00.00

Інтер

“Подробицi” — “Час”.
“Вдалий проект”.
Д/ф “Небо. Лiтак. Мрiя”.
“Новини”.
“Орел i решка. Ювiлейний сезон”.
Х/ф “Джентльмени удачi”.
Х/ф “Два Iвани”.
“Мiсце зустрiчi”.
Х/ф “Береги любовi”. (2).
“Подробицi тижня”.
Х/ф “Щасливий маршрут”. (2).
Х/ф “Форрест Гамп”.

TV-4

06.15 Європа у фокусі.
07.00 Пряма трансляція урочистої архієрейської святої літургії світлого празника Христового Воскресіння з архікатедрального собору УГКЦ м. Тернополя.
09.00 Повнота радості життя.
09.30 «Справжня ціна».
09.45 Ранковий фітнес.
10.00 Дім книги.
10.15 Х/ф «Апостол Фома». (1).
11.40 «Духовні роздуми».
12.00 «Якось на Великдень».
13.30 «Чарівний ключик».
14.00 «Сільський календар».
14.30 Межа правди.
15.30 Програма «Про нас».
16.00 Музична імпреза
«Великдень — світло життя».
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 «Сім’я». (2).
23.45 Час-тайм.
00.00 Провінційні вісті. Тиждень.

ICTV

05.15 Факти.
05.45 Х/ф “Чорнильне серце”.
07.20 Зiрка YouTube.
08.30 Х/ф “Перший лицар”.
11.15, 13.00 Х/ф “Iндiана Джонс:
У пошуках втраченого ковчега”.
12.45 Факти. День.
13.55 Х/ф “Iндiана Джонс i Храм Долi”.
16.10 Х/ф “Iндiана Джонс
i останнiй хрестовий похiд”.
18.45 Факти тижня.
20.20 Х/ф “Iндiана Джонс
i Королiвство кришталевого черепа”.
22.55 Х/ф “Конан-варвар”. (2).
01.00 Х/ф “Центурiон”. (2).
05.30
07.55
09.00
10.45
11.40
16.05
19.00
20.40
21.55
23.10

СТБ

Х/ф “Руслан i Людмила”.
“Холостяк-5”.
“Все буде смачно!”
“Караоке на Майданi”.
Т/с “Тест на вагiтнiсть”.
“Україна має талант!-7”.
“Битва екстрасенсiв”.
“Один за всiх”.
“Детектор брехнi-7”.
“Я соромлюся свого тiла-2”.

Новий канал

06.10, 13.05 Kids’Time.
06.15 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”.
07.00 25-й кадр.
08.40 М/с “Кунг-фу Панда:
Легенди крутизни”.
09.20 М/с “Iсторiї Тома i Джерi”.
11.10 М/ф “Воруши ластами-”.
13.07, 15.00 Teen Time.
13.10 Єралаш.
15.55 Х/ф “Книга джунглiв”.
18.10 Х/ф “Джон Картер”. (2).
21.00 Х/ф “Володар перснiв:
Братство персня”.
00.30 Х/ф “Володар перснiв:
Двi фортецi”. (2).
07.00
07.40
12.00
14.00
15.00
19.00
20.00
23.50

Канал “Україна”

Подiї.
Т/с “Все тiльки починається”.
Х/ф “Шукаю попутника”.
Моє нове життя.
Т/с “Довгий шлях додому”.
Подiї тижня.
Т/с “Довгий шлях додому”.
Великий футбол.

ТЕТ

06.00 М/с “Смурфики”.
06.20 М/ф “Тваринний загiн.
Код Марко Поло”.
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 “Втеча з планети Земля”.
12.20 М/ф “Барбi та три мушкетери”.
13.45 Обережно, дiти!
14.10 Х/ф “Таксi”.
16.05 Х/ф “Аквамарин”.
18.00 Х/ф “Молодята”. (2).
20.00 Вiталька.
21.40 Країна У.
23.00 Даєш молодь!

ТТБ

08.00—10.00 «Ранок з ТТБ».
19.00 «З Великоднем!»
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 «Великодні дзвони по всій Україні».
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

Enter-фiльм

05.45, 7.40, 9.30 М/ф.
07.10, 9.00 “Top shop”.
10.30, 23.20 Смiшнi люди.
12.00 Х/ф “Привид замку Моррiсвiль”.
13.30 Т/с “Повний вперед!”
00.50 Кiноляпи.
06.00
06.30
07.40
08.20
09.20
10.30
12.10
12.30
13.20
14.20
16.20
18.10
20.00
21.50
23.20

К1

“Люблю готувати”.
“Top Shop”.
“Чи знаєте ви, що...”
“Рецепти щастя. Нова iсторiя”.
М/ф “Барбi: Казкова країна”.
М/ф “Меч у каменi”.
“ВусоЛапоХвiст”.
“Розсмiши комiка”.
“Орел i решка. Шопiнг”.
“Орел i решка. На краю свiту”.
Х/ф “Тисяча слiв”.
“Вечiрнiй квартал”.
М/ф “Кунг-фу Панда-2”.
Т/с “Надприродне”. (2).
Т/с “Красуня та чудовисько”. (2).

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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●●Війна і ми

Суспільство

●●Оголошення

До уваги власників
автотранспорту
Тернопільська районна державна адміністрація (організатор перевезень) оголошує конкурс на право здійснювати перевезення пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування в звичайному режимі руху.

Перелік об’єктів конкурсу:
№№
рейсів
номер
м-ту

Назва маршруту

Протяж.
м-ту
(км)

Тернопіль
—
Товстолуг через
16
6-05
Застінку
Тернопіль
—
15-17/1
35
5-30
Мар’янівка
Тернопіль
—
15-17/2
35
7-25
Мар’янівка
Тернопіль
—
15-25/1
8
6-40
Підгороднє
Тернопіль
—
15-22/1
11
6-40
Острів-1
Тернопіль
—
15-22/2
11
7-10
Острів-2
Буцнів (Серед15-23/2
12,5
6-45
инки) — Тернопіль
Буцнів (Серед15-23/3
12,5
7-00
инки) — Тернопіль
Горішній Івачів (Чис15-32/2
18
6-30
тилів) — Тернопіль
Періодичність виконання: щоденно.

15-10

Депутата Тернопільської обласної ради, бійця батальйону “Тернопіль”
Володимира Болєщука в зону АТО проводжали генеральний директор корпорації
“Агропродсервіс” Іван Чайківський, заступник начальника
РВ УМВС України в Тернопільській області Богдан Бігун, рідні, друзі та побратими.

Бійці батальйону
“Тернопіль” вирушили
на нову ротацію у зону АТО
У неділю, 22 березня, з
Тернополя в зону АТО вирушили півсотні бійців
спецбатальйону “Тернопіль”, аби змінити своїх
колег, що забезпечують
правопорядок у населених
пунктах, контрольованих
українськими військами.
Проводжали захисників рідні, товариші, керівництво обласної міліції, представники
влади, меценати. Заступник
начальника обласного управління міліції Олег Ляхович побажав бійцям зберегти власні
життя та життя побратимів, гідно
виконувати
службовий
обов’язок перед Україною та
повернутися без втрат. Від імені керівництва лисичанської міліції, де дислокується батальйон “Тернопіль”, подякував за
сумлінне ставлення до служби.
За словами Олега Ляховича,
для десяти добровольців це
перше “бойове хрещення” в
умовах війни. Тому побажав
досвідченим бійцям взяти на

себе відповідальність за новачків, допомагати їм, вчити, підказувати, а головне — бути
один для одного надійними товаришами.
Вперше проводжала чоловіка Володимира Болєщука в зону АТО Оксана Болєщук. Разом
із донькою Соломією кажуть,
що дуже хвилюються за нього,
проте горді: їхній чоловік, батько — в рядах захисників.
Справжніми чоловіками, які
знають, що таке честь, гідність
називає бійців батальйону заступник голови Тернопільської
обласної ради Олег Боберський: “Настав час, коли кожен
з нас повинен стати на захист
Вітчизни: хто як може — зі
зброєю в руках, волонтерською
жертвою — осторонь не повинен стояти ніхто. Сьогодні там,
на сході, вирішується доля нашої держави”.
Серед волонтерів, які допомогли споряджати бійців батальйону “Тернопіль” на схід,
— генеральний директор корпорації “Агропродсервіс” Іван

Чайківський. Від імені аграріїв
області він побажав бійцям повернутися додому у повному
складі, пообіцяв, що допомога
для потреб армії та добровольчих батальйонів, якими вони
опікуються, буде надходити завжди.
— Наприкінці минулого року
гуманітарний конвой від аграріїв Тернопільщини з 320-ма тоннами продовольства знайшов
своїх адресатів на сході, — поділився Іван Чайківський. — Напередодні Великодня, а саме 5
квітня, ще один багатотонний
караван із продуктами харчування поїде в зону АТО. Так ми
підтримуємо наших захисників.
Матеріально допомагаємо у
придбанні обмундирування, купили автомобіль швидкої допомоги. За християнським звичаєм, добровольців благословили
священики.
За матеріалами
“Досьє 102”.
Фото Ярослава
СТАРЕПРАВО.

●●Служба 101

Пожежі на будівництві:
типові порушення

Щодня у різних куточках
України
розпочинається
будівництво нових житлових будинків, торгових,
адміністративних, виробничих та складських будівель. Тернопільський район не є винятком. Орієнтуючись на нові дизайнерські тенденції, кожен, хто
розпочинає будівництво,
намагається надати майбутньому об’єкту індивідуальності, не використовуючи перевірених часом
проектних рішень типових
проектів. Як наслідок, легковажність забудовників,
необмірковані,
поспішні
ідеї, втілені в будівництво,
призводять до виникнення
непередбачуваних ситуацій під час експлуатації
об’єктів.
Проведеним аналізом стану
дотримання вимог пожежної,
техногенної безпеки, цивільного захисту, державних норм та
правил на нововведених до
експлуатації об’єктах виявлено
ряд типових порушень, які допущені під час будівництва: не-

дотримання
протипожежних
відстаней між будівлями та спорудами, відсутність або непридатність до використання мереж зовнішнього та внутрішнього протипожежного водопостачання, недостатня кількість та зменшені розміри евакуаційних шляхів і виходів, не
відокремлені протипожежними
перешкодами дільниці з різними характеристиками пожежної
небезпеки, відсутність автоматичних систем протипожежного
захисту тощо. Крім того, будівельниками з метою економії
застосовуються будівельні матеріали з невизначеними показниками пожежної небезпеки.
Вищевикладені
фактори
збільшують ризик виникнення
пожеж, час їх виявлення, сприяють швидкому розповсюдженню горіння, пізньому оповіщенню та тривалій евакуації людей,
низькій стійкості будівельних
конструкцій до небезпечних
факторів пожежі. Усі ці складові
призводять до загибелі та травмування людей на пожежах та
значних матеріальних збитків.
Усунення вказаних порушень,

допущених під час будівництва
на об’єкті, який експлуатується, як правило, потребує значних капіталовкладень, довготривалого припинення експлуатації, а в частині випадків є
взагалі неможливим.
Аби запобігти подібним випадкам, зменшити кількість пожеж, попередити загибель та
травмування людей на них і
значні матеріальні втрати, пропонуємо забудовникам та громадянам під час проектування
та будівництва звертатися до
органів державного нагляду у
сфері пожежної та техногенної
безпеки щодо видачі технічних
умов до інженерного забезпечення та розгляду проектної
документації. Пам’ятайте: пожежі легше запобігти, ніж її ліквідувати.
За консультаціями звертайтеся до Тернопільського РВ
УДСНС України у Тернопільській області за тел.: (0352) 2201-09 або 101.
Тернопільський РВ УДСНС
України у Тернопільській
області.

Час відправл.
К-сть
з пунктів
покін- обор.
рейс.
чат.
цев.

Мін.
к-сть
авт.

18-05

7

2

19-30

5

2

18-50

4

2

20-35

9

2

21-40

11

2

22-10

11

2

20-40

10

2

21-15

10

2

19-20

8

2

Умови конкурсу

Конкурси на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування проводяться
відповідно до Закону України “Про
автомобільний транспорт” та Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному
маршруті загального користування,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня
2008 р. №1081 (зі змінами), Правил
надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 №176
(зі змінами).
Для забезпечення належної
якості та безпеки перевезень пасажирів на внутрішньообласних автобусних маршрутах, згідно з Порядком визначення класу комфортності
автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимів руху, затвердженого наказом
Мінтрансзв’язку України від 12 квітня 2007 р. №285, на маршрутах
протяжністю до 150 км допускається використання автобусів категорій М2 (повна маса до 5 т) та М3
(повна маса більше 5 т). Клас автобусів: на приміських маршрутах І, ІІ,
ІІІ. Перевізники зобов’язані мати не
менше одного транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими можливостями, а також здійснювати пільгові
перевезення пасажирів, згідно з
чинним законодавством.
Документи для участі у конкурсі
приймаються у закритому конверті
з позначкою №1 та конверті з позначкою №2, який містить документи з інформацією про те, на який
об’єкт конкурсу надає документи
перевізник-претендент. Документи
на конкурс приймаються до 20 квітня 2015 року включно з 9 до 17 год.
за
адресою:
м.
Тернопіль,
вул. Галицька, 38, філія “Тернопі-

льавтотранссервіс” Українського
державного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних
автотранспортних засобів “Укрінтеравтосервіс”.
З питань щодо номерів рейсів та
розкладів руху автобусів на маршруті, бланків документів для участі в
конкурсі, а також за довідками звертайтесь за телефонами: 52-15-79,
52-45-90, за адресою: м. Тернопіль,
вул. Галицька, 38, щоденно в робочі дні з 9 до 17 год. — філія “Тернопільавтотранссервіс” Українського
державного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних
автотранспортних засобів “Укрінтеравтосервіс” (робочий орган конкурсного комітету), та тел. 43-5874, за адресою: м. Тернопіль, майдан Перемоги, 1, щоденно в робочі
дні з 8 до 17 год. 15 хв. — відділ
розвитку інфраструктури Тернопільської районної державної адміністрації.
Конкурс відбудеться 7 травня
2015 року о 10 год. у приміщенні
Тернопільської районної державної
адміністрації, каб. 310.
Плата за один об’єкт конкурсу
внутрішньорайонного приміського
автобусного маршруту складає
1241 грн. Реквізити для перерахування коштів: філія “Тернопільавтотранссервіс” Українського державного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів “Укрінтеравтосервіс”, код 38916338, ПАТ
АКБ “Львів”, р/р 2600459804, МФО
325268.
Конкурсний комітет з
перевезення пасажирів на
автобусних маршрутах
загального користування, що не
виходять за межі
Тернопільського району.

Оренда водних об’єктів
Одним із важливих факторів ефективного використання та довготривалої експлуатації водних об’єктів та гідротехнічних споруд є передача їх у
користування на умовах оренди. Це забезпечує дотримання вимог чинного законодавства у галузі використання та охорони вод та відтворення
водних ресурсів, а також попереджає виникнення надзвичайних ситуацій
на водних об’єктах. Варто зазначити, що передача водних об’єктів та ГТС
у користування на умовах оренди є одним з джерел наповнення місцевих
бюджетів. Протягом 2014 року прийнято ряд підзаконних документів, що
врегульовують процедуру передачі водних об’єктів та ГТС в оренду. Зокрема, прийнято рішення Тернопільської обласної ради №1701 від
17.06.2014 р. “Про прийняття безгосподарних гідротехнічних споруд у
комунальну власність та впровадження їх платного користування”, розпорядженням голови обласної державної адміністрації №48-од від 10.02.2014
р. затверджені “Методичні рекомендації з надання у користування на умовах оренди водних об’єктів, розташованих на території області”, розпорядженням №244-од від 26.06.2014 р. затверджено “Порядок укладання
договорів оренди земельних ділянок та водних об’єктів, додаткових угод
до них та угод про їх розірвання”. Це дозволяє завершити процес виготовлення необхідного пакету документів щодо оренди водних об’єктів.
Проте є ряд водойм, які перебувають поза господарською діяльністю і
можуть бути об’єктами оренди. Їх перелік у Тернопільському районі такий: Романівська сільська рада – 10,7 га, Довжанківська сільська рада
– 7,0 га, Довжанківська сільська рада – 2,0 га, Грабовецька сільська рада – 12,4 га, Грабовецька сільська рада – 1,5 га, Малоходачківська сільська рада – 3,9 га, Малоходачківська сільська рада – 3,0 га, Настасівська
сільська рада – 3,5 га, Йосипівська сільська рада – 1,8 га, Йосипівська
сільська рада – 2,2 га, Мишковицька сільська рада – 0,5 га, Буцнівська
сільська рада – 1,6 га, Буцнівська сільська рада – 1,0 га, Драганівська
сільська рада – 1,0 га, Козівківська сільська рада – 1,3 га, Баворівська
сільська рада – 6,0 га, Лозовецька сільська рада – 2,5 га, Ступківська
сільська рада – 1,5 га.
Тернопільське міжрайонне
управління водного господарства.
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П’ятниця, 3 квітня 2015 року

●●Конкурси

●●Талановиті земляки

Словами Шевченка
говорить український народ

“Нашого
цвіту — по
всьому світу”

Наталія ПОРАДА,
методист Тернопільського
районного будинку культури.

Надія ЗЮБРОВСЬКА,
директор меморіального музею
Соломії Крушельницької.

Багато років пройшло після
смерті Тараса Шевченка. Але
його поезії, його картини забути неможливо. Вірші Кобзаря завжди на слуху. Вони
підтримували українців під
час війн, бідування, пошестей і голоду. Вони ставали
добрими
порадниками
у
скруті, бо написані з щирістю. Багато з Тарасових віршів стали піснями, і тепер
вже ніхто не може їх відрізнити від народних. Здається,
що словами Шевченка говорить український народ.

12 січня 2015 року виповнилося 135 років від дня народження талановитого українського композитора, диригента, фольклориста, піаніста, засновника музичних шкіл,
оркестрів, уродженця Тернополя Василя Васильовича
Безкоровайного (12.01.1880
р., м. Тернопіль – 05.03.1966
р., м. Буффало, США). Його
спадщина нараховує понад
360 музичних творів різних
жанрів, які і сьогодні цікаві
для слухачів. Це твори для
скрипки, цитри, фортепіано,
хорів, солоспіви.

З метою виховання любові до
рідної мови, слова народу, рідної
землі, підвищення естетичного виховання дітей та юнацтва, підтримки талановитої молоді, 17 березня
у Тернопільському районному будинку культури відбувся районний
огляд-конкурс читців ім. Т. Шевченка, присвячений 201-ій річниці
від дня народження Кобзаря.
Свою творчість на суд журі
представив 21 читець із тринадцяти клубних закладів Тернопільського району: БК с. Плотича –
Андрій Павлик, Лілія Луцко;
БК с. Ігровиця – Ірина Бурмака;
БК смт. Велика Березовиця –
Віктор Підгайний, Юрій Шкафаровський,
Юлія
Підгрушна;
БК с. Чернелів-Руський – Зоряна
Гонзул, Назарій Жук; БК с. Великий Глибочок – Ольга Слобусь;
клуб с. Смолянка – Юлія Жигал;
клуб с. Почапинці – Ірина Ковальчук, Яна Вітушинська; клуб с. Смиківці – Анна Буката, Любомир Дуфанець; клуб с. Петриків – Ростислав Новіков; клуб с. Красівка – Тетяна Лящинська; клуб с. Товстолуг
– Вікторія Тарнавська; клуб с. Романівка – Людмила Ханас; клуб

Організатори та учасники
огляду-конкурсу
читців ім. Т. Шевченка
у Тернопільському
районному будинку
культури,
17 березня ц. р.
с. Чистилів – Христина Ващишин,
Ірина Каспрук, Анастасія Травкіна.
Атмосфера конкурсу була пронизана поетичними перлинами,
які закликали до єдності і свободи. Всі учасники уважно слухали
один одного, підтримували та дарували гучні оплески. Однак конкурс – це конкурс. Перед членами
журі стояло нелегке завдання,
адже серед такої кількості талановитих читців обрати найкращих
було дуже складно. Кожен конкурсант у свій виступ вклав велику працю, душу та любов до безсмертного Кобзаря і Пророка
всього українського народу. Виконавську майстерність учасників
конкурсу оцінювала суддівська
колегія у складі: провідний методист з театрального жанру Тернопільського обласного методичного центру народної творчості Світлана Умриш (голова журі), організатор культурно-дозвіллєвої роботи Тернопільського районного

будинку культури Галина Загричук
(секретар журі), члени журі — директор Тернопільського районного будинку культури Роман Cушко,
автор цих рядків, режисер народного аматорського театру БК
с. Великий Глибочок Роман
Винник.
Згідно з рішенням журі, дипломом I ступеня нагороджено Ірину
Бурмаку. Диплом II ступеня вручено Христині Ващишин і Андрію
Павлику. Ольга Слобусь, Юлія Підгрушна, Віктор Підгайний нагороджені дипломом III ступеня.
У номінації “Мистецька надія”
перемогла наймолодша конкурсантка Вікторія Тарнавська. “Гранпрі” отримала Ірина Каспрук. Ірина
також брала участь у Тернопільському обласному огляді-конкурсі
читців “Борітеся – поборете”, присвяченому 201-ій річниці від дня
народження Т. Г. Шевченка, який
відбувся 20 березня 2015 року в
Тернопільському обласному краєз-

навчому музеї, де серед 23 читців
у номінації “Виконавці-аматори”
Ірина Каспрук була нагороджена
дипломом ІІ ступеня.
17 березня у Тернопільському
районному будинку культури відбулася також виставка декоративно-прикладного мистецтва, були представлені вишивки завідуючої клубом с. Красівка, майстра
художньої вишивки Любові Васусь,
організатора культурно-дозвіллєвої роботи Тернопільського РБК
Галини Загричук, вироби з бісеру
народного умільця Дарії Ліської.
Висловлюємо щиру подяку
учасникам огляду-конкурсу читців
ім. Т. Шевченка, керівникам клубних закладів та гурткової роботи
за активну участь у проведенні
“Шевченківських днів”. Нехай усе
хороше, зроблене з душею та натхненням, повертається до вас
сторицею. Доброго вам здоров’я,
щастя, родинного тепла і Божої
ласки!

●●Умілі руки

Автомоделювання: і спорт, і творчість
Марія КУЛЬЧИЦЬКА,
директор Великобірківського
БТШ.
Початкове технічне моделювання – перші кроки дитини
до пізнання і розуміння світу
техніки, спроби її власної
творчої діяльності, процес
опанування певної системи
початкових технічних і технологічних знань, вмінь і навичок.
12 березня 2015 року на базі Великобірківського БТШ після понад
20-річної перерви відновлено районні змагання з початкового
спортивно-технічного моделювання. У змаганнях взяли участь 22 вихованці гуртків початкового технічного моделювання Великобірківського БТШ віком до 10 років (керівник – Ольга Урманець) та Великоглибочецького БТТШ (керівники:
Петро Бабій, Тетяна Саньоцька,
Мар’яна Маленька). Програмою
змагань було передбачено проведення теоретичного заліку, виготовлення моделі транспортної техніки,
виготовлення літаючої моделі планера та участь у змаганнях на дальність польоту в приміщенні.
Учасники змагань демонстрували теоретичні знання з розвитку
транспортної техніки, прийомів і
правил користування інструментами ручної праці, правил техніки
безпеки на всіх етапах конструкторських робіт під час тестування.
А найбільш ерудовані мали можливість позмагатися у фінальній битві, розгадавши швидко і правильно
кросворд. Отож, у конкурсі “Теоретичний залік” за відмінну теоретичну підготовку І місце присвоєно
Станіславу Нестайку, ІІ місце – Миколі Ковею – вихованці Великобірківського БТШ, ІІІ місце посіла учениця Великоглибочецького БТТШ
Надія Склярова. Під час виготовлення автомоделі “Peugeot 405”
високий рівень практичної підготовки продемонстрували вихованці

Учасники районних змагань з початкового спортивно-технічного моделювання.
Великобірківського будинку творчості школяра Оксана Кізім (І місце), Станіслав Нестайко (ІІ місце),
Максим Федорук (ІІІ місце).
Запекла боротьба між юними
авіамоделістами точилася під час
визначення результатів дальності
польотів планерів – найпростіших
літаючих моделей. До уваги брали
два найкращих запуски із чотирьох.
За сумою двох кращих результатів
І місце здобув Максим Волинець,
ІІ місце – Микола Ковей та ІІІ –
Назар Касарда – вихованці Великобірківського БТШ. Найбільш підготовленими юними техніками в
особистому заліку на підставі рішення суддівської колегії визнано
Станіслава Нестайка (І місце), Миколу Ковея (ІІ місце) та Оксану Кі-

зім (ІІІ місце). Переможці конкурсів
нагороджені грамотами відділу
освіти Тернопільської
РДА, всі
учасники змагань отримали дипломи за активну участь у районних
змаганнях зі спортивно-технічного
моделювання та цінні призи. Учасники змагань стали гостями
музично-літературної композиції
“Свято Кобзаря”, присвяченої
201-ій річниці з дня народження
Т. Г. Шевченка.
Із призерів районного конкурсу
сформовано збірну команду Тернопільського району, яка 19 березня стала переможцем обласних
змагань з початкового спортивнотехнічного моделювання, що відбулись на базі Тернопільського обласного комунального центру тех-

нічної творчості учнівської молоді.
Команду у складі Станіслава Нестайка, Назара Касарди та Миколи
Ковея очолювала керівник гуртка
“Початкове технічне моделювання”
Великобірківського БТШ Ольга
Урманець. За підсумками змагань
з понад тридцяти учасників в особистому заліку Станіслав Нестайко
став чемпіоном у теоретичному заліку та срібним призером у конкурсі “Виготовлення транспортної моделі автомобіля”, Назар Касарда
став найкращим серед авіамоделістів, а Микола Ковей здобув срібло у теоретичному заліку. Нині
команда готова гідно представляти
Тернопільську область на Всеукраїнських змаганнях, що відбудуться
у квітні цього року в м. Києві.

Широта його інтересів була настільки велика, що він закінчив
Тернопільську учительську семінарію, навчався у Львівському політехнічному інституті та на фізикоматематичному факультеті Львівського університету.
Василь Безкоровайний почав
навчатися музики у О. Голембіовського та Ю. Нижанківського в
Тернополі, захопився грою на
скрипці та фортепіано. Брав участь
у гімназійному струнному оркестрі. Завершив музичну освіту у
Львівській консерваторії у М. Солтиса й С. Невядомського. З 1908
р. по 1935 р. працював у гімназіях
Львова, Тарнова (тепер Польща,
1910-11 рр.), Станіславова (тепер
Івано-Франківськ, 1911-13 рр.),
Тернополя (1929-29 рр.), Золочева (1925-35 рр.). Навчався гри на
цитрі та контрабасі. Василь Васильович виступав як хоровий диригент і концертмейстер на Шевченківських концертах, а в Тернополі
– на вечорах, присвячених М. Лисенку, М. Леонтовичу, І. Франкові,
Лесі Українці, О. Кобилянській.
Василь Безкоровайний – засновник музичної школи у Станіславові (1913-14 рр.). Співпрацював з драматичним театром на
чолі з М. Крушельницьким (1921
р.), Є. Купчинським та Я. Ярославенком. Концертмейстер хорів,
організатор філій Львівського Вищого Музичного Інституту ім.
М. Лисенка в Тернополі (1928),
Золочеві (1931). Авторські концерти Василя Безкоровайного відбулися в Тернополі (1935-38 рр.) та
Золочеві (1934). У 1908 р. Василь
Безкоровайний – диригент хорів
“Боян” у Станіславові, у 1935-38
рр. – у Тернополі, у 1935-38 рр. –
диригент церковного хору у Львові. Активний учасник музичного
життя, член Музичного товариства
ім. М. Лисенка.
У 1944-1948 рр. Василь Безкоровайний
жив
в
Австрії
(м. Габльонц). 1949 року переїхав
до США (м. Буффало), де викладав у філії Українського музичного
інституту Америки, давав уроки
гри на скрипці і фортепіано, займався музично-хоровою і композиторською діяльністю. Представник правління Хору Українського
конгресового комітету Америки.
Василь Безкоровайний був
освіченою людиною, досконало
знав шість мов, грав на багатьох
музичних інструментах, найкраще
– на фортепіано. У 27 років став
професором.
1999 року у Сімферополі створено науково-творче Товариство
Василя Безкоровайного. Твори
(багато видав власним коштом у
Львові в 1920-30-х) виконувалися
в Австралії, Канаді, США, до початку 1940-х і з 1997 р. – в Україні,
в тому числі на “Київ Музик Фесті”
(2001 р., м. Київ), Міжнародному
фестивалі “Синій птах” (2004 р., м.
Сімферополь).
Записи солоспівів і деяких інших
інструментальних творів, перекладених для оркестру народних інструментів, зберігаються на Українському радіо. 2004 року в Україні
вийшов нотний збірник “Українські
думки” для скрипки і фортепіано
(м. Сімферополь, 2008 р.).
Музика Василя Безкоровайного
звучить по радіо, на телебаченні,
концертах, все більше людей відкривають для себе цей пласт української пісенної культури.
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Будьте здорові!

●●На прийом до лікаря

●●Заряд на весь день

Важлива ланка
сільської медицини

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ.
Фото автора.

Життєва практика довела,
що багаточисельні реформи медичної галузі не дали
відчутного результату і в
основному не підвищили
коефіцієнту успішності їх
впровадження. Сьогодні лікувальний процес чи будьяке хірургічне втручання у
людський організм – справа не з дешевих, плюс постійне зростання вартості
медпрепаратів та матеріалів. Скромні зарплати і пенсії, особливо селян, не дозволяють
поправити
здоров’я, пройти профогляди та підлікувати хронічні хвороби, які, як пошесть,
заражають суспільство.

заводську в Росії, був військовим фельдшером. Одразу після
демобілізації у 1981 році Іван
Іванович змінив солдатську казарму на студентські аудиторії
Чернівецького державного медичного інституту, інтернатуру з
акушерства і гінекології проходив у Тернопільському медичному інституті, а пізніше майже вісім років працював лікаремгінекологом Тернопільської районної поліклініки.
Головним лікарем Баворівської дільничної лікарні Іван
Смук призначений 1997 року. З
того часу багато що змінилося у
хорошому розумінні слова: збудовано автогаражі, зміцнено матеріальну базу лікувального закладу, чисто та охайно не лише
в палатах, але й на території,
яка весною потопає у зелені дерев і квітів.
Медики Баворова постійно
контролюють стан здоров’я майже 3,5 тисяч людей з хронічними
захворюваннями, на обліку тут
– близько півтори тисячі пацієнтів диспансерної групи. Тут
функціонують стоматологічний
кабінет, фізкабінет, кабінет профілактики. У фізкабінеті хворих
приймає досвідчений медик Марія Ярославівна Посмітюх. Се-

Фельдшер, сімейний лікар,
стоматолог, терапевт – саме такі категорії медпрацівників, на
мою думку, основні на селі. У
цьому сенсі Баворівська дільнична лікарня має добру репутацію серед мешканців сіл Козівка,
Скоморохи, Смолянка, Прошова,
Застав’є, Баворів. З 1997 року
головним лікарем тут працює
Іван Іванович Смук. Медицина
стала для нього
справою життя.
Народився
Іван Іванович на
півдні Тернопільщини, у надзвичайно мальовничому краї – в селі
Зозулинці Заліщицького району.
Зростав
серед
сильних, розумних, талановитих
і
працьовитих
людей. Милувався
сріблястим
водним плесом
сивого Дністра,
каньйонами, садами, овочевим
багатством рідних місць, де
найраніше дозрівають огірки, помідори, перець,
баклажани та виноград. Після закінчення місцевої
восьмирічки Іван
Смук обрав Чортківське медичне
училище. Строкову
військову
службу проходив
у Республіці КаСтарша медсестра Марія Лаховська.
релії, у м. Петро-

Гімнастика
у ліжку
Валентина СЕМЕНЯК.

Головний лікар Баворівської дільничної лікарні Іван Смук.

Лікар-стоматолог Неля Максимчук під час огляду
пацієнта у Баворівській дільничній лікарні.
ред ветеранів на ниві охорони
здоров’я — сімейний лікар Юрій
Литвин. Добрим словом згадують у колективі Людмилу Скочеляс, яка тепер на заслуженому
відпочинку.
У стоматологічному кабінеті,
який за оснащенням не поступається стоматклінікам Тернополя,
привітною посмішкою і заспокійливими словами зустрічає чарівна молода жінка — стоматолог
Неля Максимчук. Після закінчення НВК “Великобірківська ЗОШ
І-ІІІ ст.-гімназія ім. С. Балея” вона твердо вирішила піти батьківською стежиною – стати медиком. Батько пані Нелі Іван

Колектив Баворівської дільничної лікарні: (у першому ряду зліва направо)
санітарки Ольга Левкович, Ірина Марищак, медсестра Марія Марищак,
лікар-стоматолог Неля Максимчук, (другий ряд зліва направо) кухар Ольга Вівчар,
санітарка Люба Дорош, сімейний лікар, терапевт Юрій Литвин.

Михайлович Оконський – відомий у селищі Великі Бірки сімейний лікар, який присвятив
медицині понад сорок років. Неля Іванівна успішно закінчила
Івано-Франківський національний медичний університет. Певний час викладала стоматологію
у Тернопільському приватному
медичному коледжі, а тепер вже
шість років лікує зуби, дає поради, як за ними стежити мешканцям сіл, які обслуговує Баворівська дільнична лікарня. Неля
Іванівна представник нової генерації медиків Тернопільського
району, активна та професійна,
крім того, дбайлива мама, лагідна дружина. Разом з чоловіком
Віталієм виховують дворічну Катрусю.
Основна ланка колективу Баворівської дільничної лікарні,
безперечно, медсестри. Чи не
найбільший стаж роботи у старшої медсестри Марії Лаховської, яка здобула фахову освіту в Тернопільському медичному університеті. А Марія Новосад прийшла працювати у Баворів 1991 року з дипломом Нікопольського медучилища. Чуйним і добрим ставленням до
хворих відомі у Баворівській
дільничній лікарні чергові медсестри Світлана Чміль, Олена
Хамуляк, Ганна Джафарова,
акушерка Галина Бучинська,
сестра-господиня Оксана Гулька. Чистоту і порядок у палатах,
кабінетах забезпечують санітарки Ірина Марищак, Надія
Бучковська, Ольга Левкович,
Люба Дорош. За господарські
справи відповідає завгосп Ольга Мікула. А смачну їжу тричі на
день для хворих готують Ольга
Вівчар, ветеран праці Надія
Боднарчук.
Баворівська дільнична лікарня
— складова ланка сільської медицини, живе і працює на варті
здоров’я селян, незважаючи на
слабенькі вітри перемін, постійних та не завжди ефективних
реформ галузі. Тут люди віддані
своїй професії.

Незалежно від того, сидяча
в вас робота чи фізично
важка, ця ранкова гімнастика не завадить. Робити її
слід одразу після того, як
ви прокинулись, не підводячись із ліжка. Це забере
не більше 7 хвилин, проте
зарядить бадьорістю на
весь день, бо активізує роботу майже всіх органів.
Маю право стверджувати
це, оскільки всі вправи випробувала на собі.
1. Прокинувшись, кілька хвилин полежіть із закритими очима. Потім розітріть долоні рук,
аж поки вони не стануть гарячими. Зберіть великий, вказівний та середній пальці кожної
руки в купку, обхопіть вуха так,
щоб великий палець був позаду, і почніть масажувати вуха,
розтираючи їх зверху вниз – 30
разів.
2. Праву долоню покладіть
на чоло, накрийте лівою долонею, зосередьтеся на точці
“третього ока” (між бровами) і
рухайте шкіру чола вправовліво 30 разів. До речі, ця вправа допомагає і від головного
болю.
3. Складіть кожну руку в кулак і кісточками великих пальців масажуйте закриті очі, рухаючись кожен раз від носа до
вух. Повторити 15 разів. Ця
вправа покращує зір та кровопостачання мозку.
4. Праву долоню покладіть
на область щитоподібної залози, ліву – зверху, і просувайте
руки, злегка натискаючи, зверху вниз – від горла до сонячного сплетіння – 30 разів.
5. Лежачи, на вдиху надимайте, а на видиху втягуйте
живіт якомога сильніше. І так
теж 30 разів. Дихання довільне.
Прибираються всі застійні явища у травному тракті.
6. Лежачи на спині, не поспішаючи й охопивши долонями
обох рук праве коліно, підтягуйте його до грудей 15 разів,
потім стільки ж ліве.
7. Праву руку покладіть на
сонячне сплетіння, ліву зверху,
з невеликим натиском робіть
кола по животу за годинниковою стрілкою – 30 разів.
8. Ноги витягнуті, руки на
потилиці, вдих – підніміть обидві ноги і, якщо вийде, закиньте їх за голову, торкнувшись
подушки, видих – опустіть ноги. Робити це потрібно 10 разів. Вправа корисна для хребта, покращує травлення, а у
чоловіків – потенцію.
9. Сісти на край ліжка, очі
відкриті, ліву ногу покласти на
праве коліно, кісточками пальців правої руки розтерти виїмку
на стопі лівої ноги (30 рухів). Те
саме повторити з правою ногою. Це стимулює всі органи,
бо на підошві розташовані біологічно активні точки, які є проекціями всіх органів.
10. Сидячи, покладіть на потилицю праву долоню, зверху
ліву і рухайте, натискаючи, руками вправо-вліво 15 разів.
Після гімнастики випийте
півсклянки теплої води або
склянку води звичайної кімнатної температури. Вдалого вам
дня!
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Дім. Сад. Город

●●Поділіться досвідом

●●Цікаво

Нова справа Михайла Юречка Чому дорога селера
Ярослав БАЧИНСЬКИЙ.
Фото автора.

Юрій ПАНАС,
агроном.

Незмінного впродовж чотирьох десятиріч директора
Буцнівського
будинку
культури Михайла Юречка
знаю не лише як людину
творчу, співочу, ініціатора
багатьох корисних починань для місцевої громади.
Багато скликань він обирався сільським депутатом, членом сільвиконкому. Не так давно побачив
ще одну цікаву грань Михайла Адамовича — він займається
вирощуванням
саджанців плодових дерев
і кущів малини.

У тернопільських супермаркетах і на ринку кілограм
селери коштує понад 20
гривень. Селера дорога, бо
з нею треба багато “бавитися”. Це по-перше. По-друге,
селера — цінний овоч. Корені й листя мають сильну
сечогінну, протизапальну,
болезаспокійливу дію.

На власному городі ман Михайло зробив шкілку, на якій вирощує саджанцінайрізноманітніших сортів яблук від традиційних на Тернопіллі Білого наливу,
Слави переможцю, Семеринки.
Популярні у покупців осінні сорти вітчизняної та закордонної
селекції Чемпіон, Айдарет, Голден Делішес, Флорина, Ріхард,
Муцу, а також сливи, абрикоси,
вишні та навіть персики.
У саду пана Михайла замилуєшся неймовірними кущами малини. А допомагає йому плекати цю дивовижну і корисну красу дружина Оля. Крім високих
смакових якостей, ягоди малини здавна цінуються в народі за
лікувальні властивості. Свіжі
ягоди малини, а також настої з
них завдяки значному вмісту
біоактивних речовин застосовують для лікування застудних захворювань, розладу кишковошлункового тракту та хвороб
нирок.
— Садять малину восени за
місяць до настання морозів, —
каже Михайло Юречко. — Або
навесні, як тільки можна вийти в
поле. Перед садінням ділянку
удобрюють перегноєм. Старанно перекопують, вибираючи при
цьому кореневища пирію, осоту, берізки та інших бур’янів.
Ділянка під малину має бути
освітленою, захищена від сильних вітрів. Висаджують чистосортні саджанці районованих та

У давнину її обожнювали: гірляндами з листя відзначали переможців змагань в античній
Греції, прикрашали палаци. В
їжу використовували три різновиди рослини: листкову, кореневу і черешкову.
У селери довгий вегетацій-

●●Варто знати

Скільки насіння сіяти?
Садівник-аматор Михайло Юречко
з с. Буцнів Тернопільського району.
перспективних сортів. До висоЧерез тиждень з пазух листків
коврожайних зимостійких, що з’являться бічні пагони, малина
обходяться без шпалер, сортів стає розгалуженою, що значно
належить Новокитаївська, Нозбільшує урожай.
вина Миколайчука, Каскад, ЩеВ ягідниках першого року
дрівка, Алий парус, Мільтон.
міжряддя можна займати салаКрім того, рекомендую для притом, часником, цибулею, редиссадибних ділянок ремонтантні кою, які рано звільняють площу.
сорти, тобто такі, які плодоно- Після збирання цих культур
сять на пагонах поточного року грунт розпушують, виполюють
аж до настання морозів. Це — бур’яни. До цвітіння обприскуєПрогрес, Ремонтантна Більярд- мо старі рослини бордоською
на, Бабине літо та інші.
рідиною. Відразу ж після закінВідстань між рослинами у
чення плодоношення їх вирізуєрядках 0,25 м, можна і 0,5 м.
мо і знову обприскуємо борМіжряддя на присадибних дідоською рідиною молоді паголянках залишають 1-1,5 м. Для ни. За такої агротехніки у вас
садіння копаю траншею защороку буде гарантований уровширшки 80 см, завглибшки 30
жай.
см, довжина довільна. На дно
У Буцневому та найближчих
вношу перегній або компост селах Тернопільського району
(одне відро на квадратний метр) вже встигли наректи малину
і перекопую вилами.
Михайла Юречка “Михайлова
Молоді саджанці добре при- ягода”. Той, хто хоче придбати
живаються і в травні-червні, але
для свого саду чи дачної ділянз грудкою землі. Навесні, коли ки саджанці та кущі буцнівськоз’являться молоді пагони, старі го господаря Михайла Адамотреба вирізати. Наприкінці трав- вича
Юречка,
телефонуйте
ня — початку червня, коли мо- (068)547-35-13 або приїжджайлоді рослини піднімуться на 70те
до
Буцнева:
вулиця
80 см, прищипуємо верхівки.
Серет, 5.

●●З грядки — до столу

Зелена радість борщу
Ярослав БАЧИНСЬКИЙ.
Батьківщиною щавлю вважають Західну Європу. Там
він широко відомий ще з
давніх-давен.
На
Русі
з’явився в VII столітті і згодом став досить популярною овочевою культурою
та лікувальним засобом.
Городники цінують цю рослину за невибагливість до умов
вирощування. Але в щавлю є
один серйозний недолік — під
дією сонячних променів в його
листках накопичується багато
щавлевої кислоти. Тому останнім часом увагу дачників та городників привертає виведений
вченими-селекціонерами шпинатний щавель, який за хімічним складом набагато цінніший
від звичайного. У нього великі,
м’ясисті, темно-зелені, слабокислі на смак листки, щавлевої
кислоти в три, а нітратів — у півтора рази менше.
Шпинатний щавель добре
розмножується насінням. Перед
сівбою замочую його на дві доби. Висіваю рано навесні на
глибину близько 2 см. Термін
сівби щавлю досить розтягнутий, його можна і треба сіяти
від танення снігу і до початку
серпня, а також під зиму. Щоб
рослина добре перезимувала,
потрібно, аби до настання морозів вона встигла сформувати
добре розвинену кореневу систему і створити запас поживних
речовин.
Шпинатний щавель — дворіч-

ний період. Щоб мати великі
корені й черешки. Сійте на розсаду у лютому-березні, у відкритий грунт висаджуйте у 7080-денному віці. Для цього розсаду треба двічі пікірувати.
На постійне місце висаджують рослину на ту ж глибину, на
якій вона росла в ящику чи парнику. Рядки розміщуйте через
40-60 см, а рослини в рядках —
через 20-25 см. Розпушуйте
грунт. Перше підживлення — через 15-20 днів після висаджування (20 г сечовини, по 10-15 г
суперфосфату і калійної солі на
1 кв. м), друге — в кінці липня,
трохи збільшивши дозу калію.
Насіння селери дуже дрібне,
тому, сіючи його у вологий
грунт, зверху трохи притрусіть
піском.

на культура. Насіння дає на
другий рік вирощування. Як
тільки насіннєві стрілки стануть
повністю червоно-коричневими,
зрізую їх і кладу на поліетиленову плівку до повного достигання. Через деякий час перетираю руками і відокремлюю
насіння від оболонки за допомогою вітру. Зберігаю його, як і
сушені петрушку, кріп, насіння
квітів у полотняних мішечках за
кімнатної температури. Сійте і
споживайте зелену радість весняного борщу!
На завершення пропоную
усім, хто любить щавель, декілька простих рецептів.

Омлет з щавлем
500 г щавлю помити, нарізати тонкою соломкою. Цю масу
покласти в сковороду і смажити
у маслі до випаровування рідини. Після цього додати 4 збитих
яйця, посолити і перемішати.
Разом з яйцями можна покласти і 60 г твердого сиру або натерти бринзи. Додайте трішки
перцю і смакуйте омлет.

Суп із щавлю

●●На замітку

“Вікторія” з Ангелівки
Гарна груша — мрія кожного
садівника та дачника. Вона
високоврожайна, має смачні
великі плоди. Деякі сорти,
наприклад, Ультра рання,
достигають швидше за яблука. А такі, як Конкорд, Стрийська, завдяки своїй лежкості
зберігаються
до
квітня.
У плодорозсаднику ФГ “Садівниче”, що в Ангелівці, ми
вирощуємо багато сортів
плодових дерев та ягідних
кущів, для яких сприятливі
клімат та температурні режими нашої місцевості.
Популярними в садівників є й
такі сорти груш:
Вікторія — літній сорт української селекції, достигає в серпні
після Улюбленої Клаппа. Плоди
вагою 200-330 г, зберігаються
2-3 місяці.
Улюблена Клаппа — літній
сорт американської селекції, достигає наприкінці серпня, плоди
класичної грушовидної форми
вагою 200-250 г.
Давид — осінний сорт німецької селекції. Плоди достигають
на початку жовтня і зберігаються
4-5 місяців. Вага — 230-330 г.
Дельбар’ю РХ-12 — осінній

Весна рахує дні
Весна, як кажуть у народі,
рахує дні, а осінь їх підсумовує урожаями. Це не лише
життєдайне та світле пробудження природи, але праця,
що у творчість переросла.
Троянди і виноград — красиве й корисне, як писав поет.

500 г щавлю помити, порізати, посолити і притушкувати у
маслі, а ще краще в олії, але її
спочатку треба довести до кипіння, а потім вже підсмажувати
овочі, тоді не буде зайвого запаху. До щавлю додати столову
ложку борошна або манки. Після цього долити необхідну кількість води і варити 10 хвилин.
Як правило, такий суп їдять холодним, трохи перед тим поперчивши.
Суп із щавлю можна приготувати з рисом, з перловими крупами та картоплею. Смачного!

сорт французької селекції, достигає наприкінці вересня. Плоди великі 200-330 г, зберігаються 2-3 місяці.
Наталка — зимовий сорт
української селекції, плоди достигають наприкінці жовтня і зберігаються 6-7 місяців. Вага плодів 300-400 г.
У моєму розсаднику є сорти
груш Ноябрська, Вижниця, Парижанка, Еріка, Золота осінь, відомі
смаковими властивостями, високою врожайністю, стійкістю до
хвороб та шкідників.
Свої саджанці груші я вирощую на середньо рослій вегетативній підщепі ІС-4-6 (айва). Дерева на ній сягають висоти 3-4
метрів і починають плодоносити
на 2-3 рік після висаджування,
морозостійкі (висаджені восени
переносять мінусові температури
понад 30 градусів). Але все це за
відповідного догляду за садом.
Отримати консультації щодо
планування саду, висадження
дерев, а також щодо кваліфікованого формування крони ви можете, звернувшись до мене за
тел. (097) 497-19-90.
Олег ЯЦИКОВСЬКИЙ,
садівник, c. Ангелівка.

●●Поради до часу

Ярослав БЕДРИКІВСЬКИЙ.

Салат зі шпинату
і щавлю

Шпинат — 400 г, щавель —
200 г, зелена цибуля — 100 г,
часник — 100 г, 5 яєць, 1/4 чайної ложки червоного перцю,
3 ст. ложки олії, сіль.
Шпинат і щавель помити, нарізати, додати зелену цибулю,
часник, яйця, перець і сіль, полити олією. Легко перемішати і
викласти у салатницю.

Зазвичай всі селяни, городники, дачники купують насіння із запасом і дуже часто на ринках. Хоч досвідчені овочівники радять купувати насіння усіх культур квітів у спеціалізованих магазинах. Варто знати, скільки треба насіння на один квадратний метр грядки.
Капусти білоголової — 1,2-1,5 г, брюссельської, червоноголової,
савойської, цвітної, кольрабі, помідорів, перцю, кавунів — 1,3 г; баклажанів, динь — 0,15-0,2 г; огірків — 0,6-0,8 г; кабачків — 0,3 г; моркви — 0,4-0,6 г; петрушки — 0,5-0,6 г; буряків — 1-1,2 г; редиски та
редьки — 1,7-2,0 г; гороху — 15-20 г; квасолі — 9-15 г; бобів —
10-18 г; салату листкового — 0,3-0,5 г; щавлю — 0,5-0,7 г; шпинату
— 4,5-6; кропу — 3-6 г.

Хоч березень уже віддав свої
повноваження квітню, але корективи, як завжди, вносить погода.
Хто не встиг, треба поквапитися
очистити сад від зайвих гілок. На
штамбах висаджених молодих
дерев видаляють непотрібні відрослі молоді пагони. На полуничній чи суничній плантації прибирають старе листя, обрізують вуса. Можна і треба садити нові
кущі полуниці та суниці. Щоб
отримати ранній урожай, їх накривають плівкою на дугах чи на
дерев’яному каркасі. Можна обробити окропом кущі смородини
та аргусу проти мучної роси.
Час висаджувати розсаду в те-

плицю, сіяти насіння на розсаду у
відкритий грунт. У кінці місяця висівають насіння моркви, петрушки, буряка, редиски, гороху, цибулі, садять картоплю і розсаду
ранньої капусти, літню редиску.
У травні завершують обрізання
сухих і хворих гілок. Доглядають
кущі полуниці, суниці, смородини,
порічок, йошти, малини. Якщо
треба, борються з борошнистою
росою, тлею та іншими шкідниками, вкорінюють вуса полуниці.
Висівають теплолюбні культури: огірки, гарбузи, кабачки, патисони, кавуни, квасолю, дині,
висаджують розсаду помідорів,
солодкого і гіркого перцю, насіння пізньої капусти, баклажанів. На
грядках буряка, моркви, цибулі та
інших культур проріджують надто
густі сходи і знищують бур’яни,
висівають столові буряки та моркву для тривалого зберігання. Досівають і досаджують усі коренеплоди, якщо їх сходи рідкі і пошкоджені, прищипують і пасинкують овочеві культури. Щедрого
вам урожаю!
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Шкільний меридіан

●●Фотоінформація

●●Вітаємо!

Педагогічний та
учнівський колективи НВК “Дичківська ЗОШ І-ІІ ст.
— ДНЗ” сердечно
вітають із 60-річчям
добру і чуйну людину, справжнього педагога, колишнього директора Зеновія Івановича
ПОЛЬОВОГО.
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.

10 березня 2015 року о 14 годині в Жовтневій ЗОШ І-ІІ ст. відбулось спільне
хорове виконання Державного гімну України. Захід проводився з метою формування
в учнівської молоді національної самосвідомості, почуття гордості за свій народ,
готовності до захисту свободи і незалежності рідної Вітчизни, широкого залучення школярів
до сучасних форм вияву громадянської активності, виховання почуття причетності
до визначних подій, які відбуваються в Україні. Того дня вчитель музики Жовтневої школи
Надія Михайлівна Думанська розповіла учням про авторів гімну України, зокрема,
про композитора Михайла Вербицького, 200-річчя якого відзначалось нещодавно.

●●Освіта

Щиро
і
сердечно вітаємо з днем
народження
директора ПП
“Агрофірма
“Медобори”,
заслуженого
працівника
сільського
господарства
України, депутата Тернопільської районної ради Володимира Григоровича
КРУПНІЦЬКОГО.
Життя Вам щедрого,
Як колос в переджнив’я,
Яскравого, мов квітка навесні,
Щоб довгі роки доля Вам щаслива
Співала теплі, радісні пісні.
Хай Ваші задуми не відають порогів,
А мрії, наче ластівки, летять,
Бажаємо багато світлих років
На рахівницях Вашого життя.

З повагою — колектив
ПП “Агрофірма “Медобори”.
Колектив
редакції
газети
“Подільське слово” надсилає щирі
вітання з днем народження директору ПП “Агрофірма “Медобори”,
заслуженому працівнику сільського господарства України, депутату
Тернопільської районної ради
Володимиру
Григоровичу
КРУПНІЦЬКОМУ.
У “День зустрічі весни” (зліва направо) учень 8 класу Юрій Гах, педагог-організатор
Малоходачківської ЗОШ І-ІІІ ст. Олександра Михайлівна Стібель, завідуюча дитячим садком
“Сонечко” Оксана Андріївна Пучко, восьмикласниці Христина Мудра, Степанія Литвинчук, класовод
3 класу Любов Тадеївна Саламандра, учні 8 класу Ірина Шеверда, Юлія Вівчар, Христина Соколова,
Євген Барабаш, заступник директора з виховної роботи Жанна Андріївна Басюк.

“Потрібно багато вчитися,
щоб знати хоч небагато”

Жанна БАСЮК,
заступник директора
з виховної роботи
Малоходачківської ЗОШ І-ІІІ ст.

У Малоходачківській ЗОШ І-ІІІ
ступенів учнівське самоврядування здійснюється завдяки
співпраці
педагогаорганізатора Олександри Михайлівни Стібель з дитячою
організацією “Думка молодих”. Девіз організації: “Потрібно багато вчитися, щоб
знати хоч небагато”. Ця шкільна структурна одиниця покликана допомагати керівництву
школи у вихованні творчої, самостійної, соціально активної
особистості, здатної до саморозвитку і самореалізації.
Учнівське самоврядування здійснюється і через роботу учкому:
голова учкому – учениця 10 класу
Олена Кузюк, заступник голови
учкому – учениця 9 класу Неоніла
Цимбал. У структурі учкому 6 комісій: навчальна, суспільно-корисна,
інформаційна, комісія чистоти і порядку, комісія прав та гідності школяра, культмасова комісія. Засідання учкому проводиться раз на місяць. Учениця 11 класу Лілія Конопацька та учениця 7 класу Юлія
Хрущ, які очолюють навчальну комісію, проводять рейди перевірок зошитів, щоденників. Суспільнокорисну комісію очолюють одинадцятикласник Володимир Пастущак
та семикласник Роман Осаулко. До
свята Покрови вони організували
впорядкування могили борців за
волю України; у листопаді (до свята
Михайла) – прибирання території
біля церкви у центрі села; протягом
року контролюють стан шкільного

майна. Учениця 8 класу Христина
Гузовська та учениця 9 класу Юлія
Гардіяш очолюють комісію чистоти і
порядку. Кожного дня вони перевіряють санітарний стан класних кімнат, організовують чергування учнів
у школі.
Багато роботи в інформаційної
комісії, яку очолюють учні 8 класу
Юлія Вівчар та Христина Соколова.
Ними виготовлено багато стінгазет
до різних свят. Та, напевно, найбільше роботи у культурно-масової
комісії, яку очолили восьмикласниця
Христина
Мудра
та
дев’ятикласниця Марія Пелещук.
Вони допомагають Олександрі Михайлівні Стібель в організації усіх
шкільних свят.
Нещодавно актив учкому з допомогою Олександри Михайлівни
провів тиждень учнівського самоврядування під гаслом “Виявлення
лідерських здібностей”. У рамках
тижня відбулося багато заходів.
Кожен день був приурочений певній тематиці. У понеділок (“День
лідера”) відбулася святкова лінійка. Проведено ранкову гімнастику,
яку організували одинадцятикласник
Віталій
Балабан
та
дев’ятикласниця Неоніла Цимбал.
Юлія Вівчар та Христина Соколова
провели конкурс стінгазет “Ми –
лідери у школі”. Учні 5-7 класів
плели обереги-ангелочки для воїнів АТО (на цей час 920 оберегів
передано воїнам-захисникам).
Вівторок був приурочений “Дню
мови”. Учні разом з вчителями української мови та літератури Людмилою Василівною Михальчук і Вікторією Михайлівною Волосковською
провели захід “Солов’їна, барвінкова, українська рідна мова”.
Середу присвятили благодійності. День розпочався ранковою гім-

настикою. Відтак відбувся ярмарок
“Великодній кошик”, в якому активну участь взяли учні Любові Тадеївни Саламандри – третьокласники
Дмитро Плішко, Дмитро Пастущак,
Катерина Сапила, Діана Тихонюк,
Анна Осаулко, Аліна Коцюба. Активними учасниками ярмарку були також учні Максим Попів (7 клас),
Максим Войцехівський (5 клас).
Учні 8 класу Христина Соколова,
Юлія Вівчар, Ірина Шеверда, Христина Мудра з допомогою вчителя
християнської етики Надії Євгенівни
Чуйко проводили з учнями веселі
перерви на християнську тематику.
У четвер відбулася зустріч з весною (“День зустрічі весни”). Найактивніші наші восьмикласники організували для молодших школярів
конкурси, ігри, самостійно підготували та інсценізували дітям казку
“Зустріч весни”. Восьмикласниці
Ірина Шеверда, Юлія Вівчар, Стефанія Литвинчук, Христина Соколова за власні кошти придбали невеличкі сувеніри і подарували в цей
день багато радості дітлахам.
У п’ятницю (“День підсумків”)
відбувся круглий стіл “Підведення
підсумків тижня учнівського самоврядування”. Відповідальні за
культурно-масову роботу Христина
Мудра та Марія Пелещук провели
спільну молитву “Листи-прохання
до Ісуса”.
У конкурсах “Найчистіший клас”
переміг 6 клас, “Найакуратніший
зошит” – Ірина Шеверда (8 клас),
Світлана Водяна (9 клас), Віталій
Кузюк (11 клас).
Під час проведення тижня учнівського самоврядування лідерські
здібності виявлено в учнів 8 класу.
Дякуємо батькам за виховання дітей і їхню активну участь у шкільному житті.

Нехай щасливо стеляться дороги,
Життя, неначе щедрий сад, цвіте,
Хай обминають прикрощі й тривоги,
А в долю світить сонце золоте.
Нехай здоров’я завжди добрим буде,
Хай у роботі ладиться усе,
За справи добрі хай шанують люди,
В сім’ю хай доля затишок несе.

Щиросердечно вітаємо з днем
народження вчителя фізичного виховання Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.
Руслана Степановича КАСАРДУ.
Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле, гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас.
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
Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.
Щиросердечно вітаємо з днем
народження сторожа ПП “Агрон”,
жителя с. Малий Ходачків Ігоря
Миколайовича БАЛАБАНА.
Хай Вас мрія окриляє,
Радість душу звеселяє,
Хай достаток буде в домі,
Серце хай не знає втоми.
Весело життя вирує,
Щастя, успіхи дарує
І оточує любов’ю,
Миру, злагоди, здоров’я!

З повагою – колектив
ПП “Агрон”.
Вітаємо з днем народження
головного лікаря Великоберезовицької АЗПСМ Оксану Дмитрівну ГАНЕВСЬКУ, акушерку Ігровицької АЗПСМ Надію Михайлівну МОКРИЦЬКУ, медсестру стаціонару Баворівської дільничної лікарні Світлану Василівну ЧМІЛЬ.
Нехай квітує білий цвіт,
Життям стають найкращі мрії
І доля посила багато літ
Здоров’я, щастя, радості, надії.

З повагою — колектив
Тернопільського районного
територіального медичного
об’єднання.

Колектив Байковецької ЗОШ
І-ІІ ст. щиро вітає з днем народження технічного працівника
школи
Наталію
Василівну
ПАВЛЮК.
Хай життя квітує, як калина в лузі,
Нехай будуть поруч щирі, вірні друзі,
Хай обминають болі і тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога.

Щиро і сердечно вітаємо з
днем народження депутата Байковецької сільської ради Руслана Степановича КАСАРДУ.
Хай роки не спадають листом,
Хай квітують і плодоносять,
Як сади навесні — щедрим цвітом
І врожаєм рясним — під осінь.
Хай приносять у дім достаток,
В душу — радість, для серця — спокій.
Дай Вам, Боже, на землі ще багато
Світлих днів і щасливих років.

З повагою – колектив
Байковецької сільської ради.
Колектив дитячого садка
“Метелик” с. Байківці щиро вітає з днем народження сторожа
Володимира
Васильовича
ТОМАЩУКА.
Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі,
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.
На довгих стежках життєвої ниви
Будьте завжди здорові й щасливі!

Колектив Почапинської ЗОШ
І-ІІІ ступенів щиро вітає з
50-річчям технічного працівника
Івана Йосиповича ЛІП’ЯНІНА.
Здорові будьте й радісні завжди,
Хай серце б’ється легко і натхненно.
Не знайте ні тривоги, ні біди
І будьте Богом Ви благословенні.

Колектив Почапинської ЗОШ
І-ІІІ ступенів щиро вітає з днем
народження вчителя української
мови
і
літератури
Надію
Михайлівну ЗАЛЕЩИК.
Нехай здоров’я добрим буде,
Хай у роботі ладиться усе,
За справи добрі хай шанують люди,
В сім’ю хай доля затишок несе.

Вітаємо з днем народження
лікаря-офтальмолога
ТРТМО
Світлану
Вікторівну
ГУМЕНЮК, лікаря-стоматолога
Марію Василівну ВИСОЦЬКУ,
лаборанта Тетяну Орестівну
ЦІЦЮРУ,
медичну
сестру
Надію Михайлівну БРОНЕЦЬКУ,
молодших медичних сестер
Ганну
Миколаївну
ЮРІВ,
Надію Афанасіївну БОБРИК,
Наталію Михайлівну ТЕЛЕНЮК, лаборантку Оксану Богданівну ДРЕВНИЦЬКУ, медичного реєстратора Наталію Миколаївну ШУМЕЙКО.
Щастя, радості, добра,
Здоров’я, успіхів, тепла,
Благополуччя та достатку,
Щоб справи всі були в порядку.
Хай усміхається життя
Та кращим буде майбуття.

З повагою — колектив
Тернопільського
районного територіального
медичного
об’єднання.
Педагогічний колектив Ігровицької ЗОШ І-ІІ ст. щиро вітає
з днем народження вчителя
української мови та літератури
Галину
Володимирівну
МИТОХІР та вчителя світової
літератури Олександру Теодозіївну ПАВЛИК.
Хай цвіте, не в’яне із роками доля,
Хай Вам літ щасливих зозуля накує,
Від землі Вам – сили,
від води – здоров’я
І добро та радість хай Господь дає.

Колектив
Тернопільського
районного методичного кабінету щиро вітає з днем народження сторожа Григорія Володимировича КОРЧИНСЬКОГО.
Бажаємо Вам сонця на життєвій ниві
І вірних друзів завжди на путі,
Хай усе, що потрібно людині,
Супутником буде у Вашому житті.

Час місцевий

П’ятниця, 3 квітня 2015 року

●●Добрі справи

Вікенд для воїнів
АТО по-тернопільськи

Ольга ДЯЧИШИН,
волонтер Логістичного центру
бійців АТО м. Тернополя.

Мабуть, не всім тернополянам відомо, що після річної
перерви у Тернополі відновили військову частину, тут
дислокується 44-а окрема
артилерійська бригада у
складі 300 бійців зі всієї
України. До процесу відновлення долучився Логістичний
центр допомоги бійцям АТО
(м. Тернопіль, вул. Збаразька, 16, гуртовня “Галант”).
19 березня група підтримки
ультрас ФК “Тернопіль”, зокрема
Володимир Міщишин, Віталій
Шандрук і Богдан Гузь спільно з
представником Всеукраїнського

об’єднання “Автомайдан” Назаром
Хамуляком, побувала у військовій
частині. Солдатам частини передали квитки на матч ФК “Тернопіль”
– ФК “Миколаїв”, а також футбольний та волейбольний м’ячі від магазину спортивних товарів “За Динамо”. 22 березня відбувся довгоочікуваний матч, та ще й з рахунком 4:2 на користь місцевої команди. Гравці ФК “Тернопіль” запросили бійців із 44-ої окремої артилерійської бригади на футбольне
поле, а глядачі з трибун аплодували воїнам стоячи.
У неділю, 22 березня, волонтери Логістичного центру допомоги бійцям АТО Володимир Міщишин, Андрій Михайлов, Тетяна
Ковалик та Ольга Худа спільно з
тернопільським музичним гуртом
“Bugs Bunny” завітали у військо-

●●Акції

ву частину. Володимир Міщишин
розповів про Файне місто, а гурт
“Bugs Bunny”, який люб’язно погодився зіграти для хлопців, виконав кілька ліричних пісень.
Вдячні військовим за теплий прийом та щедрі аплодисменти.
Опісля до нас приєдналися
студентки другого курсу історичного факультету Тернопільського
національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка Уляна
Паньків, Тетяна Тильчак і доцент
кафедри стародавньої та середньовічної історії ТНПУ ім. В. Гнатюка Оксана Василівна Ятищук,
які провели для бійців екскурсію
Тернополем. Хлопцям було дуже
цікаво, адже вони не місцеві.
Шкода лише, що потрапили у
Тернопіль за таких трагічних реалій сьогодення…

Великобірківська селищна рада рішенням №729 сорок шостої
сесії від 19.03.2015 року затвердила ставки річної орендної плати
за користування земельними ділянками комунальної власності територіальної громади смт. Великі Бірки, згідно з додатком №2 (додається). За додатковою інформацією звертатися за телефонами:
49-23-60, 49-22- 62.
Великобірківський селищний голова Р. Є. МАЦЕЛЮХ.
Додаток №2
до рішення № 729 сорок шостої сесії
Великобірківської селищної ради
VI скликання від 19 березня 2015 року
Ставка річної орендної плати за користування
земельними ділянками комунальної власності
територіальної громади смт. Великі Бірки
№
з/п

% від нормативно грошової
оцінки
1.
Землі сільськогосподарського призначення
3%
1.1 Землі сільськогосподарського призначення
для громадян.
— гр. Мурмило Н.В.
Забудовані землі
2.

Канікули з безпекою
З 20 березня на Тернопільщині, як і по всій Україні,
розпочалися профілактичні
заходи під назвою “Канікули”. Основна мета – профілактика вчинення неповнолітніми адміністративних та
кримінальних правопорушень, недопущення втягнення їх у протиправну діяльність. Операція триватиме до 5 квітня.
Правоохоронці спільно зі
службами у справах дітей, представниками органів освіти, науки

та громадськості виявлятимуть
дітей, що залишилися без нагляду дорослих. Перевірятимуть
дотримання закладами торгівлі
вимог законодавства щодо заборони продажу дітям алкогольних, слабоалкогольних напоїв та
тютюнових виробів. Особи, які
продають дітям алкоголь або
тютюнові вироби, притягуватимуться до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 156 КУпАП.
Під час весняних канікул правоохоронці перевірятимуть заклади, які надають послуги у

сфері розваг та заклади громадського харчування щодо дотримання обмежень перебування в
них дітей у нічний час. Звертаються правоохоронці і до батьків, аби вони ще раз нагадали
дітям основні правила безпечної
поведінки під час канікул. Це допоможе уникнути неприємностей та убезпечить дітей від необдуманих вчинків.
За матеріалами
Тернопільського РВ УМВС
України в Тернопільській
області.

●●Кримінал

На Тернопільщині
орудують церковні крадії
П’ять випадків проникнення та крадіжок з сільських
храмів сталося на Тернопільщині за останні два
тижні. Міліціонери ретельно розслідують кожен факт
і припускають – в області
може діяти злочинна група
гастролерів. Тому звертаються до священиків та
громад подбати про безпеку майна, допоки крадіїв
не затримають.
Найбільша спокуса для злодіїв – гроші та майно, що має
історичну або матеріальну цін-

ність. Приміром, з церкви села
Малий Ходачків Тернопільського району забрали Євангеліє,
датоване
початком
дев’ятнадцятого століття. Сімсот гривень та Святе Письмо
викрали з храму села Білівці,
що на Борщівщині.
Міліціонери звертаються з
проханням до настоятелів та
парафіян подбати про безпеку
своїх святинь, допоки триває
пошук підозрюваних у вчиненні
крадіжок. Усе цінне церковне
майно на час, коли не ведеться
служба, ховайте у надійні та
безпечні місця. Сільським голо-

вам та громадам сіл варто подбати про охорону церков, особливо в нічний час, а також цілодобово, якщо споруда знаходиться на окраїні населеного
пункту. На перспективу варто
подумати про обладнання засобами технічної сигналізації. Якщо ж ви помітили підозрілих
осіб чи невідомі транспортні засоби, обов’язково повідомте
про це працівників міліції.
За матеріалами
Тернопільського
РВ УМВС України
в Тернопільській області.

металевою обивкою. Ціна договірна. Тел 49-32-81, 067-38-14441.
* камери до задніх коліс
МТЗ, ЮМЗ, б/к. Тел.: (097)
317-15-23.
* металочерепиця, профнастил, комплектуючі, системи водозабору. Консультації з установки, заміри, доставка. Тел.
(097) 473-51-37.

шин, кондиціонерів, лічильників;
заміна стояків, водопроводу, каналізації, опалення. Пенсіонерам
та учасникам Великої Вітчизняної
війни — знижки. Тел. (097)14-86723.
* 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.: 5100-97, 067-700-55-02.
* здам в оренду приміщення
під офіс 20 м2 . Тел.: 51-00-97,
067-700-55-02.

●●Оголошення

Вид цільового призначення земельної ділянки

2.1. Землі промисловості
— СПД Шульга В.М.
— ПП Кріль В.М.
— ТОВ “Юджин”
— СПД Клепач О.Г.
— ТОВ “Бондіолі і Павезі Україна”
2.2. Землі
“Укртелеком”

транспорту

та

зв’язку

6%

—

ПАТ

2.3. Землі комерційного призначення
— СПД Мушак Ю.В.

3%

2.4.Землі житлової та громадської забудови
(землі підприємства роздрібної торгівлі)
— ПП Дідух В.Й.
— СПД Дідух О.В.
— ПП Скочеляс Г.П.
— СПД Гніздюх Н.В.
— ПП Ковч Л.П.
— ПП Заяць М.Д.
— СПД Депутат О.Б.
— СПД Фреяк В.П.
2.5. Землі складського господарства
— СПД Клепач О.С.
Землі громадського призначення
3.

— ПП Клепач О.С.
— СПД Клепач П.Є.
— ТОВ “Інвестиційно-будівельна
“Мрія”.

8%

8%

5%

4%
компанія

Секретар Великобірківської селищної ради Т. І. МАТВЄЄВА.
Виконавчий комітет Великогаївської сільської ради повідомляє про те, що рішення №27 від 26.03.2015 р. “Про затвердження
тарифів КП “Великогаївський сількомунгосп” на послуги з обслуговування будинків, споруд та аналіз регуляторного впливу цього рішення оприлюднені на офіційному веб-сайті Великогаївської сільської ради: vhayi.at.ua та на офіційному стенді Великогаївської
сільської ради. Зауваження і пропозиції подавайте за адресою:
с. Великі Гаї, вул. Галицька, 47, тел.: 49-00-98, 49-03-72.

“Пульс” ДФС: (044) 284-00-07
Завдяки “Пульсу” представники бізнесу, в тому числі і суб’єкти
ЗЕД, мають можливість повідомити про неправомірні дії або бездіяльність співробітників Державної фіскальної служби керівництво
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 телефонної лінії сервісу “Пульс”
Державної фіскальної служби — (044) 284-00-07.

●●Справи приватні
ПРОДАМ
* мотоблоки нові (потужністю від 4 до 15 к. с.), трактори
(від 12 к. с.), мототрактори,
двигуни різних потужностей,
навісне обладнання, гарантія,
з/ч, безкоштовна доставка.
Знайдете дешевше — віддамо
ще дешевше. Тел. (098) 59894-84, (0352) 49-30-00, (098)
259-19-58, 066 665-36-06.
* мототрактор “Зубр”, 8 кінських сил, ціна договірна. Тел.
(068) 33-22-467.
* мотоцикл МТ 10 з коляскою,
1982 р. в. Тел. (097) 239-76-06.
* земельну ділянку під забудову 0,15 га, 0, 16 га. Ціна договірна. 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) 59271-01, 24-82-34.
* овес в мішках, самовивіз.
Тел. (067)-49-02-547.
* пшеницю яру, насіннєву,
Шірокко KWS, перша репродукція, овес голозерний, картоплю велику, моркву, буряк
столовий. Тел.: (097) 317-1523, (097) 317-10-81.
* собаку породи карликовий
пікенес. Самець попелястого
окрасу. Тел.: (098) 705-79-00.
* УАЗ 1959 р. в., двигун ГАЗ24. 6 місць, двохдверний, кузов із

КУПЛЮ
* світильники та лампи денного світла (довгі). Тел. (097)52701-47.

РОБОТА
* на роботу СТО потрібні: автоелектрик, слюсар з ремонту
автомобілів і бусів. Тел.: 51-0097, 067-700-55-02.

ПОСЛУГИ

*
фуршетні
столи
до
урочистих подій (серця, лебеді
тощо), ведучі на весілля, тамада, народні обряди. Тел. 098
592-71-01.
* репетиторство з англійської
та польської мов. Тел. (097) 49158-41.
* торти на замовлення для
урочистих подій (весілля, день
народження, хрестини тощо).
Тел. (067) 366-15-69.
* виконуємо сантехнічні і
газозварювальні роботи різної
складності. Послуги: встановлення водонагрівачів, пральних ма-

Рубрики:
1. Куплю
2. Продам
3. Послуги
4. Вважати недійсним

тел./код:

* цифрова відеозйомка (весілля, хрестини, перший дзвоник, випускний вечір, ювілей),
тел.: 095-64-03-266, 096-3617-373.
* фотозйомка урочистих
та інших подій вашого життя.
Недорого, виїзд у села,
запис на DVD, монтаж фотокліпів. Тел. (0352) 54-11-93.
* весільна фотозйомка, тел.
(068) 515-86-17, 54-39-49. Ірина.
* весільна фотозйомка. Тел.:
(097) 611-18-79, 49-26-73 (Іван).
* послуги тамади, народні
весільні обряди. Тел. 098 59271-01.
* весільний, святковий, вечір-

ній макіяж, розпис обличчя, нарощення вій, стрази, боді-арт.
Тел. (067) 313-58-58.
* СТО “Спектр” (м. Тернопіль,
вул. 15 квітня, 44) ремонтує, двигуни, коробки передач, ходову
частину, гальмівну систему, систему охолодження, здійснює
комп’ютерну діагностику автомобілів, зварювання.
Тел.: 067700-55-02, 51-00-97.
* Автосервіс “Спектр” (м.
Тернопіль, вул. 15 квітня, 44)
пропонує антикорозійну обробку автомобілів, зварювальні роботи: днища, порогів, лонжеронів тощо.Тел.: 067-700-55-02,
51-00-97.

Купон безкоштовного
оголошення
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.
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●●Перевірені рецепти

Порадниця

Великодня паска

Пекти паску — непроста
наука. Не кожній досвідченій господині вдається щоразу досягати успіху. Традиційно паску печуть лише
раз на рік, і кожна господиня намагається зробити
її найсмачнішою. Звісно,
це залежить від уміння та
від складових. Наприклад,
колись яєць до тіста клали
навіть до 30 штук. Пропонуємо кілька порад, що
можуть допомогти у цій
справі.

* Дріжджі мають бути свіжими, світлими, мати приємний
запах.
* Духовку слід прогрівати
якомога довше, перш ніж покласти виріб.
* Борошно брати лише вищого гатунку, неодмінно просіювати його.
* Масло треба брати свіже,
високої жирності, без хімічних
добавок.
* Форму заповнювати тістом
на чверть, а в піч ставити тоді,
коли піднялося на дві третини
форми.
Досвідчені господині радять
вимішувати тісто ретельно, воно мусить добре відставати від
рук. Готову паску накривають
рушником, щоб пом’якшала.
Доки печуться паски, не можна
відкривати духовку — тісто
“присяде”.

Паска
з цукатами
Інгредієнти: борошно — 5,5
склянки,
дріжджі — 50 г,
молоко — 1-1,5 склянки,
яйце (жовтки) — 10 шт.,
яйце (білки) — 3 шт.,
цукор — 1 склянка,
масло вершкове — 250-300 г,
родзинки (без кісточок) — 1/2
склянки,
коньяк — 1-2 ст. л.,
цукати — 1-2 ст. л.,
цедра лимона — 3 ч. л.,
кардамон — 1 ч. л.,
мускатний горіх (тертий) —
1 ч. л.,
ванільний цукор — 3 ч. л.,
сіль — дрібка.
Заваріть 1/2 склянки борошна в 1/2 склянки киплячого молока, розмішайте до отримання
еластичної маси. Дріжджі розведіть у 1/2 склянки теплого
молока, змішайте з 1/2 склянки
борошна і поставте в теплому
місці приблизно на 10 хвилин.
Потім приготуйте дріжджову суміш, з’єднавши отримане тісто
з розведеними в молоці дріжджами. Розмішайте її, накрийте
рушником і поставте в тепле
місце для підйому. Жовтки, цукор, сіль розітріть в однорідну
масу і збийте до білого кольору. Половину цієї заливки влийте в дріжджову суміш, додайте
чверть склянки борошна, вимісіть. Дайте підійти протягом години. Долийте другу половину
заливки і додайте ще 5 склянок
борошна. Місіть тісто доти, поки воно не буде відставати від
рук. До готового тіста влийте
поступово невеликими порціями розтоплене вершкове масло, вимісіть, додайте прянощі,
коньяк і дайте тісту підійти
вдруге. Після вторинного підняття осадіть тісто до первинного положення, додайте в нього 1/6 склянки родзинок, цукати, попередньо обвалявши їх у
борошні, і дайте тісту ще раз
підійти.
Підготовлене таким чином
тісто покладіть в посипані борошном форми до половини,
засипте зверху родзинками і
цукатами, що залишилися, і
дайте піднятися. Змастіть яєчним жовтком і поставте в духовку на 45 хвилин. З білків і цукру зробіть глазур і прикрасьте
паску.

Львівська паска
Інгредієнти:
750 г борошна,
1,5 склянки молока,

●●Образок

Булочка… для Бога
Валентина СЕМЕНЯК.
Без потреби черниця Олімпія до крамниці не ходила.
Тільки тоді, коли її за чимось посилала Мати (настоятелька
монастиря).
І хоча це траплялося не
так часто, все одно ходити
доводилося їй, бо серед
усіх черниць вона була
наймолодшою. Так було й
того дня, коли прийшли
робітники, щоб полагодити ворота. Мати покликала
сестру Олімпію і попросила її купити в сільській
крамниці олію.

8 жовтків, 100 г дріжджів,
150 г вершкового масла,
150 г цукру,
сіль,
ваніль,
50 г цукатів, родзинки,
3 мигдальних горіхи.
Дріжджі розвести у теплому
молоці із однією столовою ложкою цукру. Коли опара почне
бродити, влити її у ємність з
борошном, посолити, додати
розтерті із цукром жовтки, ванілін та замісити тісто. Наприкінці
вимішування додати розтоплений жир і замішувати, поки тісто не вбере у себе все масло.
Після цього додати родзинки, порізані цукати і тертий
мигдаль, перемішати і поставити у тепле місце. Коли тісто підійде, наповнити змащені жиром форми на одну третину
висоти. Змастити яйцем та випікати у гарячій духовці (190200 градусів) протягом години.
Випечені паски на наступний
день проколоти у деяких місцях
дерев’яною паличкою і побризкати сиропом.
Для приготування сиропу потрібно: 200 грамів цукру залити
1,5 склянки води і соком із половини лимону. На вогні розтопити цукор, додати декілька
крапель ромової есенції та цедру. Гарно перемішати.
Після того, як паски “наберуться” сиропу, їх можна змастити помадкою.
Для приготування помадки
потрібно: 200 грамів цукру, 6
столових ложок води, 1 чайна
ложка вершкового масла, половина чайної ложки оцту, ромова
есенція, сік половини лимону.
Цукор залити гарячою водою,
додати оцет і варити до загустіння, після чого зняти з вогню і
розтерти, додавши вершкове
масло. Коли маса почне набувати білого кольору, додати лимонний сік і ромову есенцію.

Паска
з горіхами
Інгредієнти:
500 г борошна,
50 г свіжих дріжджів,
180 мл молока,
100 г вершкового масла,
5 жовтків,
70 г родзинок,
70 г волоських горіхів,
1/2 ч. л. лимонної цедри, по
1/4 ч. л. мелених мускатного
горіха і кардамону,
200 г цукру,
2 ст. л. коньяку,
1/4 ч. л. солі, ванілін на кінчику ножа.
Готуємо опару. Для цього підігріваємо молоко (воно не має
бути гарячим — тільки теплим),
кришимо в нього дріжджі, додаємо 1 ст. л. цукру і третину
борошна, розмішуємо до однорідного стану і ставимо в тепле
місце на 20 хвилин.
Жовтки збиваємо з цукром.
Додаємо ванілін, коньяк і розтоплене вершкове масло, розмішуємо до однорідності. Додаємо отриману масу в опару,
перемішуємо. Відтак додаємо
цедру, прянощі і решту борошна, знову добре вимішуємо.
Ставимо тісто підходити в те-

пле місце приблизно на годину
— об’єм повинен збільшитися
вдвічі. Обминаємо тісто, що підійшло, вмішуємо в нього родзинки і 3/4 нарубаних волоських горіхів. Розкладаємо по
формах, наповнюючи їх максимум наполовину. Залишаємо на
30 хвилин. Посипаємо горіхами, що залишилися. Випікаємо
в розігрітій до 180 градусів духовці 35 хвилин, потім зменшуємо температуру до 160 градусів і випікаємо ще 25 хвилин. З
готової паски дерев’яна лучина
повинна виходити сухою. Виймаємо паску з форми, посипаємо верх цукровою пудрою і
ставимо охолоджуватися.

Старовинний
рецепт паски
Інгредієнти: борошно — 1 кг,
молоко — 500 мл,
дріжджі свіжі — 50 г,
яйця — 3 шт.,
яйця (жовтки) — 4 шт.,
вершкове масло — 200 г,
цукор — 200 г, шафран,
родзинки, цукати, мелений
кардамон, подрібнений мигдаль.
Спочатку робимо опару —
дріжджі розвести теплим молоком і змішати з половиною порції борошна. Поставити в тепле місце на 3-6 годин (залежно від теплоти місця). Коли
опара підніметься і почне осідати, додати борошно, що залишилося, жовтки, яйця, масло,
цукор, мелений кардамон, шафран і родзинки. Добре вимісити. Поставити в тепло, щоб тісто збільшилося у 2-3 рази. Потім у змащені маслом форми
викласти тісто на половину
об’єму. Коли підійде і заповнить весь об’єм, змастити яйцем і посипати мигдалем та
цукатами. Духовку розігріти до
200 градусів, випікати близько
години. Прикрасити на свій
розсуд, наприклад, цукровою
глазур’ю, вафельними квітами і
цукатами.

Італійська
паска
Інгредієнти:
6 жовтків,
80 г дріжджів “Екстра”,
120 г масла,
120 г цурку,
650 г борошна,
0,5 ч. л. солі,
1 п. ванільного цукру,
100 г родзинок і цукатів у
будь-якому співвідношенні.
Дріжджі розім’яти з 1 ст. л.
цукру, залити молоком. Коли
почне бродити, влити у просіяну муку. Жовтки збити з рештою цукру і ванільним цукром,
посолити. З’єднати з борошном і розчиною, замісити м’яке
тісто. Долити розтопленого й
охолодженого масла, додати
родзинки і цукати, добре вимісити. Тісто має бути досить
м’яким, можливо треба буде
досипати муки. Поставити в тепле місце, щоб підросло. Коли
тісто збільшиться в об’ємі вдвічі, викласти у форму (можна
для кексу) і пекти паску при
температурі 190 градусів приблизно 40-45 хв.

Сестра помолилася, взяла в
настоятельки благословення і
подалась сільською дорогою
до магазину. Коли йти розміреним кроком, зосереджено дивитись собі під ноги й вичитувати вервицю, то на цей шлях
багато часу гаяти не треба. Ще
й намір собі взяла: у кожній людині, яку зустріне на своєму
шляху бачити образ Бога…
Людей у крамниці було небагато. Несподівано черниця
спіймала себе на думці, що
розглядає полицю з випічкою.
Чим ближче підходила вона до
каси, тим більше не покидала її
настирлива думка купити собі
булочку. Була п’ятниця, строгий піст… Та й грошей зайвих у
неї не було: тільки на олію.
Черниця стала подумки ревно
молитися, щоб відігнати від себе цю спокусу. Але її старання
були марними. В якусь мить
вона аж злякалася себе: “Яка
булочка!” — подумки гримнула
сама на себе і… коли продавчиня звернулася до неї, черниця стримано мовила: “Олію… і
булочку”. Виправити ситуацію
було пізно: продавчиня несла
пляшку нерафінованого “Чумака” і свіжоспечену ароматну булочку. Булочка була ще тепла.
Продавчиня порахувала гроші.
Їх вистачало тільки на олію.
Черниця розгублено подивилася на касирку, але та її відразу
заспокоїла: “Віддасте, коли віддасте” — сказала так, аби щось
сказати.
Черниця Олімпія вирішила

повернутися в монастир іншою
дорогою, щоб швидше прийти.
Йшла й картала себе за цей
вчинок. Навіщо вона це зробила? Це ж як дізнається настоятелька… Раз у раз намагалася
зосередитися на молитві, але в
неї нічого не виходило. Несподівано побачила знайомий будинок. Тут жила сім’я старших
людей. Щось давно вона їх не
бачила, може, не приведи, Господи, щось сталося… Підступна тривога закралася в серце і
ноги самі повернули до зеленої
хвіртки. Постукала у двері. Прислухалася. По якійсь хвилі почула несміливе човгання об
підлогу взуття. Невдовзі двері
відчинилися і на порозі постав
старенький чоловік. Він сумно і
здивовано водночас усміхнувся: “Це ви? Слава Ісусу Христу”.
— Навіки слава! — радісно
відповіла черниця і несподівано
для себе самої мовила: “Я тут
проходила повз вашу хату і вирішила дати вам гостинець”.
Сестра Олімпія дістала ароматну булочку в паперовому пакетику і простягнула здивованому
чоловікові. Той розгубився, подякував і… заплакав.
Сестриця
кинулася
з
подвір’я: адже в монастирі чекали на олію. Її просили ніде не
затримуватися.
Впродовж всенького дня її
гризло сумління: чому той чоловік заплакав? Вона ж не образила його? Увечері тихцем
підійшла до телефону і подзвонила: “Слава Богу! Пане, вибачте, чому ви сьогодні заплакали, коли я вам дала булочку?”. “Моя дружина вже цілий
тиждень лежить хвора і сьогодні зранку я бідкався, чим її нагодувати. І Бог почув мої молитви. Він прислав до мене
вас, сестро, з булочкою” —
“Але ж чому ви плакали?” — “То
були сльози радості” — почула
у слухавці чоловічий голос черниця і тихенько поклала її на
місце. “Он воно що… Виходить,
та булочка була для Бога?”.
Черниця з благоговійним трепетом склала на грудях руки як
до причастя і заходилася ревно
молитися.

●●Корисно знати

Як вивести
міль на кухні?
Застосовувати хімію в питаннях, де справа стосується їжі, небажано. Саме трави не завдадуть шкоди вашому здоров’ю. Тому скористайтеся
популярними
народними методами боротьби із надокучливими
шкідниками.

Причини появи
молі на кухні
* Комахи можуть проникнути у
квартиру від сусідів через вентиляційні ходи, тому не лінуйтеся
обтягнути їх сіткою або звичайним капроном від колготок.
* Неправильне зберігання
продуктів. Крупи потрібно з пакетів пересипати в сухі скляні
банки, які щільно закриваються,
або пластикові контейнери.
* Усі харчові запаси слід періодично переглядати і не допускати залежування круп та борошна. Проводячи “ревізії” в кухонних шафах, ви підвищуєте шанси
помітити шкідників якомога раніше, поки проблема не стала
масштабною.
* Купівля заражених продуктів. Принести личинки молі можна, купивши харчі, які неправильно зберігалися. Головне — вчасно виявити потенційне джерело
зараження і вберегти іншу їжу від
псування.

Народні засоби
Часник. Розкласти очищені
зубчики на полицях з продуктами

і безпосередньо в ємностях з
крупами. Часниковий запах відлякує шкідників, у тому числі й
міль.
Оцет. Його можна додавати у
воду, якою миють шафи й полиці.
Для більшої безпеки протріть
оцтом щілини і тріщини, де можуть ховатися комахи або личинки. Неодмінно провітріть приміщення.
Герань. Поставте на підвіконня горщик з геранню. Специфічний аромат рослини відлякує комах і є профілактичним засобом
не лише від кухонної, а й речової
молі.
Лаврове листя. З метою профілактики зберігайте його разом
з іншою бакалією. Але не в пакеті, інакше запах не поширюватиметься серед вмісту шафи.
Цитрусові скоринки. Шкірку
апельсина або мандарина висушіть і покладіть у тканинному мішечку серед бакалії.
Лаванда. Рослина виділяє неприємний аромат не лише для
речової, а й харчової молі. Можна на меблевих полицях розкласти букетики з висушених гілок лаванди, а можна зробити
подушечки з ароматним вмістом
і покласти ближче до круп.
Гвоздика. Застосовують так,
як лаванду, пижмо, полин. Трави, що інтенсивно пахнуть, перешкоджають неприємному “сусідству”, тому їх застосовують у
боротьбі з домашніми шкідниками.
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Суботній вечір
●●Гороскоп

Астрологічний прогноз

Знайшов сотню в кишені зимової куртки? Не витрачай. Поклади в літню. Інвестуй у майбутнє.

від Івана Круп'яка з 6 по 12 квітня
ОВЕН (БАРАН)
(21.03 — 20.04)
Пристрасті маєте вгамувати, щоб вони не
взяли верх над розумом. Бо чим сильніше
бажання, тим менше шансів на успіх. Підготуйте аргументи, засоби, зберіться з силами
і спрямуйте свої дії точно в ціль. Якщо напруга сконцентрована вдома, не влаштовуйте
сварок.
ТЕЛЕЦЬ (ТУР)
(21.04 — 20.05)
Друзі можуть нагадати про себе, але прогнозу для відновлення таких стосунків, яких
би вам хотілося, не буде, і вважати їх вдалими
не можна. Краще зануритися в глибини творчості. У вихідні подбайте про здоров’я. Їжте
те, що корисно, робіть прогулянки. Легкий
флірт — бальзам на душу.
БЛИЗНЮКИ (ДВІЙНЯТА)
(21.05 — 21.06)
Будь-яка можливість зійти з якоря із задоволенням буде використана. Якщо залишитеся на місці — займатиметесь різними передсвятковими клопотами або засядете в інтернеті, плідно поспілкуєтеся чи зав’яжете нові
знайомства. Наприкінці тижня можуть виникнути певні непорозуміння, але намагайтеся не
драматизувати ситуацію.
РАК (ЧИСТОВОД)
(22.06 — 22.07)
Відчуття небезпеки може схилити вас до
сумніву про дальші плани, поїздки. Вам захочеться бути вдома. Будете довіряти звичним схемам поведінки. Все залежатиме від
настрою, саме він буде керувати вашими діями. Саме цей передсвятковий тиждень може
піднести чимало різних непередбачуваних
сюрпризів.
ЛЕВ (ЗВІРОЦАР)
(23.07 — 23.08)
Великі пристрасті можуть розгорітися на

роботі чи за місцем перебування: на вас зваляться чужі обов’язки або до ваших додадуться інші, можливо, зміните умови праці. У сім’ї
ймовірні конфлікти через гроші. Щоб не зіпсувати настрою, вмійте йти на компроміс та
поступки. Уникайте контактів з неврівноваженими людьми. Деякі ваші здогади можуть виправдатися.
ПАННА (ХЛІБОНОША)
(24.08 — 23.09)
Загостриться інтуїтивне чуття у фінансових
питаннях. В особистих стосунках ситуація
складатиметься у бік повернення. Не повторюйте помилок. Триває чудовий час для прощення і сподівань, що простять вам. Краще
промовчіть, якщо маєте висловитися так, що
можете зруйнувати довіру. Не перевантажуйте себе зайвою роботою.
ТЕРЕЗИ (КАНТАР)
(24.09 — 23.10)
Якщо будете приймати виважені рішення,
період принесе багато користі. Емоції тільки
зашкодять або призведуть до якогось краху,
особливо у фінансовому сенсі. Люди, в яких
життя пов’язане з красою, естетикою, творчістю можуть розраховувати на чи не найкращий тиждень.
СКОРПІОН (ЗЕМЛЕДУХ)
(24.10 — 22.11)
Вам вистачить ентузіазму, щоб виконати
грандіозну роботу, але стосунки будуть складатися досить важко. Можливі неузгодження
і в сім’ї. Колеги та родичі будуть керуватися
власними інтересами, на їхню щирість краще
не розраховувати.
СТРІЛЕЦЬ (ЖОВНІР)
(23.11 — 21.12)
Час потребує від вас підприємливості у
вирішенні матеріальних питань. Інтуїція змусить кинути всі сили на новий об’єкт, підтягнути резерви. Можете піти на загострення та

Усміхніться
— Не можеш купити подрузі айфон?
Шукай уже з айфоном.

змінити обставини на свою користь, дотримуйтеся “золотої середини” в ситуаціях, що
склалися.
КОЗЕРІГ (ЦАПОК)
(22.12 — 20.01)
Запасіться терпінням і витримкою. Будьяка ситуація може спровокувати зрив. У ваших руках може опинитися чимало різних
варіантів і кортітиме все зробити так, як вам
до вподоби. Так ви цілком природно задовольните свої амбіції. Будьте обережні у вирішенні фінансових проблем.
ВОДОЛІЙ (ВОДОНОС)
(21.01 — 19.02)
Деякі події можуть проходити повз вас, ви
будете це відчувати, але впливати на них не
зможете. З іншого боку, таємні зв’язки, переговори за зачиненими дверима, протекція відіграватимуть важливу роль у планах. Не
дивлячись на передсвятковий тиждень, можете вирішити щось дуже важливе. Рішення
чи наміри можуть бути трохи несподіваними,
але для впровадження їх у життя треба трохи
зачекати.
РИБИ
(20.02 — 20.03)
Соціальна активність дасть сильний
імпульс. Атмосфера спілкування буде далека
від комфортної, але кращі ідеї завжди народжуються на гребені хвиль. Можливе відновлення призупинених справ. Схвилює звістка
від тих, хто далеко від вас. Може нагадати
про себе хтось з “колишніх”.

— Я обов’язково схудну до літа.
— Залишилося тільки визначитися, до
якого літа.
Підходить чоловік до дзеркала: очі —
маленькі, вуха — лопухи, на голові — залисина, ніс — картоплею, живіт — подушкою, ноги — короткі та ще й криві. Озирається, зітхаючи, на сплячу довгоногу красуню і каже:
— Це ж треба так гроші любити!
— Дівчино, скільки вам років?
— Дев’ятнадцять років і... сімдесят два
місяці.
— У тебе бувають напади лінощів?
— У мене бувають напади активності,
лінь у мене — постійна.
— Учора через мене дві жінки побилися!
— Та ну, не може бути.
— Може. Одна кричала: “Забирай його
собі!”, а інша: “Та навіщо він мені потрібен?!”.
— Зовсім я не товста! Сашко каже, що
у мене ідеальна фігура.
— Катю, він — математик. Для нього
ідеальна фігура — куля.

Виходить
з березня 1967 року.
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вміщений у №12
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16 сторінка
“Зоринка”— чудовий острівець
музики, краси та добра

П’ятниця, 3 квітня 2015 року

●●Юні таланти

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.
35 років Тернопільська дитяча хорова школа “Зоринка”
творить навколо себе полюси
музичного і культурного впливу, розширюючи коло своїх
вихованців. Це унікальний позашкільний
музичний
навчально-виховний заклад,
в якому дітей професійно
вчать хоровому співу і який
має визнання, репутацію і
славу як серед тернополян
загалом, так і серед музичної
спільноти зокрема.

“Середній” хор. Тут у них є можливість ознайомитися з правилами та
тонкощами багатоголосся, навчитися чути, відчувати музику.
Кандидатський хор – третій ступінь вокально-хорового навчання в
хоровій школі. На цьому рівні твори
виконуються осмислено по нотах,
у репертуарі з’являються твори без
супроводу на два, три і більше голосів.
Завершальний етап навчання у
школі – власне виконавська та концертна діяльність у Народній хоровій капелі “Зоринка”, куди діти приходять уже з певним досвідом,
отриманим за кілька років репетицій та занять. Тут вони потрапляють
під надійне крило Ізидора та Анжели Доскочів, з їхньою чуйною і люблячою підтримкою “зоренята” стають справжніми професіоналами
хорового співу.
Окрім співу, діти у “Зоринці” ви-

вчають елементарну теорію музики, сольфеджіо та мистецтво гри
на одному з музичних
інструментів у класах
фортепіано, скрипки,
баяну, акордеону, сопілки, бандури, ударних інструментів. За традицією, яка вже давно склалася у школі, кращі учніпіаністи залучаються до
такого непростого виду
музичної діяльності, як
концертмейстерство. У
“Зоринці” діють ансамблі скрипалів, сопілкарів,
баяністів, вокальні ансамблі. Завдяки формам
творчої роботи діти
освоюють
мистецтво
концертних виступів у
невеликому колективі,
отримують можливості більше про-

Засновник хору та хорової школи Ізидор Доскоч – випускник
оперно-симфонічного відділення
Львівської державної консерваторії
ім. Миколи Лисенка (клас Миколи
Колесси), заслужений працівник
освіти України, який працює з творчими колективами понад
50 років. Саме з його ініціативи 1980 року в Тернополі було створено хор, на
базі якого 15 серпня 1996
року відкрито хорову школу “Зоринка”. У 1988 році
хору присвоєно звання
“Зразковий художній колектив”, а 2001 року –
“Народна хорова капела”.
З 1993 року з хором
“Зоринка” працюють два
керівники – Ізидор Доскоч
та Анжела Доскоч, які в
2006 році отримали звання кращих диригентів ХХІІ
Міжнародного хорового
конкурсу ім. Бела Бартока
(Угорщина). Сьогодні в хоровій школі навчається
близько 300 дітей віком
від 6 до 17 років, серед
них більше тридцяти —
з Тернопільського району.
Ізидор Доскоч розповів, що навчальний процес
Народна хорова капела “Зоринка” з художнім керівником Анжелою
у “Зоринці” базується на
принципах системності – Доскоч виступає на авторському концерті композитора Богдани Фільц
у Тернопільській обласній філармонії. Осінь 2013 року.
від простого до складного. Оскільки в назві цього
позашкільного начального закладу є слово “хорова”, то і домінантою, покладеною в навчальну
програму школи, є хорові
дисципліни. Дітям з першого ж року навчання
(приймають у “Зоринку”
дітей віком від 6 років)
починають прищеплювати основи і правила співу
в хорі. Такий етап становлення маленьких “зоренят”, коли вони звикають,
освоюються і відкривають для себе мистецтво
співу, нехай навіть одноголосого, називається
“Молодший” хор. Після
двох років занять учні переходять на новий ступінь виконавської майстерності – у так званий,
Ансамбль скрипалів дитячої хорової школи “Зоринка”. Квітень 2013 року.

Вихованці дитячої хорової школи “Зоринка” на урочистому концерті
з нагоди випуску школи в Тернопільській обласній філармонії. Травень 2014 року.

Засновник і керівник хорової школи “Зоринка”
Ізидор Доскоч під час заняття зі своїми вихованцями.
явити себе індивідуально, спробудесяти храмах і на найбільших пловати різні форми сценічної діяльщах Венеції, Падови, Риму і Ватиканості. Провчившись щонайменше
ну, популяризуючи українське півісім років, вихованці “Зоринки”
сенне мистецтво серед європейців.
отримують свідоцтво про закінчен“Зоринка” співала в таких відомих
ня хорової школи.
на весь світ базиліках, як Святого
За останні три роки 7 випускниАнтонія Падуанського (Падова) і
ків школи здобули вищу музичноСанта Марія Маджоре (Рим), в найпедагогічну освіту, 10 випускників
більшому греко-католицькому совступили на навчання до середніх
борі Італії – храмі Святої Софії, на
спеціальних музичних закладів, зоплощі Святого Петра у Ватикані.
крема, до Тернопільського музичВисокий професіоналізм дає
ного училища ім. Соломії Крушельможливість Народній хоровій капелі
ницької, 5 випускників – до педаго“Зоринка” співпрацювати з камергічних університетів на музичноним та симфонічним оркестрами
педагогічний факультет. 8 випусТернопільської обласної філармонії,
кників хорової школи стали виклаоркестром Тернопільського обласдачами “Зоринки”.
ного академічного українського
Особливістю “Зоринки” є те, що
драматичного театру ім. Тараса
тут школа і хор – єдині поняття, які
Шевченка, з сучасними українськиуособлює Народна хорова капела
ми композиторами Богданою Фільц,
“Зоринка”. У репертуарі хору понад
Лесею Горовою, Іриною Кириліною,
сотня творів, що виконуються здеМихайлом Шухом, Ігорем Щербакобільшого акапельно, в тому числі
вим.
духовна і світська класика, обробки
Завітавши в затишне приміщенукраїнських народних пісень, пісні
ня “Зоринки”, відчуваєш ауру донародів світу, твори сучасних
бра, взаємодопомоги, підтримки,
композиторів.
яка панує як в учнівському, так і в
— Музика — найдивовижніший,
педагогічному колективах. Уже з
витончений засіб залучення підперших кроків відчувається присутростаючого покоління до добра,
ність чогось піднесеного, особливокраси та людяності, — зазначила
го. Діти, до яких у школі ставляться
художній керівник Народної хорояк до співучасників процесу творенвої капели “Зоринка” Анжела Доня, виховуються в любові до музискоч. – Хорове заняття в “Зоринки, бережливому ставленні до преці” – не урок чи репетиція, а часкрасного. Відчутно, що для Ізидора
тина життя хориста, його необхіді Анжели Доскочів, усього педагогічність. Колективна форма вокального колективу “Зоринка” – це
ного виконавства не лише розвисправа життя.
ває музичні здібності, а й формує
Заслужена артистка України
позитивні моральні якості, вихоЛеся Горова вважає, що “хорова
вує смаки учнів, підносить їхню
школа “Зоринка” – це зразок
загальну культуру. Духовне загаряскравого професіоналізму і висотовування, отримане під впливом
кого рівня дитячої хорової маймузики, міцніше, триваліше, ніж
стерності. Це один із небагатьох
те, яке дає суха моралізаторська
колективів України, який гідно
мова вчителя. Мова музики підпредставляє українську музичну
кріплює раціональний початок
культуру за кордоном на найпревпливу на сферу емоцій і почуттів.
стижніших міжнародних конкурсах
З найперших занять діти вчаться
і
фестивалях”.
Народний
не просто співати, а творити муартист України, академік, лауреат
зику. Засобами музичного мистедержавної премії ім. Тараса Шевцтва, і хорового зокрема, прагнеченка, голова Всеукраїнської мумо сформувати в дітей здатність
зичної спілки Анатолій Авдієвський
сприймати, відчувати, правильно
назвав “Зоринку” школою євророзуміти та цінувати прекрасне.
пейського рівня, а композитор, заОсобливу увагу звертаємо на розслужений діяч мистецтв України
виток творчих здібностей учнів,
Михайло Шух – “потужним бастіовчимо створювати красу в житті.
ном у Тернополі, де дітей профеЩоденною клопіткою працею насійно вчать творити справжнє мисмагаємося довести, що діти мотецтво”.
жуть усе те, що й дорослі, тільки
Найвищою нагородою за самозначно краще.
віддану багаторічну працю для пеДля того, щоб перелічити всі
дагогічного колективу школи є вдячтворчі здобутки і нагороди Народність вихованців “Зоринки” та
ної хорової капели “Зоринка”, посхвальні відгуки їхніх батьків. Ось
трібна не одна газетна шпальта.
деякі з них: “Зоринка” – це ясний
Цей дитячий колектив здобув більпромінчик добра в моїй душі і душах
ше 20-ти перемог на престижних
усієї родини”. “Тут виховують справміжнародних конкурсах у Болгарії,
жню еліту українського народу. На
Угорщині, Австрії, Німеччині, Польтлі сучасної освітньої ниви ця школа
щі, Словаччині, Чехії, Росії, Білорусі,
є справжньою Віфлеємською зоМолдові, Італії, не рахуючи перемог
рею”. “Для мене “Зоринка” – незамінний помічник у вихованні дитина регіональних та всеукраїнських
ни”. “У цій школі моя дитина навчиконкурсах. На запрошення керівнилася жити. Це не дивно, адже тут її
ків вищих та середніх музичних нане повчали – тут її виховували і плевчальних закладів “зоренята” дали
кали”.
майстер-класи в Рівному, ІваноДитяча хорова школа “Зоринка”
Франківську, Чернівцях, Южному
знаходиться у Тернополі на вулиці
Одеської області, Кишиневі, ТерноГрушевського, 2-а. Двері “Зоринки”
полі та Тернопільській області.
відчинені для всіх. Навчання безкоНа минулорічне католицьке Різдштовне. Дізнатися більше про заво “Зоринка” побувала в Італії, де
клад і умови вступу до нього можна
хористи співали літургії і давали
за телефоном 25-15-90.
концерти духовної музики в понад

