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Вдячність матерям
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“Хай не старять  
вас роки, дорогі  
мої батьки...” — 

слово про “золоте 
весілля” подружжя 

Ханасів.

Духовні роздуми  
про перше причастя.

Галина ЮРСА –  
ТРР “Джерело”. 

Фото автора.

Д
ню матері була при-
урочена виховна 
година для батьків  у 
Білецькій ЗОШ І-ІІ ст.  

Директор школи Ореста 
Мартинюк розповіла про 
досягнення учнів школи, 
педагогів. 

Перед батьками виступили лі-
карі, психологи, вчителі. Адже 
зараз для дітей і їх батьків осно-
вне завдання – успішно закінчити 
навчальний рік, провести оздо-
ровлення та всією дружною бі-
лецькою родиною зустрітися  
1 вересня. Матері у Білій раді-
ють, що їхні діти займають при-
зові місця на учнівських олімпіа-
дах різного рівня, беруть участь у 
виставках, презентаціях. У фойє 
школи були представлені  
численні речі на великодню те-
матику.

Особливо гарним був святко-
вий концерт у Білецькій ЗОШ 
І-ІІст., присвячений Дню матері. 
Звучали літературні композиції 
про маму, пісні. Не оминули і па-
тріотичну тематику. Адже війна 

на Сході не може бути поза ува-
гою навіть дітей. Після концерту 
деякі дівчатка плакали. Щирі ди-
тячі сльози за тих, хто загинув у 
зоні АТО, за їхніх матерів та ді-
тей, які назавжди втратили  
найрідніших татусів.

Поклін усім матерям, бабусям,  
молодим дівчатам,  які мріють 
про материнство. Хай доля по-
дарує їм  та їхнім дітям лише 
щасливі дні.  

Мама, материнство… Ці  сло-
ва завжди асоціюються з добро-
тою, ласкою, сонячною усміш-
кою, спокоєм,  миром. Останні 
події в  нашій державі осиротили 
тисячі жінок, матерів, відібравши 
у них найдорожче – чоловіків, 
братів, синів. Вони засмутили 
усіх нас, адже чужого горя не бу-
ває. Заплакана, не по літах по-
старіла сива мати. Таких зустрі-
чаємо у наших селах та містах, 
за таких молимося, знаходимо 
найласкавіші слова для заспоко-
єння. Хоча, який там спокій, коли 
кожного дня над головами наших 
синів та чоловіків на Сході Украї-
ни пролітають кулі та снаряди…

Напередодні Дня матері, який 
в Україні відзначають у другу не-
ділю травня, разом з першим за-
ступником голови Тернопільської 

райдержадміністрації Богданом 
Лихим, заступником голови  
райдержадміністрації Уляною 
Люлькою, заступником голови 
Тернопільської районної ради 
Романом Наконечним, Почапин-
ським сільським головою Марією 
Палигою відвідали родину  
Заплітних у Забойках, яку  у лю-
тому цього року спіткало горе. 
Вони поховали 31-річного  Дми-
тра, який загинув 28 січня від 
прямого потрапляння снаряду на 
блокпост, де проходив чергуван-
ня поблизу Дебальцевого Доне-
цької області. Не висихають за-
плакані очі матері Стефанії, ба-
бусі Фенни, сестри Оксани. Ли-
ше трирічна племінниця Хрис-
тинка нічого не розуміє. Дівчинка 
весело бавиться у  дворі, смієть-
ся усім і кожному. “Це єдина на-

ша радість, — каже  Стефанія 
Заплітна, — дивимось на неї і хо-
четься жити…”. 

А зовсім поряд у Драганівці 
проживає Тетяна  Сташків, чоло-
вік якої Ярослав загинув у зоні 
проведення АТО. Життя цієї мо-
лодої жінки захмарене тим, що 
вона доглядає 15-річного сина-
інваліда Віталія, хворого на дитя-
чий церебральний параліч. Тетя-
на сказала, що для підтримки 
сина кожного місяця потрібні ліки 
приблизно на 1 тисячу гривень. 
Жінка чекає на допомогу від Тер-
нопільського районного терито-
ріального медичного об’єднання, 
влади. Її дитину важко транспор-
тувати, тому, як  не скрутно, але 
хоч раз в місяць хлопця має 
оглядати невропатолог. 

Продовження на 5 стор.

Учні Білецької ЗОШ І-ІІ ст. — учасники урочистостей з нагоди Дня матері.

Травневі зустрічі  
з нагоди  

Дня перемоги  
над нацизмом.

Гурток 
“Відродження”  

БК с. Довжанка — 
для дітей і дорослих.

Наша 
сторінка
www.facebook.

com/PodilskeSlovo
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70 років Перемоги над нацизмом ●

Галина ЮРСА —  
ТРР “Джерело”. 
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Не військовий 
парад, а духові 

оркестри
 У день 70-ї річниці Перемоги 

над нацизмом у Європі в присут-
ності Президента, ветеранів, вої-
нів АТО, п’ятсот військових окре-
мого полку Президента України 
Петра Порошенка та 101-ї окре-
мої бригади охорони Генераль-
ного штабу Збройних сил склали 
військову присягу на вірність 
українському народові. Урочиста 
церемонія відбулася на площі 
перед Національним музеєм іс-
торії Великої Вітчизняної війни. 

Глава держави привітав при-
сутніх молодих воїнів та ветера-
нів з Днем перемоги. “У нашому 
українському календарі  9 трав-
ня,  День перемоги завжди буде 
червоним, як ці маки, що симво-
лізують пам’ять про всіх заги-
блих, — зазначив, звертаючись 
до присутніх, Президент, — але  
ми більше ніколи не святкувати-
мемо цей день за російським 
сценарієм, який передбачає хо-
лоднокровне використання Дня 
перемоги для апології експансіо-

ністської політики щодо сусідів, 
для утримання їх у своїй орбіті, 
для відродження імперії”.

За словами Президента, після 
Революції гідності, на фоні росій-
ської агресії, яка переважній 
більшості українців розкрила    
очі на справжню стратегію наших 
сусідів щодо України, виникли 
умови для того, щоби День пере-
моги відзначати в нашій  
українській системі координат.

Петро Порошенко інформував 
про започаткування нової тради-
ції. 8 травня в Україні вперше на 
державному рівні разом з усіма 
європейськими країнами відзна-
чили День пам’яті та примирен-
ня. “Щоби не забувати про жерт-
ви тієї страшної війни, в якій за-
гинуло понад півсотні мільйонів 
людей в усіх країнах світу, з яких 
майже кожен п’ятий – з України”, 
– зазначив Президент.

Петро Порошенко  підкреслив 
внесок у Перемогу УПА. “При оче-
видній провідній ролі Червоної 
армії, українських фронтів та ра-
дянських партизанських об’єднань, 
всередині України другий фронт 
боротьби з фашистськими оку-
пантами відкрила Українська По-
встанська Армія. Вона, йдучи по-
переду часу, вже тоді бачила 
Україну незалежною державою”, 
– наголосив Президент.

 Глава держави  відзначив що-
найменше шість мільйонів укра-
їнців, які воювали в лавах Черво-
ної армії, “перед Богом та історі-
єю — головні свідки кричущої 
несправедливості московського 
пропагандистського міфу, нібито 
Росія виграла б війну і без Укра-

їни”. “Ще більший цинізм – ство-
рювати нашій країні образ на-
чебто фашистської держави.  
Ясно, це робиться лише з однією 
метою – в очах власного, росій-
ського, народу обґрунтувати і ви-
правдати свій злочин, а саме – 
агресію Росії проти України”, – 
зазначив Президент.

“Ми   шануємо  ратний патрі-
отичний подвиг наших дідів і 
прадідів. І на доказ тому низько 
вклоняємося перед усіма вете-
ранами – як присутніми на цьому 
святому місці, так і перед тими, 
хто святкує на інших площах та 
вулицях України, чи хто вже не 
зміг вийти і відзначає цей день 
вдома”, – сказав Петро Поро-
шенко.

Зазначивши, що у частини 
військовослужбовців, які сьогодні 
присягають, рідні й близькі бе-
руть участь в АТО, Президент на-
звав це символом спадкоємності 
поколінь захисників Вітчизни. 
“Вірю, що військовослужбовці, 
які стоять в цьому строю, сумлін-
ною службою та відданістю Укра-
їні примножать славу своїх стар-
ших товаришів і предків”, – ска-
зав Петро Порошенко.

Глава держави ще раз наголо-
сив, що молоді призовники не 
направляються на службу в зону 
АТО. “Четверта хвиля мобілізації, 
яка нещодавно завершилася, і 
п’ята, котра щойно почалася, 
концентруються на підборі стар-
ших, досвідчених і професійних 
кадрів”, – підкреслив Петро По-
рошенко.

“Моя мрія як Президента – 
щоб наші воїни набували досвіду 

й майстерності в  
місцях постійної дис-
локації та на полігонах 
– навчальних умовах, 
наближених до бойо-
вих дій, але не на 
справжній війні”, – за-
значив Президент.

 Військові, які скла-
ли присягу, пройшли 
урочистим маршем пе-
ред Президентом – 
Верховним Головноко-
мандувачем Збройних 
сил України.

Після цього на пло-
щі розпочався марш 
військових оркестрів.  
Очолив військовий му-
зичний парад Націо-
нальний президент-
ський оркестр. До сто-
лиці України також 
прибули 5 іноземних 
військових оркестрів – 
Оркестр Сил оборони 
Естонської Республіки, 
Оркестр Збройних сил 
Литовської Республіки, 
Військовий оркестр 
Збройних сил Респу-
бліки Сербія, Показо-
вий оркестр Прикор-

донної гвардії Республіки Польща, 
Оркестр Збройних сил Йордан-
ського Хашимітського Королів-
ства, а також два волинщики з 
Великої Британії. Ввечері орке-
стри грали у парках міста. 

(за матеріалами  Прес-служби 
Президента України)

У Плотичі  
на військовому  

цвинтарі співають 
солов’ї

8 травня у Плотичі Тернопіль-
ського району  на військовому 
кладовищі відбулося вшанування 
жертв Другої світової війни. 
Зранку тут зібралося багато мо-
лоді, учні школи, громада села, 
прибули перший заступник голо-
ви Тернопільської РДА Богдан 
Лихий, заступник голови Терно-
пільської районної ради Роман 
Наконечний, інші представники 
місцевої влади. Очолювана паро-
хами села Плотича отцями Орес-
том та Богданом, процесія з хо-
ругвами рушила до кладовища. 
Зазвичай, такі місця навіюють 
смуток та печаль. А в Плотичі все 
інакше. У парку в цю травневу 
пору так співають  солов’ї  та інші 
птахи, що душа пробуджується 
до життя і віри, що смерть подо-
лана. Тут впродовж десятиліть 
відбувались святкування Дня пе-
ремоги за радянських часів, 
мітинги-реквієми за незалежної 
України. А цього року було  
особливо хвилююче дійство.  

Продовження на 3 стор.

Перемога одна на всіх

Ветерани Другої світової війни (передній план): Василь Куча, 
Іван Ґудз та Лідія Щурова у Великих Бірках. 8 травня 2015 року.

Ветеран Другої світової війни Андрій Бобелюк з художнім керівником  
будинку культури села Плотича Тетяною Заяць  

та сільським головою Плотичі Оксаною Кравець на відзначенні  
Дня пам’яті та примирення у селі Плотича. 8 травня 2015 року.

Колектив управління Державної казначейської 
служби України в Тернопільському районі щиро 
вітає з днем народження головного казначея від-
ділу бюджетних надходжень, видатків та обслуго-
вування розпорядників коштів та інших клієнтів 
Христину Степанівну ВОЛОЩУК.

Нехай Вам завжди усміхається доля,

Несуть тільки радість роки,

Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,

Хай збудуться мрії, бажання й думки.

Вітаємо! ●

Індекси споживчих  
цін у квітні 2015 року

За даними Державної служби статистики України, величина ін-
дексу споживчих цін у Тернопільській області в квітні 2015 року до 
березня 2015 року становила 117,7%, з початку року – 141,4%, в 
Україні (без урахування тимчасово окупованої території Автономної 
Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення ан-
титерористичної операції) – 114,0% та 137,1% відповідно.

Головне управління статистики у Тернопільській області.

Результати першого туру: ви-
ща ліга – Біла–Шляхтинці 2:2, 
Озерна–Плотича 0:1, Велика 
Березовиця–Великі Бірки 0:2, 
Великі Гаї–Товстолуг 0:1, 
Дубівці–Мишковичі-Велика Лука 
2:1, Грабовець–Дичків 6:0; пер-
ша ліга – Великий Глибочок–
Пронятин 2:1, Байківці–Гаї-
Шевченківські 5:3, “Динамо” 
(Ступки)–Кутківці +:– (3:0), 
Романівка–Івачів 2:2, Білоскірка–
Довжанка 10:2, Острів–Пронятин 
0:3; друга ліга – Лозова–Велика 
Лука-Мишковичі 2:1, Жовтневе–
Петриків 0:0, Ігровиця–
Товстолуг-2 2:3, Малий 
Ходачків–Залізці 2:2, Баворів–
Підгороднє 1:1, Забойки–
Смиківці 1:1.

Результати другого туру: ви-
ща ліга – Шляхтинці–Дубівці 
3:2, Велика Лука-Мишковичі–
Біла 1:0, Товстолуг–Озерна 2:0, 
Плотича–Великі Гаї 2:1, Дичків–
Велика Березовиця 3:2, Великі 
Бірки–Грабовець 1:3; перша лі-
га – Байківці–Великий Глибо-
чок 1:0, Пронятин–Гаї-

Шевченківські 2:1, Івачів–
”Динамо” (Ступки) 6:4, Кутківці–
Романівка 1:2, Прошова–
Білоскірка 3:2, Довжанка–
Острів 1:1; друга ліга – 
Петриків–Лозова 3:2, Велика 
Лука-Мишковичі-2–Жовтневе 
2:1, Залізці–Ігровиця 3:1, 
Товстолуг-2–Малий Ходачків 
4:2, Підгороднє–Забойки 0:3, 
Смиківці–Баворів 0:3.

У третьому турі (17 травня) 
зустрічаються: вища ліга – 
Дубівці–Дичків, Біла–Великі 
Бірки, Озерна–Велика Березо-
виця, Великі Гаї–Грабовець, 
Велика Лука-Мишковичі–
Товстолуг, Шляхтинці–Плотича; 
перша ліга – Великий Глибочок–
Домаморич, Гаї-Шевченківські–
Прошова, “Динамо” (Ступки)–
Білоскірка, Романівка–Острів, 
Пронятин–Кутківці, Байківці–
Івачів; друга ліга – Лозова–
Підгороднє, Жовтневе–
Смиківці, Ігровиця–Довжанка, 
Малий Ходачків–Забойки,  Ве-
лика Лука-Мишковичі-2–
Товстолуг-2, Петриків–Залізці.

Футбол ●

Стартував чемпіонат 
Тернопільського району–2015 

Великоберезовицька селищна рада повідомляє про прове-
дення громадських слухань щодо питання об’єднання територіаль-
них громад. Громадські слухання відбудуться 23 травня 2015 року 
о 16.00 год. за адресою: смт Велика Березовиця, вул. Шевченка, 2 
(приміщення Великоберезовицького будинку культури).  

Дирекції ПП “Агрон” і ФГ “Березовського” глибоко сумують з 
приводу передчасної смерті колишнього механіка підприємства 
Шугети Василя Миколайовича, який працював у сільському гос-
подарстві понад 40 років, був щирим і доброзичливим у стосунках 
з друзями та колегами, відповідальним. Колективи ПП “Агрон” і ФГ 
“Березовського” висловлюють щирі співчуття родині Шугетів, у мо-
литвах просять Господа спочинку для його душі. Вічна пам’ять.

Колектив Баворівської ЗОШ І-ІІІ ступенів глибоко сумує з при-
воду смерті колишнього вчителя математики Олійник Ніни  
Михайлівни та висловлює співчуття рідним і близьким.

Працівники культури Тернопільського району висловлюють  
щирі співчуття завідуючій бібліотекою-філією с. Скоморохи Юзві 
Аллі Василівні з  приводу непоправної втрати – смерті батька.

У райдержадміністрації ●

Тернопільська районна державна адміністрація подала клопотання 
перед Президентом України про присвоєння звання “Герой України” 
(посмертно) Гарматію Володимиру Михайловичу, жителю села 
Чернелів-Руський Тернопільського району Тернопільської області, 
який загинув у бою, проявивши мужність та героїзм під час виконан-
ня обов’язків військової служби у ході проведення антитерористичної 
операції в східних областях України.

“Пульс” ДФС: (044) 284-00-07
Завдяки “Пульсу” представники бізнесу, в тому числі і суб’єкти 

ЗЕД, мають можливість повідомити про неправомірні дії або безді-
яльність співробітників Державної фіскальної служби керівництво 
відомства та оперативно вирішити суперечливі питання, що вини-
кають не тільки у сфері адміністрування податків, а й під час здій-
снення митного контролю та митного оформлення. 

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

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 пенсій-

не забезпечення. Тел. для довідок: 53-50-72, 53-51-54.
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70 років Перемоги над нацизмом ●

Перемога одна на всіх
Продовження.
Початок на 2 стор.

Священики відслужили панахи-
ду за усіма жертвами нацизму, 
окропили свяченою водою брат-
ські могили на кладовищі  у Плоти-
чі, де знайшли вічний спокій близь-
ко 1400 військових, які загинули чи 
померли від ран під час  Другої 
світової війни.

Звертаючись до учасників вша-
нування, перший заступник голови 
Тернопільської РДА Богдан Лихий 
та заступник голови Тернопіль-
ської районної ради Роман Нако-
нечний наголосили, що сімдесяту 
весну з часу перемоги над німець-
ким нацизмом, на жаль, українці 
не можуть назвати мирною. На 
Сході України, незважаючи на ого-
лошене перемир’я, продовжують-
с я  
військові дії, які забирають життя 
українських солдатів, доброволь-
ців, мирного населення, невинних 
дітей. І ця тема затьмарює все. 
Незважаючи на мільйонні жертви 
останніх кровопролитних воєн, 
людство не почерпнуло доброго 
уроку, що треба жити в мирі з усі-
ма. Люди також не навчились ша-
нувати вклад кожного у спільну 
перемогу. Лише цього року на 
державному рівні було вшановано 
подвиг вояків УПА у спільну пере-
могу над німецьким нацизмом. 
Лише у цей день вони пліч-о-пліч з 
ветеранами радянської армії йшли 
у скорботних колонах. Російський 
імперіалізм, розв’язавши війну на 
Сході України, показав своє справ-
жнє обличчя. Не російський народ, 
а купка московських авантюристів 
ніколи не змириться, що Україна 
має бути соборною та самостій-
ною. Але вони не усвідомлюють, 
що у будь-якій війні переможців 
немає. Ціна перемоги – чис-
ленні людські жертви, поніве-
чені долі, осиротілі діти, вдо-
ви, каліки. Правда українців у 
тому, що вони борються за 
свободу на своїй Богом даній 
землі.

Про віру у примирення го-
ворила у цей день і сільський 
голова Плотичі Оксана Кра-
вець. Після цього діти поклали 
букети живих квітів на могили 
полеглих. 

День пам’яті та 
примирення у 

Великих Бірках
Спільною молитвою та по-

кладанням квітів  тернополяни  
відзначили День пам’яті та 
примирення. Біля пам’ятника 
“Материнський поклик”, що у 
Парку Слави, пом’янули усіх, 
хто поклав життя за мир та 
перемогу. Заходи відбулися 
під гаслом пам’яті та прими-
рення, символом яких є  
червоний мак. Цього дня го-
лова Тернопільської облдер-
жадміністрації Степан Барна 
вручив нагороди матерям та роди-
чам бійців, які загинули в боротьбі 
за незалежність України.

Очільник області побував на 
військовому кладовищі у Великих  
Бірках, де відбувся велелюдний 
мітинг з участю школярів, селищ-
ного голови Романа Мацелюха, 
громади селища, численних  
гостей. Степан Барна наголосив, 
що нині, як ніколи раніше, є нагода 
об’єднатися усім борцям проти 
нацизму та фашизму в роки  Дру-
гої світової війни. Адже колись їх 
роз’єднала більшовицька пропа-
ганда. А нині українці захищають 
право на європейський вибір у ві-
йні проти сепаратизму та росій-
ського  імперіалізму, який разом з 
німецьким нацизмом у 1939 році 
розпочав бойню за переділ світу, і 
сьогодні не полишив  загарбниць-
ких планів. Цьому має бути спільна 
протидія – ідеологічна, духовна та 
військова. Знання правдивої історії 
допоможе уникнути помилок, які 
коштують українському народу ба-
гато – злиденне життя громадян і, 
що найгірше, смерть найкращих  
його синів.

За традицією, що склалася у 
Великих Бірках, у День пам’яті та 
примирення, згадали поіменно 
усіх односельчан, які не поверну-
лися із поля бою Другої світової 

війни. Ведучі дійства  Віталій  
Пащин та Марія Буката розповіли 
про історичні передумови Другої 
світової війни, роль Української 
Повстанської  Армії у боротьбі з 
нацизмом та безбожним більшо-
визмом. 

Учасники Дня пам’яті та прими-
рення поклали квіти до могил ра-
дянських солдатів, офіцерів та 
українських патріотів, розстріляних 
німцями у січні 1944 року.

Володимир 
Чермошенцев — 

російський 
бандерівець

88-річний Володимир Чермо-
шенцев майже півстоліття прихову-
вав правду про своє життя. Іще 
підлітком він став вояком УПА. Для 
цього навіть “накинув” собі два ро-
ки. Володимир Чермошенцев на-
родився на Поволжі. У 33-ому   під 
час страшного голоду хлопцеві бу-
ло шість років. Рятував степ – їли 
мишей, ящірок. Батька, який  встав 
у чергу другий раз по баланду, 
вбили на очах у хлопця. Володи-
м и р  і з  
тіткою та матір’ю вирішили втекти 
до України. Та замість ситого краю 
побачили страшне – голод. Осе-
лилися у родичів з Бахчисарай-
ського району. У 1942 році  Воло-
дя йшов вулицями  Сімферополя, 
коли фашисти гнали колону моло-
ді на вокзал. Схопили і його. Ви-
везли до Німеччини. Втік, сховав-
ся у собачій будці, де жила вівчар-
ка з цуценятами. Кілька днів про-
сидів там, їв разом із собаками. 
Фашисти схопили підлітка аж біля 
Дубно. Знову збиралися відправи-
ти у табір, та полонених звільнили 
українські повстанці. Володимира, 
який розмовляв винятково росій-

ською, хлопці з УПА прийняли 
за шпигуна. Спочатку підліток 
дістав стусанів, потім його 
довго розпитували “хто і звід-
ки”.  Нарешті повірили, і ко-
мандир Дубенської сотні УПА 
Юрій Чуйковський взяв його 
своїм ординарцем. Володи-
мир Чермошенцев каже, що 
воювала УПА  зі всіма, хто 
прийшов  в Україну не з до-
бром. З радянськими війська-
ми не воювали, а лише з ен-
каведистами. Під час одного 

такого бою з НКВС і схопили Воло-
димира. Катували, вибиваючи ін-
формацію про решту бійців. Пола-
мали ребра, вибили зуби. Володи-
мир волів за краще вмерти, тому 
стійко витримав усі тортури та втік. 
Добіг аж в Крим до матері, яка вже 
кілька років оплакувала сина. Та не-
вдовзі хлопця знову затримали – за 
крадіжку винограду та ухиляння від 
служби в армії його посадили на 10 
років. Про те, що був в УПА, не ді-
зналися. Інакше – розстріляли б. 
Аж до смерті Сталіна Володимир 

валив ліс у Кіровській 
області. Коли Україна 
стала незалежною, Во-
лодимир Чермошенцев 
одним із перших зая-
вив, що готовий розпо-
вісти правду про УПА. 

З  2014 року Воло-
димир Чермошенцев 
проживає у геріатрич-
ному будинку в Петри-
кові Тернопільського 
району. У повстанця не 
залишилось нікого з ро-
дини, та і Крим, який 
став другою батьківщи-
ною, нині анексувала 
Росія. Але не почува-
ється воїн УПА, колиш-
ній в’язень сталінських 
таборів одиноким. До 
нього часто приїжджа-
ють з усієї України, адже 
Володимир Чермошен-
цев – людина-легенда. 
Дуже добре володіє 
українською. Гордиться, 
коли його називають 
бандерівцем.

18-річний 
Володимир 

Демків 
роззброював 

воїнів 
квантунської армії  

у 1945-ому 
Одноліток та тезко росіянина 

Володимира Чермошенцева — 
українець, житель Дичкова Володи-
мир Демків – герой війни з японця-
ми на Далекому Сході, який до 
пенсії працював у правоохоронних 
органах. Про Тернопіль часів Другої 
світової війни може розповідати го-
динами, адже у сімнадцять років 
допомагав у благоустрої  вулиць  
звільненого від фашистів міста. Ви-
конував важку як для юнака роботу 
– вивозив тіла загиблих людей. Ті-
шився, коли настав  день перемоги 
над нацистською Німеччиною. Але 
йому, молодому, все ж довелось 
одягнути солдатську шинель, коли 
Радянський Союз оголосив війну 
Японії. У пам’яті Володимира Дем-
кова – Чжалайнурський та Холун-
Аршайський укріплені райони япон-
ців, форсування гірського хребта 
Великий Хінган, подолання спекот-
них та безводних степів  Монголії  
та звільнення Манчжурії. 

 У ветерана хороша родина,  
надворі галасливі онуки та їх друзі. 
Дуже сумує Володимир Демків за 
дружиною, яка покинула світ п’ять 
років тому.

Ветеран стурбований подіями 
на Сході України. Ніяк не знаходить 
відповіді, як може близький сусід 
нападати та вбивати українців на їх 
власній землі. Захоплюється по-
двигом наших військових, добро-
вольців, волонтерів. А ще любить 
бджіл. Хвилюється, що багато їх 
цього року загинуло. “Не  стане 
бджіл, не буде життя і людям”, — 
по-філософськи розмірковує Воло-
димир Михайлович. Спілкуватися з 
цією людиною —  одне задоволен-
ня для душі. Адже мудрість, вива-
женість, поміркованість так потрібні 
в усі часи. 

Парох Великих Бірок о. Василь Михайлишин, голова Тернопільської ОДА Степан Барна,  
 Великобірківський селищний голова Роман Мацелюх з учасниками відзначення Дня пам’яті  

та примирення на військовому кладовищі у Великих Бірках. 8 травня 2015 року.

Заступник голови Тернопільської РДА Уляна Люлька, перший заступник 
голови Тернопільської РДА Богдан Лихий, військовий комісар Тернопіль-
ського об’єднаного міського військового комісаріату, підполковник Сергій 

Гаврилюк, заступник голови Тернопільської районної ради Роман  
Наконечний, начальник відділу культури Тернопільської РДА Андрій 

Галайко серед учасників поминальних заходів у селі Плотича.

Ветеран Другої світової війни Володимир Демків (у центрі) з сином Василем,  
майором міліції Наталею Пивоваровою, капітаном міліції Марією Луцишин,  

головою ради ветеранів органів внутрішніх справ Тернопільського району Михайлом Дреботом, 
правнуками та сусідськими дітьми. 9 травня 2015 року, с. Дичків Тернопільського району.

Ветеран УПА, колишній в’язень сталінських 
таборів Володимир Чермошенцев.



Програма телепередачП’ятниця, 15 травня 2015 року

18 травня
Понеділок 

19 травня
вівторок

20 травня
середа

21 травня
Четвер

22 травня
П’ятниця

23 травня
субота

24 травня
неділя

ут 1
Профiлактика.
14.20 Вiкно до Америки.
14.55 Казки Лiрника Сашка.
15.05 М/ф.
15.45 Утеодин з Майклом Щуром.
16.20 Книга.ua.
16.50 Д/ф “Кримськi татари:
         “Крим — наш!”
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.
21.30 Новини. Спорт.
21.50 “Подорожнi” з О. Герасимюк.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.

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”.
11.05 Т/с “Королева бандитiв”.
12.25, 13.00 “Ворожка”.
13.35, 14.10 “Слiпа”.
14.45, 15.45 “Сiмейнi мелодрами-5”.
17.10 Т/с “Моя кохана Дiла”.
20.30 “Чистоnews”.
21.00 Т/с “Моє щасливе завтра”. (2).
22.00 “Грошi”.
23.30 “МIНКУЛЬТ”.
00.10 Бойовик “Розвiдка”. (3).

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 “Таємничий острiв”.
11.10, 12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
        з Л. Каневським”.
13.15, 14.25 “Сiмейний суд”.
15.25, 16.15 “Чекай на мене”.
18.10, 19.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Сiльський учитель”.
23.10 Т/с “Завжди говори “завжди”-2”.

TV-4
ПРОФІЛАКТИКА
14.00 Міська рада інформує.
14.10 Переможний голос віруючого.
14.40 Х/ф «Інше життя, або втеча з того 
світу». (1).
16.00 Провінційні вісті.
16.10 Дитяча година.
17.00 «Розкішні мандрівки».
17.30 «Гал-кліп».
18.00 Т/с «Чужі гріхи». (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».
22.05 Х/ф «Моя вечірка». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.45 М/с “Муча луча”.
06.10, 19.15 Надзвичайнi новини.
06.55 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.10 Спорт.
09.15 Надзвичайнi новини. 
         Пiдсумки з К. Стогнiєм.
09.55, 13.20 Т/с “Смертельна сутичка”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.55, 16.20 Х/ф “Охоронець”.
16.40 Х/ф “Кiнець свiту”.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.20 Дiстало!
21.30 Свобода слова.
00.25 Х/ф “Саботаж”. (2).

стб
Профiлактика
12.00 Х/ф “Пес Барбос 
         i незвичайний крос”.
12.20 Х/ф “Самогонники”.
12.40 Х/ф “Мрiяти не шкiдливо”.
14.20 “Битва екстрасенсiв”.
16.00 “Все буде добре!”
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
18.20 “За живе!”
19.45 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
20.50 Х/ф “Ой, ма-моч-ки!”
22.35 “Детектор брехнi-7”.
23.50 “Один за всiх”.

новий канал
Профiлактика.
12.00 Єралаш.
13.15 М/ф “Динозавр”.
14.55 Х/ф “Пiрати Карибського моря: 
         Скриня мерця”.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Ревiзор.
22.25 Пристрастi за Ревiзором.
00.15 Х/ф “Любов пiд прикриттям”. (2).

канал “україна”
Профiлактика.
14.00, 15.30, 17.10 Т/с “Слiд”.
15.00, 19.00 Подiї.
18.00 Т/с “Безсмертник. 
        Вiра i правда”. (2).
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Практика”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Х/ф “Мерзла земля”. (2).

тет
06.00 Байдикiвка.
06.20 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
06.50 М/с “Машинi казки”.
07.10 М/с “Лалалупси”.
07.40 М/с “Чагiнгтон”.
08.00 Мульт MIX.
10.00 М/с “Смурфики”.
10.55 Обережно, дiти!
11.35 Т/с “Ксена — принцеса-воїн”.
12.30 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
14.10 Панянка-селянка.
16.00 Вiталька.
17.30 Т/с “Сiмейний бiзнес”.
19.00, 20.00 Т/с “Кухня”.
19.30, 20.30, 23.30 Т/с “Два 
         батька i два сина”. (2).
21.00 Країна У.
22.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
00.05 Х/ф “Австралiя”. (2).

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Усе любов’ю зміряне до дна».
10.20 «Село на нашій Україні».
10.30 «Край, в якому я живу».
10.35 «Назбиране».
10.50 «Пісні нашого краю».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Мамина школа».
12.30 «Скарби роду».
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
13.15 «Загублені у часі».
13.30 «Музичний калейдоскоп».
14.00 «Відверті діалоги».
14.55 «Духовні скарби України».
15.00 «Подорож гурмана».
15.35 «Життя на дотик».
16.00 «Вісті ТТБ».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 Д/Ф «Третя влада в Україні».
17.15 «100 шедеврів».
17.30 Д/Ф «Леся Українка у Колодяжному».
18.00 «Невигадані історії».
18.25 «Наодинці з усіма».
18.50 «Тернопіль сьогодні».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Будьте здорові».
20.00 «Урок… для батьків».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Тема дня».
21.15 «В об’єктиві ТТБ».
21.30 «На часі».
22.30 «Чаc країни».
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

Enter-фiльм
05.45, 7.40 М/ф.
07.10, 9.00 “Top shop”.
09.30 Криве дзеркало.
10.00 Х/ф “Випробувальний термiн”.
11.40 Х/ф “Джокер”.
13.20, 19.40 Т/с “Чотири танкiсти i собака”.
15.20, 21.40 Т/с “Комiсар Рекс”.
17.00 Х/ф “Життя за лiмiтом”.
18.15 Х/ф “Без страху i докору”.
23.20 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.

к1

06.00 “Богинi ефiру”.
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”.
12.20 Т/с “Дикий янгол”.
14.10 “Орел i решка. Шопiнг”.
15.00, 20.00 “Орел i решка. 
        Незвiдана Європа”.
17.10 “Звана вечеря”.
19.10 “Орел i решка”.
21.00 “КВН на бiс”.
22.00 Х/ф “У пошуках скарбiв нiбелунгiв”. 
(2).
00.20 Х/ф “Побачення моєї мрiї”. (2).

ут 1
09.00 Вiчне.
09.15, 20.00 Про головне.
10.15 “Подорожнi” з О. Герасимюк.
11.25 Д/с “Мiй новий дiм — Корея”.
11.55 Уряд на зв’язку з громадянами.
12.20 Дорогi депутати.
13.00, 18.30, 21.00 Новини.
13.20, 18.05 Час-Ч.
13.50 Казки Лiрника Сашка.
14.05 Д/ф “Загадки Норильського повстання”.
16.20 Х/ф “У нас є Папа”.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 Д/ф “Стеком i шаблею”.
21.35 Новини. Спорт.
22.00 Мiжнародний пiсенний конкурс 
Євробачення-2015. Перший пiвфiнал.

канал «1+1»
06.15 “Лото-Забава”.
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”.
11.05 Т/с “Королева бандитiв”.
12.25, 13.00 “Ворожка”.
13.35, 14.10 “Слiпа”.
14.45, 15.45 “Сiмейнi мелодрами-5”.
17.10 Т/с “Моя кохана Дiла”.
20.30 “Чистоnews”.
21.00 Т/с “Моє щасливе завтра”. (2).
22.00 “Чотири весiлля-4”.
23.35 Бойовик “Розвiдка”. (3).
00.30 Драма “Втеча з Шоушенка”. (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 “Горобини кетяги червонi”.
11.10 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
12.25 “Щастя з пробiрки”.
13.30 “Судовi справи”.
14.20 “Сiмейний суд”.
15.35, 16.15, 23.10 Т/с “Завжди 
         говори “завжди”-2”.
18.10, 19.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Сiльський учитель”.

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи». (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-Tайм.
09.30 «Розкішні мандрівки».
10.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 «Музичні делікатеси».
12.40 «Гаджет Time».
12.50 «Модна правда».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Дитячий будинок». (1).
17.00 «Розкішні мандрівки».
17.30 Культура і мистецтво.
17.45 «Компроміс».
18.00 Т/с «Чужі гріхи». (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 «Куля». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.10 Факти.
05.40, 20.20 Цивiльна оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.15 Надзвичайнi новини.
09.50 Т/с “Тринадцятий-2”.
11.55, 13.20 Т/с “Дiзнавач-2”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.30, 16.20 Т/с “Лютий”.
16.45 Т/с “Снайпери. Любов пiд прицiлом”.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
21.30 Т/с “Винищувачi”.
00.15 Х/ф “Важко бути мачо”. (2).

стб
05.35, 18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
06.10, 16.00 “Все буде добре!”
07.50, 18.25 “За живе!”
10.15 Т/с “Самара-2”.
12.05 “МастерШеф-3”.
19.50 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
20.55 Х/ф “Ой, ма-моч-ки!”
22.35 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
00.25 “Один за всiх”.

новий канал
06.10, 7.25, 7.30, 7.55 Kids Time.
06.12 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
07.27 М/с “Барбоскiни”.
07.33 М/с “Пiнгвiни Мадагаскару”.
07.57 Єралаш.
12.00 Т/с “Татусевi дочки”.
15.55, 19.00 Т/с “Воронiни”.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
20.00 Т/с “СашаТаня”.
21.00 Х/ф “Авантюристи”.
23.00 Т/с “Молодiжка-2”.

канал “україна”
06.15, 13.10, 15.30, 17.10 Т/с “Слiд”.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10, 8.10 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
10.00, 19.45 “Говорить Україна”.
11.10 Т/с “Всi скарби свiту”.
18.00 Т/с “Безсмертник. Вiра i правда”. (2).
21.00 Т/с “Практика”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Шаман-2”. (2).

тет
06.00 Байдикiвка.
06.20 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
06.50 М/с “Машинi казки”.
07.15 М/с “Лалалупси”.
07.40 М/с “Чагiнгтон”.
08.00 Мульт MIX.
10.05 М/с “Смурфики”.
10.35 М/с “Качинi iсторiї”.
10.55 Обережно, дiти!
11.20 М/ф “Барбi: Чудове Рiздво”.
12.30 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
14.10 Панянка-селянка.
16.00 Вiталька.
17.00 Т/с “Сiмейний бiзнес”.
19.00, 20.00 Т/с “Кухня”.
19.30, 20.30, 23.00 Т/с “Два батька 
        i два сина”. (2).
21.00 Країна У.
22.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
00.00 Х/ф “500 днiв лiта”. (2).

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Новини України».
10.30 «Край, в якому я живу».
10.35 «В об’єктиві ТТБ».
10.50 «Пісні нашого краю».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Будьте здорові».
12.30 «На часі».
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
13.15 «Тема дня».
13.30 «Невигадані історії».
13.55 Д/Ф «Тарас Шевченко. «Заповіт».
14.35 «Наодинці з усіма».
15.00 «Енергоманія».
15.30 Д/Ф «Леся Українка у Колодяжному».
15.55 «Мальовниче Тернопілля».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Видатні волиняни».
17.30 «Край, в якому я живу».
17.35 «Академія батьківства».
18.00 «Влада таланту».
18.30 «Крізь призму часу».
18.50 «Тернопіль сьогодні».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Зона ризику».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Тема дня».
21.15 «Мій Шевченко».
21.30 «Європа очима українця». 
22.30 «Час країни».
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

Enter-фiльм
05.45, 7.40 М/ф.
07.10, 9.00 “Top shop”.
09.30 Криве дзеркало.
10.00 Х/ф “Слово для захисту”.
11.35 Х/ф “Язичницька мадонна”.
13.05, 19.30 Т/с “Чотири танкiсти i собака”.
15.00, 21.35 Т/с “Комiсар Рекс”.
16.35 Х/ф “Земля обiтована”.
23.15 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.

к1
06.00 “Богинi ефiру”.
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”.
12.20 Т/с “Дикий янгол”.
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).

ут 1
09.00 Вiчне.
09.05 Мiжнародний пiсенний конкурс
          Євробачення-2015. Перший пiвфiнал.
11.30 Д/с “Мiй новий дiм — Корея”.
12.35 Зроблено в Європi.
13.00, 18.30, 21.00 Новини.
13.20, 18.05 Час-Ч.
13.55 Казки Лiрника Сашка.
14.25 Як ваше здоров’я?
15.30 Чоловiчий клуб. Спорт.
16.35 Х/ф “Iз життя Остапа Вишнi”.
18.15 Новини. Свiт.
19.00 Перша студiя.
19.30 ДебатиPRO.
21.35 Новини. Спорт.
22.00 Слiдство.інфо.
22.40 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.

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”.
11.05 Т/с “Королева бандитiв”.
12.25, 13.00 “Ворожка”.
13.35, 14.10 “Слiпа”.
14.45, 15.45 “Сiмейнi мелодрами-5”.
17.10 Т/с “Моя кохана Дiла”.
20.30 “Чистоnews”.
21.00 Т/с “Моє щасливе завтра”. (2).
22.00 “Iнспектор Фреймут-2”.
23.35 Бойовик “Розвiдка”. (3).
00.30 Драма “Квiти вiйни”. (3).

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 “Горобини кетяги червонi”.
11.10 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
12.25 “Щастя з пробiрки”.
13.30 “Судовi справи”.
14.20 “Сiмейний суд”.
15.35, 16.15, 23.10 Т/с “Завжди
          говори “завжди”-2”.
18.10, 19.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Сiльський учитель”.

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи». (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-Tайм.
09.30 «Розкішні мандрівки»
10.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.00 «Гал-кліп».
12.30 «Щоденник для батьків».
13.00 «Кузьма. Ти є суперстар».
14.20 Х/ф «Падіння комети». (1).
16.40 «Чарівний ключик».
17.00 «Розкішні мандрівки».
17.30 Про кіно.
17.45 «Духовні роздуми».
18.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
18.45 Міська рада інформує.
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Межа правди.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Музичні делікатеси».
22.30 Міська рада інформує.
22.40 Х/ф «Вбити президента». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
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 “Тринадцятий-2”.
11.40, 13.20, 16.40 Т/с “Снайпери. 
        Любов пiд прицiлом”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.20, 16.20 Т/с “Лютий”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
21.25 Т/с “Винищувачi”.
00.10 Х/ф “1812: Уланська балада”. (2).

стб
05.30, 16.00 “Все буде добре!”
07.00 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
08.50, 18.25 “За живе!”
10.00 Т/с “Самара-2”.
11.55 “МастерШеф-3”.
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
19.50 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
20.55 Х/ф “Ой, ма-моч-ки!”
22.35 “Давай поговоримо про секс-2”.
00.25 “Один за всiх”.

новий канал
06.10, 7.25, 7.33, 7.55 Kids Time.
06.12 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
07.30 М/с “Барбоскiни”.
07.35 М/с “Пiнгвiни Мадагаскару”.
08.00, 18.00 Репортер.
08.05 Єралаш.
12.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
14.55, 19.00 Т/с “Воронiни”.
15.55, 22.45 Т/с “Молодiжка-2”.
18.20, 0.45 Абзац!
20.00 Т/с “СашаТаня”.
21.00 Х/ф “Нереальна любов”.

канал “україна”
06.15, 13.10, 15.30, 17.10 Т/с “Слiд”.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10, 8.10 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
10.00, 19.45 “Говорить Україна”.
11.10 Т/с “Всi скарби свiту”.
18.00 Т/с “Безсмертник. Вiра i правда”. (2).
21.00 Т/с “Практика”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Шаман-2”. (2).

тет
06.00 Байдикiвка.
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 “Йоринда i Йорингель”.
12.30 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
14.10 Панянка-селянка.
16.00 Вiталька.
17.00 Т/с “Сiмейний бiзнес”.
19.00, 20.00 Т/с “Кухня”.
19.30, 20.30, 23.00 Т/с “Два батька 
        i два сина”. (2).
21.00 Країна У.
22.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
00.00 Х/ф “Чоловiк у пошуках еротики”. (3).

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Новини України».
10.30 «Крізь призму часу».
10.50 «Пісні нашого краю».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Академія батьківства».
12.15 «Мій Шевченко».
12.30 «Європа очима українця». 
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
13.15 «Тема дня».
13.30 «Влада таланту».
14.00 «Зона ризику».
15.00 «Видатні волиняни».
15.30 «Час змін».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 Д/Ф «Тарас Шевченко. «Заповіт».
17.40 «Історія одного експоната».
18.00 «7 природних чудес України».
18.15 «Дорога на Схід».
18.30 «Вінтаж».
18.50 «Тернопіль сьогодні».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Актуально».
19.45 «Своє, українське».
20.00 «Діловий ритм».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Тема дня».
21.15 «Надія є».
21.30 «На часі».
22.30 «Час країни».
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

Enter-фiльм
05.45, 7.40 М/ф.
07.10, 9.00 “Top shop”.
09.30 Криве дзеркало.
10.00 Х/ф “Життя за лiмiтом”.
11.15 Х/ф “Без страху i докору”.
12.40, 19.35 Т/с “Чотири танкiсти i собака”.
14.45, 21.30 Т/с “Комiсар Рекс”.
16.25 Х/ф “Джокер”.
18.05 Х/ф “Росiйське поле”.
23.10 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.

к1
06.00 “Богинi ефiру”.
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”.
12.20 Т/с “Дикий янгол”.
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).

ут 1
09.00 Мiжнародний пiсенний
          конкурс Євробачення-2015. Фiнал.
12.40 Хто в домi хазяїн?
13.00 Школа Мерi Поппiнс.
13.15 Хочу бути.
13.45 Музична академiя Junior.
15.15 Фольк-music.
16.20 Д/ф “Юрiй Рибчинський. Музика слiв”.
17.35 Т/с “Вiкендовi iсторiї”.
18.35 Театральнi сезони.
19.00 Х/ф “Прада i почуття”.
21.00 Новини.
21.40 Перша шпальта.
22.15 Музична весна на Першому. Молфа.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.

канал «1+1»
06.00 Мелодрама “Контракт на любов”.
07.40 М/ф.
08.05, 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”.
12.10 “Iнспектор Фреймут-2”.
13.45 Комедiя “Поворот навпаки”.
17.35 Комедiя “Неваляшка-2”.
19.30,5.20 “ТСН-Тиждень”.
21.00 “Голос країни-5”.
23.20 Бойовик “Лiга видатних 
        джентльменiв”. (2).

інтер
07.10 “Подробицi” — “Час”.
07.45 “Вдалий проект”.
08.35 “Готуємо разом”.
09.30 “Новини”.
10.00 “Орел i решка. Ювiлейний сезон”.
12.05 Т/с “I все-таки я люблю...”
18.00, 21.30 Т/с “Будинок з лiлiями”. (2).
20.00 “Подробицi тижня”.
23.50 Т/с “Турецький транзит”. (2).

TV-4
06.00 Х/ф «Поклик предків». (1).
07.30 «Про нас».
07.45, 9.45 Ранковий фітнес
08.00 Європа у фокусі.
08.40 Час-Тайм.
09.00 Повнота радості життя.
09.30 «Справжня ціна».
10.00 Дім книги.
10.15 Пряма трансляція святої літургії з 
 архікатедрального собору УГКЦ м. Тернополя.
11.40 «Духовні роздуми».
12.00 Х/ф «Підмінена королева». (1).
13.30 «Чарівний ключик».
14.00 «Сільський календар».
14.30 Межа правди.
15.30 «Про нас».
16.00 «Щоденник для батьків».
16.30 «Слідства.інфо».
17.00 Вікно в Америку.
17.20 «Слід».
17.40 «Про кіно».
18.00 Наші вітання.
19.00 Провінційні вісті. Тиждень.
19.30 Міська рада інформує.
19.40 Хіт-парад.
20.45 «Про нас».
21.00 «Гал-кліп».
21.30 Єдина країна.
22.10 Х/ф «Доля». (2).
23.45 Час-тайм.
00.00 Провінційні вісті. Тиждень.

ICTV
05.00 Факти.
05.30 М/ф “Скубi-Ду. Абракадабра-Ду”.
06.40 Х/ф “Той ще Карлосон”.
08.05 Зiрка YouTube.
09.15 Дивитися всiм!
10.20, 13.00 Т/с “Винищувачi”.
12.45 Факти. День.
18.45 Факти тижня.
20.20 Х/ф “Скарб Амазонки”.
22.35 Х/ф “Кров’ю i потом. Анаболiки”. (2).
00.45 Х/ф “Гiрко-2”. (2).

стб
06.55 “Холостяк-5”.
07.50, 11.10 Х/ф “Ой, ма-моч-ки!”
09.00 “Все буде смачно!”
09.55 “Караоке на Майданi”.
14.20 Х/ф “Подiлися щастям своїм”.
19.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
21.05 “Один за всiх”.
22.15 “Детектор брехнi-7”.
23.40 “Я соромлюся свого тiла-2”.

новий канал
06.13, 8.10 Kids Time.
06.15 М/с “Пiнгвiни Мадагаскару”.
08.13 Х/ф “Неймовiрнi пригоди кота”.
09.55 Х/ф “Авантюристи”.
11.55 Х/ф “Змiшанi почуття”.
13.45 Х/ф “Нереальна любов”.
15.15 Х/ф “З 8 березня, чоловiки”.
17.20 Х/ф “Пiрати Карибського моря: 
         На краю свiту”.
21.00 Х/ф “Пiрати Карибського моря:
          На дивних берегах”. (2).
23.50 Х/ф “Пограбування на Бейкер-стрiт”. (2).

канал “україна”
05.40 Х/ф “Уламки кришталевої туфельки”.
07.20 Подiї.
08.00 Х/ф “Продається кiшка”.
10.10 Т/с “Пiзнi квiти”.
14.00 Моє нове життя.
15.00 Т/с “Погляд з вiчностi”.
19.00 Подiї тижня.
20.00 Т/с “Погляд з вiчностi”.
23.50 Великий футбол.

тет
06.20 М/ф “Марко-Макако”.
07.30 Байдикiвка.
08.30 М/с “Смiшарики”.
09.00 Мультик з Лунтиком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
10.35 М/с “Ескiмоска”.
10.45 М/с “Мiкi Маус”.
10.55 М/с “Фiксики”.
11.05 М/ф “Вiд гвинта!”
12.45 М/ф “Барбi: Принцеса i поп-зiрка”.
14.05 Х/ф “Йоринда i Йорингель”.
15.25 Х/ф “Гарфiлд”.
16.50 М/ф “Гарфiлд-2”.
18.35 М/ф “Справжнiй Гарфiлд”.
20.00 Вiталька.
21.35 Країна У.
23.00 Даєш молодь!
00.00 Х/ф “Великий Гетсбi”.

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Подорожні замальовки».
10.30 «Край, в якому я живу».
10.35 «Словами малечі про цікаві речі».
10.50 «Пісні нашого краю».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Поклик таланту».
13.30 «Спортивні меридіани».
14.00 «Театральні зустрічі».
15.30 «У пошуках легенд».
15.40 «Думки вголос».
16.00 «Храми Поділля».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Роки і долі».
17.30 «Дива цивілізації».
18.00 «Назбиране».
18.30 «Дорогою додому».
19.00 «Музичний калейдоскоп».
19.30 «Мамина школа».
20.00 «Скарби роду».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Відверті діалоги».
21.55 «Духовні скарби України».
22.00 «Загублені у часі».
22.15 «Мальовниче Тернопілля».
22.20 «Cоло на два голоси».
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

Enter-фiльм
05.45, 7.40, 9.30 М/ф.
07.10, 9.00 “Top shop”.
10.30 Криве дзеркало.
11.00 Т/с “Народжена революцiєю”.
02.00 Своя роль.

к1
06.00 “Богинi ефiру”.
06.30 “Top Shop”.
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.20 “Рецепти щастя. Нова iсторiя”.
09.15 М/ф “Живий лiс”.
10.50 Х/ф “Дiти-шпигуни”.
12.25 “Розсмiши комiка”.
13.20 “Орел i решка. Шопiнг”.
14.20 “Орел i решка”.
16.20 Х/ф “Бiлявка з амбiцiями”.
18.10 “Вечiрнiй квартал”.
20.00 Х/ф “У пошуках бурштинової 
        кiмнати”. (2).
22.10 “КВН”.
00.10 Т/с “Красуня та чудовисько”. (2).

ут 1
09.00 Вiчне.
09.10 ДебатиPRO.
10.40 Перша студiя.
11.30 Д/с “Мiй новий дiм — Корея”.
12.15 Слiдство.інфо.
13.00, 18.30, 21.00 Новини.
13.20, 18.05 Час-Ч.
13.50 Казки Лiрника Сашка.
14.15 Музична академiя Junior.
15.55 Надвечiр’я...
16.55 Свiтло.
17.35 Чоловiчий клуб.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 Д/с “Сага старовинної пущi”.
20.00 Про головне.
21.35 Новини. Спорт.
22.00 Мiжнародний пiсенний конкурс 
Євробачення-2015. Другий пiвфiнал.

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”.
11.05 Т/с “Королева бандитiв”.
12.25, 13.00 “Ворожка”.
13.35, 14.10 “Слiпа”.
14.45, 15.45 “Сiмейнi мелодрами-5”.
17.10 Т/с “Моя кохана Дiла”.
20.30 “Чистоnews”.
21.00, 22.00 Т/с “Моє щасливе завтра”. (2).
23.00 “Право на владу-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 “Її серце”.
11.10 Д/с “Слiдство вели...” 
        з Л. Каневським”.
12.25 “Щастя з пробiрки”.
13.25 “Судовi справи”.
14.20 “Сiмейний суд”.
15.35, 16.15, 23.10 Т/с “Завжди 
        говори “завжди”-2”.
18.10, 19.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Сiльський учитель”.

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи». (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-Tайм.
09.30 «Розкішні мандрівки».
10.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 Програма «Формула здоров’я».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Диявольський вітер». (1).
17.00 «Розкішні мандрівки».
17.30 «Музичні делікатеси».
18.00 Т/с «Чужі гріхи». (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 «Компроміс».
22.35 Х/ф «Зло». (2).
00.15 Час-Tайм.

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 “Тринадцятий-2”.
11.40, 13.20, 16.40 Т/с “Снайпери.
         Любов пiд прицiлом”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.20, 16.20 Т/с “Лютий”.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.20 Iнсайдер.
21.30 Т/с “Винищувачi”.
00.15 Х/ф “Ржевський проти Наполеона”. (2).

стб
06.05, 18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
06.40, 16.00 “Все буде добре!”
08.20, 18.30 “За живе!”
09.40 Т/с “Самара-2”.
11.20 “МастерШеф-3”.
19.55 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
20.55 Х/ф “Ой, ма-моч-ки!”
22.35 “Я соромлюся свого тiла-2”.
00.25 “Один за всiх”.

новий канал
06.10, 7.25, 7.33, 7.55 Kids Time.
06.12 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
07.30 М/с “Барбоскiни”.
07.35 М/с “Пiнгвiни Мадагаскару”.
08.00, 18.00 Репортер.
08.05 Єралаш.
12.00 Т/с “Татусевi дочки”.
14.55, 19.00 Т/с “Воронiни”.
15.55, 23.00 Т/с “Молодiжка-2”.
18.20 Абзац!
20.00 Т/с “СашаТаня”.
21.00 Х/ф “З 8 березня, чоловiки”.

канал “україна”
06.15, 13.10, 15.30, 17.10 Т/с “Слiд”.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10, 8.10 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
10.00, 19.45 “Говорить Україна”.
11.10 Т/с “Всi скарби свiту”.
18.00 Т/с “Безсмертник. Рай там, де ти”. (2).
21.00 Т/с “Практика”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Шаман-2”. (2).

тет
06.00 Байдикiвка.
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 “Принц-жабеня”.
12.30 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
14.10 Панянка-селянка.
16.00 Вiталька.
17.00 Т/с “Сiмейний бiзнес”.
19.00, 20.00 Т/с “Кухня”.
19.30, 20.30, 23.00 Т/с “Два батька 
          i два сина”. (2).
21.00 Країна У.
22.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
00.00 Х/ф “Етюди втрьох”. (3).

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Новини України».
10.30 «Край, в якому я живу».
10.35 «Надія є».
10.50 «Пісні нашого краю».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Вінтаж».
12.15 «Історія одного експоната».
12.30 «На часі».
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
13.15 «Тема дня».
13.30 Д/Ф «Тарас Шевченко. «Заповіт».
14.10 «Скарби музеїв Полтавщини».
14.45 «Актуально».
15.00 «Фабрика ідей».
15.30 «Розмова без нотацій».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «ПрофStyle».
17.15 «Сіль у стравах».
17.25 «Невигадані історії».
18.00 «Зелений Бум».
18.30 «Думки вголос».
18.45 Телезамальовка
18.50 «Тернопіль сьогодні».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Що робити?»
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Тема дня».
21.15 «Армія нескорених».
21.30 «Уряд на зв’язку з громадянами».
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 Криве дзеркало.
11.00 Х/ф “Земля обiтована”.
13.50, 20.25 Т/с “Чотири танкiсти i собака”.
15.45, 21.35 Т/с “Комiсар Рекс”.
17.25 Х/ф “В останню чергу”.
18.55 Х/ф “Язичницька мадонна”.
23.15 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.

к1
06.00 “Богинi ефiру”.
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”.
12.20 Т/с “Дикий янгол”.
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).

ут 1
09.00 Вiчне.
09.05 Мiжнародний пiсенний 
   конкурс Євробачення-2015. Другий пiвфiнал.
11.35 Д/с “Мiй новий дiм — Корея”.
12.05, 20.00 Про головне.
13.00, 18.30, 21.00 Новини.
13.20 Час-Ч.
13.55 Казки Лiрника Сашка.
14.30 Як це?
15.20 Вiра. Надiя. Любов.
16.25 Музичне турне.
17.35 Театральнi сезони.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 Т/с “Вiкендовi iсторiї”.
21.35 Новини. Спорт.
22.00 Перша студiя.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.

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”.
11.05 Т/с “Королева бандитiв”.
12.25, 13.00 “Ворожка”.
13.35, 14.10 “Слiпа”.
14.45, 15.45 “Сiмейнi мелодрами-5”.
17.10 Т/с “Моя кохана Дiла”.
20.20 “Мультибарбара-2015”.
21.00 “Вечiрнiй Київ-2015”.
23.00 “Свiтське життя”.
00.05 Драма “Волл-стрiт. Грошi не сплять”. (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 “Дiм для двох”.
11.10 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
12.25 “Щастя з пробiрки”.
13.25 “Судовi справи”.
14.20 “Сiмейний суд”.
15.35, 16.15 Т/с “Завжди говори “завжди”-2”.
18.10 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Чорне дзеркало”.
23.30 Т/с “Чемпiони з пiдворiття”. (2).

TV-4
06.00 Т/с «Чужі гріхи». (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 «Розкішні мандрівки».
10.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 «Гал-кліп».
12.40 «Етнографія і фольклор».
13.00 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Золотошукачі». (1).
17.00 «Розкішні мандрівки».
17.30 «Гаджет Time».
17.40 «Модна правда».
18.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.10 «Погляд зблизька».
20.40 «Слід».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Духовні роздуми».
22.35 Х/ф «Останній подих». (2).
00.15 Час-Tайм.

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 “Тринадцятий-2”.
11.40, 13.20, 16.40 Т/с “Снайпери. 
          Любов пiд прицiлом”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.20, 16.20 Т/с “Лютий”.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.20 Антизомбi.
21.30 Дизель-шоу.
22.55 Х/ф “Наша Russia. Яйця долi”. (2).
00.40 Х/ф “Ржевський проти Наполеона”. (2).

стб
06.15 Х/ф “Дiти понедiлка”.
07.55 Х/ф “Павутина бабиного лiта”.
09.50 Т/с “Приватне замовлення”.
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
18.45 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
20.00, 22.45 “Холостяк-5”.

новий канал
06.10, 7.25, 7.33, 7.55 Kids Time.
06.12 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
07.30 М/с “Барбоскiни”.
07.35 М/с “Пiнгвiни Мадагаскару”.
08.00, 18.00 Репортер.
08.05 Єралаш.
12.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
14.55, 19.00 Т/с “Воронiни”.
15.55 Т/с “Молодiжка-2”.
18.20 Абзац!
20.00 Т/с “СашаТаня”.
21.00 Х/ф “Змiшанi почуття”.
22.50 Х/ф “Чоловiк з гарантiєю”. (2).

канал “україна”
06.15, 13.10, 15.30, 17.10 Т/с “Слiд”.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10, 8.10 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
10.00, 19.45 “Говорить Україна”.
11.10 Т/с “Всi скарби свiту”.
18.00 Т/с “Безсмертник. Рай там, де ти”. (2).
21.00 Спiвай як зiрка.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Шаман-2”. (2).

тет
06.00 Байдикiвка.
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 “Бременськi музиканти”.
12.30 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
14.10 Панянка-селянка.
16.00 Вiталька.
16.50 Т/с “Сiмейний бiзнес”.
18.20 Х/ф “Фантастичний мiстер Лис”.
20.00 М/ф “Унiверситет монстрiв”.
22.00 Х/ф “500 днiв лiта”. (2).
00.00 Х/ф “Спляча красуня”. (3).

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Новини України».
10.35 «ПрофStyle».
10.50 «Пісні нашого краю».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Невигадані історії».
12.30 «Армія нескорених».
12.45 «Тема дня».
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
13.15 Д/Ф «Тарас Шевченко. «Заповіт».
14.00 «Що робити?»
15.00 «Скарби музеїв Полтавщини».
15.25 «Край, в якому я живу».
15.30 Д/Ф «Третя влада в Україні».
15.40 «Думки вголос».
15.55 «Мальовниче Тернопілля».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Смакота».
17.15 «Так було».
17.30 «Слово має народний депутат».
17.50 «Мальовниче Тернопілля».
17.55 Погода. Анонси.
18.00 «Учнівський щоденник».
18.15 «Музеями Тернопілля».
18.30 «Слід».
18.50 «Тернопіль сьогодні».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Актуально».
19.45 «Просто неба».
20.00 «Удосвіта».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Захисник Вітчизни рятувальник».
21.30 «На часі».
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”.
11.05, 11.35 Криве дзеркало.
12.00 Х/ф “В останню чергу”.
13.30 Т/с “Росiйське поле”.
15.05 Т/с “Чотири танкiсти i собака”.
16.15, 21.30, 22.20 Т/с “Комiсар Рекс”.
17.55 Х/ф “Якби я був начальником”.
19.10 Х/ф “Подвиг Одеси”.
23.10 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.

к1
06.00 “Богинi ефiру”.
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”.
12.20 Т/с “Дикий янгол”.
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”.
00.10 “Розсмiши комiка”.

ут 1
09.15 Перша студiя.
10.00 Зроблено в Європi.
10.20 Нотатки на глобусi.
11.00 Книга.ua.
11.30 Музична академiя Junior.
12.35 Д/ф “Шiсть ярдiв грацiї”.
13.05 Свiтло.
14.15 “Вiват Король”. Концертна 
        програма Рибчинського.
16.40 Чоловiчий клуб. Спорт.
17.45 Чоловiчий клуб.
18.20 Кращий спортсмен року.
21.00 Новини.
21.30 Утеодин з Майклом Щуром.
22.00 Мiжнародний пiсенний 
         конкурс Євробачення-2015. Фiнал.

канал «1+1»
06.00 “Грошi”.
07.10, 19.30 “ТСН”.
08.00, 8.30 М/с “Качинi iсторiї”.
08.55 “Маша i ведмiдь”.
09.30 “Свiтське життя”.
10.35 Мелодрама “Нехай говорять”.
14.20 “Вечiрнiй Київ-2015”.
16.25, 21.20 “Вечiрнiй квартал у Буковелi”.
18.30 “Розсмiши комiка”.
20.15 “Українськi сенсацiї”.
23.20 “Концерт Тiни Кароль 
         “Я все ще люблю”.

інтер
07.00 “Увага, черепаха!”
08.45 “Школа доктора Комаровського”.
09.30 Т/с “Сiльський учитель”.
18.00, 20.30 Т/с “Будинок з лiлiями”. (2).
20.00 “Подробицi”.
22.50 Т/с “Турецький транзит”. (2).

TV-4
06.00 Європа у фокусі.
06.30 «Про нас».
06.45, 9.15 Ранковий фітнес.
07.00 Провінційні вісті.
07.35 Х/ф «Поклик предків». (1).
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Bon appetit».
10.00 Вікно в Європу. Сильні разом.
10.30 Блага звістка з Р. Реннером.
11.00 «Компроміс».
11.15 «Про нас».
11.30 Зміни свій світ.
12.00 Європа у фокусі.
12.30 Х/ф «Тільки після вас». (1).
14.30 «Щоденник для батьків».
15.00 Х/ф «Підмінена королева». (1).
16.20 «Гаджет Time».
16.30 Дім книги.
17.00 Хіт-парад.
18.00 Наші вітання.
19.00 Єдина країна.
19.30 «Музичні делікатеси».
20.10 «Соло».
21.00 Х/ф «Пам’ятай про мене». (1).
23.00 «Про кіно».
23.30 Єдина країна.
00.10 Час-Тайм.

ICTV
05.05 Х/ф “Той ще Карлосон”.
06.25 Антизомбi.
07.15 Дiстало!
08.10 Цивiльна оборона.
09.10 Iнсайдер.
10.10, 13.00, 20.05 Т/с “Чорнi кiшки”.
12.45 Факти. День.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
        Пiдсумки з К. Стогнiєм.
22.55 Х/ф “Гiрко-2”. (2).
00.50 Х/ф “Наша Russia. Яйця долi”. (2).

стб
06.25 Х/ф “Мiмiно”.
08.00 “Караоке на Майданi”.
09.00 “Все буде смачно!”
10.50 Х/ф “За двома зайцями”.
12.15 Х/ф “Москва-Лопушки”.
14.10 Т/с “Коли ми вдома”.
15.45 “Холостяк-5”.
18.00 Х/ф “Подiлися щастям своїм”.
22.25 Х/ф “Операцiя “И”
        та iншi пригоди Шурика”.
00.25 “Давай поговоримо про секс-2”.

новий канал
06.00, 7.53 Kids Time.
06.03 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”.
07.55 Уральськi пельменi.
10.00 Ревiзор.
13.20 Пристрастi за Ревiзором.
15.10 Т/с “СашаТаня”.
19.10 Х/ф “Неймовiрнi пригоди кота”.
21.00 Х/ф “Пiрати Карибського моря: 
         На краю свiту”.
00.20 Х/ф “П’ята влада”. (2).

канал “україна”
07.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15 Т/с “Вдiвець”.
10.00 Зоряний шлях. Субота.
11.00 Т/с “Поклич, i я прийду”.
15.20 Х/ф “Уламки кришталевої туфельки”.
17.15 Т/с “Пiзнi квiти”.
19.40 Т/с “Пiзнi квiти”.
22.00 Х/ф “Продається кiшка”.
00.10 Т/с “Василiса”. (3).

тет
06.20 Х/ф “У пошуках капiтана Гранта”.
07.30 Байдикiвка.
08.30 М/с “Смiшарики”.
09.00 Мультик з Лунтиком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
10.35 М/с “Ескiмоска”.
10.45 М/с “Мiкi Маус”.
10.55 М/с “Фiксики”.
11.05 М/ф “Марко-Макако”.
12.30 М/ф “Вiд гвинта!”
14.00 Х/ф “Принц-жабеня”.
15.20 М/ф “Справжнiй Гарфiлд”.
16.50 Х/ф “Гарфiлд”.
18.10 М/ф “Гарфiлд-2”.
20.00 Вiталька.
21.35 Країна У.
23.00 Даєш молодь!
00.00 Х/ф “Генсбур. Кохання хулiгана”. (2).

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Новини України».
10.30 «Край, в якому я живу».
10.35 «Учнівський щоденник».
10.50 «Пісні нашого краю».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Музеями Тернопілля».
12.15 «Актуально».
12.30 «На часі».
13.00 «Смакота».
13.20 «Слід».
13.40 «Живе багатство України». 
14.00 «Сторінками історії».
14.30 «Звірі у квартирі».
14.50 Д/Ф «Тарас Шевченко. «Заповіт».
15.30 «Абетка здоров’я».
16.00 «Словами малечі про цікаві речі».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Театральні зустрічі».
18.35 «Мальовниче Тернопілля».
18.40 «Думки вголос».
19.00 «Панорама подій».
19.30 «Подорожні замальовки».
20.00 «Спортивні меридіани».
20.15 «Храми Поділля».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Панорама подій».
21.30 «Поклик таланту».
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.
12.30 Х/ф “Якби я був
          начальником”.
13.45 Х/ф “Подвиг Одеси”.
16.10 Т/с “Народжена революцiєю”.

к1
06.00 “Богинi ефiру”.
06.30 “Top Shop”.
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 “Звана вечеря”.
11.00 “Рецепти щастя. Нова iсторiя”.
12.00 Х/ф “Дiти-шпигуни”.
13.30 “Файна Юкрайна”.
14.20 “Орел i решка”.
17.10 “Орел i решка. Шопiнг”.
18.10 Х/ф “Бiлявка з амбiцiями”.
20.00 Х/ф “Бруднi танцi-2:
         Гаванськi ночi”.
21.50 “КВН”.
00.10 Т/с “Красуня та чудовисько”. (2).

4-9

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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Беручи до уваги заяву кому-
нального підприємства “Аква-
Сервіс” про намір скоригувати 
діючі на момент звернення та-
рифи на послуги з водопоста-
чання та водовідведення у роз-
мірі не нижче економічно  
обґрунтованих витрат та відпо-
відні калькуляції витрат (лист 
№277 від “22” квітня 2015 р.), 
керуючись пп.2 п.”а”, пп.2 п.“б” 
ст.28, ст.40, п.6 ст.59 Закону 
України “Про місцеве самовря-
дування в Україні”, п.2 ч.1 ст.7, 
ст.31, ч.5 ст.32 Закону України 
“Про житлово-комунальні по-
слуги”, ст. ст. 5, 13 Закону 
України “Про питну воду та 
питне водопостачання”, прави-
лами “Порядку доведення до 
споживачів інформації про пе-
релік житлово-комунальних по-
слуг, структуру цін/тарифів, 
зміну цін/тарифів з обґрунту-
ванням її необхідності та про 
врахування відповідної позиції 
територіальних громад” за-
твердженого наказом Міністер-
ства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-
комунального господарства 
України від 30.07.2012, № 390, 
правилами Порядку формуван-
ня тарифів на централізоване 
водопостачання та водовідве-
дення, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України 
від 01.06.2011 р., №869; нака-
зом Мінекономрозвитку від 
14.08.2013 р., №967 “Про пи-
тання надання висновків щодо 
розрахунків економічно обґрун-
тованих планованих витрат під 
час формування цін (тарифів) 
на товари, роботи і послуги, 
щодо яких запроваджено дер-
жавне регулювання цін (тари-
фів)”, з метою приведення та-
рифів до розміру економічно 
обґрунтованих витрат на на-
дання послуги з централізова-
ного водопостачання та водо-
відведення, враховуючи п.8 рі-
шення  виконавчого комітету  
№ 67  від 13.08.2013 року “Про  
встановлення  тарифів  на по-
слуги  з  централізованого  во-
допостачання та водовідведен-
ня, які  надаються КП “Аква-
Сервіс” в  селищі  Велика  Бе-
резовиця”, виконавчий  комітет 
селищної ради вирішив:

1. Встановити нові (скориго-
вані) тарифи на послуги з цен-
тралізованого водопостачання  
та  водовідведення, що нада-
ються комунальним підприєм-
ством “Аква-Сервіс”, відповід-
но до наданих підприємством  
розрахунків: тариф на послуги 
з водопостачання для населен-
ня, бюджетних організацій та 
інших споживачів (за 1 куб. м) 
— 3,72 грн. (з ПДВ ); тариф на 
послуги з водовідведення для 
населення, бюджетних органі-
зацій та інших споживачів (за 1 
куб. м) — 8,17 грн. (з ПДВ);

2. Зобов’язати комунальне 
підприємство Великоберезо-
вицької  селищної ради “Аква-
Сервіс” забезпечувати абонен-
тів  смт Велика Березовиця  
питною водою з дотриманням  
якісних показників відповідно 
до державного стандарту.

3. У разі ненадання послуг 
або надання їх не в повному 
обсязі, зниження якості, зокре-
ма відхилення їх кількісних та 
якісних показників від норма-
тивних, виконавець проводить 
перерахунок розміру плати за 
фактично надані послуги в по-
рядку встановленому      Поста-
новою Кабінетом Міністрів 
України № 151 від 17 лютого 
2010 р.

4. Надати право комунально-
му підприємству Великобере-
зовицької селищної ради “Акв- 
Сервіс” коригувати тарифи під 
час зміни складових витрат 
(зміни цін на електроенергію, 
ПММ, рівня мінімальної заро-
бітної плати, оподаткування) з 
погодженням виконавчого комі-
тету в установленому порядку.

5. Зобов’язати комунальне 
підприємство Великоберезо-
вицької селищної ради “Аква-
Сервіс” надавати засновнику 
підприємства щомісячні, квар-
тальні, річні звіти про рівень 
витрат, показники ефективнос-
ті його діяльності.

6. Дане рішення оприлюдни-
ти згідно з вимогами чинного 
законодавства.

 
В. о. Великоберезовицького 

селищного голови 
О. П. ЧУРА.

Оголошення ●

Проект рішення  
від 7 травня 2015 року № 29

Про коригування тарифів на послуги з водопостачання
та водовідведення, які надає КП “Аква-Сервіс”

Острівська сільська рада повідомляє про проведення громад-
ського  обговорення щодо  утворення Острівської сільської терито-
ріальної громади та добровільного об’єднання територіальної гро-
мади села Острів Тернопільського району Тернопільської області і  
територіальних громад сіл Тернопільського району, Тернопільської 
області: Петриківської сільської ради (село Петриків), Мишковиць-
кої сільської ради (село Мишковичі); Буцнівської сільської ради 
(село Буцнів, село Серединки); Великолуцької сільської ради (село 
Велика Лука, село Хатки); Миролюбівської сільської ради (село Ми-
ролюбівка, село Лучка); Настасівської сільської ради (село Наста-
сів); Йосипівської сільської ради (село Йосипівка); Мар’янівської 
сільської ради (село Мар’янівка). Громадські слухання з питань  
обговорення Закону України “Про добровільне об’єднання терито-
ріальних громад” з обговоренням пропозиції утворення Острівської 
сільської територіальної громади і об’єднання вищезазначених сіл 
відбудеться у приміщенні сільського клубу села Острів за адресою: 
вул. Кордуби, 100 (с. Острів) 24 травня 2015 року о 13 год. Пропо-
зиції (зауваження) на громадське  обговорення подаються до Ост-
рівської сільської ради (с. Острів вул. Кордуби, 63). Кінцевий термін  
подання пропозицій (зауважень) на громадське обговорення: до 9 
год. 22 травня 2015 року.

 
Острівський сільський голова Б. П. ПІЩАТІН.

Острівська сільська рада Тернопільського району  
(вул. Кордуби, 63) проводить конкурс суб’єктів оціночної діяльності 
на проведення експертної оцінки земельної ділянки площею 0,2330 
га землі житлової та громадської забудови (для обслуговування ви-
купленого приміщення котельні з реконструкцією під ремонтну 
майстерню медтехніки та комп’ютерного обладнання (оргтехніки) в 
межах населеного пункту). Документи приймають у приміщенні 
сільської ради. Довідка за тел. 29-17-75.

Острівський сільський голова Б. П. ПІЩАТІН.

Байковецька сільська рада проводить громадське обговорен-
ня “Містобудівної документації детального плану території житлової 
забудови на масиві Гаї Ходорівські в с. Байківці Тернопільського 
району”.

Громадське слухання відбудеться 16 червня 2015 р. о 16 годині 
в приміщенні Байковецької сільської ради за адресою: Тернопіль-
ська обл., Тернопільський р-н, с. Байківці, вул. С. Стрільців, 43.

Байковецький сільський голова А. Р. КУЛИК.

Продовження.
Початок на 1 стор.

12 травня  перший заступник 
голови Тернопільської райдержад-
міністрації Богдан Лихий, заступ-
ник голови Тернопільської РДА 
Уляна Люлька, в.о. директора ра-
йонного центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді Оксана 
Яріш зустрілися з матір’ю, син якої 

загинув під час бойових дій про-
ведення АТО — Оксаною Гарматій, 
жителькою села Чернелів-Руський, 
подякували за материнську  відда-
ність, неоцінений внесок у вихо-
ванні гідного захисника України. 
Тернопільська РДА підготувала та 
подала документи щодо присвоєн-
ня звання Героя України (посмерт-
но) Володимиру Гарматію. Також 
відбулася  зустріч з Марією Віти-

шин із Великої Березовиці, син 
якої загинув під час АТО.

Гості з Тернопільської РДА та 
районної ради, соціальних служб 
навідались до осель колишніх 
зв’язкових УПА Надії Гавдьо з Ко-
зівки, Надії Лазути з Мишкович, 
Мирослави Стебельської з Прошо-
ви, а також привітали зі 100-річним 
ювілеєм Юлію Іванівну Барник із 
Забойок.   

Вдячність матерям

Перший заступник голови Тернопільської РДА Богдан Лихий, заступник голови  
Тернопільської РДА Уляна Люлька, заступник голови Тернопільської районної ради  

Роман Наконечний привітали з Днем матері жительку с. Драганівка,  
дружину загиблого учасника АТО Ярослава Сташківа Тетяну.

100-літню жительку села Забойки Юлію Іванівну Барник вітають заступник  
голови Тернопільської РДА Уляна Люлька, начальник відділу з призначення 

пенсій управління Пенсійного фонду України в Тернопільському районі Любов 
Гуменна, Почапинський сільський голова Марія Палига та односельчани.

Дружина отця-капелана Віталія Кестера Наталія роздає футболки переміщеним  
особам із окупованої території Донецької області в таборі для переміщених осіб  
у м. Костянтинівка. Футболки від Тернопільської районної організації Товариства  

Червоного Хреста України на Донеччину привезла волонтер Світлана Василівна Гоч.

Фотоінформація  ●



П’ятниця, 15 травня 2015 року6 Суспільство
Людина і її справа ●

Андрій 
ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 

Фото автора.

9 травня українці  
відзначили 70-ту  
річницю Перемоги 
над нацистським ре-
жимом. Особливим 
цей день є для вете-
ранів Другої світової 
війни – безпосеред-
ніх свідків воєнного 
лихоліття, які сповна 
відчули жахіття 1939-
1945 років, і яких із 
кожним роком зали-
шається щоразу мен-
ше... 

7 травня завідуючий 
хірургічним відділенням 
Тернопільського район-
ного територіального ме-
дичного об’єднання, де-
путат Тернопільської ра-
йонної ради Володимир 
Лісовський і Ростислав 
Нищота, який очолював 
хірургічне відділення Тер-
нопільської районної лі-
карні в 1993-2005 роках, 
привітали з ювілеєм Пе-
ремоги жителя села Пло-
тича Тернопільського ра-
йону, ветерана Другої 
світової війни Андрія Бо-
белюка. 

З 1963 до 1985 року 
Андрій Бобелюк був завід-
уючим хірургічним відді-
ленням Тернопільської ра-
йонної лікарні, десять ро-
ків перебував на чолі 
Тернопільської районної 
організації Всеукраїн-
ського об’єднання вете-
ранів.

Окупанти тримали в облозі се-
ло Москалівку на Лановеччині, де 
90 років тому народився Андрій 
Бобелюк, до 5 березня 1944 ро-
ку. Через місяць близько 400 міс-
цевих мешканців мобілізували до 
війська. Серед них був і Андрій 
Петрович. Майже місяць зовсім 
юних хлопців везли у «товарня-
ках» до Красноярського краю на 
навчання. Після цього у вересні 
1944 року вони вирушили у Схід-
ну Прусію. Там Андрій Петрович у 
складі 3-го Білоруського фронту 
під керівництвом генерала армії 
Черняховського отримав бойове 
хрещення. 

Андрій Бобелюк пройшов крізь 
пекло війни. Був рядовим солда-
том, піхотинцем, мінометником, 
кулеметником, зв’язковим. Із тре-
петом ветеран згадує 8 травня 
1945 року, коли закінчилася війна, 
і можна було сповна насолодити-
ся смаком свободи і життя. Тоді 

Андрій Петрович мав звання єф-
рейтора.

Однак після перемоги солдат 
ще не скоро повернувся до бать-
ківського порогу, відслуживши три 
роки у війську в Білорусі. З нетер-
пінням чекав зустрічі з ріднею. 
Вперше після довгої розлуки зу-
стрівся з мамою на Святвечір 1947 
року, коли отримав десять днів 
солдатської відпустки. Лише через 
рік повернувся додому назавжди.

У вересні 1948 року хлопець 
вступив у Кременецьке 
фельдшерсько-акушерське учи-
лище, яке закінчив із червоним 
дипломом. Саме там майбутній 
медик познайомився з дружиною 
Катериною, з якою прожив душа 
в душу більше шістдесяти років. 
Після училища Андрій Бобелюк 
навчався у Львівському медично-
му інституті. Здобувши вищу осві-
ту, працював хірургом у Плотиць-
кій лікарні, 26 років був районним 

хірургом. У 70-их роках деякий 
час виконував обов’язки головно-
го лікаря Тернопільської районної 
лікарні. Андрій Бобелюк не зали-
шав лікарську практику навіть на 
заслуженому відпочинку – з 1986 
до 2009 року працював ортопе-
дом Тернопільської центральної 
районної лікарні. За півсотню ро-
ків професійної діяльності Андрій 
Петрович отримав тисячі подяк 
від пацієнтів та їхніх родичів.

9 травня – особливе свято для 
родини Бобелюків. Щороку цьо-
го дня до Андрія Петровича при-
їжджають на гостину син Леонід 
із дружиною Лілією і сином 
Лук’яном. Ветеран не перестає 
дякувати Всевишньому за те, що 
допоміг йому пройти крізь вогонь 
і залишитися живим, наголошує, 
що будь-яка війна завершується 
перемогою. Низький уклін Вам, 
Андрію Петровичу, за подарова-
не майбутнє!

Той, хто пройшов 
крізь вогонь

 Завідуючий хірургічним відділенням ТРТМО Володимир Лісовський  
(ліворуч) і колишній завідуючий хірургічним відділенням Тернопільської 

районної лікарні Ростислав Нищота (справа) привітали з 70-ою річницею  
Перемоги над нацистським режимом ветерана Другої світової війни, 
колишнього лікаря-хірурга, жителя села Плотича Андрія Бобелюка. 

Андрій Бобелюк із сином Леонідом, невісткою Лілією та внуком Лук’яном.

Передплата-2015
Передплатна ціна на газету  

“Подільське слово”  
на ІІ півріччя 2015 року

Для населення (індекс 61357): 
на 6 місяців — 50,79 грн.;
Для організацій (індекс 23491): 
на 6 місяців — 59,79 грн. 

Україночки з Білої Тернопільського району:  
Анастасія Чорномаз, Катерина Гримак, Діана Худоб’як.

Фото Галини ЮРСИ.   

Василь ЛАБАЙ, 
Західний регіональний 

 медіа-центр Міністерства 
оборони України. 

Фото автора.

8 травня, у День пам’яті і при-
мирення, військовослужбовці Тер-
нопільського гарнізону відвідали 
ветеранів Другої світової війни, які 
через поважний вік або хворобу 
вже не в силі прийти на Пагорб 
Слави та зустрітися зі своїми бо-
йовими побратимами. До героїв-
визволителів завітали начальник 
Тернопільського гарнізону полков-
ник Володимир Катинський та за-
ступник Тернопільського обласно-
го військового комісара підпол-
ковник Андрій Миськів. Офіцери 
української армії привітали вете-
ранів з днем Перемоги над нациз-
мом, побажали їм міцного здоров’я 
та вручили подарунки.

Начальник Тернопільського 

гарнізону, військовий комісар Тер-
нопільського обласного військово-
го комісаріату Володимир Катин-
ський нагадав ветеранам, що во-
ни завжди можуть звертатися у 
військкомат за допомогою.

– Схиляємо голови перед 
пам’яттю мужніх синів і дочок на-
шої Батьківщини, які віддали своє 
життя за священну справу – за-
хист рідної землі. Ми шануємо 
ветеранів війни та праці, які здо-
були для нас Перемогу, – зазна-
чив полковник Володимир Катин-
ський.

Начальник Тернопільського 
гарнізону повідомив, що військо-
вий комісаріат готовий розподіли-
ти путівки ветеранам Другої світо-
вої війни для санаторно-курортного 
лікування в санаторіях Міноборо-
ни та придбати, у межах виділених 
асигнувань, путівки в інші санато-
рії й лікувально-профілактичні за-
клади.

Служу Україні! ●

Начальник Тернопільського гарнізону, військовий  
комісар Тернопільського обласного військового комісаріату 

полковник Володимир Катинський привітав ветеранів  
Тернопільщини з 70-ою річницею Перемоги над нацизмом.

Військовослужбовці 
Тернопільського гарнізону 

завітали в гості до 
ветеранів війни

Висловлюємо щиру вдячність медсестрі фельдшерсько-
акушерського пункту села Лозова Валентині Володимирівні  
КУБРАК за чуйність, душевну доброту, високий професіоналізм, 
готовність допомогти людям, у будь-яку хвилину надати допомогу. 
Бажаємо міцного здоров’я й успіхів у роботі. 

Громада села Лозова.

Громада селища Велика Березовиця висловлює щиру подяку  
народному депутату України Тарасу Зіновійовичу ЮРИКУ та його 
помічнику Олександру Ігоровичу ПОХИЛОМУ, які надають допо-
могу учасникам АТО з Тернопільської області, в тому числі з сели-
ща Велика Березовиця.



7 П’ятниця, 15 травня 2015 року Соціум
Вітаємо! ●Ювілеї ●

1 травня 2015 року настало 
“золоте весілля” у подружжя 
Василя Онуфрійовича Ханаса і 
Марії Григорівни Владики 
(Ханас).

Як же вийшло так, що Василь 
Онуфрійович у своїх майже три чет-
верті століття прожитих літ має за-
гального трудового стажу 55 років, 
а Марія Григорівна – 52? Бо зроста-
ли вони у працьовитих, патріотич-
них галицьких сім’ях.

 Ось як склалося життя у ветера-
нів сільської освіти. Василь Ханас 
народився 26 березня 1941 року в 
мальовничому селі Дубівці тодіш-
нього Велико-Глубовецького райо-
ну. Дитячі роки проходили в небез-
печних, жахливих умовах війни, піс-
лявоєнних страхітливих обставинах, 
пов’язаних зі зміною влад. Тому так 
болісно він співчуває сьогодні “ді-
тям війни” і громадянам на окупова-
них теренах Донбасу.

В сім’ї росло двоє допитливих 
хлопчаків, які добре запам’ятали 
знущання фашистських та червоно-
зоряних окупантів. Ось приклади. 
Німець хотів розстріляти матір, яка 
відмовилася копати окопи. Врятува-
ла братова Софія Качка, син якої 
був вивезений у Німеччину і вона не 
побоялася виступити на захист сво-
єї родички і сама пішла на роботи 
від знахабнілого фашиста, поясню-
ючи, що у жінки двоє малолітніх ді-
тей і їх нікому доглядати. Згодом 
маленький ковпаківець через те, що 
мати Василька не хотіла віддати ве-
лику хустку під сідло коням радян-
ських партизанів, пригрозив спали-
ти хату і розправитись з дітьми. На 
щастя, старший командир ковпаків-
ців почув розпачливу розмову жінки 
і нібито “покарав” свого партизана 
за здирництво.

Хатина сім’ї Ханасів була придо-
рожньою, і маленький Василь 
запам’ятав і відступаючих німців, 
що в березні 1944 року втікали на 
Броди від наступаючих радянських 
військ, які наступали на Тернопіль. 
В придорожній селянській хатині 
зосереджувалися працівники ра-
йонного військкомату і відправляли 
у звільнений Збараж на збройні 
пункти військовослужбовців.

Малолітні хлопчаки Ханаси були 
допитливими, розумними дітьми. 
Треба було добре орієнтуватися в 
тодішній обстановці, й мати привчи-
ла своїх дітей бути обачливими у 
спілкуванні з різними людьми. Бать-
ка відправили на фронт, він обслу-
говував військових (за професією 
був кравець).

У 1945 році старший брат Воло-
димир став навчатися у першому 
класі школи, молодший Василь не 
хотів відставати, і шестилітнім у ве-
ресні 1947 року пішов вчитися теж. 
Навчався старанно, і коли у 1954 
році закінчив семирічну школу, ко-
лишній директор школи Петро Ми-
хайлович Пелех і вчителька Надія 
Дмитрівна Надушевич запропону-
вали хлопцеві вступати у Креме-
нецьке педучилище. Але вийшло 
по-іншому.

Старший брат Володимир, який 
у той період навчався у Кременець-
кому лісотехнікумі, “перекреслив” 
нахили брата Василя, який подав 
документи у заклад, де вже навча-
лося декілька хлопців з села Дубів-
ці. Здійснити омріяні плани юний 
Василь не зміг, бо і в сім’ї погоди-
лися: де один, там і другому буде 
доцільно вчитися. Успішно склав 
екзамени з математики, української 
і російської мов. Як сказав тоді ви-
кладач математики М. К. Зайченко: 
“Ханас в математике силен!”.

Чотири роки Василь студіює різні 
науки в Кременецькому лісотехніку-
мі. Упродовж років навчання отри-
мує стипендію, захищає на відмінно 
диплом техніка-технолога, і за роз-
порядженням Львівського раднар-
госпу у липні 1958 року його на-
правляють на роботу в трест “Пу-
дожліс” Карельської АРСР.

Потяг до вчительської професії 
та історії не забував. Можливо, на  
хлопця впливали стіни графського 
палацу: навчався у Білокриниці, де 
розташована була навчальна база 
лісотехнікуму, древній замок на горі 
Бона, часті переїзди і навіть піші 
переходи додому через Збараж, 
Вишнівець…

Більше двох років працював Ва-

силь Ханас у лісозаготівельних ор-
ганізаціях Карелії, на кордонах Ар-
хангельської області спочатку де-
сятником І категорії, згодом май-
стром ІІ категорії. Служив і в радян-
ській армії, у військах особливого 
призначення Ленінградського вій-
ськового округу.

В Україну, у своє рідне село по-
вернувся в кінці жовтня 1963 року. 
Хрущовський режим зобов’язував 
протягом місяця звільнених військо-
вослужбовців влаштовуватися на 
роботу або на навчання. Куди за-
веде доля?

Був шанс вступати у військове 
училище, Львівський лісотехнічний 
інститут або Кременецький педін-
ститут. Але фінансові проблеми 
сім’ї були складні. Йде Василь Ха-
нас за порадою до свого вчителя 
математики, директора Дубівецької 
школи Петра Михайловича Пелеха. 
Знаючи добре свого вихованця, на-
ставник пропонує Василю Онуфрі-
йовичу посаду вчителя трудового 
навчання і фізкультури.

“Готуйся до педагогічної праці, 
займайся самоосвітою і вступай до 
вчительського вузу, – каже старий 
вчитель, – та й будеш одним з пер-
ших на цій ниві вчителем села”. По-
стійне прагнення до поглиблення 
знань приводить Василя Ханаса на 
історичний факультет Івано-
Франківського педагогічного інсти-
туту. Студентом Василь був ціле-
спрямованим, наполегливим, надій-
ним. Так здійснилася його мрія – 
стати педагогом і наставником для 
молоді, навчаючи поважати і люби-
ти історію рідного народу.

Після успішного закінчення на-
вчання в педінституті (1971р.) про-
довжує викладати історію та геогра-
фію в 5-8 класах, удосконалює ме-
тодику викладання предметів, бере 
активну участь в проведені відкри-
тих уроків на кущових і районних 
семінарах. Районне керівництво 
призначає його у 1972 році дирек-
тором школи. Біографія Василя 
Онуфрійовича – це історичні, краєз-
навчі, педагогічні досягнення, що по 
праву отримували високу оцінку в 
Тернопільському районі та області. 
Господарська діяльність у селі оці-
нена грамотами, нагороджений ме-
даллю “Ветеран праці”. Йому ціл-
ком заслужено присвячена стаття у 
“Тернопільському енциклопедично-
му словнику”. 

Власні історичні розвідки вима-
гали поліпшення матеріальної бази, 
розбудови школи. Господарським 
способом задумав директор Ва-
силь Ханас її реконструювати, щоб 
були їдальня, спортзал, майстерня, 
блок початкових класів. Знайшов 
підтримку в особі завідуючого Тер-
нопільським райвно Андрія Володи-
мировича Каплуна, голови Терно-
пільського райвиконкому Бориса 
Григоровича Косенка, районного 
архітектора Олега Петровича До-
брянського.  І хоч кошти частково 
виділяли колгосп ім. Шевченка (го-
ловою був Мирослав Миколайович 
Олексів) і райвно, але кожна цегли-
на, камінь, лісоматеріали, шифер, 
панелі, транспорт, крани були що-
денною турботою директора шко-
ли. Він організатор, на нього – 
основне навантаження, з нього пи-

тають. А він трудиться і розумово, і 
фізично. В інших селах району дов-
гобуди шкільних приміщень, а в Ду-
бівцях за півтора року збудовано 
все заплановане, впорядковано 
пришкільну територію, спортивний 
майданчик, під’їзд до школи. Добу-
дова вийшла вдвічі більшою за ста-
рий корпус.

Василь Онуфрійович – педагог і 
господарник. Його часто можна бу-
ло побачити з сільськогосподар-
ським знаряддям на шкільній ділян-
ці разом з учнями і на шкільному 
подвір’ї, коли вручну вирівнювали 
бетонні панелі, що укріплювали схи-
ли шкільної садиби, або проводили 
періодичні благоустрої.

У Дубівецькій школі під керівни-
цтвом Василя Онуфрійовича Ханаса 
працювали вчителі: відмінники на-
родної освіти Анастасія Юріївна 
Деркач – вчитель біології, хімії (29 
квітня їй виповнюється 85 років), 
Євген Володимирович Петрик – 
вчитель фізики, технічної праці, Ган-
на Йосипівна Мац – вчитель україн-
ської мови та літератури, Олексан-
дра Дмитрівна Кучма, Марія Григо-
рівна Владика – вчителі початкових 
класів.

Під час учителювання Василь 
Онуфрійович поєднав свою долю з 
вчителькою Марією Григорівною. 1 
травня 1965 року вони відсвяткува-
ли своє одруження, і ось уже 50-та 
річниця їх сімейного життя – золоте 
весілля.

Дружина – Марія Григорівна 
Владика – народилася в селі Рома-
нівка Теребовлянського району 22 
січня 1944 року у багатодітній пра-
цьовитій сім’ї. Батька не було. Всі 
труднощі – на материнські плечі. 
Наймолодша Марія навчалася в Ро-
манівській семирічній школі, після її 
закінчення у 1958 році продовжує 
навчання у СШ №1 м. Теребовлі, 
яку успішно закінчує у 1960 році. 
Через складні матеріальні умови 
змушена була працювати у місце-
вому колгоспі, згодом влаштувала-
ся на роботу в бібліотеці села. Бага-
то читає класичної, наукової, педа-
гогічної літератури. Мріє вступити в 
Чортківське педагогічне училище. 
Це їй вдається, і з вересня 1962 по 
липень 1964 року здобуває спеці-
альність учителя 1-4 класів.

Після закінчення педучилища на-
правлена у Зборівський район. В 
райвно пропонують посаду завідую-
чої школи на Озерянських хуторах, 
або вчителькою початкових класів у 
селі Дубівці. Погодилася на Дубі-
вецьку школу, й активно включила-
ся у навчальний процес. Марія Гри-
горівна та Василь Онуфрійович 
швидко здобули авторитет серед 
своїх колег. Працьовиті, як діти ві-
йни, що пережили трагічні періоди 
історії рідного краю, вони винесли 
уроки на все життя. Марія Григорів-
на таємно в своїй сім’ї розповідала 
про історію Романівки, про своїх 
земляків – художників братів Бойчу-
ків, легендарних Ярославу Музику, 
її сестру Ольгу, які бували в сім’ї 
Владиків, про тітку Стрибіцьку, 
Яворську (в котрих зберігалась під-
пільна література). Про них згадува-
ла мама Варвара Владика лише 
пошепки. Адже в селі були активні 
члени ОУН: Мірко Думанський, ро-

дини Коралів, Свердлових, Куликів, 
які перебували під пильним нагля-
дом НКВС.

Працюючи у Дубівецькій восьми-
річній школі, Марія Григорівна праг-
не вдосконалювати навчальний 
процес, для підвищення кваліфікації 
навчається заочно у 1973-1978 ро-
ках в Івано-Франківському педаго-
гічному інституті ім. Василя Стефа-
ника за спеціальністю “педагогіка і 
методика початкового навчання”. 
Вона ґрунтовно володіє ефективни-
ми формами і методами навчання, 
бере активну участь у роботі район-
них та міжшкільних методоб’єднань, 
довгий час очолює творчу групу 
вчителів початкових класів Терно-
пільського району, поширює свій 
досвід серед учителів області, рес-
публіки. Їй присвоєно звання “Від-
мінник народної освіти УРСР”, зго-
дом звання “старший учитель (на-
каз МО №246 від 3.07.1981р.), а з 
1988 року вона “вчитель-
методист”.

Життєдайна, чарівна вчителька 
Марія Григорівна зуміла з часів пе-
ребудови, становлення незалеж-
ності України навчити учнів школи 
старовинних козацьких, стрілець-
ких, повстанських пісень, зібраних 
нею у своїх рідних та навколишніх 
селах.

Марія Григорівна Ханас у духо-
вному житті села відмінний активіст. 
Вона ще в 1988 році створює цер-
ковний хор. Саме за її сценаріями в 
церкві св. Архистратига Михаїла 
громади сіл зустрічають митропо-
литів Володимира Боднарчука (1992 
р.), Мефодія (2006 р.).

Василь Онуфрійович Ханас і його 
дружина Марія Григорівна в Дубі-
вецькій школі працювали, відповід-
но, 46 і 49 років; навчили і виховали 
майже тисячу учнів, які нині, після 
закінчення вищих та середніх на-
вчальних закладів, працюють у ба-
гатьох сферах життя не лише на 
Тернопільщині, а й у країнах Євро-
пи, в Америці.

Вони пишаються своїми вихо-
ванцями. Серед них є два доктори 
наук – Ігор Юрійович Висоцький, 
Андрій Володимирович Каплун, за-
служені працівники сільського гос-
подарства Петро Зіновійович Воло-
шин, Надія Іванівна Боднарчук, 
Оксана Петрівна Зарічна, заслуже-
ний архітектор України Яким Васи-
льович Сеник, заслужений лікар 
України Олег Юрійович Висоцький.

Вибрали професію вчителя по-
чаткових класів 11 випускників – по-
слідовників Марії Григорівни; 9 здо-
були спеціальності вчителів історії, 
правознавства, географії; отримали 
другу професію працівника органів 
державного управління за рекомен-
даціями директора школи Василя 
Онуфрійовича Ханаса. Десятки ви-
пускників працюють інженерами, 
бухгалтерами, економістами, меди-
ками, вчителями. Є і викладачі ви-
шів, журналісти, краєзнавці, знаючі 
спеціалісти, патріоти рідного краю

Ми пишаємося, що серед тих, 
хто воює сьогодні за незалежність і 
цілісність України, є і наші випускни-
ки. Зокрема, Микола Музика слу-
жить у батальйоні АТО, що знахо-
диться між селами Троянське і Лу-
ганське. Андрій Данилович Уніят ін-
структує десантників на Яворівсько-
му полігоні, а окремі військовослуж-
бовці служать у Збройних силах 
України.

У подружжя Ханасів двоє синів 
– Володимир і Віктор здобули по 
дві вищих освіти, одружені, невістки 
– Валентина та Інна, всі працюють, 
виховують дітей Василя і Людмилу, 
які вже мають професії і продовжу-
ють навчання. Найменший син Ві-
ктора й Інни – Стефан – школяр, 
активно займається спортом, зо-
крема, карате (призер м. Києва у 
своїй віковій категорії)

В ці дні діти та онуки линуть до 
рідного порогу у Дубівцях, щоб при-
вітати Василя Онуфрійовича та Ма-
рію Григорівну з золотим весіллям. 
Вітають ювілярів колеги по роботі, 
випускники, вся родина.

У цей весняний світлий день
Прийміть вітання наші щирі,
Нехай тече ваше життя
У благодаті, щасті, спокої і мирі
На многії і благії літа!Редакція 

газети “Подільське слово” приєдну-
ється до цих щирих привітань.

“Хай не старять вас роки,  
дорогі мої батьки…”

Василь Онуфрійович Ханас  
і Марія Григорівна Владика (Ханас) півстоліття разом.

Щиро вітаємо з 
50-річчям добру по-
другу Галину  
СІКОРУ з с. Підго-
роднє.

Бажаємо добра

              і довголіття,

У кожній справі

                хай щастить,

Вік щедрий, як калинове суцвіття,

У злагоді і радості прожить. 

З повагою – друзі  
з сіл Мишковичі  

та Чернелів-Руський.

Найщиріші вітання з днем наро-
дження надсилаємо учасницям 
зразкового фольклорно-
обрядового гурту “Чернелівські за-
бави” БК с. Чернелів-Руський,  
сестричкам Діані та Христині 
ШМИГЕЛЬСЬКИМ.

Хай доля подарує зорепад 

Здоров’я, щастя, успіхів, надії,

Життя хай квітне, як вишневий сад,

Здійсняться задуми і заповітні мрії.

З повагою – дирекція будинку 
культури с. Чернелів-Руський.

Дорогі жінки, матері! Від щиро-
го серця вітаємо Вас зі святом — 
Днем Матері, днем доброти, ласки 
і любові!

Бажаємо щастя Вам людського, 

Здоров’я зичимо міцного,

Хай доля добра і ясна несе 

Вам радощі з собою,

Хай Вам всміхається весна 

З її одвічною красою.

Хай Матір Божа Вас охороняє,

А Господь з неба добро посилає.

З повагою — відділ освіти 
Тернопільської 

райдержадміністрації та 
Тернопільський районний 

методичний кабінет.

Щиросердечно вітаємо з  
50-літтям Ігровицького сільського 
голову Галину Богданівну ГОЛИК.

В цей дорогий для серця день

Бажаєм квітів і пісень,

Від друзів – щирих привітань,

Від зірок – здійснення бажань,

Від сонця – світла і тепла,

Щоб доля щедрою була!

З повагою – колектив 
Ігровицької амбулаторії 

загальної практики сімейної 
медицини. 

Педагогічний колектив Жовтне-
вої ЗОШ І-ІІ ступенів вітає з днем 
народження вчителя зарубіжної лі-
тератури Катерину Антонівну 
ТЛУМАЦЬКУ, вчителя образот-
ворчого мистецтва Андрія 
Степановича ГОЧА, вчителя хімії і 
біології Ірину Богданівну ПЕТРІВ, 
вчителя початкових класів Ганну 
Броніславівну ОЖГУ, вчителя-
пенсіонера Емілію Йосипівну 
БІНЧАРОВСЬКУ.

Бажаємо Вам, щоб надії збувались,

Щоб друзі хороші в житті зустрічались,

Щоб стіл був багатий і затишно в хаті,

Хай дні Ваші будуть веселі, як свято.

Вітаємо з днем народження ди-
ректора будинку культури  
с. Байківці Мар’яна Васильовича 
ГАРБУЗА, завідуючу клубом  
с. Хатки Надію Зіновіївну 
КВАСИЧИНСЬКУ, завідуючу клу-
бом с. Шляхтинці Наталю 
Михайлівну ВИНЯРЧУК та худож-
нього керівника будинку культури 
смт Велика Березовиця Андрія 
Володимировича ГАБУДУ. Бажа-
ємо здоров’я міцного, щастя, сі-
мейного затишку, життєвої му-
дрості, поваги від людей. Нехай 
Ваш дім повниться добром, благо-
получчям та всілякими благами. 
Хай кожна мить буде повна надії і 
хай пощастить здійснити всі мрії!
З повагою – працівники відділу 

культури Тернопільської РДА, 
Тернопільського районного 

будинку культури, 
Тернопільська районна 
організація профспілки 

працівників культури.

Педагогічний колектив Баворів-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів щиро вітає 
з днем народження вчителя почат-
кових класів Надію Степанівну 
КОСТИК.

Бажаємо сонця на кожній стежині

І пригорщі повні наснаги й краси,

Світлої долі і всього доволі

У світлий цей день і в майбутні роки.



П’ятниця, 15 травня 2015 року8
Цікаві зустрічі ● Вітаємо! ●

Акценти

Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

Нещодавно радником мера 
міста Тернополя Сергія На-
дала став у минулому  
наймолодший радник  
екс-президента Грузії  
Саакашвілі, відомий учень 
ліберального політика Кахи 
Бендукідзе, 23-річний  
Іло Глонті. 20 квітня Іло від-
крив у Тернополі Тиждень 
реформ. 

Похід в уряд Грузії
Під час відкритої лекції в Укра-

їнському домі “Перемога” Іло 
Глонті представив тернополянам 
цікаву презентацію про те, що со-
бою являє Україна на шляху від 
останніх позицій світових рейтин-
гів до великої могутньої країни, 
про корисний українцям досвід 
Грузії, відповів на питання при-
сутніх.

Лекцію Іло Глонті присвятив 
дню народженню Кахи Бендукідзе, 
якому 20 квітня мало б виповнити-
ся 59 років. Радник Тернопільсько-
го міського голови використав час-
тину презентації, з якою торік на 
Міжнародному економічному фо-
румі у Києві виступав Каха. 

Іло повернувся в Грузію з Мо-
скви після Абхазької війни, де жив 
до 9 класу школи. Доля одразу 
звела юного хлопця з Кахою. На 
той час Іло вивчав дебати, а його 
тренер працював у канцелярії уря-
ду Грузії, який запрошував готува-
тися до дебатів на його робочому 
місці. Виявилося, що тренер зара-
зом був членом команди Кахи Бен-
дукідзе, який в той час впроваджу-
вав у Грузії реформи. “У свої 17 
років я не особливо втручався у 
політику, — розповів тернополянам 
Іло. — Будучи німим спільником, я 
був шокований, коли спостерігав 
за процесом реформування нової 
Грузії, про яку нині всі так багато 
говорять. Коли після закінчення 
школи виникла потреба вступу у 
вищий навчальний заклад, я жод-
ної миті не вагався — став студен-
том вільного університету Кахи 
Бендукідзе. З доленосною в моєму 
житті людиною зустрівся на першій 
лекції, де нам обом випало поспе-
речатися. Каха близько 20 хвилин 
переконував, що людина — нераці-
ональна істота. Спочатку, побоюю-
чись його репутації прямолінійного 
і різкого викладача, тишком слу-
хав, але все-таки зважився запе-
речити. Каха спокійно мене вислу-
хав, а потім сказав не говорити 
жодного слова до закінчення  
лекції. У мене, першокурсника, то-
ді виникли побоювання щодо про-
щання з університетом”. Однак, 
все сталося навпаки – Каха зізна-
вся, що це й була його стратегія – 
розпочати лекцію так, щоб віднай-
ти опонента. Наступного дня Іло 
отримав запрошення працювати у 
канцелярії уряду Грузії. Каха таєм-
но від Іло займався його промоу-
шеном серед перших осіб країни, 
аж поки молодий студент опинив-
ся на робочому місці в адміністра-
ції президента Грузії. “Всі регалії, 
які мені належать сьогодні, стали 
можливими завдяки впливу і під-
тримці Кахи Бендукідзе, — сказав 
Іло. — Каха Автанділович насправді 
не був реформатором чи ідейни-
ком цеху. Насамперед, він був Ве-
ликою Людиною. Він зробив дуже 
багато добра своєму оточенню. 
Нині навіть достеменно не відомо, 
наскільки багато”. 

З чого почала 
Грузія?

За словами Іло Глонті, щоб ви-
значити напрямок руху вперед, 
важливо враховувати, з чого почи-
наємо. Передусім, ми повинні зро-
зуміти: що таке Україна сьогодні, 
які її можливості. Картина наступ-
на: якщо враховувати рівень життя 
населення або точніше рівень ВВП 
на особу, Україна – держава, яка з 
1991 року повільно котиться вниз. 
1990-го за внутрішнім валовим 

продуктом рейтинг України серед 
пострадянських країн становив 
п’яту позицію. Згодом вона пере-
йшла на 7 місце, у 2012 році – на 
9, сьогодні ці показники тільки по-
гіршуються. 

Чому ВВП — 
основний показник 
розвитку України?
Внутрішній валовий продукт – 

показник того, що можна створити 
в межах країни за рік. У ВВП аку-
мулюється цінність держави. Се-
редньостатистичний ріст ВВП 
України, порівняно з іншими дер-
жавами, становить позицію лідера 
останніх позицій. Вітчизняний ВВП 
росте з найменшою динамікою се-
ред всіх пострадянських країн – 
3,5%. 

— Щоб зрозуміти, чому обста-
вини склалися так, — сказав Іло, 
— наведу слова Кахи Автанділови-
ча про Грузію напередодні ре-
форм: “Якщо ВВП Грузії станови-
тиме понад 10% – через 30 років 
ця країна буде однією з найбагат-
ших у світі. Якщо ВВП буде на рів-
ні 10% – Грузія стане однією серед 
найбагатших через 40 років, з 5% 
росту ВВП – через 30 років Грузія 
буде у списку країн третього світу, 
менше 5% – Грузії не буде”. Саме 
рівень ВВП відповідає на питання, 
яке поставив собі ще Шекспір: 
“Бути чи не бути?”.

Починаючи з 1990 року, багато 
країн стартували з однакової точки 
розвитку. Румунія, Росія, Естонія, 
Словаччина, Казахстан, Польща, 
Литва – країни, графік розвитку 
яких нині вищий за український, 
нижчого показника не має жодна 
країна. Це результат дії руйнації 
багатства держави: неправильно 
спрямована політична селекція – 
бюрократія, куплена за обіцянки. 
Створюючи додаткові бюрократич-
ні механізми, український уряд “пу-
дрить” народу мізки. Бюрократія 
породжує корупцію.

Стосовно ВВП, дефіцит бюдже-
ту України  у 2008 році становив 
1,1%, 2013 року – 9%, сьогодні ще 
більше. Серйозно зріс і державний 
борг – 45%, коли точка неповер-
нення – 65%. Коли держава бере в 
борг, це позначається на її грома-
дянах у майбутньому – наші діти 
будуть розплачуватися за борги, 
які зараз бере держава. Звісно, 
віддати доведеться значно більше, 
ніж взяли. 

Ще один важливий показник – 
інфляція. Її нинішній рівень в Укра-
їні створює невпевненість у за-
втрашньому дні. Непередбачуване 
коливання валюти завжди є там, 
де править не вільний ринок, а  
інтереси політиків.

Соціальні видатки: 23% ВВП – 
на виплату пенсії, 6,2% – на освіту, 
3,7% – на охорону здоров’я. Куди 
інвестуємо: в минуле, сучасне чи 
майбутнє? Очевидно — україн-
ський уряд інвестує у минуле в 5 
разів більше, ніж у сучасне, і в 4 
рази більше, аніж в майбутнє. Та-
кий розподіл видатків говорить, 
що політики ставлять ставку на 

пенсіонерів, які за них проголосу-
ють. І не більше. 

На 1,9 разів швидше, ніж в 
Україні, росте ВВП Казахстану, 
втричі швидша Польща, у 2,2 рази 
– Болгарія, у 2,3 рази Румунія, яка 
з Болгарією поділяє останні пози-
ції в Євросоюзі. 

Міжнародні рейтинги: за індек-
сом корупції Україна на 144 позиції 
зі 170. Це означає, що ми знаходи-
мося на рівні країн третього світу, 
де корупція – частина повсякдення 
– щоденний, без канікул, урок ді-
тям. 

— Путін воює на не Сході Украї-
ни, — переконаний Іло. — Не на 
фронті війни, його зброя проти 
України — корупція. 

Щодо ведення бізнесу в Украї-
ни 112 позиція, коли Грузія – на 9 
(за 10 років Грузія перейшла з 115 
позиції на 9). Зручність сплати по-
датків в Україні – 164 місце. Сво-
бода слова – 131 позиція. Індекс 
глобальної конкуренції – 84 місце.  
Індекс економічної свободи – 155 
місце.

Банально, але 
реформи — потрібні

Реформувати — змінювати  
форму системи освіти, фінансової 
стабільності, бізнес-клімату, боро-
тися з корупцією. Три останні кри-
терії – найголовніші сьогодні. 

Фінансова стабільність: дефіцит 
бюджету не повинен перевищува-
ти 3%, державний борг – не біль-
ше 60% ВВП, рівень інфляції не 
більше 1,5% пункту від середнього 
показника трьох країн з наймен-
шою інфляцією, відсоткова ставка 
не більше 2% від рівня трьох країн 
з найкращим показником стабіль-
ності. Якщо країна виконує ці кри-
терії, автоматично стає членом  
Євросоюзу. Ці критерії можна при-
ймати на рівні державного акту, 
який обмежує дії уряду, якщо уряд 
порушує ці критерії, то йде у від-
ставку. Це простий механізм  
контролю суспільством влади.

Основою політики Грузії впро-
довж 10 років кардинальних ре-
форм було покращення бізнес-
клімату, яке складалося з чотирьох 
пунктів:

1) масштабна відмова від держ-
контролю – тобто, відсутність дер-
жавної регуляції, максимальний 
вихід держави з ринку — свобода 
бізнесу;

2) відсутність регуляції ринку 
праці – свобода договору між ро-
ботодавцем і працівником, права 
зберігаються лише на рівні контр-
акту;

3) масштабна приватизація;
4) спрощення податкової систе-

ми – якщо ви не можете розпові-
сти про систему оподаткування за 
30 секунд, значить, вона погана. У 
Грузії існує всього п’ять податків: 
податок на доходи, податок на 
прибуток, ПДВ (20%), акцизи 
(50%), податок на іноземні інвес-
тиції (5%).

Документів для оформлення 
експорту в Україні шість, в Грузії – 

4. Однак тут дуже важливі часові 
рамки: в Україні 29 днів, у Грузії 
– 9. Документи щодо імпорту:  
8 днів в Україні, 4 – в Грузії. Час, 
щоб імпортувати: 28 днів в Украї-
ні, 10 – у Грузії. Почати бізнес:  
21 день в Україні, 15 хвилин –  
у Грузії.

Так само, як і Україні, інвес-
тувавши 17 мільярдів доларів, 
Міжнародний валютний фонд 
допоміг Грузії у післявоєнний 
час. Сума інвестицій, звісно, бу-
ла меншою — 2 млрд. дол.: на ці 
кошти збудували житло для бі-
женців, відновили зруйновану 
інфраструктуру, паралельно 
продовжували зменшення по-
даткової перешкоди бізнесу, 
трудовим нормам. У 10 разів 
зменшили податок на казино – 
сьогодні Батумі один з найбіль-
ших центрів грального бізнесу, 
доходи від грального бізнесу 
становлять 13% доходів дер-
жавного бюджету. 

Грузинський уряд 
перегнав свій народ 
у розвитку на 200 

років уперед, в 
Україні навпаки – 

народ обігнав уряд 
на 200 років уперед

— Жоден уряд себе не рефор-
мує, — сказав Іло Глонті. — Рефор-
ми повинен впроваджувати народ. 
Навіть грузини не допоможуть без 
волі українців. Якщо кожним новим 
днем ви не будете доводити своє 
бажання жити у новій країні – ре-
форми не відбудуться. Має відбу-
тися третій Майдан, але вже не на 
площах і вулицях, а в кожній домів-
ці повинна з’явитися сила, яка під-
хопить хвилю реформ. 

Бліц-інтерв’ю для 
“Подільського 

слова”
— Іло, для того, щоб зрозумі-

ти, які масштаби беруться до 
уваги, коли порівнюють Україну 
і Грузію, скажіть, будь ласка, 
яка сьогодні кількість населення 
Грузії і скільки громадян-
емігрантів?

— Емігрували 4-5% грузинів, на-
селення Грузії – 5 млн. 

— Які обов’язки у Вас сьогод-
ні як радника мера Тернополя і 
які інструменти впливу є у  
рамках Ваших повноважень?

— Моє основне завдання – за-
лучення на Тернопільщину інвести-
цій, друге – допомога щодо ре-
формування. Мій інструмент впли-
ву, на жаль, лише радити. Відрад-
но, мер Тернополя Сергій Надал 
готовий працювати за планом, 
який я пропоную. 

— Яка історія Вашого прихо-
ду на посаду радника?

— У Тернополі опинився майже 
випадково – на початку квітня ц.р. 
приїхав з презентацією. Місцева 
влада запропонувала офіційно ста-
ти радником мера. Робочий графік 
регулюю з мером, у Тернополі пе-
ребуваю в межах потрібності. Уже 
встиг зустрітися з керівниками усіх 
департаментів міста. Тернопіль – 
дуже перспективне місто, але поки 
що з малими інвестиціями, хоча є 
безліч абсолютно вільних напрямів 
у цьому сенсі, приміром, ІТ-бізнес. 
Треба робити аеропорт – це вели-
чезний потенціал для інвестицій, 
знаю компанії, які готові дати на це 
свої великі гроші. Впевнений, 
впродовж травня запустимо цей 
проект.

— На яких умовах працюєте 
радником мера?

— На громадських, безкоштов-
но.

— Улюблене місце Іло  
Глонті у Файному місті?

— Банально — мальовниче 
озеро.

— Що Вас найбільше здиву-
вало в Тернополі?

— Багато молоді, яка готова 
до змін!

Іло Глонті:  
“Український уряд інвестує у минуле  
в п’ять разів більше, ніж у сучасне”

Радник мера міста Тернополя Сергія Надала —  
грузин, 23-річний Іло Глонті.

Вітаємо з ювіле-
єм Ігровицького 
сільського голову 
Галину Богданівну 
ГОЛИК.

Від Бога – здоров’я,

       від людей – шани,

В серці – спокою, 

            життєвої відваги,

Робити добро і вершин 

                          досягати,

Сяяти красою, мов квіти весни,

У долі – багатства, достатку, добра

На многії і благії літа!

З повагою – колектив 
Ігровицької сільської ради, 

депутатський корпус, 
виконком, соціальні працівники, 

громада села.

Колектив Довжанківської ЗОШ 
І-ІІІ ст. вітає з днем народження 
вчителя фізичного виховання  
Віталія Михайловича  
ТЕРЛЕЦЬКОГО.

Нехай щастить Вам у житті

І вдача буде наполеглива, завзята,

Хай в колі друзів та сім’ї

Яскравих днів буде багато.

Вітаємо з ювілеєм члена вико-
навчого комітету Великоберезо-
вицької селищної ради Михайла 
Несторовича ВОЛИНЦЯ і з днем 
народження депутата Тернопіль-
ської районної ради Петра  
Йосиповича КУФЕЛЯ.

Сонця променистого – на Вашому обрії,

Долі Вам бажаємо щедрої та доброї,

Хай всі мрії Ваші збуваються,

Бажаємо того, що щастям називається.

З повагою – колектив 
Великоберезовицької селищної 

ради, депутатський корпус, 
виконком. 

Педагогічний колектив Баворів-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів сердечно 
вітає з днем народження вчителя 
початкових класів Надію  
Степанівну КОСТИК.

Бажаємо здоров’я, добра, довголіття,

Хай вистачить щастя на ціле століття,

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

І радість на серці, і хліб на столі.

Педагогічний колектив Баворів-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів щиро вітає 
з днем народження вчителя ні-
мецької мови Галину Василівну 
ПРОЦАК.

Хай щастя і радість Вам ллються рікою,

Щоб Ви не стрічались ніколи з журбою,

Хай пісня дзвінка виграє на вустах,

Хай смутку не буде ніколи в очах!

Колектив Великоберезовицької 
ЗОШ І-ІІІ ступенів вітає з днем на-
родження вчителя математики 
Оксану Михайлівну ГРАБ.

Нехай вирують почуття,

Хай буде казкою життя,

Нехай дивує кожна мить,

Нехай у всьому Вам щастить.

Педагогічний колектив Поча-
пинської ЗОШ І-ІІІ ступенів вітає з 
днем народження вчителя худож-
ньої культури і світової літератури 
Ганну Станіславівну МАКСИМ.

Нехай для Вас розквітне цілий світ,

Стають життям усі найкращі мрії,

І доля надсилає безліч літ

Здоров’я, щастя, радості, надії.

Вітаємо з днем народження бі-
ологів ТРТМО Наталію Володи-
мирівну ОЛЕКСІЄНКО, Оксану 
Володимирівну СМАЛЬ, ділово-
да Оксану Ігорівну СЕРДЮК, 
оператора комп’ютерного набору 
Зоряну Богданівну ГОЛОТУ, ку-
хонного робітника Мирославу  
Іллівну КАЧКУ, молодших медич-
них сестер Ларису Степанівну 
ЛАДИКУ, Галину Зеновіївну 
ШОВЗДУ, Катерину Михайлівну 
МАТУШЕВСЬКУ, Ольгу Григо-
рівну ГАРЦУЛУ, Оксану Яросла-
вівну КЛЮС, Галину Андріївну 
ГУМЕНЮК, молодшу медсестру 
ФАП с. Лучка Галину Михайлівну 
ТИЧИНСЬКУ, молодшу медсестру 
ФП с. Мар’янівка Оксану  
Степанівну ДРАБОВСЬКУ,  
тракториста ТРТМО Богдана  
Петровича БЕВЗА.  

Хай доля відпустить Вам щастя земного,

Бажаєм ми Вам здоров’я міцного,

Хай сповниться ласкою рідная хата,

Хай буде вона завжди хлібом багата.
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ПРОДАМ
* резину 205х70, R15 

“Kumho”, зимова, до Ниви 
“Chevrolet”, або обмін рівноцін-
но — на R16, літню, до Ниви 
“Тайга”. Тел. (098) 705-79-00.

* земельну ділянку під будівни-
цтво у с. Байківці 0,8 сот., держав-
ний акт, власник, 8000 дол. Тел. 
(067) 302-08-02, (050) 755-87-47.

* комбайн СК-5 “Нива” на за-
пчастини. Тел.: 49-32-15, (099) 
193-49-36.

* трактор «Кubota» ZL1-205 (по-
вний привід). Рік випуску 1999. 
Ціна договірна. У комплекті фриза. 
Тел.: (099) 31-23-151, (096) 10-18-
416.  

* корову, 4 роки, чорно-ряба. 
Тел.: (067) 97-31-647, 29-33-92.

* мотоблоки нові (потужністю 
від 4 до 15 к. с.), трактори (від 
12 к. с.), мототрактори, двигуни 
різних потужностей, навісне об-
ладнання. Гарантія, з/ч, безко-
штовна доставка. Знайдете де-
шевше — віддамо ще дешевше. 
Тел. (098) 598-94-84, (0352) 
49-30-00, (098) 259-19-58, 066 
665-36-06.

* нові автомобілі: ЗАЗ, Lada, 

Chevrolet на виплат. Пенсіонерам і 
пільговикам знижки. Тел. 097-800-
62-81.

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

* камеру до заднього колеса 
МТЗ, ЮМЗ, б/к; редуктор 
к о н і ч н о - ц и л і н д р и ч н и й  
розкидача органічних добрив 
РОУ-6, ПРТ, новий; бочки 200 л 
для палива, б/к, 4 шт.  
Тел.: (097) 317-15-23, (097) 
440-06-04.

КУПЛЮ
*  світильники та лампи  

денного світла (довгі). Тел. 
(097)527-01-47.

ПОСЛУГИ
* фуршетні столи до  

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

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

* торти на замовлення для 
урочистих подій (весілля, день 
народження, хрестини тощо). 

Тел. (067) 366-15-69.
* виконуємо сантехнічні і  

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

* євроремонт “під ключ”.  
Плитка, шпаклювання, побілка,  

арки, кольорова штукатурка,  стяж-
ка, гіпсокартон. Тел. (0352) 43-65-
63. 

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

* фотозйомка урочистих  
та інших подій вашого життя. 
Недорого, виїзд у села, запис 
на DVD, монтаж 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) 592-
71-01.

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

Купон безкоштовного 
оголошення

тел./код:

Текст оголошення

Щоб ваше оголошення було надруковане в черговому номері "Подільського слова", треба 
заповнити купон і надіслати або принести в редакцію в СЕРЕДУ до 12 год.  

Наша адреса: 46 000, м. Тернопіль, вул. Бродівська, 17.

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

Справи приватні ●

Статистична панорама ●Духовні цінності ●

Соломія ДМИТРІЄВСЬКА, 
студентка ІІІ курсу відділення 

“Журналістика” ТНПУ 
ім. В. Гнатюка.

Перше причастя – це уро-
чиста подія в житті кожної 
людини, привід об’єднати 
всю родину, перший іспит у 
житті малечі. Це свято 
пов’язане з першим при-
йняттям дитиною на літургії 
таїнства Євхаристії.

Друга неділя травня стала над-
звичайною і незабутньою для ма-
леньких учнів другого класу 
НВК “Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст.–ДНЗ”. 
У них відбулася перша зустріч із 
Богом – Перше святе причастя. 
10 травня, в гарний сонячний 
день, під мелодію церковних дзво-
нів у церкву святих Петра і Павла 
поспішали хлопчики й дівчатка. 
Тут під час святої літургії діти з рук 

отця Михайла прийняли Ісуса до 
своїх сердець.

Церква святих Петра і Павла  в 
с. Лозова виглядала по-
особливому, пісні звучали в ній 
велично і піднесено. Дівчатка, як 
принцеси, у вишуканих сукнях, а 
хлопчики у гарних костюмах. Дітки 
у церкві стояли чемно, кожен із 
них прислухався до слів священи-
ка. Всіх переповнювало хвилюван-
ня, адже вони сумлінно готували-
ся до цієї великої події в житті. 
Переживання було і у батьків, і у 
рідних, які привели їх до храму 
Божого. Рідні дивились на своїх 
діток з гордістю, на  очах у них 
бриніли сльози.

Другокласники із запаленими 
свічками в руках привселюдно ви-
конали хресні обітниці. Тоді настав 
кульмінаційний момент – прийнят-
тя причастя. Після цього, міцно 
тримаючи за руки своїх хрещених 
батьків, діти переступали через ве-

лике, прикрашене квітами серце, 
що символізувало духовну єдність 
серця дитини із серцем Ісуса.

Після закінчення літургії кожен 
отримав від отця Михайла пам’ятку 
про першу сповідь та перше при-
частя. Діти подарували парафія-
нам невеличкий виступ, який під-
готували під керівництвом своєї 
першої вчительки Ольги Володи-
мирівни Гоцко. Першопричасники 
розказували вірші про Ісуса, Матір 
Божу, Причастя, тим самим діти 
склали  подяку Богу за те, що Ісус 
завітав у їхні серця, та за його 
безмежну ласку та любов. Релігій-
ні вірші, що злітали з дитячих уст, 
звучали особливо зворушливо. На 
завершення отець Михайло по-
благословив дітей: “Нехай Гос-
подь провадить вас у житті, щоб 
добре вчилися, були добрими ді-
тьми ваших родичів, були чемни-
ми, слухняними. Хай Бог вас бла-
гословляє”.

Перше причастя
Вчитель початкових класів НВК “Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст.–ДНЗ”. 

 Ольга Володимирівна Гоцко зі своїми вихованцями.

* У січні-лютому 2015 р. підпри-
ємствами Тернопільського району 
реалізовано промислової продукції 
(товарів, послуг) на 120,2 млн. 
грн., що становить 7,6% загально-
го обсягу реалізованої промисло-
вої продукції області. Реалізація 
промислової продукції на одну 
особу населення в січні–лютому 
2015 р. в районі становила 1811,0 
грн. (у січні–лютому 2014 р. – 
1030,3 грн.).

* Станом на 1 квітня 2015 р. 
сільськогосподарські підприєм-
ства Тернопільського району по-
сіяли 5,4 тис. га ярих культур, у 
т.ч. 4,4 тис. га зернових та 1,0 
тис.га цукрових буряків (фабрич-
них). У порівнянні з 1 квітня 2014 
р., посіви ярих збільшилися на 
14,6%, зокрема зернових культур 
– на 23,0%, цукристих – на 6,5%. 
Сільськогосподарські підприєм-
ства (крім малих) внесли під ози-
мі, що збереглися, та ярі культури 
1,2 тис. т мінеральних добрив (у 
перерахунку на діючу речовину) 
на площу 15,7 тис. га. У розра-
хунку на 1 га удобреної площі 
внесено 77 кг мінеральних до-
брив. На 1 квітня 2015 р. загальне 
поголів’я свиней в сільськогоспо-
дарських підприємствах станови-
ло 62,1 тис. голів (на 23,9% біль-
ше, ніж на 1 квітня 2014 р.), вели-
кої рогатої худоби – 2,3 тис. голів 
(на 9,0% менше), зокрема, корів 
– 0,9 тис. голів (на 8,1% менше). 
Станом на 1 квітня 2015 р. на під-
приємствах, що здійснюють збе-
рігання та переробку зернових 
культур і в сільськогосподарських 
підприємствах (окрім малих) було 
в наявності 46,4 тис. т зерна (на 
16,3% менше проти 1 квітня 2014 
р.), у т.ч. кукурудзи – 28,9 тис. т, 
пшениці – 14,2 тис. т, ячменю – 
1,9 тис. т.

* У січні-березні 2015 р.  
підприємствами Тернопільського 

району виконано будівельних робіт 
на суму 33,4 млн. грн., що стано-
вить 22,8% загального обсягу в 
області.

* У січні–березні 2015 р. підпри-
ємствами автомобільного тран-
спорту (з урахуванням вантажних 
перевезень, виконаних фізичними 
особами-підприємцями) переве-
зено 44,9 тис.т вантажів, що на 
39,3% більше, ніж у січні–березні 
2014 р. Виконано вантажооборот у 
обсязі 16,0 млн. ткм, або 81,0% 
обсягу січня–березня 2014 р. По-
слугами пасажирського транспор-
ту скористалися 424,0 тис. паса-
жирів та виконано пасажирооборот 
у обсязі 7,6 млн. пас. км, що, від-
повідно, становило 81,1% та 84,8% 
від обсягу січня–березня 2014 р.

* Обсяг експорту товарів Терно-
пільського району у січні–лютому 
2015 р. становив 26,2 млн. дол. 
США, імпорту – 22,0 млн. дол. По-
рівняно з січнем–лютим 2014 р., 
експорт зменшився на 17,9%, ім-
порт – на 29,3%. Позитивне саль-
до зовнішньої торгівлі товарами 
становило 4,2 млн. дол. (у січні–
лютому 2014 р. також позитивне – 
0,8 млн. дол.).

* Упродовж січня–лютого 2015 
р. загальна сума заборгованості з 
виплати заробітної плати збільши-
лась на 8,5%, або на 143,0 тис. 
грн., і на 1 березня 2015 р. стано-
вила 1827,8 тис.грн.

* Чисельність населення в Тер-
нопільському районі, за оцінкою, 
на 1 березня 2015 р. становила 
66632 особи, в тому числі в міських 
поселеннях – 11412 осіб та сіль-
ській місцевості – 55220 осіб. 
Упродовж січня–лютого 2015 р. чи-
сельність населення зменшилася 
на 4 особи.

 
Головне управління статистики 

в Тернопільській області.

Ми займаємось вирощуван-
ням свиней, перебуваємо на 
четвертій групі спрощеної сис-
теми оподаткування. Та чи має-
мо право змінити групу єдино-
го податку, або взагалі перейти 
на загальну систему оподатку-
вання протягом звітного року?

Відповідають фахівці відділу 
комунікацій Тернопільської 
об’єднаної ДПІ. 

Сільськогосподарські това-
ровиробники, якими ви є, для 
переходу на спрощену систему 
оподаткування або щорічного 
підтвердження статусу платни-
ка єдиного податку четвертої 
групи подають до 20 лютого 
поточного року документи, пе-
релік яких визначено у п.п. 
298.8.1 п. 298.8 ст. 298 ПКУ.

У разі, коли у звітному році 
частка сільськогосподарського 
товаровиробництва становить 
менше 75 відсотків, сільсько-
господарський, товаровироб-

ник сплачує податки у наступ-
ному звітному році на загаль-
них підставах. При цьому має 
право перейти на третю групу 
спрощеної системи оподатку-
вання. 

Тобто, ви, як платник єдино-
го податку четвертої групи, не 
можете протягом звітного року 
перейти на загальну систему 
оподаткування, або обрати ін-
шу групу єдиного податку. Такі 
зміни можете провести лише з 
нового звітного року. 

Для отримання детальної ін-
формації щодо податкового за-
конодавства звертайтесь у 
Центр обслуговування платни-
ків за адресою: вул. Білецька, 1 
або за телефоном: 43-46-10. 

Відділ комунікацій 
Тернопільської об’єднаної 

ДПІ ГУ ДФС у Тернопільській 
області.

Податкові новини ●

Чи дозволено змінювати 
групи та види оподаткування?

Звіт за квітень 2015 року про 
суми нарахованої заробітної плати 
(доходу, грошового забезпечення, 
допомоги, компенсації) застрахо-
ваних осіб та суми нарахованого 
єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне со-
ціальне страхування до податкової 
інспекції (Додаток 4) подається до 
20 травня 2015 року за старою 
формою затвердженою наказом 
Міністерства доходів і зборів Укра-

їни від 09.09.2013 року № 454. 
30.04.2015 року набрав чиннос-

ті новий Порядок формування та 
подання страхувальниками звіту 
щодо сум нарахованого єдиного 
внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування 
№ 435. 

Звітність відповідно до Порядку 
№ 435 подаватиметься платника-
ми єдиного внеску, починаючи з 
01.06.2015 року, тобто за травень 

місяць 2015 року. 
Для отримання детальнішої ін-

формації щодо нарахування та 
сплати ЄСВ звертайтесь у  
Центр обслуговування платників 
(вул. Білецька, 1) та за телефоном: 
52-12-27.

Відділ комунікацій 
Тернопільської об’єднаної ДПІ 

ГУ ДФС  у Тернопільській 
області.

Це важливо ●

Звітність за квітень 2015 року з ЄСВ 
(додаток 4) подається за старою формою
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Усміхніться

Відповіді на кросворд,  
вміщений у №18 

від 8 травня 2015 року.

— Вчора зізнався нареченій у своїх 
минулих гріхах.

— І що?
— Нічого не допомогло. Через два 

тижні — весілля. 

— Мені 14 років, моєму хлопцю скоро 
виповниться 21-ий. Не знаю, що йому 
подарувати на день народження...

— Подаруй йому кримінальний  
кодекс.

— Алло, мам, тут тато каву розлив на 
білий рушник. Замочити його чи що?

— Батька не чіпай, а рушник поклади 
у пральну машинку, ввечері сама  
виперу.

Мама запитує маленького сина:
— Навіщо ти читаєш книгу про вихо-

вання дітей?
— Контролюю, чи не перегинаєш па-

лицю.

Дівчина навіть не замислюється,  
чого їй бракує, поки подруга  
не похвалиться.

Один чоловік скаржиться другові:
— Якщо у дружини падає виделка, то 

приходить її мама, а якщо в мене, то 
руки не з того місця ростуть.

Справжній чоловік думає до розриву 
мізків, кохає до розриву серця і їсть до 
розриву шлунка.

Гороскоп ●

Виходить  
з березня 1967 року.

Засновник — Тернопільська 
районна рада
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Про сімейне життя можете забути. Але 
тиждень буде на рідкість привабливим. 
Головне завдання — нічого не проґавити. 
Тільки зосередженість та цілеспрямова-
ність стануть запорукою успіху. Не хва-
літься своїми успіхами. Складні питання 
вирішаться самі.

Можете опинитися в незнайомому ото-
ченні, де доведеться завоювувати місце 
під сонцем. Сприятливий час для різних 
домовленостей. Будьте обережні. Опти-
мізм стане запорукою душевного спокою. 
Декому доведеться прийняти важливі рі-
шення для захисту іміджу від недоброзич-
ливців.

Вам просто необхідно твердо стояти 
на землі, а не літати в небесах. Бажано 
уникати неприємних ситуацій. Легко мо-
жете здобути прихильність цікавих і по-
трібних людей. В далекі поїздки вирушати 
не бажано. Будьте обережні на воді.

Намагайтесь не брати до уваги точку 
зору колег. Не відкладайте на невизна-
чений час творчих задумів. Позбудьтеся 
категоричності. Сміливо вирішуйте заду-
мане, прислухайтесь тільки до внутріш-
нього голосу. Більше впевненості.

Тиждень буде неоднозначним. Дове-

деться долати перешкоди, щоб досягти 
бажаного результату. Довіртеся ситуації, 
можлива активізація недоброзичливців та 
конкурентів. Розраховуйте на допомогу 
друзів. Тримайте в надійному місці цінні 
речі, коли будете в дорозі.

Проявляйте ініціативу, беріть до уваги 
думку колективу, в якому працюєте. Будь-
те зосереджені та відповідальні. Це спри-
ятиме вирішенню термінових важливих 
справ. Але не намагайтеся стрибнути ви-
ще себе. Плануйте тільки те, що можете 
реально зробити.

Передбачаються непогані перспективи 
на роботі. Бажано згадати про неспра-
ведливо забутих ділових партнерів. На-
магайтеся відновити з ними ділові сто-
сунки. Не втручайтеся в чужі конфлікти, 
вирішити їх усе одно не зможете, тільки 
поповните список своїх ворогів.

Таємні задуми зможуть реалізуватися, 
якщо будете мудрі. Важливо зуміти пока-
зати себе у всій красі та продемонструва-
ти вміння. Бажано, аби при цьому вас 
помітило керівництво. Імпульсивність мо-
же стати причиною розладу стосунків з 
близькими.

Будете відчувати, як хвиля успіху піді-
ймає вас на вершину. Але уникайте аван-
тюр. Зможете вирішити велику кількість 

проблем. Однак не старайтесь пропону-
вати свої послуги чи допомогу, охочих 
скористатися ними буде більше, ніж вам  
здається. 

Будьте терплячими до власних недолі-
ків, не переступайте межу розумного. Не 
піддавайтесь на провокації, адже вас за-
хочуть втягнути в конфліктну ситуацію. 
Покладайтесь на власну інтуїцію.

Намагайтеся найближчим часом зро-
бити все заплановане. Можете дозволити 
собі повноцінно відпочити та набратися 
сил для нового старту. Дехто буде вирі-
шувати колишні проблеми і по-іншому 
будувати стосунки з близькими. Настав 
час змінити свій раціон, вживайте побіль-
ше вітамінів. 

Можете опинитися перед вибором: 
розпочинати щось нове чи продовжувати 
старе. Подумайте, що для вас важливіше, 
і намагайтесь прийняти важливе рішення. 
Вас очікують цікаві знайомства. Якщо ви 
сімейна особа, то не забудьте про бажан-
ня вашої другої половинки.

від Івана Круп'яка з 18 по 24 травня

СТРІЛЕЦЬ (ЖОВНІР) 
(23.11 — 21.12)

СКОРПІОН (ЗЕМЛЕДУХ) 
(24.10 — 22.11)

Астрологічний прогноз

ТЕЛЕЦЬ (ТУР) 
(21.04 — 20.05)

БЛИЗНЮКИ (ДВІЙНЯТА) 
(21.05 — 21.06)

РАК (ЧИСТОВОД) 
(22.06 — 22.07)

ТЕРЕЗИ (КАНТАР) 
(24.09 — 23.10)

ВОДОЛІЙ (ВОДОНОС) 
(21.01 — 19.02)

РИБИ 
(20.02 — 20.03)

ОВЕН (БАРАН)
(21.03 — 20.04)

КОЗЕРІГ (ЦАПОК) 
 (22.12 — 20.01)

ЛЕВ (ЗВІРОЦАР) 
(23.07 — 23.08)

ПАННА (ХЛІБОНОША) 
(24.08 — 23.09)
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Фоторепортаж ●

Галина ЮРСА. 
Фото автора. 

Весняної погожої днини 
зустрілася у Тернополі бі-
ля памятника Соломії Кру-
шельницької  з учасника-
ми гуртка ”Відродження” 
будинку культури села До-
вжанка, їхнім керівником 
Василем Івасечком, завід-
уючою бібліотеки Ольгою 
Нацюк та завідуючою клу-
бом Галиною Михайли-
шин. 

Діти та дорослі побували у 
Тернопільській обласній раді у 
сесійній залі, фотографували-
ся, дали невеличкий концерт з 
великодними віршами та гаїв-
ками, записувались на радіо. А 
потім здійснили екскурсію по 
Тернопільському обласному 
академічному театру ім. Тараса 
Шевченка. Гуляли вулицями 
Тернополя, насолоджувалися 
теплим весняним днем.

Здається, що тут незвично-
го, такого, про що можна писа-
ти, чим можна дивуватися? Та 
на жаль, не всі діти в Україні 
мають можливість так насоло-
джуватись мирним днем. На 
Сході держави йдуть воєнні дії, 
які забирають життя наших 
українських воїнів, мирного на-
селення, малолітніх дітей. Як 
мені розповіли, у двох учасни-
ків гуртка “Відродження” БК 
села Довжанка батьки беруть 
участь у АТО. Тому ці діти не за-
вжди можуть безтурботно весели-
тися, як інші, адже вдома так не 
вистачає найрідніших.

Не так давно жителі Довжанки, 
місцеві підприємці, меценати з 
Тернополя проводжали у далеку 
дорогу на Схід України бійців окре-

мого штурмового розвідувального 
загону батальйону “Айдар”, яким 
подарували джип-всюдихід, що їм 
так потрібний. Машину освятив о. 
Михайло Живчак. До цієїблагодій-
ної справи долучились дирекція та 
педагогічний колектив ЗОШ №3 
м. Тернополя, зокрема, батьки та 
учні 2-В класу з керівником Ніною 

Яременко, які надали кошти на 
масло для чистки зброї. Люди ро-
зуміють потреби української ар-
мії. Кожен усвідомлює, що біда і 
ворог у нас спільний — війна, се-
паратисти на Сході держави та 
російський агресор, який не зва-
жає на закони моралі та міждер-
жавних відносин.

Довжанка мирна  
та воєнна

Учасники гуртка “Відродження” БК с. Довжанка  
з керівником Василем Івасечком, завідуючою бібліотекою  
Ольгою Нацюк, завідуючою клубом Галиною Михайлишин  
на екскурсії у сесійній залі Тернопільської обласної ради.

Жителі села Довжанка з подарованим  
джипом-всюдиходом перед відправленням на фронт.

Бойове завдання виконано. Бійці окремого  
штурмового розвідувального загону “Айдар”  

відбули на постійне місце дислокації. 

Сторінки історії ●

25-26 квітня, 2015 рік. Чи-
гирин. Богданова гора. Бас-
тіон Дорошенка для бага-
тьох свідомих українців стає 
місцем зустрічі нинішніх 
борців. Цієї весни виповню-
ється 95 років від дня заги-
белі головного отамана Хо-
лодного Яру Василя Чучупа-
ки, а також 95 років ство-
рення Холодноярської бри-
гади та Степової дивізії – 
легендарних добровольчих 
формацій, які взяли участь 
у Всеукраїнському повстан-
ні проти російських окупан-
тів у 1920-их роках.

 В історію Холодний Яр увій-
шов ще з 30-их років ХVІІІ століт-
тя, коли  вперше була організо-
вана Холодноярська Січ. Густі 
ліси, горби та яри в околицях Хо-
лодного Яру здавна служили на-
дійним сховищем для населення 
навколишніх сіл. Цей ліс та яри 
десятки років стають головною 
базою гайдамаків. В 1798 році 
Холодний Яр стає гайдамацькою 
Коліївщиною на чолі із запорізь-
кими козаками Максимом Заліз-
няком та сотником Іваном Гон-
тою. Про це писав наш славний 
поет Тарас Шевченко у поемі 
“Гайдамаки” та у вірші “Холодний 
Яр”.

В Яру колись гайдамаки
Табором стояли,
Лагодили самопали,
Ратища стругали.
У Яр тоді сходилися,
Мов із хреста зняті,
Батько з сином і брат 

з братом -
Одностайно стати
На ворога лукавого,
На лютого ляха.
Дуріть себе, чужих людей,
Та не дуріть Бога.
Бо в день радості над вами
Розпадеться кара. 
І повіє огонь новий
З Холодного Яру.
Цьогоріч я відвідав Чигирин… 

Дух звитяги і лицарства бринить 
у повітрі рідної української землі. 
Рівними колонами крокують від 
стадіону на Богданову гору до-
бровольчі батальйони “Карпат-
ська Січ”,  “Азов”, “Айдар”, бійці 
“Правого сектору” та “Легіону 
Свободи”, численні поважні гості 
та жителі міста.

На Богдановій горі настільки 
людно, що ніде яблуку впасти. 
Зібралась вся наша велика Укра-
їна…  Розмаїття національних 
костюмів, старовинних козацьких 
атрибутів та української символі-
ки. Святіший Патріарх Київський 

і всієї Руси-України Філарет, інші 
священики відправили службу 
Божу за полеглими холодноярця-
ми та воїнами АТО. 

І сьогодні у моєму серці кар-
тина, як освячується зброя, на-
городжуються воїни АТО, покла-
даються вінки та живі квіти до 
пам’ятників Богдану Хмельниць-
кому і Тарасу Шевченку, і, як під 
звуки урочистого маршу учасни-
ки та гості міста переходять на 
міський стадіон, де продовжуєть-
ся вшанування полеглих у Ви-
звольній боротьбі за українську 
державність у 1917-1920 роках 
та в теперішній російсько-
українській війні.

Я став свідком того, як ба-
тальйони добровольчих форму-
вань складали присягу на ві-
рність Україні та урочисто від-
правляли новобранців полку 
“Азов” на фронт. 

У виступі лідера ВО “Свобода” 
Олега Тягнибока велика увага 
була військовій агресії Росії та 
мобілізації всіх здорових сил та 
ресурсів України  на боротьбу за 
свою незалежність. “На сьогод-
нішній день немає надважливі-
шого завдання, як побороти мос-
ковського агресора та вигнати 
його за межі України!” – наголо-
сив промовець. 

Мистецький фестиваль ко-
зацької слави “Холодний Яр – 
2015” запам’ятався мені і пісня-
ми бандуристів Данила Мельни-
ка та Тараса Силенка, гуртів 
“Широкий лан” (м. Калуш), “Ру-
тенія” (м. Київ), “Вертеп” (Дні-
пропетровськ), “Друже музико” 
(м. Одеса) та багато інших. 

Відрадно, що на стадіоні я зу-
стрів односельчан із с. Великі Гаї 
Івана Суту та Петра Гудзьо, які 
попри гарячу весняну пору також 
знайшли час, щоб відвідати ко-
зацькі святині. 

Ще я відвідав резиденцію, де 
Богдан Хмельницький приймав 
послів іноземних держав, музей 
Богдана Хмельницького, церкву 
святих Петра і Павла, кімнати, в 
яких підписувалися важливі уго-
ди козацької доби. До речі, в Чи-
гирині зберігається копія Зборів-
ського договору між Козацькою 
Державою та Реччю Посполи-
тою. 

Фестиваль продовжувався, 
моє знайомство із славним ко-
зацьким краєм добігало кінця, та 
залишилось багато запитань у 
моєму серці, відповіді на які я по-
шукую до сьогодні, як і багато 
інших українців…

Іван КУЖДА.

Холодний Яр

Дороге товариство! Ми знову  
в пошуку необхідної спецформи  

для наших розвідників із 128 бригади
 Потрібно придбати КЗС (костюми захисні сітчасті) 15 комплек-

тів. Завдяки мішковинній структурі тканини, у спекотну пору тіло 
дихає й не запарюється. А це швидша мобільність і здоров’я сол-
датів. Проблема в тому, що необхідного третього розміру в такій 
кількості ніде немає, окрім того, ціна такого розміру від 400 грн. 
Але шукаємо і з вашою допомогою знайдемо! Прошу сердечно 
скласти посильну вам пожертву на КЗС. Маємо зібрати 6000 грн. 
Маємо на початок 30 євро від тернополянки Руслани Вітик. Вірю, 
ми зможемо спільно одягнути на літо 15 солдатів.

Номер картки Приватбанку 6762468317085953,  
на ім’я Гоч Світлана Василівна. 


