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На фронті  
і в тилу

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

3 
березня ц. р. із села 
Плотича Тернопі-
льського району від-
правлено вантажівку з 

гуманітарною допомогою 
українським бійцям у зоні 
АТО. Організувало благодій-
ну акцію ТДВ “Плотицька 
Агропромтехніка” спільно з 
Лігою підприємців 
“Українська справа”. 

Жителі Плотичі зібрали для вій-
ськовослужбовців продукти харчу-
вання, засоби гігієни, медикамен-
ти, каски. Начальник управління 
агропромислового розвитку Тер-
нопільської райдержадміністрації 
Петро Смалюк повідомив, що  
ФГ “Олійник” надало близько тон-
ни борошна і круп. Вихованці Пло-
тицького дитячого садка і школярі 
Плотицької загальноосвітньої шко-

ли І-ІІ ступенів намалювали малюн-
ки, які зігріють серця воїнів АТО. 
Машину з гуманітарною допогою 
освятив о. Орест Павліський. В 
освяченні взяли участь заступник 
голови Тернопільської РДА Уляна 
Люлька, начальник сектору взає-
модії з правоохоронними органа-
ми, оборонної і мобілізаційної ро-
боти апарату Тернопільської РДА 
Василь Загороднюк,  директор 
ТДВ “Плотицька Агропромтехніка” 
Василь Заліщук, начальник управ-
ління сільського господарства Тер-
нопільської РДА Петро Смалюк, 
Плотицький сільський голова Окса-
на Кравець, працівники Плотицької 
сільської ради і жителі села.

— Ідея провести збір гуманітар-
ної допомоги з’явилася одразу, як 
тільки дізнався із засобів масової 
інформації, що в зоні АТО не ви-
стачає реанімобілів для транспор-
тування з поля бою українських 
бійців, — розповідає директор ТДВ 
“Плотицька Агропромтехніка” Ва-

силь Заліщук. — Працівники “Пло-
тицької Агропромтехніки” доклали 
всіх зусиль, щоб відремонтувати 
ГАЗ-53, який разом із зібраною до-
помогою відправляємо в зону АТО. 
Працювали після роботи, у вихідні. 
Особливістю машини є те, що вона 
броньована, тому ворожа куля її не 
проб’є. Акцію організовано спільно 
з Лігою підприємців “Українська 
справа”, членом якої я є. Разом із 
бійцями 25-го батальйону терито-
ріальної оборони “Київська Русь” 
“Українська справа” розподілятиме 
зібрану допомогу. Надзвичайно 
важливо, щоб хлопці на передовій 
відчули підтримку, знали, що тил у 
них надійний. Висловлюю вдяч-
ність небайдужим жителям Плоти-
чі, які долучилися до збору допо-
моги нашим воїнам, підприємцям 
села, які допомогли зібрати кошти 
на пальне для автомобіля (близько 
350 літрів) і директору ФГ “Олій-
ник” Ігорю Олійнику за надані бо-
рошно і крупи.

Заступник голови Тернопільської РДА Уляна Люлька, начальник управління агропромислового 
розвитку Тернопільської РДА Петро Смалюк, начальник сектору взаємодії з правоохоронними 
органами, оборонної і мобілізаційної роботи апарату Тернопільської РДА Василь Загороднюк, 

директор ТДВ “Плотицька Агропромтехніка” Василь Заліщук, Плотицький сільський голова 
Оксана Кравець, землемір Плотицької сільської ради Наталя Гладка і учні Плотицької  

ЗОШ І-ІІ ступенів під час відправлення гуманітарної допомоги бійцям АТО. 

Т. Г. Шевченка називаємо 
Кобзарем — співцем наро-
ду, називаємо його Про-
роком та Батьком. Його 
слово буде з нами на віки, 
бо в його СЛОВІ є ми, на-
ше сучасне і наше майбут-
нє. Коли б ми забули його 
слово, то знову поринули 
б у летаргічний сон, із яко-
го він розбудив українську 
націю до життя, і чорна ніч 
закрила б наше майбутнє. 
Шевченків Кобзар, як 
Євангеліє для християн, є 
нашим законом. Він допо-
внив слово Боже своїм 
словом, і ми багатші від 
тих народів, що, при-
йнявши Христа, не мають 
свого Шевченка.

Шевченко озброїв націю неви-
димою зброєю свого слова. Він 
був свідомий своєї місії. Він до неї 
готувався і був готовий  
віддати своє фізичне життя, щоб 
його слово стало вічним. Бо смерть 
фізична не закінчила його місії. Він 
каже: “Воскресну нині! Ради їх, за-
кованих моїх...”. І він у своєму сло-
ві воскрес! Він часто звертається 
до Бога за поміччю:

“Молю, ридаючи, пошли, 
Подай душі убогій силу”. 
Шевченко просить у Бога, щоб 

його слово, просвічене розумом, 
ожило, розтопило наші серця, збу-
дило нас зі сну.

У Своїй поемі “І мертвим, і жи-
вим, і ненародженим землякам 
моїм... посланіє” Шевченко роз-
крив поняття нації і тим випередив 
навіть модерних соціологів. В ньо-
го нація — це не тільки покоління 
живого народу, це не якийсь окре-
мо взятий клас. Нація — це кров-
ний зв’язок мертвих, живих і нена-
роджених, що живуть в Україні і 
поза нею. Ідеали тих, що боролися 
за правду і волю, зобов’язують жи-
вих і мають бути передані ненаро-
дженому ще поколінню. Для укра-
їнців, де б вони не жили, є тільки 
одна Україна.

У Шевченка дуже виразно по-
ставлена проблема яничарства. 
Він бачить це як грізну небезпеку 
для нації. В поемі “Великий льох” 
страшну кару визначив Шевченко 
усім зрадникам і навіть несвідомим 
жертвам національного гріха.

Він кличе нас до злагоди, каже 
обняти найменшого брата, але 

тільки тоді, коли він вірний Матері-
Україні. З ворогом не може бути 
компромісу, не може бути злагоди 
з яничарами:

“Горе з вами!..
Кого благати ви прийшли?
Кому ви сльози принесли?
Свою надію. Горе з вами. 
Раби незрячії! Кого?
Кого благаєте благії,
Раби незрячії, сліпії?
Чи ж кат помилує кого? 
Молітесь Богові одному,
Молітесь правді на землі, 
А більше на землі нікому
Не поклонітесь...”.  
Шевченко страждає над помил-

ками наших державних мужів, що 
вже не раз попеклися на хитрощах 
та підступах ворогів. Договори, 
зобов’язання та федерації з наши-
ми сусідами закінчилися нещастя-
ми для нашої нації. Тому він звер-
тає увагу на науку, правду і му-
дрість. Лиш тоді ворог не приспить 
нашої чуйності, копи ми будемо 
“вчитися так, як треба”.

Тільки своя мудрість приведе 
нас до своєї правди, а з нею до 
сили, слави та розвитку україн-
ського народу у своїй самостійній 
державі. І тільки пізнавши себе, 
свою націю, зможемо здійснити 
заповіт генія, пророка, найбіль-
шого сина України — Тараса  
Шевченка. 

“Поховайте та вставайте, 
Кайдани порвіте
І вражою злою кров’ю 
Волю окропіте”.

Дарія МИКОЛЕНКО. 
(“Подільське слово”,  

№9 від 7 березня 1998 р.)

Великі українці ●

Слово Шевченка  
на сторожі 

української нації

У Тернопільському районному будинку 
культури 11 березня 2015 р. о 16 год. 

 “Весняним спогадом я повернусь до вас” 
— вечір пам’яті заслуженого працівника  
культури України Богдана Федоровича  

Процака — талановитого митця,  
музиканта, педагога, багатолітнього  

художнього керівника народного аматорського 
духового оркестру “Доля”.

8 березня 2015 р. в народному домі смт Велика 
Березовиця відбудуться урочистості з нагоди  
201-ої річниці з дня народження Великого  

Кобзаря — Тараса Григоровича Шевченка. Початок 
о 15 год. У рамках урочистостей відбудеться творчий 
звіт художніх колективів закладів культури смт Велика 

Березовиця, сіл Острів, Підгороднє, Петриків.  
Оргкомітет.

— Другий етап четвертої черги 
часткової мобілізації триватиме з 2 
до 21 березня ц. р., — повідомив 
військовий комісар Тернопіль-
ського об’єднаного міського 
військового комісаріату, підпол-
ковник Сергій Гаврилюк. — Роз-
порядженням голови Тернопіль-
ської ОДА визначено планове мо-
білізаційне завдання на Терно-
пільську область, зокрема на міс-
то Тернопіль і Тернопільський 
район. Під час попереднього ета-
пу часткової мобілізації планове 
завдання по місту і району  
виконано на 45%. 

Місцеві органи виконавчої вла-
ди, за участю органів місцевого 
самоврядування, підприємств, ор-
ганізацій і установ усіх форм влас-
ності зобов’язані організувати і 
забезпечити в установленому по-
рядку своєчасне оповіщення і при-
буття у військкомат громадян, які 
призиваються на військову служ-
бу. 2008 року був виданий наказ 
міністра оборони України №342, 
який передбачав, що всі призо-
вники, які були визнані непридат-
ними до військової служби в мир-
ний час, обмежено придатними у 
воєнний час, знімалися з військо-
вого обліку і передавалися в окре-
му картотеку знятих з обліку. Не-
щодавно внесено зміни до наказу 
міністра оборони України №35, які 

передбачають поступове взяття на 
військовий облік усіх раніше зня-
тих з обліку призовників, які 
зобов’язані повторно пройти ме-
дичне обстеження у військкоматі. 

В і й с ь к о в о з о б о в ’ я з а н і 
обов’язково проходять навчання у 
військових навчальних центрах і на 
курсах. Згідно з даними моніто-
рингу, проблем із забезпеченням 
відповідним екіпіруванням і засо-
бами захисту нема. Прийти у вій-
ськовий комісаріат і влитися в ря-
ди захисників Вітчизни — обов’язок 
кожного свідомого громадянина.  

Мобілізація ●

Другий етап  
четвертої черги 

Військовий комісар Тернопіль-
ського об’єднаного міського 

військового комісаріату,  
підполковник Сергій Гаврилюк.

На Тернопільщині розпочався другий  
етап четвертої черги часткової мобілізації



2 П’ятниця, 6 березня 2015 року Панорама подій
Колегія ●

9 років світлої пам’яті  
Віри Василівни БЛАЖЕВСЬКОЇ-ЧАБАН 

(11.02.1971-5.03.2006 р.)
Вже дев’ять років опадають роси 
І дев’ять років яблуні цвітуть,
А тебе немає, наша доню рідна,
Пішла від нас ти назавжди у вічну путь.
Лиш погляд твій зоріє із портрета —
Такий щасливий, гарний, молодий...
Ти так хотіла жити і творити,
Було багато планів і надій.
Вже дев’ять років прожили без тебе,
Вже дев’ять років відцвіли гаї,
Тебе нема, лиш згадка є про тебе,
І в серці хрест несуть всі люблячі твої.
Вічно сумуючі — чоловік, донька Соломія, 

батьки, брати з сім’ями, похресники, вся родина, друзі.

Це повинен знати кожен ●

Рятувальники спільно з 
представниками Тернопіль-
ської районної ради і Тер-
нопільської районної  
державної адміністрації 
провели навчання щодо 
екстреної евакуації учнів та 
вчителів в ЗОШ І-ІІІ ступенів 
імені Ярослава Стецька в 
селі Великий Глибочок. 

Згідно з версією, на першому 
поверсі в фойє виникла пожежа, 
яка в свою чергу унеможливила 
евакуацію дітей через парадний 
вихід, а також школа була зне-
струмлена, що ускладнило швид-
ке оповіщення. Завдяки швидким 
та злагодженим діям ланки опо-
віщення, дітей було оповіщено за 
допомогою ручної сирени, по-
чувши яку, діти швидко одягнули 
теплі речі та під чітким керівни-
цтвом вчителів без паніки ви-
йшли на шкільний стадіон та ви-
шикувались для проведення пе-
ревірки.

Водночас з евакуацією в фо-
йє працювала ланка пожежога-
сіння, яка, відповідно до своїх 
обов’язків, повідомила про по-
жежу за номером “101” та при-
ступила до локалізації осередку 
загорання. Ланка з охорони 
громадського порядку слідкува-
ла за дотриманням дисципліни 
учнями під час евакуації, а та-
кож очікувала на пожежний під-
розділ, щоб скоординувати ря-
тувальників  безпосередньо до 
осередку пожежі. Всі три вище-

перераховані ланки були зазда-
легідь створені. Подібні навчан-
ня вже неодноразово проводи-
лись за ініціативи директора 
Великоглибочецької ЗОШ І-ІІІ 
ст. ім. Я. Стецька Надії Тищук, 
тому діти і вчителі добре спра-

вились з поставленим перед 
ними завданням.

За матеріалами 
Тернопільського РВ УДСНС 

України у Тернопільській 
області.

Без паніки
26 лютого за ініціативи співробітників Тернопільського районного 

відділу управління ДСНС та сприянням Тернопільської районної ради 
і Тернопільської РДА в загальноосвітній школі села Великий 

Глибочок Тернопільського району проведено навчальну евакуацію

Перший заступник голови Тернопільської райдержадміністрації 
Богдан Лихий, начальник Тернопільського РВ УДСНС  

України у Тернопільській області Юрій Ткачик, директор  
Великоглибочецької ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Я. Стецька Надія Тищук 
та представники організаторів під час навчальної евакуації.

Під час навчальної евакуації учнів та вчителів у ЗОШ І-ІІІ ст. 
 імені Ярослава Стецька в селі Великий Глибочок. 

Ірина ЮРКО.

24 лютого перший заступ-
ник голови Тернопільської 
р а й д е р ж а д м і н і с т р а ц і ї  
Богдан Лихий провів колегію 
РДА. Участь у колегії взяли 
голова Тернопільської ра-
йонної ради Василь Дідух, 
перший заступник директо-
ра департаменту агропро-
мислового розвитку Терно-
п ільсько ї  ОДА  
Володимир Стахів. 

Відкриваючи засідання колегії, 
перший заступник голови Терно-
пільської РДА Богдан Лихий 
представив присутнім новоприз-
наченого куратора Тернопіль-
ського району від облдержадмі-
ністрації – Назара Яворського, 
начальника управління розвитку 
туристичної інфраструктури Тер-
нопільської ОДА, заступника ди-
ректора департаменту розвитку 
інфраструктури, транспорту і ту-
ризму ОДА, депутата Тернопіль-
ської обласної ради. Богдан Ли-
хий вручив місцевому підприєм-
цю Віктору Лопатинському гра-
моту від райдержадміністрації за 
активну громадську позицію, ва-
гомий внесок у розвиток та вдо-
сконалення автотранспортних 
послуг в Тернопільському районі, 
активну співпрацю з органами 
влади. 

Начальник відділу економічно-
го розвитку і торгівлі Тернопіль-
ської РДА Наталя Волошин допо-
віла про підсумки виконання про-
грами соціально-економічного та 
культурного розвитку Тернопіль-
ського району за 2014 рік і  
проект програми соціально-
економічного та культурного  
розвитку на 2015 р., зупинилася 
на стані та перспективах економі-
ки Тернопільського району. “Про-
мисловий потенціал Тернопіль-
ського району складають 36 про-
мислових підприємств із чисель-
ністю працівників 4671, — зазна-
чила Наталя Волошин. — У районі 
зберігається позитивна динаміка 
росту промислового виробни-
цтва”. Як зазначив перший за-
ступник голови РДА  
Богдан Лихий, відсоток приросту 
галузей промисловості Терно-
пільського району у 2015 р. за-
планований на рівні 1%. “Цьогоріч 
нам важливо не втратити того, 
що мали торік, враховуючи 
об’єктивні обставини в Україні”, 

— сказав Богдан Петрович. З цьо-
го питання інформували началь-
ник відділу освіти Тернопільської 
РДА Василь Цаль, начальник від-
ділу культури Тернопільської РДА 
Андрій Галайко, заступник голов-
ного лікаря Тернопільського ра-
йонного територіального медич-
ного об’єднання Ігор Войтович.

Про стан підготовки госпо-
дарств Тернопільського району 
до проведення комплексу 
весняно-польових робіт доповів 
заступник начальника управління 
агропромислового розвитку  
Тернопільської РДА Сергій Кри-
соватий. Про ефективність захо-
дів, які вживалися для забезпе-
чення дієвої боротьби із злочин-
ними проявами та корупцією на 
території району у 2014 році до-
повів заступник начальника – на-
чальник кримінальної міліції  
Тернопільського РВ УМВС Украї-
ни в Тернопільській області  
Тарас Гуменний. Про роботу 
структурних підрозділів райдер-
жадміністрації, органів місцевого 
самоврядування щодо посилення 
виконавської дисципліни, реалі-
зації завдань, визначених 
нормативно-правовими актами 
Президента України, Кабінету Мі-
ністрів України, розпорядчими 
документами голів обласної та 
районної державних адміністра-
цій доповів керівник апарату Тер-
нопільської РДА Арсен Чудик. 

У різному учасники колегії за-
слухали інформацію головного ін-
спектора Тернопільського  
районного відділу Державної 
служби надзвичайних ситуацій у 
Тернопільській області Володи-
мира Дубини щодо необхідних 
заходів із заборони спалювання 
сухої трави. “Лише за минулий 
тиждень на території Тернопіль-
ського району зареєстровано 7 
пожеж через спалювання сухої 
трави, — сказав Володимир Ду-
бина. — Внаслідок цього завдано 
матеріальних збитків на 150 тис. 
грн. За спалювання сухої рослин-
ності статтею 245 Кримінального 
Кодексу України передбачена ад-
міністративна та кримінальна від-
повідальність”. Володимир Дуби-
на закликав сільських і селищних 
голів Тернопільського району до-
помогти в утворенні добровільних 
протипожежних формувань.

За результатами колегії при-
йняті відповідні розпорядження та 
доручення голови Тернопільської 
райдержадміністрації.

Не здати позицій

Працівники культури Тернопільського району сумують з приво-
ду смерті колишньої завідуючої бібліотекою с. Миролюбівка  
Вандзюк Марії Петрівни. Висловлюємо щирі співчуття родині та 
близьким з приводу тяжкої втрати.

Колектив Смиковецької ЗОШ І-ІІ ступенів висловлює щире спів-
чуття вчителю початкових класів Людмилі Богданівні Богдан з  
приводу важкої і непоправної втрати — смерті батька.

Великобірківська селищна рада повідомляє, що відповідно до 
Постанови КМУ від 24.07.2009 року № 806, оголошується конкурс 
про визначення суб’єкта оціночної діяльності на проведення  
експертної грошової оцінки земельних ділянок в селищі Великі  
Бірки Тернопільського району.

Заяви про участь у конкурсі приймаються в місячний термін з дня 
опублікування цього оголошення за адресою: смт Великі Бірки Терно-
пільського району Тернопільської області, вул. Грушевського, 53.  
За додатковою інформацією звертатися за тел. 49-23-39, 49-24-83.

Великобірківський селищний голова Р. Є. МАЦЕЛЮХ.

Оголошення ●

Оголошення ●

Буцнівська сільська  рада 
Тернопільського району по-
відомляє про намір встанов-
лення нових (скоригованих) 
тарифів на послуги з вивезен-
ня твердих побутових відходів 
(далі ТПВ), що надаються ДП 
“ Т е р н о п і л ь - А л ь т ф а т е р ”  
у с. Буцнів Тернопільського 
району в розмірі:

— для населення вивіз ТПВ 
— 44,30 грн. з ПДВ (0,24 м3),  
а також 211,75 грн. (1,1 м3).

— для бюджетних установ 
— 48,30 грн. (0,24 м3), а також 
221,98 грн. (1,1 м3).

З детальною інформацією 
про структуру тарифів та  
обґрунтування причин зміни 
тарифів можна ознайомитись у 
Буцнівській сільській раді та у 
ДП “Тернопіль-Альтфатер”.

Буцнівський сільський 
голова М. П. МАЦ.

Тернопільська районна державна адміністрація  
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади  головного 
спеціаліста відділу організаційної роботи апарату Тернопіль-
ської районної державної адміністрації на період відпустки по 
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку осно-
вного працівника.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають  
такі документи:

1. Заяву про участь у конкурсі.
2. Особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками.
3. Дві фотокартки розміром 4 х 6  см.
4. Копію  паспорта громадянина України.
5. Копію ідентифікаційного номеру.
6. Копію документа про освіту.
7. Декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання  

фінансового характеру за 2014 рік.
8. Попередження про спеціальні обмеження щодо прийняття 

на державну службу.
9. Згоду на збір та обробку персональних даних;
10. Медичну довідку про стан здоров’я форми № 133/о;
Вимоги до учасників  конкурсу: володіння державною мовою, 

повна вища освіта, володіння ПК.
Документи приймаються впродовж місяця з дня опублікування 

оголошення.
Довідки за телефоном 43-60-50.
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Кадри вирішують все ●

Видання ПАТ “Тернопільміськгаз”

Зі святом Весни, 
дорогі жінки!

Від усього серця вітаю Вас, дорогі жінки, 
із святом весни, любові та краси — Міжна-
родним жіночим днем 8 Березня!

Добрі і ласкаві, мужні і вразливі, такі від-
важні й надзвичайно тендітні, Ви — найдо-
рожче, що є в житті чоловіків. Мабуть тому 
хтось із древніх мудреців сказав: "Царство 
жінки — це царство ніжності, тонкості і тер-
піння". Тому завдання справжнього чоловіка 
не зруйнувати його, а захистити від усіх 
можливих життєвих негараздів.

Саме прекрасна половина людства, її краса та ніжність асоцію-
ється з пробудженням природи, коли ласкаві промінчики жіночих 
усмішок по-особливому починають обігрівати спраглі від зимових 
холодів чоловічі душі. Свято 8 Березня є символом сердечності, до-
броти, кохання, радості, тепла. Ваша енергія додає нам нові сили, 
допомагає стати кращими, добрішими, впевненішими в собі. Ми, 

чоловіки, доземно вклоняємось Вам за 
уміння прощати, любити і чекати! 

Нехай у кожному жіночому серці за-
вжди тепліє вогник любові, надії і віри а в 
кожній родині буде міцне здоров’я, тепло, 
затишок та радість. Здоров’я і натхнення 
Вам, кохання і гарного настрою, удачі і 
здійснення мрій!

З повагою — Володимир БОБРІВЕЦЬ, 
голова правління   

ПАТ "Тернопільміськгаз", заслужений 
працівник сфери послуг України, 

депутат Тернопільської районної ради.

 Ярослав БАЧИНСЬКИЙ. 
 Фото автора. 

– Такий спеціаліст, як началь-
ник виробничо-технічного від-
ділу  Галина Михайлівна Па-
нюс, на вагу  золота. І керів-
ник високого рангу, і справу 
знає, поважають її у нашому 
колективі, – каже головний ін-
женер ПАТ “Тернопільмісь-
кгаз” Володимир Даткун. 

Очолюваний Галиною Михайлів-
ною відділ, а там працює сім техні-
ків та інженерів, вирішує всі технічні 
питання газифікації виробничих і 
промислових об’єктів, населених 
пунктів. Шляхом аналізу і підготовки 
технічних умов оформляє договори 
на приєднання об’єктів замовників 
до газових мереж. Приймає проек-
тну виконавчо-технічну документа-
цію і погоджує у виробничо-
експлуатаційних служб, веде 
виробничо-технічну звітність під-
приємства. У відділі є об’ємний ар-
хів, у якому зберігається вся доку-
ментація газового господарства від 
часу проведення першої газифіка-
ції.

Галина Панюс прийшла працю-

вати у газову  службу в 1997 році 
після закінчення навчання у Львів-
ському житлово-комунальному тех-
нікумі. Це був цілеспрямований, 
націлений на результат, інженер-
ний пошук. Молодий спеціаліст не 
хотіла зупинятися на досягнутому. 
Це був час, коли в обласному цен-
трі та в деяких приміських селах 
району розпочався й успішно три-
вав інтенсивний процес будівни-
цтва нових житлових комплексів, 
індивідуальних будинків. Все це 
необхідно було газифікувати, про-
водити нові магістралі газомереж, 
реконструювати ті, що давно вже 
експлуатувалися. Все це треба бу-
ло оперативно й технічно грамотно 
забезпечити, задокументувати, да-
ти фахову інженерну оцінку. Тому у 
виробничо-технічному відділі ПАТ 
“Тернопільміськгаз” усі працювали 
дуже старанно, з подвійним наван-
таженням. Квапили замовники, 
турбували споживачі та керівни-
цтво. Свої завдання і необхідний 
обсяг робіт у стислі терміни забез-
печували сьогодні забезпечують  
інженери Надія Коваль, Андріана 
Яницька, Олександра Яроцька, Ан-
дрій Даткун, техніки Леся Шкляр, 
Світлана Писків, і звісно, Галина 

Панюс.
У 2005 році Галина Михайлівна 

закінчила Львівську політехніку за 
спеціальністю “теплогазопостачан-
ня і вентиляція”. Через два роки 
адміністрація підприємства призна-
чила її начальником виробничо-
технічного відділу.

Можна щиро позаздрити життє-
вій енергії і наполегливості пані Га-
лини. І заочно навчатися в одному з 
провідних  технічних вузів країни, і 
одночасно працювати, і виховувати 
дітей: Роман, Неля та Уляна сьогод-
ні навчаються у школі та ліцеї. 

– Діти – наша найбільша радість, 
гордість і надія, – з материнською 
теплотою і любов’ю каже Галина 
Михайлівна. – Вони і вчаться добре, 
і слухняні, виховані на засадах хрис-
тиянської моралі, законах доброти і 
чесності. Часто із сім’єю приїжджа-
ємо у моє рідне село Нараїв. Воно 
дуже  мальовниче й красиве у будь-
яку пору року. Там великі ліси, бага-
ті на ягоди і гриби, чудове повітря, 
настояне на медах і квітах. Я люблю 
село, своїх батьків, родину і працьо-
витих земляків. Уже березень – 
провісник весни, наших щирих на-
дій, прагнень, і сподівань на те, що 
в Україні буде мир і спокій. 

Технології ●

Веб-сторінка ПАТ “Тернопільміськгаз” — http://tmgaz.te.ua/: через інтернет легко 
і зручно подати показники лічилька, або дізнатися  

іншу важливу інформації про діяльність газопостачального підприємства .

Інженерний пошук, 
націлений на результат

Колектив виробничо-технічного відділу  
ПАТ “Тернопільміськгаз” (зліва направо)  

інженер-проектант Надія Коваль, технік Леся Шкляр, 
інженери Андріана Яницька, Олександра Яроцька,  

начальник виробничо-технічного відділу  
Галина Панюс.

Які документи необхідно 
подати для оформлення 

договору?
Відповідно до п.40 постанови 

Кабінету Міністрів України від 5 лип-
ня 2006 р. N 938 “Про затверджен-
ня Типового договору про надання 
населенню послуг з газопостачання 
та внесення змін до постанови Кабі-
нету Міністрів України від 9 грудня 
1999 р. № 2246”,  для оформлення 
договору або внесення змін до ньо-
го споживач на вимогу виконавця 
повинен подати такі документи:

* документ, що посвідчує особу 
споживача (для громадян України - 
паспорт громадянина України або 
тимчасове посвідчення громадяни-
на України, видане у зв’язку з втра-
тою паспорта чи у зв’язку з при-
йняттям громадянства України; для 
іноземців - національний паспорт 
або документ, що його замінює); 

* довідку про присвоєння іденти-
фікаційного коду (за наявності); 

* технічний паспорт на будівлю 
або домову книгу; 

* документ, що підтверджує пра-
во власності на квартиру, приват-
ний будинок або користування  
ними. 

Враховуючи зазначене, з новим 
власником будинку укладається но-
вий договір про надання населенню 
послуг з газопостачання.

 Чому інколи виникає 
невідповідність між 

фактичним показником 
газового лічильника та 
кінцевим показником у 

рахунку-квитанції на оплату 
за газ?

Правовідносини між ПАТ “Тер-
нопільміськгаз” та споживачами 
регулюються спеціальною нормою 
права — „Правилами надання на-
селенню послуг з газопостачан-
ня”, затвердженими постановою 
Кабінету Міністрів України №2246 
від 09.12.99р. із змінами (надалі 
Правила). Відповідно до п.17 Пра-
вил — зняття показників лічильни-
ків проводиться споживачем що-
місяця. Газопостачальне підпри-
ємство має право контролювати 
правильність зняття показників та 
оформлення споживачем платіж-
них документів.

Нарахування за газ проводиться 
згідно з показами газового лічиль-

ника та відповідно до “Методики 
розрахунків обсягів прогнозованого 
споживання природного газу насе-
ленням за наявності лічильника роз-
рахунковим методом”, затвердже-
ної наказом НАК “Нафтогаз Украни” 
від 04.10.2005р. №560 (надалі Ме-
тодика). Оскільки показники газо-
вого лічильника знімаються в 20-тих 
числах місяця, тому розрахунок 
спожитого природного газу прово-
диться відповідно до Методики, 
тобто, до спожитої кількості газу 
станом на число, коли були зняті 
показники газового лічильника, до-
дається прогнозоване споживання 
газу до кінця місяця.

Також, відповідно до п.13 Пра-
вил, розрахунки за надані послуги з 
газопостачання можуть проводити-
ся на підставі планових платежів з 
підсумковим розрахунком за період 
не більше одного року. У разі засто-
сування планових платежів або без-
готівкової форми оплати газопоста-
чальна організація періодично про-
водить перерахунок за фактично 
надані послуги з газопостачання та 
видає споживачеві рахунок.

Тому у випадку неповідомлення 
споживачем фактичного показника 
нарахування за газ проводиться 
відповідно авансових платежів. Про-
ведення корекції можливе після 
створення доступу до помешкання 
для зняття фактичних показників 
лічильника. Контактний телефон 
вказано в рахунку-квитанції за газ.

 Чи впливає на стан 
розрахунків за газ 
неоплачена сума 

“рекомендованого 
авансу”, яка вказана в 

рахунку-квитанції за газ?
Рекомендований аванс не є 

обов’язковим до оплати, тому в 
останньому рядку квитанції, який 
називається: “Фактично оплачено 
абонентом”, є можливість вказати 
суму за фактично спожитий газ. Як-
що споживач не бажає сплачувати 
рекомендований аванс, це жодним 
чином не позначиться на його роз-
рахунках з ПАТ “Тернопільміськгаз”, 
адже несплачений рекомендований 
аванс не збільшить заборгованості 
за газ.

За матеріалати  
веб-сайту   

ПАТ “Тернопільміськгаз”. 

Запитуєте — відповідаємо ●
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Ярослав БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото автора.

У слюсаря монтажної дільни-
ці Михайла Конета 7 березня 
ювілей – п’ятдесятиріччя. По-
ра перших підсумків та спо-
гадів про прожиті літа, про-
йдені дороги. Родом він із 
мальовничого,  відомого на-
ціоналістичними настроями, 
села Буряківка, що в Залі-
щицькому районі. 

Виріс у  селянській сім’ї. Його 
батько Іван Михайлович усе життя 
працював механіком на тварин-
ницькій фермі, мама Ганна Анто-
нівна — буряківницею в місцевому 
колективному господарстві. Він се-
редульший серед своїх братів – 
старший Богдан із сім’єю прожи-
ває і працює в  далекому росій-
ському Омську, до малої вітчизни 
навідується нечасто. Біля батьків-
пенсіонерів живе з родиною най-
молодший Богдан. Михайло Івано-
вич старається не лише у свята 
відвідувати свою Буряківку і роди-
ну, але і в будні, коли випадає від-
пустка. 

– Після школи я вступив у Чер-
нівецький технікум залізничного 
транспорту, набув спеціальності 
“технік-механік холодильного об-
ладнання”. Коли влаштувався на 
роботу в Тернопільське рефриже-
раторне депо, довелося побачити 
світ не на карті чи географічному 
глобусі, а  на власні очі. 

– З вагонами-холодильниками 
об’їздив практично увесь колиш-
ній Союз:  Далекий Схід, Сибір, 
Прибалтику, Закавказзя, Серед-
ню Азію, був у Румунії, Болгарії, 
– розповідає пан Михайло. – 
Спілкувався з людьми різних на-

ціональностей і народностей, ба-
чив гори й ліси, ріки й моря, рів-
нини й степи широкі. Як кажуть  у 
народі, краще раз побачити, ніж 
сто разів почути. Дійсну строкову 
військову службу проходив в місті 
Джамбулі, що в Казахстані. Після 
армії деякий  час працював у 
Ташкенті за спеціальністю. Але 
батьки в листах, телефонних роз-
мовах кликали додому, пережи-
вали за мене. Крім того, в Омську 
одружився і залишився жити 
старший брат Богдан. Мама й та-
то дуже хотіли, щоб я повернувся 
в Україну, на Тернопільщину, не 
забував рідні пороги своєї хати і 
своєї Буряківки. Пішов працювати 
в Тернопіль у рефрижераторне 
депо. Тут зустрів свою Таню, за-
кохався й незабаром ми справи-
ли весілля. Дружина згодом на-
родила двійнят – хлопчиків Бог-

данчика й Сашка. Вже скоро 
справимо “срібне весілля”.

Ювіляр сім років працює слюса-
рем у монтажній дільниці, а декіль-
ка років тому у їхній невеликий, але 
оперативний і мобільний колектив 
прийшов на роботу електрозвар-
ником його син  Богдан. 

– Михайло Конет —  відмінний 
спеціаліст, добра людина, – каже 
начальник монтажної дільниці ПАТ 
“Тернопільміськгаз” Богдан Павлів. 
– Наш колектив невеликий, тут ко-
жен на виду. Щодень доводиться 
виконувати важливі виробничі за-
вдання. Зокрема, це встановлення 
газових лічильників, монтаж і замі-
на газових комунікацій та облад-
нання, проводити їх часткову замі-
ну. Син  його Богдан,  старається, 
щоб не було ніякого браку. Сумлін-
ні люди. Всім колективом вітаємо 
ювіляра.

Михайлів полудень

Слюсар монтажної дільниці  
ПАТ “Тернопільміськгаз” Михайло Конет.

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ.  
Фото автора.

Аварійна служба “104” за-
вжди, незважаючи на будь-
яку погоду, повинна вчасно 
прибути на місце аварії, опе-
ративно та якісно ліквідувати 
пошкодження, в разі потреби 
й необхідності залучати інших 
висококваліфікованих спеціа-
лістів підприємства, надати 
першу медичну допомогу.

За статистикою, в Україні у 2014 
році під час використання газу у по-
буті трапилося 204 випадки, 188 
осіб постраждало, з них 97 загину-
ло. На превеликий жаль, дуже бага-
то нещасть через воєнні дії на Сході 
України. Там бойовики знищують 
газопроводи, люди в екстремаль-
них ситуаціях, застосовуючи газові 
прилади для  обігріву й приготуван-
ня їжі, нехтують елементарними 
правилами безпеки.  В Тернопіль-
ській області зафіксовано смер-
тельні випадки, каліцтво і травма-
тизм. 

 Завершилася  календарна зима, 
але триває опалювальний сезон, є 

випадки  системного, а іноді й без-
системного відключення електрое-
нергії, особливо у  сільських насе-
лених пунктах, буває і в Тернополі. 
Дехто для обігріву приміщень, го-
дівлі свійських тварин та домашньої 
птиці активно використовує при-
родній газ. Іноді забуває вимкнути 
газові прилади у суцільній темряві, 
особливо це стосується літніх та 
одиноких самотніх людей. А, корис-
туючись приладами, плитками, кух-
нями тощо, треба бути надзвичайно 
обережним.

Служба аварійно-
відновлювальних робіт ПАТ “Терно-
пільміськгаз” працює цілодобово. 
Цей підрозділ впродовж 33 років 
очолює досвідчений керівник Сте-
пан Яроцький. Нині в колективі  
працює понад  три десятки спеціа-
лістів. Їх головне завдання – забез-
печити безперебійне і безаварійне 
постачання газу в кожну  міську 
квартиру, сільський будинок, на  ви-
робничі і промислові об’єкти, 
об’єкти соціальної сфери.

 Щоденно всім виробничим і 
трудовим процесом керують май-
стри Михайло Лехняк, Володимир 
Горохівський, Андрій Ткаченко, 

Євгеній  Лапичак. Понад 20 років 
трудового стажу за плечима дис-
петчерів Миколи Кирика, Володи-
мира Прокопіва. Знають свою 
справу і в будь-яку мить ліквідують 
аварію, — приміром, прориви у 
підземному газогоні, у колодязі, 
загазування підвалу — слюсарі 
Дмитро Фурик, Володимир Сти-
ран, Андрій Помазанський, Роман 
Каролішин, Тарас Ялицький. За-
вжди напоготові і водії Олег До-
бровольський, Андрій Владика, 
Іван Дерлиця.

За словами голови  наглядової 
ради ПАТ Тернопільміськгаз” Віталія 
Бобрівця, саме  службі “104” виді-
ляється сучасний новий спеціалізо-
ваний легковий і вантажний тран-
спорт, усі необхідні інструменти, 
спецодяг, засоби захисту і медап-
течки, якими обладнаний весь спец-
транспорт. Систематично прово-
дяться навчання з правил техніки 
безпеки, надання першої невід-
кладної допомоги, з питань цивіль-
ної оборони. Вірю і знаю, що від 
їхньої майстерності, оперативності 
залежить, чи буде нам спокійно під 
час користування газовими прила-
дами у повсякденному житті.

Основи безпеки ●

Алло, “104”!

Колектив диспетчерської служби 
ПАТ “Тернопільміськгаз”.

Роздрібні ціни на природний  
газ для комунально-побутових, 

промислових споживачів  
і бюджетних установ

З 1 березня 2015 року, відповідно до постанов НКРЕКП № 227 та 
226 від 26.02.2015 року, затверджено роздрібні ціни на природний 
газ, встановлено роздрібні ціни для комунально-побутових, промис-
лових і бюджетних установ (грн. за 1000 куб.м.). 

Послуга Комунально-побутові 
і промислові споживачі

Бюджетні 
установи

Природний газ 8900,00 8900,00

Цільова надбавка 2% 178,00 178,00
Постачання 19,70 19,70

Транспортування 164,40 164,40
Транс УМГ 202,30 202,30
Всього без ПДВ 9464,40 9464,40

ПДВ 20% 1892,08 1892,08

Разом з ПДВ 11357,28 11357,28

Роздрібні ціни на природний  
газ для релігійних організацій

З 1 березня 2015 року, відповідно до постанови НКРЕКП  № 228 
від 26.02.2015 року, затверджено роздрібні ціни на природний газ, 
що використовуються для потреб релігійних організацій  (грн. за 
1000 куб.м.). 

Послуга Релігійні організації
Природний газ 4450,00 
Цільова надбавка 2% 89,00

Постачання 19,70 

Транспортування 164,40 

Транс УМГ 202,30 
Всього без ПДВ 4925,40
ПДВ 20% 958,08

Разом з ПДВ 5910,48

НКРЕ, що здійснює регулю-
вання у сфері енергетики і 
комунальних послуг, підви-
щила мінімальний тариф 
для населення на газ, ви-
користовуваний для опа-
лення, в 3,3 раза (на 2511 
гривні за 1 тис.куб м) — до 
3600 грн. за 1 тис. куб. м. 
від 1 квітня 2015 р. Відпо-
відне рішення регулятор 
прийняв 3 березня ц.р., пе-
редає “Інтерфакс-Україна”. 
Як повідомляться, така ціна 
буде діяти на обсяг до 200 
куб. м на місяць і лише в 
опалювальний сезон (з 1 
жовтня по 30 квітня).

Обсяг понад 200 куб. м на мі-
сяць, а також спожитий не в 
опалювальний сезон газ буде 
оплачуватися за ціною 7188 грн 
за 1 тис. куб. м.

Ціна газу, що використову-
ється населенням для приготу-
вання їжі та підігріву води, зрос-
те з 1182 грн за тис. куб. м до 
7188 грн за 1 тис. куб м.

За відсутності лічильників на-
селення платитиме за газ єдину 
ціну 7188 грн за 1 тис. куб. м.

У середньому ціна на газ для 
населення підвищилася на 285%, 
що відповідає положенням ме-
морандуму між Кабінетом міні-
стрів України з Міжнародним 
валютним фондом.

Як повідомлялося раніше, в 
Україні діяла тарифна сітка на 

газ для населення з розбивкою 
на споживання до 2,5 тис. куб м 
на рік - 1089 грн за тис. куб м, 
до 6 тис. куб. м - 1788 грн за 
тис. куб м), понад 6 тис. куб. м 
на рік - 3645 грн за тис. куб. м. 
Ціна газу, що використовується 
для приготування їжі, становила 
1182 грн за тис. куб. м.

Всі ці цифри — з урахуванням 
наявності лічильників.

В інтерв’ю міністр фінансів 
Наталія Яресько заявила, що 
уряд сподівається після підви-
щення тарифів уникнути кризи 
неплатежів:

“Думаю, ми дійсно можемо 
говорити про те, що можуть бу-
ти неплатежі, але я впевнена в 
тому, що український народ ро-
зуміє, що набагато краще доту-
вати населення, а не “Нафто-
газ”, — заявила міністр фінан-
сів.

Напередодні Верховна Рада 
ухвалила зміни до бюджету, які 
передбачають збільшення суб-
сидій на сплату комунальних по-
слуг на 12,5 млрд грн. Загалом 
уряд виділив 24 млрд грн на по-
криття різниці у тарифах для не-
заможних верств населення.

Підвищення тарифів на газ та 
опалення є багаторічною вимо-
гою МВФ, експерти якого вва-
жають, що державний бюджет і 
“Нафтогаз” не можуть надалі не-
сти тягар субсидування кому-
нальних тарифів, які є нижчими 
за ринкову ціну.

Мінімальний тариф 
на газ для населення 

зріс в 3,3 раза
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Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

Більше півтора століття ідеї 
добра, милосердя і гуманіз-
му по всьому світу пропагує 
Товариство Червоного Хрес-
та. Червонохрестівці стоять 
на варті найціннішого скарбу 
земного — людського 
здоров’я. Про роботу Това-
риства Червоного Хреста 
України в період війни, про 
допомогу тимчасово пере-
міщеним із окупованих те-
риторій особам — в інтерв’ю 
голови Тернопільської ра-
йонної організації Товари-
ства Червоного Хреста Укра-
їни Ольги Нижник. 

— Надаємо всім потребуючим 
— одиноким людям похилого віку, 
інвалідам, малозахищеним осо-
бам — усебічну (медичну, психо-
логічну, соціальну, матеріальну) 
допомогу. Дуже хочемо, щоб ті, 
хто перебуває на межі виживан-
ня, відчули себе повноцінними 
громадянами України. Як відомо, 
один у полі не воїн. Тернопільська 
районна організація Товариства 
Червоного Хреста України тісно 
співпрацює з Тернопільським ра-
йонним територіальним медич-
ним об’єднанням, фельдшерсько-
акушерськими пунктами, терито-
ріальним центром соціального 
обслуговування (надання соціаль-
них послуг) Тернопільського ра-
йону, Тернопільським районним 
центром соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді, відділом 
освіти, сектором молоді і спорту 
Тернопільської РДА. Загалом за 
минулий рік допомогу від Терно-
пільського районного Товариства 
Червоного Хреста України отри-
мали 10 організацій, 47 
фельдшерсько-акушерських пунк-
тів, 8 лікарських амбулаторій за-
гальної практики сімейної меди-
цини, 4717 осіб на суму 2 мільйо-
ни 212 тисяч 21 гривня.     

— Ольго Михайлівно, яку ро-
боту доводиться виконувати 
Товариству Червоного Хреста 
України в умовах війни? 

— Надання допомоги постраж-
далим під час збройних конфлік-
тів — функція, з якої почалася ді-
яльність Червоного Хреста. Ми не 
поділяємо людей за расовою, на-

ціональною, релігійною, класовою 
ознакою чи політичними переко-
наннями. В лютому цього року 
зібрали і відправили через волон-
тера Світлану Гоч гуманітарну до-
помогу на суму понад 37 тисяч 
гривень для лікувальних закладів, 
які функціонують у місцях зброй-
них конфліктів, і людей, які про-
живають у зоні АТО: теплий одяг, 
спецодяг для медичних працівни-
ків, медикаменти, взуття, постіль-
ну білизну. Наша організація на-
давала допомогу в оформленні 
документів для визволення жите-
ля м. Монастириська з полону 
сепаратистів. Сьогодні в Одесь-
кому протиопіковому центрі пере-
буває боєць батальйону територі-
альної оборони “Збруч” із Красів-
ки, який отримав 80% опіків шкіри 
під час пожежі. Звертатимемось 
на сесії Тернопільської районної 
ради до депутатів із проханням 
допомогти зібрати кошти на опе-
рацію з пересадки шкіри. Споді-
ваюсь, жага до життя, розум ліка-
рів і Божа ласка допоможуть вря-
тувати хворого. Якщо раніше іс-
нувало поняття “афганського син-
дрому”, то сьогодні можна гово-
рити про “донбаський синдром”. 
Учасникам АТО надається соці-
альна і психологічна допомога. 
Було б добре відкрити в Терно-
пільському районі реабілітаційне 
відділення. Товариство Червоно-

го Хреста Данії розробило про-
граму адаптації людей, які пере-
жили пекло війни, тому потрібно 
переймати досвід колег із-за кор-
дону.  

— Які заходи проводить Тер-
нопільська районна організація 
Товариства Червоного Хреста 
України з метою навчання на-
селення правилам долікарської 
допомоги? 

— Спільно з ТРМТО проводимо 
серед жителів Тернопільського 
району навчання правилам на-
дання першої медичної допомо-
ги. Потрібно пам’ятати, що вчас-
но надана допомога може вряту-
вати життя потерпілого. Торік 
провели такі навчання з директо-
рами загальноосвітніх шкіл, учи-
телями основ безпеки життєді-
яльності, інженерами з техніки 
безпеки, школярами на базі НВК 
“Великобірківська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів-гімназія ім. С. Балея” і 
Острівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, із 
працівниками територіального 
центру Тернопільського району, 
Тернопільського районного цен-
тру соціальних служб для сім’ї, 
дітей і молоді. Цьогоріч спільно з 
відділом освіти Тернопільської 
РДА плануємо провести заходи 
такого типу у всіх школах Терно-
пільського району. В кожній школі 
створені загони милосердя, учас-
ники яких піклуються про само-

тніх хворих людей. 
— Чи всі тимчасові пересе-

ленці з окупованих територій 
України мають змогу отримати 
матеріальну допомогу? 

— Торік ми надали для 37 тим-
часово переміщених на територію 
Тернопільського району осіб ме-
дикаментів на суму 3660 гривень, 
засобів гігієни на суму 743 гривні. 
Разом із територіальним центром 
соціального обслуговування (на-
дання соціальних послуг) Терно-
пільського району зібрали необ-
хідну гуманітарну допомогу для 
тимчасових переселенців. Вико-
нуємо всі запити, які надходять 
до Тернопільської районної орга-
нізації Товариства Червоного 
Хреста України. Через ЗМІ звер-
таємося до жителів Тернопіль-
ського району долучитися до збо-
ру допомоги. Прохання до мало-
захищених жителів Тернопіль-
ського району не відгукуватись на 
пропозицію незнайомців, які мас-
куються під емблемою Червоного 
Хреста, надати документи для 
оформлення субсидій чи розміня-
ти гроші для отримання гумані-
тарної допомоги. 

— Як співпрацюєте із закор-
донними благодійними органі-
заціями? 

— Ми отримали і роздали ма-
теріальну допомогу від 
організацій-донорів зі Швеції і 
Нідерландів на суму 1 мільйон 
812 тисяч 147 гривень. Облад-
нання отримали Тернопільське 
районне територіальне медичне 
об’єднання, Тернопільська ра-
йонна організація Товариства 
Червоного Хреста України і сім 
загальноосвітніх шкіл Тернопіль-
ського району. Сподіваюся, 
співпрацю з закордонними бла-
годійними організаціями буде 
продовжено. Товариство Черво-
ного Хреста функціонує за раху-
нок коштів, виручених шляхом 
розповсюдження червонохрес-
них марок номіналом 2, 5 і 10 
гривень. Звертаюся до всіх жи-
телів Тернопільського району, 
кому не байдуже людське горе, 
подати руку допомоги тим, хто 
опинився в критичній ситуації. Не 
можна допомогти кожному, але 
кожен може допомогти хоч одній 
людині. Краплина небайдужості 
формує струмок милосердя, який 
рятує світ.

Ольга Нижник:  
“Не можна допомогти кожному, але 

кожен може допомогти хоч одній людині” 

Голова Тернопільської районної організації Товариства 
Червоного Хреста України Ольга Нижник.

Вітаємо! ●

Надія СВОРИНЬ.

Час безжалісно стирає все, 
але він безсилий перед сло-
вом, пам’яттю. Письменники-
фантасти колись писали про 
машину часу. Науковці гово-
рять, що ще трохи, і фантас-
тика стане реальністю. Про-
те нині лише її величність 
книга може повернути у да-
леке минуле чи привідкрити 
завісу майбутнього.

Борис Щавурський — краєзна-
вець і літератор, виконав свій си-
нівський обов’язок перед  рідним 
селом  Кип’ячка, написавши істо-
ричний нарис про місце, де наро-
дився і звідки пішов у широкий 
світ. 22 лютого у сільському клубі 
відбулася презентація книжки 
“Кип’ячка: біографія Вітчизни”. 
Сюди, як сказав  хтось із виступа-
ючих,  прийшли усі жителі Кип’ячки, 
були запрошені літератори, ар-
тисти, журналісти, чиє життя 
якимсь чином пов’язане з селом.

Парох Кип’ячки, о. Володимир 
Зазуляк, благословив захід, при-
сутні помолилися за Україну, ско-
ріше закінчення війни на Сході 
нашої держави, а також за усіх 
жителів села та родину Бориса 
Щавурського. Автор повів захо-
плюючу розповідь про історію на-
писання книжки, подякував усім 
своїм односельцям за допомогу у 

зборі світлин, цікаві спогади. Бо-
рис Щавурський зауважив, що 
праця писалась водночас легко, 
бо мав велике бажання залишити 
для нащадків історію їх малої бать-
ківщини, і непросто, бо треба бу-
ло провести чимало часу в архі-
вах, а головне — не пропустити 
чогось важливого, не образити 
жодної людини. Розповідаючи про 
свою книгу, Борис Щавурський 
звернув увагу на численні світли-
ни, які вміщені там. Одні відобра-
жають сучасне життя. Люди впіз-
навали себе, рідних, близьких, 
сусідів. А багато світлин — це 
пам’ять про тих, які жили колись, 
внесли свій вклад в історію, наро-
дили та виховали гідних людей, 
патріотів свого краю.

Добре слово про автора та 
його книгу “Кип’ячка: біографія 
Bітчизни” сказали, зокрема, Оле-
на Парило-Бойко, організатор та 
співзасновник Спілки дітей 
політв’язнів та репресованих 
Юлія Николин-Стець, заступник 
голови Тернопільської районної 
ради Роман Наконечний, перший 
заступник голови Тернопільської 
райдержадміністрації Богдан Ли-
хий, селищний голова Великої 
Березовиці Марія Калинка, голо-
ва Тернопільської організації На-
ціональної спілки письменників 
України Євген Безкоровайний, 
краєзнавець Богдан Хаварів-
ський, член Національної спілки 

журналістів України Степан  
Слюзар, політик, громадський ді-
яч Михайло Миколенко.

У святковій концертній програ-
мі взяли участь учні з Кип’ячки, 
народний артист України Гриць 
Драпак, тернопільський співак та 
композитор Василь Хлистун.

Перегортаючи унікальне видан-
ня книги Бориса Щавурського 
“Кип’ячка: біографія Вітчизни”, пе-
реконалась, що це історія не лише 

окремо взятого села. У ній відо-
бразились цікаві, часом супереч-
ливі події держави. Історичні книж-
ки цінні ще й у тому контексті, що 
дають можливість відповісти на 
багато запитань, які ставить перед 
нами сьогодення. Книга пройнята 
глибоким патріотизмом до україн-
ської землі та великою любов’ю 
до простих українських людей, які 
своєю кожноденною працею тво-
рять її добробут.

“Кип’ячка: біографія Вітчизни”
До джерел ●

Борис Щавурський — автор книжки 
 “Кип’ячка: біографія Вітчизни”

Вітаємо з днем 
н а р о д ж е н н я  
завідуючу клубом  
с. Стегниківці  
Дарію Романівну 
КАРМАН, худож-
нього керівника бу-
динку культури с. За-
бойки Аллу Василівну 
БАЛАКУНЕЦЬ, майстра 
декоративно-прикладного мисте-
цтва (писанкар) с. Біла Ярослава 
Володимировича ОСАДЦУ.

Зичимо Вам міцного здоров’я, 
особистого щастя, родинного те-
пла та гараздів. Щоб те, про що 
мріється, обов’язково збувалося. 
Щоб біль і горе не зустрічалися на 
життєвому шляху. Щоб кожен про-
житий день усміхався щастям, а 
Господь подарував довгі літа.
З повагою — працівники відділу 

культури Тернопільської РДА, 
Тернопільського районного 

будинку культури, 
Тернопільська районноа 
організація профспілка 

працівників культури.

З днем народження щиро  
вітаємо Сергія Петровича  
КУБІШИНА з с. Жовтневе.

Хай щастя сонцем усміхається

І життя сповнює теплом,

Усе омріяне — збувається

Й дорога стелиться добром.

З повагою і любов’ю — рідні.

Педагогічний колектив Ігровиць-
кої ЗОШ І-ІІ ст. щиро вітає з днем 
народження вчителя початкових 
класів та музики Оксану Федорів-
ну ГОРБАТЮК, вчителя географії 
та християнської етики Наталію 
Григорівну ХИТРАК.

Хай щастить Вам завжди і всюди

В розв’язанні життєвих задач,

Хай завжди Вашим прикладом буде

Сила волі, надії й удач.

Колектив Тернопільського мето-
дичного кабінету щиро вітає з днем 
народження методиста  
Валентину Василівну ШВЕДУ. 

Хай кожен день ясніє небом чистим,

Світанки сяють, скупані в росі,

У серці радість розквіта іскриста

І мрії хай збуваються усі.

Колектив відділу освіти Терно-
пільської райдержадміністрації щи-
ро вітає з днем народження інже-
нера господарської групи  
Галину Петрівну КУЗИК. 

Хай Вам завжди посміхається доля,

Несуть тільки радість роки,

Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,

Хай збудуться мрії, бажання, думки.

Вітаємо з днем народження де-
путата Великоглибочецької сіль-
ської ради Василя Володимиро-
вича СЕМЕНИНУ.

Сонця променистого — на Вашому обрії,

Долі Вам бажаємо щедрої та доброї,

Хай всі мрії Ваші збуваються,

Бажаємо того, що щастям називається!

З повагою — колектив 
Великоглибочецької сільської 

ради, депутатський корпус, 
виконком.

Байковецька сільська рада 
проводить громадське обгово-
рення “Містобудівної документа-
ції детального плану території, 
обмеженого вулицями Весела, 
Братів Мисулів та М. Пирогова в 
с. Байківці”. Громадське слухан-
ня відбудеться 16 квітня 2015 р. 
о 16.00 год. у приміщенні Байко-
вецької сільської ради за адре-
сою: Тернопільська обл., Терно-
пільський р-н, с. Байківці,  
вул. С. Стрільців, 43.

Байковецький сільський 
голова А. Р. КУЛИК.

14-15 березня ц. р.  
відбудеться першість  

Тернопільської районної ради 
ФСТ “Колос” із міні-футболу.  

Заявки на участь приймаються 
до 11 березня. Жеребкування 

команд 12 березня о 15:00  
у приміщенні Тернопільської 
районної ради ФСТ “Колос”. 

Телефон для довідок: 
43-58-24.



Програма телепередачП’ятниця, 6 березня 2015 року

9 березня
Понеділок 

10 березня
ВіВторок

11 березня
середа

12 березня
ЧетВер

13 березня
П’ятниця

14 березня 
субота

15 березня 
неділя

ут 1
06.05, 23.30 На слуху.
06.30 Х/ф “Здрастуйте, 
        я Ваша тiтка!”.
07.30 Х/ф “Здрастуйте,
        я Ваша тiтка!”.
08.45 Телемагазин.
09.15 Х/ф “Шоколаднi поцiлунки”.
11.00 Т/с “Мiс Марпл”.
12.10 Утеодин з Майклом Щуром.
12.50 Д/ф “Анна Герман i я”.
13.50 Вiкно до Америки.
14.15 Казки Лiрника Сашка.
14.25 М/ф.
14.50 Чоловiчий клуб.
15.20 Книга.ua.
15.45 Д/ф “Амазонки Версаля”.
16.45 Музична весна на Першому.
19.00 Перша шпальта.
19.30 Дорогi депутати.
20.00 Д/ф “Я — вiйна”.
21.00 Новини.
21.35, 23.15, 0.15 Спорт.
21.55 Музична весна на Першому.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
23.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
        19.30, 23.00 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 9.10 Снiданок
        з “1+1”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.40 “Чотири весiлля”.
11.05 Т/с “Сила. Повернення додому”.
12.20, 12.55 Т/с “Ворожка”.
13.30, 14.05 Т/с “Слiпа”.
14.45, 15.45 “Сiмейнi мелодрами-4”.
17.10 Т/с “Сила кохання Ферiхи”.
20.30 “Чистоnews”.
21.00, 22.00 Комедiя 
         “Мiж нами, дiвчатами”.
23.20 Комедiя “8 нових побачень”. (2).

інтер
06.55 Концерт “Поговори зi мною, мамо”.
08.20 Т/с “Горобини кетяги червонi”.
11.30, 12.25 Х/ф “Найпривабливiша
        i найсимпатичнiша”.
12.00, 14.00, 16.00, 17.50 Новини.
13.30, 14.20 Х/ф “Люблю 9 березня!”
15.25, 16.15 “Чекай на мене”.
18.10, 19.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.45 Т/с “Пiзнай мене, 
         якщо зможеш”. (2).
22.30 Т/с “Чорнi кiшки”. (2).

TV-4
06.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00 Провінційні вісті. Тиждень.
07.35 «Слідства. Інфо».
08.10 Вікно в Америку.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Справжня ціна».
09.45 «Про нас».
10.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
11.00, 16.00 Дитяча година.
12.10 Унікальна Україна.
12.40 «Етнографія і фольклор».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Подорож мсьє 
        Перрішона». (1).
17.00 «П’ятий вимір».
17.30 «Гал-кліп».
18.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
19.00 Вікно в Європу.
         Сильні разом.
19.30 Наші вітання.
20.00 Єдина країна.
20.40 Дім книги.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Погляд зблизька».
22.00 У фокусі Європа.
22.35 Х/ф «Дівчина моїх страхіть». (2).
00.30 Час-Tайм.

ICTV
06.30 М/с “Том i Джерi”.
07.35, 19.15 Надзвичайнi новини.
08.30, 9.15 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
10.50 Надзвичайнi новини. 
        Пiдсумки з К. Стогнiєм.
11.40, 13.15 Х/ф “Подвiйнi 
         неприємностi”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.50 Т/с “Опери”.
15.30, 16.15 Т/с “Убивча сила”.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.20 Дiстало!
21.25 Свобода слова.
00.05 Х/ф “Фахiвець”. (2).

стб
05.50, 16.00 “Все буде добре!”
07.25 “Моя правда. Сiм’я Дудник. 
       Як пробачити зрадника”.
08.15 Х/ф “Приборкання 
         норовливого”.
10.05 Х/ф “Медове кохання”.
13.40, 20.05 “Слiдство ведуть 
        екстрасенси”.
14.35 “Битва екстрасенсiв”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
18.45 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
19.10 “Моя правда. Альбано.
         Пiдступна Фелiчита”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї-6”
        з Павлом Костiциним”.
22.35 “Детектор брехнi- 7”.
23.50 “Один за всiх”.

новий канал
06.10, 7.39 Kids’ Time.
06.15 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
06.50 М/с “Кунг-фу Панда: 
        Легенди крутизни”.
07.40 Т/с “Татусевi дочки”.
08.35 Єралаш.
10.20 Х/ф “Блондинка в законi”.
12.00 Х/ф “Блондинка в законi”.
14.00 Х/ф “Блондинка в законi-2”.
15.55 Уральськi пельменi.
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.00 Ревiзор.
21.15 Пристрастi за Ревiзором.
23.10 Х/ф “Iспанська англiйська”.

канал “україна”
07.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10 Т/с “Весною розцвiтає любов”.
14.20, 15.25, 17.10 Т/с “Слiд”.
18.00 Т/с “Безсмертник. Нова надiя”.
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Весною розцвiтає любов”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Х/ф “Мумiя-2: Повернення”.

тет
06.00 М/с “Смурфики”.
06.20, 10.40 М/ф “Цирк! Цирк! Цирк!”
07.30 Байдикiвка.
08.30 М/с “Смiшарики”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, 
         Дiєго, вперед!”
12.10 Х/ф “Лiто, пляж, кiно!”
14.00 Казки У.
18.00 Панянка-селянка.
19.00, 20.00 Т/с “Кухня”.
19.30, 20.30 Т/с “Два батька
         i два сина”. (2).
21.00 Вiталька.
22.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
00.00 Т/с “Ходячi мерцi”. (3).

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

Enter-фiльм
05.45, 9.30 М/ф.
09.00 Телемагазин.
10.05, 10.35, 23.20, 23.50 Криве 
        дзеркало.
11.00 Своя роль.
11.50 Т/с “Синi ночi”.
17.15 Т/с “Днi янгола”.
20.25 Х/ф “Ти є...”
22.10 Х/ф “Третiй у п’ятому ряду”.

к1
06.00 “Люблю готувати”.
06.30 “Top Shop”.
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 М/ф.
10.00 “Топ-модель у Парижi”.
11.15 “ВусоЛапоХвiст”.
11.50 “КВН-2014”.
14.00 Х/ф “Вони помiнялися 
         мiсцями”.
15.45 М/ф “Тарзан”.
17.15 “Звана вечеря”.
19.10 “Орел i решка. Шопiнг”.
20.00 “Орел i решка.
         Незвiдана Європа”.
21.00 “КВН на бiс”.
22.00 Х/ф “Без вини винний”. (2).
23.40 Х/ф “Красунчик Алфi”. (3).

ут 1
06.00, 8.25 Вiд першої особи.
06.30, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 
         21.00 Новини.
06.40, 7.10, 8.10, 21.35, 23.15 Спорт.
07.20, 23.30 На слуху.
08.20 Новини звiдусiль.
08.40 Паспортний сервiс.
08.45 Телемагазин.
09.15 Д/ф “Я — вiйна”.
10.00 Свiтло.
10.45 Д/ф “Амазонки Версаля”.
11.55 Уряд на зв’язку з громадянами.
12.25 Дорогi депутати.
13.35 Казки Лiрника Сашка.
13.45 М/ф.
14.00 Школа Мерi Поппiнс.
14.15 Хочу бути.
14.40 Фольк-music.
15.50 Euronews.
16.15 Х/ф “Iсторiя кiно в Попелавах”.
18.05 Час-Ч.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 Д/ф “Повернення на мапу”.
20.00 Про головне.
22.00 Вiйна i мир.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
         19.30, 23.00 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 9.10 Снiданок
         з “1+1”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.40 “Чотири весiлля”.
11.05 Т/с “Сила. Повернення додому”.
12.20, 12.55 Т/с “Ворожка”.
13.30, 14.05 Т/с “Слiпа”.
14.45, 15.45 “Сiмейнi мелодрами-4”.
17.10 Т/с “Сила кохання Ферiхи”.
20.30 “Чистоnews”.
21.00, 22.00 Комедiя
         “Мiж нами, дiвчатами”.
23.20 Комедiя “8 нових побачень”. (2).

інтер
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 
         14.00, 16.00, 17.50 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Т/с “Матусi”.
11.05 Д/с “Слiдство вели...” 
         з Л. Каневським”.
14.20 “Судовi справи”.
15.40, 16.15 “Сiмейний суд”.
18.10, 19.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.45 Т/с “Пiзнай мене, 
         якщо зможеш”. (2).
22.30 Т/с “Чорнi кiшки”. (2).

TV-4
06.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00 Вікно в Європу. Сильні разом.
07.35 «Погляд зблизька».
08.05 «Духовні роздуми».
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «П’ятий вимір».
10.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 «Музичні делікатеси».
12.40 «Гаджет Time».
12.45 «Модна правда».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Люди-тіні». (1).
16.00 Провінційні вісті.
17.00 «П’ятий вимір».
17.30 Культура і мистецтво.
18.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Межа правди.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Щоденник для батьків».
22.35 Х/ф «Думки сторін». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.05 Факти.
05.35, 20.20 Цивiльна оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.15 Надзвичайнi новини.
10.05 Т/с “Алькатрас”.
11.45, 13.15 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.30, 16.15 Т/с “Опери”.
16.40 Т/с “Убивча сила”.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с “Бригада”.
23.15 Х/ф “Бiй з тiнню”. (2).

стб
05.50, 18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
06.25, 16.00 “Все буде добре!”
08.10 “Моя правда. Альбано.
         Пiдступна Фелiчита”.
09.05 “Правила життя. 
        Як вилiкувати алкоголiка”.
11.55, 20.05 “Слiдство
        ведуть екстрасенси”.
12.50 “МастерШеф”.
18.45 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
19.10 “Моя правда. Тото Кутуньо. 
        “Любовний трикутник”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї-5” 
        з Павлом Костiциним”.
22.35 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
00.25 “Один за всiх”.

новий канал
06.10, 7.55 Kids’ Time.
06.15 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
06.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
        Легенди крутизни”.
08.00, 18.00 Репортер.
08.05 Єралаш.
10.00 Т/с “Щасливi разом”.
15.55 Уральськi пельменi.
16.55, 19.00 Т/с “Воронiни”.
18.20 Абзац!
20.00 Т/с “СашаТаня”.
21.00 Т/с “Мажор”.
23.10 Т/с “Вижити пiсля”. (2).

канал “україна”
06.15, 13.00, 15.30, 17.10 Т/с “Слiд”.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10, 8.10 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
10.00 Т/с “Погляд з вiчностi”.
11.50, 19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Безсмертник. Нова надiя”.
21.00 Т/с “Весною розцвiтає любов”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Дорога на острiв Пасхи”. (2).

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

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

Enter-фiльм
05.45, 9.30 М/ф.
09.00 Телемагазин.
10.00, 10.30 Криве дзеркало.
10.55 Своя роль.
11.40 Х/ф “Бич божий”.
13.05, 19.30 Т/с “Комiсар Мегре”.
14.45, 15.35, 21.10 Т/с “Комiсар Рекс”.
16.25 Х/ф “Шапка”.
17.50 Х/ф “Дитина до листопада”.
22.50 Х/ф “Слiдчий 
        петербурзької полiцiї”.

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

ут 1
06.00, 8.25 Вiд першої особи.
06.30, 7.00, 8.00, 13.00, 17.45, 21.00 Новини.
06.40, 7.10, 8.10, 21.35, 23.15 Спорт.
07.25, 23.40 На слуху.
08.20 Новини звiдусiль.
08.40 Паспортний сервiс.
08.45 Телемагазин.
09.15, 20.00 Про головне.
10.05 Д/ф “Повернення на мапу”.
11.20 Д/ф “Чемпiон свiту”.
12.30 Зроблено в Європi.
13.20, 17.20 Час-Ч.
13.30 Вiйна i мир.
14.30 Казки Лiрника Сашка.
14.40 М/ф.
14.50 Як ваше здоров’я?
15.25 Euronews.
15.40 Iнша музика з Олексiєм Коганом.
16.05 Чоловiчий клуб. Бокс.
17.30 Новини. Свiт.
18.10 Бiатлон. ЧС. Iндивiдуальнi
         перегони (жiнки).
22.00 Слiдство. Iнфо.
22.30 Слово.
22.40 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 9.10
        Снiданок з “1+1”.
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
          19.30, 23.20 “ТСН”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.40 “Чотири весiлля”.
11.05 Т/с “Сила. Повернення додому”.
12.20, 12.55 Т/с “Ворожка”.
13.30, 14.05 Т/с “Слiпа”.
14.45, 15.45 “Сiмейнi мелодрами-4”.
17.10 Т/с “Сила кохання Ферiхи”.
20.30 “Чистоnews”.
21.00 Комедiя “Мiж нами, дiвчатами”.
22.00 “Повернiть менi красу”.
23.40 Х/ф “Нiделяндiя”. (2).

інтер
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.50 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Т/с “Матусi”.
11.05 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
14.20 “Судовi справи”.
15.40, 16.15 “Сiмейний суд”.
18.10, 19.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.45 Т/с “Пiзнай мене, якщо зможеш”. (2).
22.30 Т/с “Чорнi кiшки”. (2).

TV-4
06.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Межа правди.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «П’ятий вимір».
10.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 «Гал-кліп».
12.40 «Щоденник для батьків».
13.10 Хорова капела «Орея». 
        Концерт у Тернополі.
14.00 Х/ф «Останній танець». (1).
16.40 «Чарівний ключик».
17.00 «П’ятий вимір».
17.30 Про кіно.
17.45 «Духовні роздуми».
18.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Соло».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Музичні делікатеси».
22.35 Х/ф «Цунамі 2022». (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.
10.05 Т/с “Алькатрас”.
11.45, 13.15 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.30, 16.15 Т/с “Опери”.
16.45 Т/с “Убивча сила”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Україна. Код унiкальностi.
21.20 Т/с “Бригада”.
00.10 Х/ф “Бiй з тiнню-2. Реванш”. (2).

стб
06.05, 18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
06.40, 16.00 “Все буде добре!”
08.35 “Зiркове життя. Врятованi дiтьми”.
09.20 “Зiркове життя. 
       Що приховують герої Маргоша?”
10.20 “Моя правда. Тото Кутуньо.
        “Любовний трикутник”.
11.10 “Моя правда. “Блискучi”. 
        Не все те золото, що блищить”.
13.05, 20.05 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
13.55 “МастерШеф. Невiдома версiя”.
18.45 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
19.10 “Моя правда. Хаял Алекперов. 
         Кавказький полонений”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї-5” з 
          Павлом Костiциним”.
22.35 “Давай поговоримо про секс-2”.
00.25 “Один за всiх”.

новий канал
06.10, 7.55 Kids’Time.
06.15 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
06.55 М/с “Кунг-фу Панда: Легенди крутизни”.
08.00, 18.00 Репортер.
08.05 Єралаш.
10.00 Т/с “Татусевi дочки”.
15.55 Уральськi пельменi.
16.55, 19.00 Т/с “Воронiни”.
18.20 Абзац!
20.00 Т/с “СашаТаня”.
21.00 Т/с “Мажор”.
23.10 Т/с “Вижити пiсля”. (2).

канал “україна”
06.15, 13.00, 15.30, 17.10 Т/с “Слiд”.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10, 8.10 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
10.00 Т/с “Погляд з вiчностi”.
11.50, 19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Безсмертник. Нова надiя”.
20.40 Т/с “Весною розцвiтає любов”.
21.30 Футбол. Лiга чемпiонiв УЄФА. “Баварiя”
         (Нiмеччина) — “Шахтар” (Україна).
23.35 Т/с “Дорога на острiв Пасхи”. (2).

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

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

Enter-фiльм
05.45, 9.30 М/ф.
09.00 Телемагазин.
10.15, 10.45 Криве дзеркало.
11.15 Своя роль.
12.00 Х/ф “Анна i командор”.
13.30, 19.30 Т/с “Комiсар Мегре”.
15.10, 21.10 Т/с “Комiсар Рекс”.
16.50 Х/ф “Третiй у п’ятому ряду”.
18.00 Х/ф “Самотня жiнка бажає 
       познайомитися”.
22.50 Х/ф “Ти є...”

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

ут 1
06.05 Свiт православ’я.
06.40 Крок до зiрок.
07.30 Шеф-кухар країни.
08.25 “Золотий гусак”.
08.40 Тепло.ua.
09.15 Як це?
09.50 Хто в домi хазяїн?
10.10 Школа Мерi Поппiнс.
10.25 М/ф.
10.50 Хочу бути.
11.15 Х/ф “Усе йде за планом”.
13.00 Православний вiсник.
13.30 Д/с “Мiй новий дiм — Корея”.
14.25 Бiатлон. ЧС. Мас-старт (жiнки).
15.15 Фольк-music.
16.35 Д/ф “Чорнi лампи Сержа Муя”.
17.10 Бiатлон. ЧС. Мас-старт (чоловiки).
18.20 Театральнi сезони.
18.45 Х/ф “Галоп”. 
21.00 Новини.
21.40 Перша шпальта.
22.15 Концертна програма Наталки Онуки.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 День Янгола.
00.05 На слуху. Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00 Комедiя “Трiшки пекла в раю”.
07.35 М/ф.
08.00, 8.35 М/с “Качинi iсторiї”.
09.00 “Лото-Забава”.
09.40 М/ф “Ескiмоска-2: пригоди в Арктицi”.
09.45 “Маша i ведмiдь”.
10.35 “ТСН”.
11.20 “Свiт навиворiт: Камбоджа”.
12.20 “Принци бажають познайомитися-2”.
13.25 “Повернiть менi красу”.
14.50 Комедiя “Мiж нами, дiвчатами”.
18.30 “Українськi сенсацiї”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
21.00 “Голос країни-5”.
23.25 Бойовик “13 район: Ультиматум”. (2).

інтер
06.35 Х/ф “Принцеса на бобах”.
08.40 “Готуємо разом”.
09.30 “Недiльнi новини”.
10.00 “Орел i решка. Ювiлейний сезон”.
10.55 “Бенефiс “Кроликiв”. 30 рокiв гумору”.
12.25 Х/ф “Шукайте жiнку”.
15.25 Концерт “День народження Iнтера”.
18.10 Т/с “Криве дзеркало душi”. (2).
20.00 “Подробицi тижня”.
22.00 Т/с “Криве дзеркало душi”. (2).
23.45 Х/ф “Випробувальний термiн”. (2).

TV-4
06.00 Х/ф «4 листи фанери». (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 «Капітан Крокус». (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.
19.40 Хіт-парад.
20.45 «Про нас».
21.00 «Гал-кліп».
21.30 Єдина країна.
22.10 Х/ф «Атентат. Осіннє вбивство у Мюнхені». (1).
23.45 Час-тайм.

ICTV
06.15 Факти.
06.45 М/с “Том i Джерi”.
07.30 М/ф “Битва за Камелот”.
08.55 Зiрка YouTube.
10.10 Дивитися всiм!
11.05 Х/ф “Подвiйнi неприємностi”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Бригада”.
18.45 Факти тижня.
20.20 Х/ф “Три iкси”.
22.40 Х/ф “Три iкси-2. Новий рiвень”.
00.25 Х/ф “Операцiя “Валькiрiя”. (2).

стб
05.40 Х/ф “За сiрниками”.
07.15 Х/ф “Одруження Бальзамiнова”.
09.00 “Все буде смачно!”
09.55 “Караоке на Майданi”.
10.50 Х/ф “Поспiшаєте любити”.
12.40 “Мiстичнi iсторiї-6” з Павлом Костiциним”.
16.15 “Україна має талант!-7”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
20.30 “Один за всiх”.
21.45 “Спецвипуск. Моя правда. 
      Тетяна Катерновська. Мiй рiдний убивця”.
22.40 “Детектор брехнi-7”.
23.45 “Я соромлюся свого тiла-2”.

новий канал
06.00 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”.
07.35 М/с “Кунг-фу Панда: Легенди крутизни”.
09.45 Уральськi пельменi.
11.40 Т/с “Мажор”.
18.20 Х/ф “Темний свiт”. (2).
20.40 Х/ф “Темний свiт-2”. (2).
22.40 Х/ф “Нiхто не знає про секс-2”. (2).
00.35 Х/ф “Нiхто не знає про секс”.

канал “україна”
07.00 Подiї.
07.40 Т/с “Весною розцвiтає любов”.
12.10 Т/с “Сила вiри”.
16.00 Моє нове життя.
17.00 Т/с “Вдiвець”.
19.00 Подiї тижня.
20.00 Т/с “Вдiвець”.
21.50 Т/с “Слiд”.
23.15 Великий футбол.

тет
06.00 М/с “Смурфики”.
06.45 М/ф “Школа монстрiв”.
07.30 Байдикiвка.
08.30 М/с “Смiшарики”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
10.40 М/ф “Монстри на островi”.
12.10 М/ф “Школа монстрiв. 
         Новенька у школi монстрiв”.
12.45 М/ф “Барток пречудовий”.
13.55 М/с “Бiлка та Стрiлка. 
         Пустотлива сiмейка”.
14.15 Х/ф “Щоденник слабака”.
16.00 М/ф “Операцiя “Слон”.
18.00 Х/ф “Будинок Великої Матусi-3: 
         Який батько, такий син”. (2).
20.00 Вiталька.
21.40 Країна У.
23.00 Х/ф “Бабiй”. (3).

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

Enter-фiльм
05.45, 9.30 М/ф.
09.00 Телемагазин.
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Криве дзеркало.
12.30 Х/ф “Бумбараш”.
14.40 Т/с “Повний вперед!”
00.45 Кiноляпи.

к1
06.00 “Люблю готувати”.
06.30 “Top Shop”.
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.20 “Рецепти щастя”.
09.20 М/с “Малюки Лунi Тюнз”.
10.45 М/ф “Велика подорож Пуха”.
12.00 “ВусоЛапоХвiст”.
13.00 “Розсмiши комiка”.
13.50 “Орел i решка. Шопiнг”.
14.50 “Орел i решка”.
16.30 Х/ф “Лицар Камелоту”.
18.15 “Вечiрнiй квартал”.
20.00 М/ф “Вольт”.
21.50 “КВН”.
23.50 Т/с “Надприродне”. (2).

ут 1
06.00, 8.25 Вiд першої особи.
06.30, 7.00, 8.00, 13.00, 17.45, 
         21.00 Новини.
06.40, 7.10, 8.10, 21.35, 23.15 Спорт.
07.20 Тепло.ua.
07.30, 23.30 На слуху.
08.20 Новини звiдусiль.
08.40 Паспортний сервiс.
08.45 Телемагазин.
09.15, 20.00 Про головне.
10.10 Х/ф “Ветеринар”.
12.15 Слiдство. Iнфо.
12.45, 22.25 Слово.
13.20, 17.20 Час-Ч.
13.45 Казки Лiрника Сашка.
13.55 Хто в домi хазяїн?
14.20 Надвечiр’я.
15.15 Euronews.
15.30 Х/ф “Усе йде за планом”.
17.30 Новини. Свiт.
18.10 Бiатлон. ЧС. Iндивiдуальнi 
        перегони (чоловiки).
22.00 “Схеми” з Н. Седлецькою.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 9.10 
        Снiданок з “1+1”.
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 
        16.45, 19.30 “ТСН”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.40 “Чотири весiлля”.
11.05 Т/с “Сила. Повернення додому”.
12.20, 12.55 Т/с “Ворожка”.
13.30, 14.05 Т/с “Слiпа”.
14.45, 15.45 “Сiмейнi мелодрами-4”.
17.10 Т/с “Сила кохання Ферiхи”.
20.30 “Чистоnews”.
21.00 Комедiя “Мiж нами, дiвчатами”.
22.00 “Сказочная Русь 2015”.
22.30 “Право на владу-2”.
00.35 Драма “Тринадцять”. (2).

інтер
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 17.50 Новини.
07.15 ,7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Т/с “Матусi”.
11.05 Д/с “Слiдство вели...” 
       з Л. Каневським”.
14.20 “Судовi справи”.
15.40, 16.15 “Сiмейний суд”.
18.10, 19.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.45 Т/с “Пiзнай мене, якщо 
        зможеш”. (2).
22.30 Т/с “Чорнi кiшки”. (2).

TV-4
06.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Соло».
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «П’ятий вимір».
10.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 «Формула здоров’я».
13.10 Хорова капела «Орея».
        Концерт у Тернополі.
14.00 Х/ф «Великий дуб». (1).
17.00 «П’ятий вимір».
17.30 «Музичні делікатеси».
18.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Слідства. Інфо».
20.30 Вікно в Європу. Сильні разом.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Гаджет Time».
21.40 «Модна правда».
22.35 Х/ф «Врятована». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.00 Факти.
05.30 Цивiльна оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.15 Надзвичайнi новини.
10.05 Т/с “Алькатрас”.
11.45, 13.15 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.25, 16.15 Т/с “Опери”.
16.40 Т/с “Убивча сила”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Iнсайдер.
21.20 Т/с “Бригада”.
00.10 Х/ф “Бiй з тiнню-3.
         Останнiй раунд”. (2).

стб
06.00, 18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
06.35, 16.00 “Все буде добре!”
08.20 “Зiркове життя. Тiло на показ”.
09.15 “Моя правда. Хаял Алекперов. 
         Кавказький полонений”.
10.10 “Моя правда. Олександр 
       Барикiн. Розiрване серце”.
11.00 “Моя правда. Нонна Мордюкова. 
         Ненавиджу бути сильною!”
12.00, 20.05 “Слiдство ведуть
          екстрасенси”.
12.55 “МастерШеф-2”.
18.45 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
19.10 “Таємницi Зважених. 
       Страшна таємниця 
        Євгенiї Мостовенко”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї-5” 
          з Павлом Костiциним”.
22.35 “Я соромлюся свого тiла-2”.
00.25 “Один за всiх”.

новий канал
06.10, 7.55 Kids’ Time.
06.15 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
06.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
         Легенди крутизни”.
08.00, 18.00 Репортер.
08.05 Єралаш.
10.00 Т/с “Щасливi разом”.
15.55 Уральськi пельменi.
16.55, 19.00 Т/с “Воронiни”.
18.20 Абзац!
20.00 Т/с “СашаТаня”.
21.00 Т/с “Мажор”.
23.10 Т/с “Вижити пiсля”. (2).

канал “україна”
06.15, 13.00, 15.30, 17.10 Т/с “Слiд”.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10, 8.10 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
10.00 Т/с “Погляд з вiчностi”.
11.50, 19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Безсмертник. Нова надiя”.
21.00 Т/с “Весною розцвiтає любов”.
21.55 Футбол. Лiга Європи УЄФА “Евертон”
      (Великобританiя) — “Динамо”
       (Україна).
00.00 Т/с “Дорога на острiв Пасхи”. (2).

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

ттб
08.00  10.00 «Ранок з ТТБ».
19.00, 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 «Розмова без нотацій».
22.15 «Думки вголос».
22.30 «Час країни».
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

Enter-фiльм
05.45, 9.30 М/ф.
09.00 Телемагазин.
09.55, 10.25 Криве дзеркало.
10.50 Своя роль.
11.35 Х/ф “Повернення Батерфляй”.
13.10, 19.30 Т/с “Комiсар Мегре”.
14.50, 21.10 Т/с “Комiсар Рекс”.
16.30 Х/ф “Слiдчий петербурзької полiцiї”.
18.00 Х/ф “Анна i командор”.
22.50 Х/ф “Дитина до листопада”.

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

ут 1
06.00, 8.25 Вiд першої особи.
06.30, 7.00, 8.00, 13.00, 17.45, 21.00 Новини.
06.40, 7.10, 8.10, 21.35 Спорт.
07.25, 23.30 На слуху.
08.20 Новини звiдусiль.
08.40 Паспортний сервiс.
08.45 Телемагазин.
09.15, 20.00 Про головне.
10.10 Х/ф “Ветеринар”.
12.15 “Схеми” з Н. Седлецькою.
12.40 Слово.
13.20 Час-Ч.
13.45 Казки Лiрника Сашка.
13.55 Як це?
14.20 Вiра. Надiя. Любов.
15.15 Euronews.
15.35 Театральнi сезони.
16.10 Музичне турне.
17.30 Новини. Свiт.
18.10 Бiатлон. ЧС. Естафета (жiнки).
22.00 Перша студiя.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
23.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 19.30 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 9.10 Снiданок з “1+1”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.40 “Чотири весiлля”.
11.05 Т/с “Сила. Повернення додому”.
12.20, 12.55 Т/с “Ворожка”.
13.30, 14.05 Т/с “Слiпа”.
14.45, 15.45 “Сiмейнi мелодрами-4”.
17.10 Т/с “Сила кохання Ферiхи”.
20.20 “Сказочная Русь 2015”.
21.00 “Вечiрнiй Київ”.
22.50 “Свiтське життя”.
23.55 Драма “Талановитий мiстер Рiплi”.

інтер
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 
         14.00, 16.00, 17.50 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Т/с “Матусi”.
11.10 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
13.30 Т/с “Земський лiкар-3. Життя заново”.
14.20 “Судовi справи”.
15.45, 16.15 “Сiмейний суд”.
18.10 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Чорне дзеркало”.
23.30 Т/с “Опiвднi на пристанi”.

TV-4
06.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Слідства. Інфо».
08.00 Вікно в Європу. Сильні разом.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «П’ятий вимір».
10.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 «Гал-кліп».
12.40 «Етнографія і фольклор».
13.00 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Дорога на грецьке весілля». (1).
17.00 «П’ятий вимір».
17.30 «Гаджет Time».
17.40 «Модна правда».
18.00 Т/с «Моє серце наполягає». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.10 «Погляд зблизька».
20.40 «Слід».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Духовні роздуми».
22.35 Х/ф «Чужа слава». (1).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.05 Студiя Вашингтон.
05.10 Факти.
05.25 Т/с “Гра в брехню”.
05.40,20.20 Цивiльна оборона.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.15 Надзвичайнi новини.
10.05 Т/с “Алькатрас”.
11.50, 13.15 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.30, 16.15 Т/с “Опери”.
16.45 Т/с “Убивча сила”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
21.20 Т/с “Бригада”.
00.15 Х/ф “Адмiрал”. (2).

стб
06.05 Х/ф “Змiєлов”.
07.45 “Таємницi Зважених. 
          Страшна таємниця Євгенiї Мостовенко”.
08.35, 0.30 Х/ф “Спокутування”.
10.15 Х/ф “Приватне замовлення”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
18.40 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
19.05 “Спецвипуск. Моя правда. 
        Тетяна Катерновська. Мiй рiдний убивця”.
20.00, 22.45 “Холостяк-5”.

новий канал
06.10, 7.55 Kids’ Time.
06.15 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
06.55 М/с “Кунг-фу Панда: Легенди крутизни”.
08.00, 18.00 Репортер.
08.05 Єралаш.
10.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
15.55 Уральськi пельменi.
16.55, 19.00 Т/с “Воронiни”.
18.20 Абзац!
20.00 Т/с “СашаТаня”.
21.00 Х/ф “Подарунок з характером”. (2).
22.50 Х/ф “Корпоратив”. (3).

канал “україна”
06.15, 13.00, 15.30, 17.10 Т/с “Слiд”.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10, 8.10 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
10.00 Т/с “Погляд з вiчностi”.
11.50, 19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Безсмертник. Нова надiя”.
21.00 Спiвай як зiрка.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Дорога на острiв Пасхи”. (2).

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.20, 10.30 М/с “Фiксики”.
06.50, 9.55 М/с “Клуб Вiнкс: Школа чарiвниць”.
07.20 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.30 М/с “Пiдлiтки мутанти черепашки нiндзя”.
08.55 М/с “Смурфики”.
09.30 М/с “Качинi iсторiї”.
10.55 Обережно, дiти!
11.20 Х/ф “Розумна селянська донька”.
12.30 Т/с “Та, що говорить з привидами”.
14.15 Т/с “Ксена — принцеса-воїн”.
16.00 Вiталька.
17.00 Країна У.
18.00 Х/ф “Будинок Великої Матусi”.
20.00 Х/ф “Будинок Великої Матусi-2”. (2).
22.00 Х/ф “Будинок Великої Матусi-3: 
         Який батько, такий син”. (2).
00.00 Т/с “Ходячi мерцi”. (3).

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

Enter-фiльм
05.45, 9.30 М/ф.
09.00 Телемагазин.
10.20, 10.50 Криве дзеркало.
11.15, 12.00 Своя роль.
12.25 Х/ф “Шапка”.
13.50, 19.25 Т/с “Комiсар Мегре”.
15.30, 21.05 Т/с “Комiсар Рекс”.
17.10 Х/ф “Бумбараш”.
22.45 Х/ф “Самотня жiнка бажає познайомитися”.

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

ут 1
06.00 Пiдсумки.
06.20 Вiд першої особи. Пiдсумки.
07.35 На слуху. Пiдсумки.
08.30 “Золотий гусак”.
09.10 Перша студiя.
10.10 Зроблено в Європi.
10.30 Подорожуй першим.
11.00 Книга.ua.
11.30 Нотатки на глобусi.
12.05 Д/ф “Сага стародавньої пущi. 
        Оповiдь про зубра”.
13.00 Свiтло.
13.30 Д/с “Мiй новий дiм — Корея”.
14.00 Музична весна на Першому.
15.45 Чоловiчий клуб. Бокс.
16.50 Чоловiчий клуб.
17.25 Бiатлон. ЧС. Естафета (чоловiки).
19.05 Т/с “Сержант Рокка”.
21.00 Новини.
21.40 Утеодин з Майклом Щуром.
22.10 Iнша музика з Олексiєм Коганом.
22.40 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 День Янгола.

канал «1+1»
06.00 “Шiсть кадрiв”.
08.00, 8.35 М/с “Качинi iсторiї”.
09.10, 19.30 “ТСН”.
10.00 “Свiтське життя”.
11.00 Мелодрама “Я тебе нiкому 
        не вiддам”.
14.35 “Вечiрнiй Київ”.
16.30, 21.15 “Вечiрнiй квартал 2015”.
18.30 “Розсмiши комiка”.
20.15 “Українськi сенсацiї”.
23.20 Комедiя “Прочитати i спалити”. (2).

інтер
07.00 Х/ф “Чотири нуль на користь 
        Тетянки”.
08.45 “Школа доктора
        Комаровського”.
09.30 “Новини”.
10.00 Д/ф “А. Пугачова. 
        Чоловiки її величностi”.
11.00 Х/ф “Принцеса на бобах”.
13.05 Т/с “Опiвднi на пристанi”.
16.35 “Бенефiс “Кроликiв”. 
        30 рокiв гумору”.
18.05 Х/ф “Випробувальний термiн”. (2).
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Любов неждана нагряне”. (2).
00.15 Х/ф “Карнавал
          по-нашому”. (2).

TV-4
06.00 «Унікальна Україна».
06.30 «Про нас».
06.45, 9.15, 11.00 Ранковий фітнес.
07.00 Провінційні вісті.
07.35 Х/ф «4 листи фанери». (1).
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Bon appetit».
10.00 Вікно в Європу. 
        Сильні разом.
10.30 Блага звістка 
        з Ріком Реннером.
11.15 «Про нас».
11.30 Зміни свій світ.
12.00 Європа у фокусі.
12.30 Х/ф «Атентат. Осіннє 
        вбивство у Мюнхені»». (1).
14.30 «Щоденник для батьків».
15.00 Х/ф «Капітан Крокус». (1).
16.30 Дім книги.
17.00 Хіт-парад.
18.00 Наші вітання.
19.00 Єдина країна.
19.30 «Музичні делікатеси».
20.10 «Соло».
21.00 Ансамбль «Візерунок».
22.00 Х/ф «Острів Джорджа». (1).
23.30 Європа у фокусі.
00.10 Час-Тайм.

ICTV
06.20 Факти.
06.50 М/с “Том i Джерi”.
08.00 Україна. Код унiкальностi.
08.55 Дiстало!
09.50 Цивiльна оборона.
10.50 Iнсайдер.
11.45, 13.00 Т/с “Бригада”.
12.45 Факти. День.
16.50, 20.05 Т/с “Сильнiше
         за вогонь”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини. 
        Пiдсумки з К. Стогнiєм.
21.55 Х/ф “Точка обстрiлу”.
23.35 Х/ф “Iнтернешнл”. (2).

стб
06.30 Х/ф “Вас викликає Таймир”.
08.05 “Караоке на Майданi”.
09.00 “Все буде смачно!”
11.45 Х/ф “Не може бути!”
13.25 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
15.15 “Холостяк-5”.
19.00 “Україна має талант!-7”.
21.40 Х/ф “Zоlushkа.ru”.
23.45 “Давай поговоримо про секс-2”.

новий канал
06.05 М’ясорубка.
07.45 М/с “Аватар, легенда про Корру”.
10.00 Ревiзор.
12.15 Пристрастi за Ревiзором.
14.10 Т/с “СашаТаня”.
18.40 Х/ф “Подарунок з характером”. (2).
20.40 Х/ф “Темний свiт”. (2).
22.45 Х/ф “Нiхто не знає про секс”.
00.55 Х/ф “Корпоратив”. (3).

канал “україна”
07.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10 Т/с “Дорожнiй патруль 9”.
10.00 Зоряний шлях. Дайджест.
11.00 Х/ф “Одиначки”.
13.00 Т/с “Вiдмiна всiх обмежень”.
22.10 Т/с “Сила вiри”.

тет
06.00 М/с “Смурфики”.
06.20, 10.40 М/ф “Пригоди 
         крихiтки паровозика”.
07.30 Байдикiвка.
08.30 М/с “Смiшарики”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
12.05 М/ф “Монстри на островi”.
13.35 М/с “Бiлка та Стрiлка. 
        Пустотлива сiмейка”.
14.00 М/ф “Операцiя “Слон”.
16.00 Х/ф “Будинок 
           Великої Матусi”.
18.00 Х/ф “Будинок 
        Великої Матусi-2”. (2).
20.00 Вiталька.
21.00 Країна У.
22.00 Х/ф “Метро”. (2).
00.20 Х/ф “Бабiй”. (3).

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

Enter-фiльм
05.45, 9.30 М/ф.
09.00 Телемагазин.
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
       22.40, 23.10, 23.40 Криве дзеркало.
12.30 Т/с “Повний вперед!”
00.40 Кiноляпи.

к1
06.00 “Люблю готувати”.
06.30 “Top Shop”.
07.40 “Чи знаєте ви, що...”
08.10 “Звана вечеря”.
12.00 “Рецепти щастя”.
13.00 М/ф “Велика 
         подорож Пуха”.
14.30 “Орел i решка”.
17.15 “Орел i решка. Шопiнг”.
18.15 Х/ф “Лицар Камелоту”.
20.00 Х/ф “Знайомство 
        з Факерами-2”. (2).
21.50 “КВН”.
23.50 Т/с “Надприродне”. (2).

6-11

Номери «швидкої» для мешканців Тернопільського району
диспетчер невідкладної медичної допомоги — 0673547369, 43-03-03 

баворівський пункт екстреної (швидкої) медичної допомоги — 0674130345, 29-42-33

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

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

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

диспетчер екстреної (швидкої) медичної допомоги 

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

цілодобовий консультативний центр (м. Тернопіль, вул. Рєпіна,11) — 0674130349, 51-48-51
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Партнер проекту
Сільські

обрії
www.lanclaas.com.ua

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото автора.

Головний інженер ПП “Агрон” 
Володимир Чміль про реальні 
строки весняно-польових ро-
біт каже: “Все залежатиме 
від погоди. З настанням те-
плих днів уся ґрунтообробна і 
посівна техніка, яка є в госпо-
дарстві, трактори й автомобі-
лі готові. Та й механізатори, 
водії, сівачі хоч завтра готові 
сісти за важелі посівних  
агрегатів. 

У нас роками склався  добрий 
звичай: спочатку приведи в повний 
порядок закріплену за тобою техні-
ку, а тоді йди в зимову відпустку чи 
на інші роботи в агропідприємстві. 
Наприклад, комбайнер Віктор  
Шугета разом зі своїм напарником 
Володимиром Балабаном мають 
бурякозбиральний потужний ком-
байн “Холмер”, яким зібрали усі 
солодкі корені не лише у рідному 
господарстві, але й допомагали 
настасівським буряководам”. 

Всі імпортні комбайни різних 
модифікацій та призначень збері-
гаються у капітальних навісах, ав-
томашини — в гаражах, багатотон-

нажні ДАФи — на спеціальному 
майданчику під охороною.

— Маємо відповідний запас 
пального, мастил та необхідних за-
пасних частин, — доповнює  
завідуючий складом паливно-
мастильних матеріалів Анатолій 
Оріховський. — Придбали ще після 
завершення жнив, частково після 
збирання осінніх сільськогоспо-
дарських культур, забезпечили на 
новий сезон усіх  фірмовим спецо-
дягом. Зараз усі проходять медич-
ний огляд у Тернопільському ра-
йонному територіальному медич-
ному об’єднанні  під контролем 
сільського фельдшера Олександри 
Лозінської.

— Перед весняними роботами 
проведемо ще раз інструктаж з 
правил техніки безпеки праці, по-
жежобезпеки, перевіримо наяв-
ність медичних аптечок, — додає 
бригадир тракторної бригади Во-
лодимир Шкільник. — У виробни-
чому  корпусі, цехах чистота й 
порядок. Оперативно і якісно ор-
ганізував хід ремонтних робіт у 
зимовий час завідуючий майстер-
нею Андрій Жеруха. Він відмінний 
токар і електрозварювальник, 
знає слюсарну справу, орієнту-
ється у двигунах, електротехніч-

ному обладнанні. У всьому лю-
бить порядок.

У ПП “Агрон” і ФГ “Березов-
ського” крок за кроком форму-
ється сучасний логістичний центр 
із залученням партнерів з агро-
бізнесу, нарощується сучасний 
мобільний автотранспортний під-
розділ. Ідея його створення і 
практичного втілення належить 
керівникам господарства Юрію і 
Наталії Березовським. Сьогодні 
нові, потужні, багатотоннажні ав-
томобілі марки ДАФ з банером 
“Агрон” можна побачити на бага-
тьох автошляхах України. Водії 
Михайло Мацишин і Микола Мо-
роз були учасниками автоколони 
аграріїв Тернопільщини, яка тран-
спортувала на Схід для україн-
ських бійців понад 300 тонн про-
дуктів харчування та іншу гумані-
тарну допомогу. На нових авто-
машинах такого класу працюють 
Василь Осадчук, Юрій Федьків, 
Роман Масло, Ігор Мацишин. На 
думку багатьох спеціалістів і агра-
ріїв, вже сьогодні місцеве приват-
не агропідприємство “Агрон” мо-
же ефективно удвічі більше обро-
бляти землі, гарантуючи стабільні 
врожаї і високі показники у такій 
галузі, як рослинництво.

Логістичний центр
На фото (зліва направо) завідуючий токовим господарством Богдан Гуля, водії Микола Мороз, 
Ігор Мацишин, завідуючий майстернею Андрій Жеруха, водії Юрій Федьків, Михайло Мацишин.

На території логістичного центру ПП “Агрон” у селі Товстолуг.

Спасибі за ніжність, 
турботу і любов

8 Березня — день весни, який неодмінно 
асоціюється з жінкою, її красою, добротою і 
любов’ю. І хоч сьогодні у державі час склад-
ний та напружений, проявити увагу і повагу 
до жіноцтва, вдячність представникам пре-
красної статі за те, що вони в радості і в три-
возі завжди з нами, дарують нам, чоловікам, 
та всім оточуючим розуміння, турботу і лю-
бов, — наш обов’язок.

Цей світ і наше життя без жіночих рук, жі-
ночої участі і чарівності неможливо уявити. Я 
вдячний долі, яка послала мені дружину, прекрасну супутницю мо-
го життя Наталію Григорівну, матір моїх дітей, яких я безмежно 
люблю. Гарні жінки, які є професіоналами своєї справи, працюють 
і в колективах ПП “Агрон” та ФГ “Березовського”, добрими мате-

рями і господинями є жінки, які жи-
вуть у селах, де ми орендуємо зе-
мельні паї. Десятки, сотні жінок сьо-
годні поряд з чоловіками і в тилу на-
ближають перемогу над агресором.

З весною Вас, наші дорогі і шанов-
ні! Щастя Вам, радості, сімейного 
благополуччя, незламної віри і надії 
та мирного неба!
З повагою — виконавчий директор 

ПП “Агрон”, депутат 
Тернопільської районної ради, 

заслужений працівник сільського 
господарства України  

Юрій БЕРЕЗОВСЬКИЙ.

Володимир Новосад наро-
дився 27 листопада 1970 ро-
ку в с. Товстолуг. У 1990 році 
здобув агрономічну освіту в 
Бучацькому радгоспі – техні-
кумі. Трудову діяльність роз-
почав з бригадира овочевої 
бригади, згодом – агроном 
по захисту рослин, із 1997 
року – головний агроном, а з 
2000 року – головний агро-
ном ПП “Агрон” та ФГ “Бере-
зовського” Одружений. Ра-
зом із дружиною Наталею  
виховують двох дочок Світ-
лану та Ірину. 

– Надворі весна, березневе 
сонце  починає нагадувати, що 
пора збиратися  в поле,час сія-
ти ярину, перевірити озимину, 
адже цьогорічна зима була ма-
лосніжною й не дуже  мороз-
ною. Це, безсумнівно, 
відіб’ється на урожаї колоско-
вих? 

– Механізатори давно вже в по-
лі. Усі озимі культури підживлено. 
Вони у задовільному стані. Веге-
таційний період рослин триває. 
Підстав для якихось тривог поки 
що нема. 

– У народі кажуть: що посі-
єш, те й пожнеш. Які новинки в 
сортовому  виборі є цього ро-
ку? 

– Насіння все імпортне І-ІІІ ре-
продукцій вже випробуваних на 
наших ланах озима пшениця сор-
тів “Актер”, “Лупус”, “Тацітус”, 
останній перший рік: до того ми 
мали його на 20- гектарній насін-
нєвій ділянці. Усіма біологічними 
характеристиками задоволенні, це 
високоурожайний і стійкий до за-
хворювань сорт. Радують посіви 

озимого ріпаку сортів “Беланна”, 
“Багіра”, “Джанер” німецької фір-
ми Баєр. У минулому  році “на 
кону” був ячмінь, тому вирішили  
зайвий раз не займатися експери-
ментами, а посіяли озимий ячмінь 
перевірених сортів “Вінт” та “Ман” 
першої репродукції й  австралій-
ської селекції “Маскара”. 

– Щодо ярих культур і цукро-
вого буряка – буде якась нова 
ситуація, зміна площ посіву? 

– Практично ні, однак, врахову-
ючи досвід і результат минулоріч-
ного бурякозбирання, доведемо 
площі до 700 гектарів. Маємо ви-
сокоефективну техніку, механізато-
рів та комбайнерів, потужні ДАФи і 
вироблені поля під цю затратну, 
але прибуткову культуру. Насіння 
забезпечимо німецьких і бельгій-
ських селекцій. Випробуємо новий 
гібрид “Арегон”. Аграріям України 
через різке зростання курсу дола-
ра, пального й мінеральних добрив 
на веснянні роботи необхідно 60 
мільярдів гривень, адже вартість 
гектара  посіву зросла у 2,5 раза. 
Але сіяти треба вчасно, незважаю-
чи на військові дії на сході країни. 
Ніхто, крім нас, селян, аграріїв, 
фермерів не буде захищати про-
довольчу безпеку держави. Наш 
колектив це прекрасно розуміє. 
Все, що виорано, буде  засіяне 
вчасно, в стислі агротехнічні стро-
ки. Наші механізатори Володимир 
Депутат, Володимир Микитів з 
осені під посів цукристих на всій 
запланованій площі внесли аміачну 
воду, комплексні добрива.  
До весняно-польових робіт у  
ПП “Агрон” та ФГ “Березовського” 
готові усі служби.  

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ. 

Урожай-2015  ●

Володимир Новосад:  
“Ніхто, крім нас, аграріїв, 
не створить продовольчу 

безпеку держави”
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На робочому місці ●

П’ятниця, 6 березня 2015 року Сільські обрії
Для людей, як для себе ●

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото автора.

Якось під час одного з відря-
джень почув ось такі, можли-
во, не дуже досконалі пое-
тичні рядки, але все-таки 
процитую: “Хто допізна зве-
чора і зрання працює в зла-
годі й стараннях, зарплату 
вчасно видає — це наша  
бухгалтерія є”. 

Люди цієї професії вчаться по-
всякчас, адже постійно змінюють-
ся тарифи і коефіцієнти, розцінки, 
система обліку та відрахувань по-
датків, натуральна і грошова опла-
та за оренду земельних паїв. 

ПП “Агрон” та фермерське гос-
подарство “Березовського” зараз 
обробляють 2872 гектари ріллі, в 
основному спеціалізуються на 
рослинницькій галузі, яка давно 
вже є прибутковою. Директор ПП 
“Агрон” Наталія Березовська до 
бухгалтерської служби ставиться 
хоч строго і вимогливо, але з ро-
зумінням. Керівник і сама доско-
нало знає цей напрямок діяльнос-
ті, тому старається постійно спря-
мовувати  своїх підлеглих на осно-
вні моменти. 

В будь-яку мить зорієнтуватися 
в тій чи іншій фінансовій ситуації 
характерно для досвідченого бух-
галтера Орисі Гоцко. Орися Анто-
нівна прийшла  на початках ста-
новлення агропідприємства у Тов-
столузі 2000 року. У цьому році ПП 
“Агрон” відзначатиме 15-річчя. З 

розширенням виробничої діяль-
ності та агробізнесу поступово 
збільшувався штат адмінперсона-
лу — згодом його поповнили бух-
галтери Любов Шугета, її невістка 
Надія Шугета, Люба Куш, молодий 
спеціаліст Романа Лозінська.

— Бухгалтерська служба “Агро-
ну” працює чітко, як годинниковий 

механізм, кожен справляється зі 
своїми обов’язками, — каже голо-
вний бухгалтер Орися Гоцко. 

Додамо, що в холі приміщення 
на стіні чимало грамот, дипломів, 
сертифікатів, які засвідчують: бух-
галтери ПП “Агрон” та ФГ “Бере-
зовського” на висоті.

Серйозна професія 

Бухгалтери ПП “Агрон” та ФГ “Березовського” 
(зліва направо): Романа Лозінська, Надія Шугета, 

офіс-менеджер Люба Карпа, Любов Шугета, 
головний бухгалтер Орися Гоцко.

Директор ПП “Агрон” Наталія Березовська  
з працівниками бухгалтерії.

Зима впевнено йде на відпо-
чинок. За сільськими чепур-
ними будинками проблискує 
ще скупе на тепло весняне 
сонце, природа готується до 
свого пробудження білими 
сльозинками первоцвіту, 
бруньками берези, смороди-
ни і порічок. Напередодні цих 
природних змін скористає-
мося порадами бджоляра і 
садівника Анатолія Оріхов-
ського — людини унікальної 
не лише за розумовими зді-
бностями, оптимізмом і ві-
рою. Педагог за освітою, гос-
подарник, а за покликанням 
— пасічник, садівник, вели-
кий життєлюб.

— Пане Анатолію, на вироб-
ничій території ПП “Агрон” мо-
лодий, але вже плодовитий сад, 
в якому понад сто вуликів різних 
модифікацій і конструкцій, спе-
ціальний лікувальний будиночок 
— еліксир здоров’я і молодості. 
З настанням весни побільшає 
роботи?

— Роботи і взимку вистачало, 
тепер і поготів. Щодо саду, в бе-
резні я обрізую плодові дерева. Це 
один з основних агротехнічних за-
ходів, за допомогою якого регулю-
ють ріст і плодоношення дерев у 

різні вікові періоди. У молодих де-
рев формую крону і закладаю пло-
дові гілочки, що сприяє їх ранньо-
му вступу в плодоношення. Як за-
вжди, обрізую крони і зайве віття 
яблунь, груш, а пізніше сливи. Че-
решню і вишню краще обрізувати з 
настанням теплих і сухих днів, що 
зменшить клеєтік, персик — під час  
набухання бруньок, коли добре ви-
дно наслідки зимівлі. Рани більше 
двох сантиметрів, що утворилися 
після обрізування, замащуємо са-
довим варом або фарбою на рос-
линній олії. Обов’язково потрібно 
побілити стовбури дерев, щоб убе-
регти від сонячних опіків.

— Щодо захисних заходів 
проти шкідників і хвороб дерев, 
що порекомендуєте як професі-
оналам, так і садівникам-
аматорам?

— Ще до розпускання бруньок 
обприскую залізним купоросом, 
препаратами ЗОВ, ДНОК. Вико-
ристовую їх по черзі. Оскільки за-
лізним купоросом щороку обпри-
скувати не можна. І ще одне: най-
простіший і найпоширеніший спо-
сіб — щеплення за кору. На зріза-
ній гілці (пеньку) роблять поздо-
вжній розріз кори 3-5см до самого 
камбію. Потім, відхиливши краї ко-
ри від деревини, вставляють жи-
вець у розріз. Місце щеплення 

міцно обв’язують поліетиленовою 
плівкою, а рану на пеньку і верхній 
зріз живця добре змащують садо-
вим варом.

— Важливе значення має вне-
сення навесні азотних добрив 
під перший обробіток ґрунту. 

— Азот вносять під плодоягідні 
кущі і деревину. Розсипаю міндо-
брива в пристовбурній смузі, про-
тягом дня вони розчиняться і по-
траплять у грунт. Коли земля трохи 
підсохне, потрібно згорнути в саду 
торішнє опале листя. Сміття — спа-
лити. Навесні сад має бути обріза-
ний, побілений, обприсканий від 
шкідників, підживлений і чистий.

— Уже майже сім років Ви за-
ймаєтесь бджолярством. Є пев-
ні навики, практичний досвід у 
догляді цієї божої комахи укра-
їнської породи, десятки нових 
вуликів, їх кількість нині пере-
вищує понад сотню, є будино-
чок здоров’я. Анатолію Альфон-
совичу, що в березні треба 
зробити, щоб мати щедрі ме-
дозбори, здорові і плодовиті 
бджолосім’ї?

— Перш за все, після вильоту 
бджіл потрібно зробити так звану 
весняну ревізію вуликів, почистити 
всі рамки, прибрати, щоб комахам 
було затишно та комфортно. Пере-
вірити наявність корму. На весну 

вулик необхідно утеплити, адже, 
окрім корму, для нормального 
функціонування бджілкам потрібне 
тепло і вентиляція. 15-20 днів їх не 
варто турбувати. Аж до теплого 
Олекси, що припадає на 30 берез-
ня. Переважно на зиму я залишаю 
мед на годівлю бджолам. Минулий 
рік не був медоносний. Тому якщо 
бачу сім’ї, де бракує корму або йо-
го забракне, не використовую го-
тові пасти, а готую власноруч. Для 
цього потрібно лише розвести 
один до одного воду і цукор та по-
містити на рамки.

Щодо медоносів, у ПП “Агрон” і 
ФГ “Березовського” на достатній 
кількості гектарів сіють ріпак, греч-

ку, очистили від старих дерев, 
бур’янів частину колишньої фер-
мерської території — там посіємо 
фацелію. Це прекрасний медонос і 
недалеко від нашої пасіки. Частко-
во збільшимо за рахунок своїх від-
водків кількість бджолосімей, пе-
реглянемо ряд вуликів, хоча вони у 
доброму стані, (пофарбовані у ко-
льори національної символіки — 
авт.). До першого весняного і дуже 
цілющого меду ще далеко, але 
варто готуватися заздалегідь. 

— Хай у саду буде рясно, у 
вуликах не порожньо!

 
Ярослав БАЧИНСЬКИЙ.

Березневі турботи ●

В саду і на пасіці

Відомий у краї  
бджоляр Анатолій Оріховський.

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото автора.

Білий “пікап”, за кермом 
якого файна молодиця, ви-
дно здалеку. У дні весняної 
та осінньої посівної, пору 
хлібозбирання та бурякоз-
бирання кухар Богданна  
Назарко спішить зі смачни-
ми обідами та вечерями до 
тих, хто працює в полі. 

— На свіжому серпневому по-
вітрі їжа смачніша, своєрідна 
романтика запаху свіжоспече-
ного хліба, гречаної каші з фір-
мовими котлетами із свіжими чи 
малосольними огірочками або 
капустою, настояний на травах 
чай, — каже водій, тракторист 
Степан Матушевський.

— За такої гарячої пори ми 
щодня готуємо їжу для 60-65 
працівників. Різноманітні і висо-
кокалорійні страви: борщі, супи, 
розсоли, капусняки, каші, кар-
топляне пюре і навіть деруни та 
вареники, — каже кухар Софія 
Гнопко.

Софія Іллівна розсудлива і 
виважена, спокійна жінка. Кухо-
варить в їдальні ПП “Агрон” та 
ФГ “ Березовського” майже де-
сять років. Дещо пізніше при-
йшла працювати із села Біло-
скірка Галина Муляр, Галина 
Лозінська з Товстолуга. Два  
роки тому почала хазяйнувати 
разом з старшими колегами 
наймолодший кухар — чарівна і 
надзвичайно привітна Ярослава 
Висоцька. Кухня працює цілий 
рік. За винятком великих релі-
гійних свят і вихідних тут харчу-
ються механізатори, водії, охо-

ронці, працівники млина та сви-
ноферми. Ніколи не залишать 
без обіду і партнерів по агро-
бізнесу, гостей. Прекрасний, 
хоч невеличкий, але за сучас-
ним дизайном оформлений зал, 
на стіні встановлено плазмовий 
телевізор. На дерев’яних столах 
поліетиленові скатертини, на-
бори спецій, салфетки. Всюди 
чистота і порядок. Кухонний по-
суд, електроплити, холодильне і 
морозильне обладнання. Тут 
дійсно створені всі умови для 
праці та відпочинку. Приємно 
посидіти за чашкою чаю чи ка-
ви, просто розслабитися на де-
який час.

Працівниці їдальні на брак 
часу скаржаться. Треба пекти 
хліб, а вага кожного не менше 
кілограма, з одного замісу ви-
ходить вісім подовгастих бухан-
ців. З борошном проблем жод-
них, бо на повну проектну по-
тужність працює млин. “Агронів-
ську”  муку охоче купують хлібо-
пекарні Тернопільщини, відзна-
чаючи високу якість помолу, 
пекарські властивості, техноло-
гію та добрі відгуки споживачів. 
Зумів новий директор млина, 
28-річний Сергій Навойський, 
організувати виробничу та тру-
дову дисципліну, технологічний 
цикл від засипання зерна до 
отримання борошна високого 
ґатунку.

 Кухарі влітку і восени заго-
товляють овочеву консервацію. 
В скляні банки з маринадом 
йдуть огірки, помідори, кабачки, 
баклажани. Під консервний 
ключ потрапляє морква та сто-
ловий буряк, капуста — в бочки. 
Тому тут все таке смачне.

“Смачна” п’ятірка
Кухар ПП “Агрон” Ярослава Висоцька.
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Вітаємо! ●

Колективи ПП “Агрон”  
та ФГ “Березовського” 

вітають своїх іменинників!

10 березня  святкуватиме 56-
річчя від дня народження досвід-
чений тракторист, житель с. Тов-
столуг Роман Володимирович 
КАРПА.

Нехай Господь завжди у поміч буде,

А Мати Божа береже від зла.

Бажаємо здоров’я, щастя, сили,

Радості і тепла.

17 березня день народження 
святкуватиме начальник відділу 
збуту, директор млина, тернопо-
лянин Сергій Борисович  
НАВОЙСЬКИЙ.

Хай Вам щасливо стеляться дороги,

Життя, неначе щедрий сад, цвіте,

Хай обминають прикрощі й тривоги,

Хай в долю світить сонце золоте.

 
24 березня 40-річчя зустріне 

житель с. Малий Ходачків Віктор 
Михайлович ПОПІВ.

Щиро раді ми Вас привітати.

Бажаємо довгих літ,

Сили, здоров’я міцного.

Всі ми радієм від того,

Що Ви народились на світ.

  
25 березня адресуємо вітання 

з нагоди дня народження жителю 
с. Малий Ходачків Олегу  
Володимировичу БУРБІ. 

Хай постійний успіх, радість і достаток

Сипляться до Вас, немов вишневий цвіт,

Хай життєвий досвід творить 

з буднів свято,

А Господь дарує довгих-довгих літ.

24 березня день народження 
відзначить офіс-менеджер Люба 
Мирославівна КАРПА.

Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,

Любові, доброти і щастя повен дім.

Нехай у серці розкошує літо

І соняхом  квітує золотим.

Від щирого серця вітаємо з 
нагоди ювілею тернополянку, ча-
рівну і привітну людину, техніка-
лаборанта Тамару Миколаївну 
ІВАНЕНКО.

Життєва доля вишита любистком,

Калиною і хрестиком доріг.

Залюбувався лютий урочисто,

Приніс  вітання він на Ваш поріг.

Хай світлою буде життєва дорога,

Любові від рідних та ласки від Бога,

Від щирого серця здоров’я бажаєм,

В душі хай панують мир і доброта,

Ісус Христос хай Вас благословляє

На многії і благії літа.

Будь насторожі і пильно
 дивись —

Не прогинайсь, бережи 
свою вісь.

Хай найближчі на знаду 
здались —

Стій! Ти останній. 
Тримай свою вісь.

Ворог підкаже: зори і засій.
Навіть підкине зерна

 на засів.
Нащо тобі чужі зерна

 здались?
Викинь чуже. І тримай 

свою вісь!
Крові нап’єшся — не буде

 роси.
Сій свої зерна, своїми засій.
Батьківську землю храни 

і спаси —
 Ходить земля, бо

 не сходить з осі.
Хай тебе Бог береже,

 як усіх.
Вродить земля — буде 

радість і сміх.
Буде, як треба 

Вкраїні-Русі.
Стій, як земля.
Не зійди з осі.

 
Михайло ШЕВЧЕНКО.

Куточок поезії ●

Вісь

Знайомство зблизька ●

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото автора.

Пишні, надзвичайно  
смачні й оригінальні пляц-
ки, весільні короваї, ме-
дівники, найрізноманітніші 
смаколики творить щоден-
но вчителька, корінна жи-
телька с. Товстолуга Ольга 
Зіновіївна Стадник. Цей 
неоціненний  скарб пере-
дала у спадок дочці нині, 
на жаль, уже покійна мама 
пані Ольги, шкільний кухар 
Галина Дмитрівна Кузьма. 
У рідному та навколишніх 
селах її шанобливо  
називали “весільною  
господинею”. 

Той неньчин талант пробу-
дився в житті пані Олі з новою 
енергією і всіма тонкощами со-
лодкої справи. Як писала україн-
ська поетеса Ліна Костенко, 
“митцю не треба нагород, мит-
ців судьба  нагородила”. 

На канві життя Ольги  
Зіновіївни червоні й чорні кольо-
ри. Яких ниток більше? Не 
судилось-не гадалось. Так ста-
лось... Але рушничок долі не пе-
решиєш, як не здоженеш літа на 
калиновому мості. Змалку хотіла 
бути вчителькою. Після закін-
чення Баворівської середньої 
школи рік працювала вожатою, 
потім – у районному відділі ста-
тистики. І все-таки, цілеспрямо-
вана й наполеглива дівчина до-
сягла мети: у 1980 році вступила 
на філологічний факультет Тер-
нопільського державного педа-
гогічного  інституту. Після  закін-
чення вузу навчала української 
мови  та літератури учнів Грабо-
вецької восьмирічної школи Тер-
нопільського району, п’ятнадцять 
років викладала  улюблений 
предмет у Товстолузькій ЗОШ-І-
ІІІ ступенів, була класним керів-
ником. Серед її випускників – 
нинішні фінансисти й банкіри, 
медсестри, педагоги, інженери 
й механіки. І просто, як каже са-
ма Ольга Стадник, гарні і вихо-
вані діти. 

 Разом із чоловіком Любоми-
ром Євгеновичем, інженером 
за фахом, піднімали на ноги  
двох синів. Нині старший син 
Назарій – підприємець, його 
дружина Оксана Романівна — 
вчителька  математики Товсто-
лузької  ЗОШ-І-ІІІ ступенів, жи-
вуть у с. Великі Гаї. Молодший 
Роман також займається під-
приємництвом, проживає у 
комфортній рідній оселі.  
У нечасті вільні години Ольга 
Зіновіївна любить вишивати, 
читати, цікавиться новинами лі-
тератури, але головне – випі-
кання пляцків на весілля, дні 
народження, ювілеї та інші ве-
лелюдні оказії. Замовляють у 
неї з усієї Тернопільщини. Дея-
кими особливими рецептами 
пані Ольга Стадник ділиться з 
читачами.

“Сирковий  
рай”

Склад тіста:
200 г маргарину;
150 г цукру;
3 яйця;
150 г сметани;
3 ст. л. молока;
2 склянки муки (300 г);
1 пачка порошку до печива;
2 ст. л. какао.
Сир:
200 г сиру;
3 ст. л. цукру;
1 жовток;
5-6 ст. л. кокосової стружки
Крем:
2 скл. молока;
1 яйце;
150 г. цукру;
2 ст. л. муки, ванілін.
Приготування
Сир, жовток, кокосову струж-

ку розтерти, зробити кульки як 
горіх, покласти в морозильну ка-
меру на 30 хв.

 Маргарин розтерти з цукром, 
додати яйця і білок, що зали-
шився, добре збити, влити сме-
тану, молоко, порошок до печи-
ва, муку і добре перемішати.

У форму викладаємо половину 
тіста. У друге тісто додати 2 ст. 
л. какао і викласти на біле тісто.

Дістати з морозильної камери 
кульки і втиснути їх у тісто. Пек-
ти  40-45 хв. при температурі 
180 градусів.

Крем: яйце збити з цукром і 
ваніллю, додати муку, влити 2 скл. 
молока, збити із 200 г масла. Ви-
класти крем на пиріг і посипати 
какао.

“Казка”
Горіховий корж: 2 яйця, 2 

скл. цукру, 1 скл. муки, 70 г кис-
лого молока, 70 г горіхів меле-
них, 1  ч. л. амоняку (печемо 2 
коржі).

Корж в середину: 12 ложок 
кип’яченої води, 7-8 ложок ка-
као, 2 скл. цукру, 200 г масла 
або маргарину – все це завари-
ти. Як охолоне, додати 2 яйця і 5 
хв. варити. Коли охолоне, дода-
ти 600 г подрібненого печива 
(“До кави”) і 600 г подрібнених 
горіхів. Викласти на форму ту, 
що пеклися коржі, покласти в 
холодне місце.

Крем: 200 г масла, 1 банка 
вареного згущеного молока, 
збити все.

“Їжа богів”
Тісто: 6 яєць, 3 скл. цукру, 

1,5 ч. л. амоняку, 2 скл. смета-
ни, 300 г маргарину, 4,5 скл. 
муки. Має вийти 3 коржі.

Крем (у середину): 1 банка 
сирого згущеного молока, 300 г 
масла. Все це збити. Додати до 
крему 3 яблука і 1 скл. горіхів 
(яблука змолоти з горіхами), по-
дрібнити один корж. Усе це ви-
мішати. Готовий пляцок поклас-
ти у холодильник на 5-6 год.

Смачного!

Смак дитинства  
і мамина наука

Ольга Стадник — неперевершена  
майстриння весільної випічки.

Цікаво  ●

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото автора.

Далеко з асфальтного по-
лотна, що тягнеться від Тер-
нополя до найвіддаленішо-
го в районі села Козівки, 
видно в Товстолузі чималу 
виробничу, по-сучасному 
облаштовану територію. 
Привертають увагу прапо-
ри, фірмові бренди 
підприємств-партнерів та 
місцевих сільгоспвиробни-
ків. Тут розміщені виробничі 
майстерні, автогаражі, наві-
си для зберігання сільгосп-
техніки, пасіка, молодий 
фруктовий сад. 

Охоронець відкриває шлагба-
ум, і поруч із автостоянкою по-
тужних шести багатотоннажних  
автомобілів марки “ДАФ” — во-
льєри для екзотичних птахів і  
тварин. Така собі дивовижна міс-
цина живої природи, маленька 
екзотика, яку  нечасто можна зу-
стріти в інших агропідприємствах 
області. Хіба що в зоокуточках 
міських парків та в зоопарках. 

Декілька літ тому прихильник 
цієї екзотичної фауни Юрій Бере-
зовський вирішив виділити на 
території господарства декілька 
соток землі. Сьогодні тут вільно 
почуваються австралійські страу-
си, чорні в’єтнамські свині, бла-
городний олень, косуля і навіть 
барани та вівці. Був задум зро-
бити  підземні нори — ходи для 
диких кроликів. Сюди часто на-
відуються наймолодші мешканці 
Товстолуга і сусідніх сіл. Цікаво і 
приємно дорослим любуватися 
гордою поставою самця страуса 
Філя і страусихами Бейжею та 
Кралею, ніяковістю маленької ко-
сулі, химерним розгалужжям ро-

гатого благородного оленя, що 
спокійно їсть запашне сіно і ко-
ренеплоди. Поруч невеличка ота-
ра доморощених овечок. За усім 
цим господарством пильнує ли-
ше один чоловік — Андрій Дави-
дович. Він і корми, і зерно, і зе-
лень та іншу поживу заготовляє,  
роздає харч, і генеральне при-
бирання проводить особливо 
влітку, дещо рідше — в зимову 
пору. Андрій Богданович дуже 
любить своїх вихованців. Ретель-
но слідкує за режимом їх харчу-
вання та належними умовами 
перебування тварин. Підсобні 
робітники допомагають вчасно 
підстилку замінити, щоб завжди 
була сухою, а коренеплоди та 
фрукти щоб були свіжими.

— Раніше тримали на цій те-
риторії чорних маленьких сви-
нок, але тепер перевезли їх до 
Малого Ходачкова, там їм ком-
фортніше, — каже пан Андрій. 
— Місцева екзотична фауна слу-
жить своєрідною візиткою нашо-
го господарства. 

А поруч через дорогу чимала 
пасіка — там чаклує над божими 
комахами Анатолій Оріховський. 
За фахом педагог, але бджоляр-
ську справу й садівництво знає. 
Особливо тут гарно навесні, ко-
ли буйним яблуневим цвітом за-
цвітає молодий сад. Оживає 
чудо-природа, а з нею веселі-
шає усе живе, — по-філософськи 
розмірковує він. — Це  улюблене 
місце дітвори, часто приходять 
учні місцевої школи зі своїми 
вчителями, навіть проводять 
уроки із  біології та зоології та 
інших природничих наук. Біля 
автогаражів змонтували метале-
вий вольєр для собак. Планів у 
нас багато, але про це  погово-
римо наступного разу. До зу-
стрічі!

Завідуючий господарством ПП “Агрон”  
Андрій Давидович серед екзотичної краси.

Екзотика поруч

Фотомить ●

Закінчилися уроки в початкових класах Товстолузької ЗОШ І-ІІІ 
ступенів. На фото (зліва направо): другокласниці Софійка Карашів-
ська, Юля Бута, Іринка Гудз, Вікторія Бута, третьокласниці Наталка 
Бігус, Софійка Кучер, Іринка Бігус.

Фото Ярослава БАЧИНСЬКОГО.
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Ярослав БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото автора.

Упродовж багатьох років пра-
ці на посаді Малоходачків-
ського сільського голови Ми-
хайло Недошитко виконує 
повноваження і в міру своїх 
здібностей і можливостей ра-
зом з колективом сільської 
ради, депутатським корпу-
сом забезпечує діяльність 
бюджетних установ та вико-
нання зобов’язань, покладе-
них на сільську раду.

Малий Ходачків – село з більш 
як півтисячолітньою, складною, су-
перечливою і цікавою історією. Про 
деякі фрагменти з історії села я 
довідався з книги, яку мені презен-
тував Михайло Богданович, — це 
книга дослідника, історика, керів-
ника Центру краєзнавчих дослі-
джень з Львівщини Василя Лаби. 
Його наукова монографія “Історія 
села Малий Ходачків від найдавні-
ших часів до 1939 року” побачила  
світ у Львові в 2011 році.

Значний слід в історії Малого 
Ходачкова залишила родина Івана 
та Розалії Недошитків. У цій сім’ї 
було 8 дітей, яким вони дали наці-
оналістичне виховання. Найстарша 
дочка Ганна вийшла заміж за Івана 
Штику з Костянтинівки і народила 
йому двох синів. Чоловік виїхав на 
заробітки до Америки, а Ганна ви-
рвалася туди лише після війни. Їх 
син Мар’ян став добрим патріотом 
України. Ганна померла в Торонто 
на 92 році життя. Син Павло Недо-
шитко вчився у мистецьких студіях 
Тернополя, а згодом разом з бра-
том Дмитром виїхав до Канади. 
Там брали участь в українському 
громадському житті. У Ходачкові 
залишилися молодші брати Юліан 
та Захар. Їхня доля сумна. Моло-
дого 22- літнього націоналіста Юлі-
ана Недошитка польські “стшель-
ци” замордували.

— Ще у 1990 році в церкві був 
посвячений український національ-
ний прапор, який у 1996 р. ми пе-
редали  школі, — розповідає сіль-
ський голова Михайло Недошитко. 
— Саме 4 травня 1990-го громади 
сіл Малий Ходачків і Костянтинівка 
обрали мене сільським головою.

Спокійний, розсудливий, ініціа-
тивний. Господар. Так характери-
зують Михайла Богдановича усі, з 
ким доводилося спілкуватися того 
дня — педагоги, механізатори, 
пенсіонери. Саме тому й мандат 
довіри Михайлу Недошитку жителі 
цих населених пунктів продовжили 
на шостий термін. Чим пояснити 
феномен довголіття керманича 
місцевої територіальної громади 
— це я намагався дізнатися впро-
довж цілого дня. 

Почали ми з адміністративного 
будинку сільської ради. У кабінетах 
провели капітальний ремонт, при-

дбали нову комп’ютерну техніку, 
меблі. Обійшлися своїми і спон-
сорськими коштами без дотаційної 
підтримки. 

— Сьогодні на території сільра-
ди у селах Малий Ходачків і Кос-
тянтинівка  проживає 1403 жителі, 
з них понад 600 пенсіонери, прак-
тично кожен другий чоловік чи жін-
ка на заслуженому відпочинку, — 
каже секретар сільської ради Дарія 
Недошитко. 

Дарія Омелянівна секретарює 
20 років. У Малому Ходачкові Не-
дошитків проживає десь до 50 
осіб. З ветеранів Великої Вітчизня-
ної війни лише один — 92-річний 
Степан Іванович Балабан з Костян-
тинівки. Ще досить жвавий і 
пам’ятливий чоловік, донедавна 
ще порався по господарству. Жи-
вуть у цих селах воїни-афганці Ми-
хайло Кащишин, Юрій Зіняр, лікві-
датори аварії на ЧАЕС Юрій Гуме-
нюк, Іван Балабан, Михайло За-
рицький. Під опікою сільської ради 
та соціальних служб 8 багатодітних 
сімей, 20 одиноких перестарілих.

 Переконуєшся під час зустрічей 
з жителями сіл, що разючих змін 
не відбулося. Їхне просте життя 
мало чим відрізняється від життя 
їхніх предків. Так  само у поті чола 
заробляють селяни на  кусень хлі-
ба та переймаються проблемами 
сьогодення, зайняті тривогою і не-
спокоєм на сході держави, еконо-
мічною і фінансовою нестабільніс-
тю. Нині в зоні АТО і бойових дій 
їхні молоді односельчани Ігор Вой-
цехівський, Іван Дмитрів, Володи-
мир Пиндус, Володимир Червоняк, 
Юрій Штика, Ігор Прус. У навчаль-
них військових підрозділах готу-
ються боронити територіальну ці-
лісність та незалежність України 
Михайло Гуменюк, депутат Терно-
пільської районної ради Степан 
Недошитко, Микита Демідов,  
Василь Барабаш.

 Час тече і змінює наш буденний 
ритм життя, вносить свої коректи-
ви. У  селах міцні та згуртовані ре-
лігійні громади. В Малому Ходач-
кові в церкві св. Архистрага Михаї-
ла 9 січня 2004 року був висвяче-
ний владикою Михайлом Сабри-
гою отець Василь Сліпчук, родом з 
села Вищі Луб’янки Збаразького 
району. Отець Василь Сліпчук у 
свій час закінчив Івано-Франківську 
духовну семінарію, Люблінський 
католицький університет. Маючи 
добру теологічну освіту, ділиться 
знаннями зі студентами Тернопіль-
ської духовної семінарії. Бог о. Ва-
силю і його дружині Наталії послав 
двох діточок Григорія та Ірину. У 
1991 році на хвилі національного 
піднесення, в Костянтинівці була 
збудована нова церква Святого 

Духа. За української незалежності 
у Малому Ходачкові збудовано 10 
нових житлових будинків. У селі є 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступе-
нів. 

— Цей статус ми отримали у 
1999 році, — розповідає незмінний 
директор Малоходачківської шко-
ли, депутат Тернопільської район-
ної ради Олександр Миколайович 
Гасилін. — 22 педагоги навча-
ють114 учнів, а у 2002 році учнів 
було 252. Це діти з Малого Ходач-
кова та Костянтинівки. 

Хоч у селах не бракує лелечих 
гнізд, але немовлят сюди вони 
приносять все менше. Бо молоді 
люди, як і старші, обтяжені безро-
біттям та дорожнечею. Сільська 
громада не має достатніх коштів, 
щоб утримувати в нормальних 
умовах об’єкти соцкультпобуту. 
Ситуація змінилася на краще, коли 
на поля прийшов інвестор — ПП 
“Агрон”. Взялися спільно відроди-
ти запущені поля, знищену і роз-
крадену матеріально-технічну базу, 
тваринницькі приміщення, токове 
господарство. На тоці заасфальту-
вати територію, встановили бага-
тотоннажну  електронну вагу, до-
вели до ладу ряд складських при-
міщень. Але головне — виграли 
місцеві селяни, адже за оренду зе-
мельного паю (а розмір його в се-
редньому 2,28 га – авт.) виплачу-
ють 594 пайовикам 8,5 цнт зерна 
кожному, 50 кілограмів цукру, на-
дають послуги транспортом, допо-
магають малозабезпеченим та 
одиноким перестарілим.

— За рахунок ПП “Агрон” повніс-
тю зроблено вуличне освітлення 
Костянтинівки і частину вулиць у 
Малому Ходачкові, — розповідає 
сільський голова Михайло Недо-
шитко. — Облаштовано та огоро-
джено територію дитячого садка 
“Сонечко”, який  відвідують 46 хлоп-
чиків і дівчаток. Для вихованців дит-
садка та учнів місцевої школи по-
дружжя приватних підприємців На-
талії і Юрія Березовських закуповує 
подарунки до Миколая. Вони суттє-
во підтримують сільську освіту, 
культуру та спорт. Для школи при-
дбали плазмовий телевізор. 

Малий Ходачків – спортивне се-
ло: його канатоборці займають 
перші місця на районних, обласних 
та всеукраїнських сільських спор-
тивних іграх. Люблять тут волей-
бол, футбол, інші види спорту. 
Спільно з інвесторами проведено 
велику роботу щодо відкриття но-
вого стадіону. З настанням пого-
жих днів відновиться робота з ре-
монту сільських доріг та вулиць за 
активною участю орендарів з Тов-
столуга.

— Однак і проблем, хоч греблю 
гати, — розмірковує сільський го-
лова Михайло Недошитко. — Сіль-
ське кладовище треба як слід 
впорядкувати, бо наближаються  
свята. На превеликий жаль, при-
міщення колишніх молочнотовар-
них ферм і свинарників по сьо-
годнішній день залишаються  ні-
мими свідками колишнього та 
пам’ятником сьогоднішньому без-
силлю. 

У сільського голови жевріє на-
дія на те, що тваринницьку галузь 
буде відновлено. Розвиватимуться 
у селах підсобні промисли. Адже 
прийшли ініціативні Наталія і Юрій 
Березовські, взялися обробляти 
1311 гектарів землі, що стояла 
пусткою багато років поспіль. 

Порятунок села — у людських 
руках. Саме цим щоденно займа-
ється Малоходачківський сіль-
ський голова з командою одно-
думців. А це переважна більшість 
депутатського корпусу, з яким 
Михайло Богданович знайшов 
спільну мову. Надійною опорою 
сільського голови є апарат сіль-
ської ради в складі Дарії Омеля-
нівни Недошитко, бухгалтера  
Василя Петровича Цапика, зем-
левпорядника Марії Іванівни  
Тучик, спеціаліста Христини  
Михайлівни Недошитко, одно-
сельчани, яким небайдужа доля 
свого села. І, звичайно, розумін-
ня дружини Ольги Миронівни, 
синів Степана та Ярослава. Саме 
на цих людей опирається у своїй 
роботі сільський голова. Вони ж 
усіляко підтримують його  
починання і задуми.

Шоста каденція Михайла Недошитка,  
або Один день з життя сільського голови

Малоходачківський сільський голова Михайло Недошитко (крайній справа)  
та працівники сільської ради (зліва направо): бухгалтер Василь Цапик,  
секретар сільської ради Дарія Недошитко, землевпорядник Марія Тучик.

Багатотоннажна електронна вага, встановлена  
ПП “Агрон” у Малому Ходачкові.

Жителі Малого Ходачкова Роман Якимів (зліва)  
та Микола Глухий у господарських турботах.
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ПРОДАМ
* мотоблоки нові (потужніс-

тю від 4 до 15 к.с.), трактори 
(від 12 к.с.), мототрактори, 
двигуни різних потужностей, 
навісне обладнання, гарантія, 
з/ч, безкоштовна доставка. 
Знайдете дешевше — віддамо 
ще дешевше. Тел. (098) 598-
94-84, (0352) 49-30-00, (098) 
259-19-58, 066 665-36-06.

* земельну ділянки під забу-
дову 0,15 га, 10 км від  м. Тер-
нополя Тел.: (097) 229-43-58, 
(098) 804-63-42.

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

* пшеницю яру насіннєву 
Шірокко KWS перша репро-
дукція, овес голозерний, кар-
топлю велику, моркву, буряк 
столовий. Тел.: (097) 317-15-
23, (097) 317-10-81. 

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

* УАЗ 1959 р.в. двигун ГАЗ-24 
6 місць, двох дверний, кузов із 
металевою обивкою. Ціна дого-
вірна. Тел 49-32-81, 067-38-14-
441.

* камери до задніх коліс 

МТЗ, ЮМЗ, б/к. Тел.: (097) 
317-15-23.

* металочерепиця, профнастил, 
комплектуючі, системи водозабору. 
Консультації з установки, заміри, 
доставка. Тел. (097) 473-51-37. 

ПОСЛУГИ
* фуршетні столи до  

урочистих подій (серця, лебеді 
тощо). 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). 
(067) 366-15-69.

* виконуємо сантехнічні і  
газозварювальні роботи різної 
складності. Послуги: встановлен-
ня водонагрівачів, пральних ма-
шин, кондиціонерів,  лічильників; 
заміна стояків, водопроводу, ка-
налізації, опалення. Пенсіонерам 
та учасникам Великої Вітчизняної 
війни — знижки. Тел. (097)14-86-
723. 

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

43-65-63. 
* цифрова відеозйомка (ве-

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

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

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

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

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

* весільний, святковий, вечір-
ній макіяж, розпис обличчя, на-
рощення 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 ●

Михайло НАЦЮК,  
начальник Тернопільського 

районного управління юстиції.

Відповідно до статті 12 Закону 
України “Про засади запобі-
гання і протидії корупції” (далі 
— Закон) від 7 квітня 2011 ро-
ку № 3206 VІ, суб’єкти декла-
рування зобов’язані щорічно 
до 1 квітня подавати за міс-
цем роботи (служби) деклара-
цію про майно, доходи, витра-
ти і зобов’язання фінансового 
характеру за минулий рік за 
встановленою формою, що 
додається до Закону. 

Суб’єктами декларування, відпо-
відно до Закону, визнаються дер-
жавні службовці, посадові особи 
місцевого самоврядування, депута-
ти місцевих рад,  посадові особи 
юридичних осіб публічного права 
тощо.

Юридична особа публічного пра-
ва створюється розпорядчим актом 
Президента України, органу дер-
жавної влади, органу влади Авто-
номної Республіки Крим або органу 
місцевого самоврядування. Поса-
довими особами,  відповідно до ст. 
2 Закону України “Про державну 
службу”, вважаються керівники та 
заступники керівників державних 
органів та їх апарату, інші  державні 
службовці, на яких законами або 
іншими нормативними актами по-
кладено здійснення організаційно-
розпорядчих та консультативно-
дорадчих функцій.

При заповненні декларації де-
кларантом зазначаються відомості 
про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характе-
ру як його самого, так і членів його 
сім’ї. Відповідно до Закону, до чле-

нів сім’ї відносяться особи, які пе-
ребувають у шлюбі, а також їхні ді-
ти, в тому числі повнолітні, батьки, 
особи, які перебувають під опікою і 
піклуванням, інші особи, які спільно 
проживають, пов’язані спільним по-
бутом, мають взаємні права та 
обов’язки, у тому числі особи, які 
спільно проживають, але не пере-
бувають у шлюбі.

Суб’єкти декларування, які не 
мали можливості подати до 1 квітня 
за місцем роботи (служби) декла-
рацію про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характе-
ру за минулий рік через перебуван-
ня у відпустці у зв’язку з вагітністю 
та пологами або для догляду за ди-
тиною, через тимчасову непрацез-
датність, перебування за межами 
України, під вартою, подають таку 
декларацію за звітний рік до 31 
грудня. Суб’єкти декларування, які 
звільняються або іншим чином при-
пиняють діяльність, пов’язану з ви-
конанням функцій держави або міс-
цевого самоврядування, подають 
декларацію про майно, доходи, ви-
трати і зобов’язання фінансового 
характеру за період, не охоплений 
раніше поданими деклараціями. 
Декларацію про майно, доходи, ви-
трати і зобов’язання фінансового 
характеру за минулий рік зобов’язані 
також подавати протягом одного 
року за своїм останнім місцем ро-
боти (служби), суб’єкти деклару-
вання, які звільнилися або іншим 
чином припинили діяльність, 
пов’язану з виконанням функцій 
держави або місцевого самовряду-
вання.

Відомості, зазначені у декларації 
про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характе-
ру за минулий рік сільського, се-
лищного, міського голови, голови 

районної у місті (у разі її утворення), 
районної, обласної ради та їх за-
ступників, керівників виконавчих ор-
ганів сільських, селищних, міських, 
районних у містах (у разі їх утворен-
ня) рад та їх заступників, секретаря 
сільської, селищної, міської ради 
підлягають оприлюдненню протя-
гом 30 днів з дня їх подання шляхом 
розміщення на офіційних веб-сайтах 
або опублікування в офіційних дру-
кованих виданнях відповідних дер-
жавних органів та органів місцевого 
самоврядування. Відповідні відо-
мості, розміщенні на офіційних веб-
сайтах державних органів та органів 
місцевого самоврядування, опри-
люднюються на термін не менше 
одного року.

За порушення вимог фінансово-
го характеру статтею172-6 Кодексу 
України про адміністративні право-
порушення передбачено адміні-
стративну відповідальність. За не-
подання або несвоєчасне подання 
декларації про майно, доходи, ви-
трати і зобов’язання фінансового 
характеру, передбаченої Законом 
України “Про засади запобігання і 
протидії корупції”, тягне за собою 
накладення штрафу від десяти до 
двадцяти п’яти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян. 

Відповідно до статті 21 Закону, 
особи, яких притягнуто до кримі-
нальної або адміністративної відпо-
відальності за корупційні правопо-
рушення, пов’язані з порушенням 
обмежень, передбачених Законом, 
підлягають звільненню з роботи 
(служби) у триденний строк з дня 
отримання органом державної вла-
ди, органом місцевого самовряду-
вання, підприємством, установою, 
організацією копії відповідного су-
дового рішення, яке набрало закон-
ної сили.

Декларування доходів
Злодія, який тривалий час  те-
роризував жителів Тернопіль-
ського району, обкрадаючи 
їхні помешкання, затримали 
днями співробітники районно-
го відділу внутрішніх справ. 
Чоловіка підозрюють у вчи-
ненні одинадцяти крадіжок, 
загальна сума збитків, які він 
завдав потерпілим, понад 600 
тисяч гривень.

Як розповів начальник Терно-
пільського райвідділу міліції Андрій 
Купчак, повідомлення про крадіжки 
з будинків почали надходити до мі-
ліції наприкінці грудня минулого ро-
ку. Як правило, до усіх помешкань 
проникали ввечері, виносили лише 
гроші та золото. Характер вчинення 
злочинів вказував на те, що до серії 
крадіжок може бути причетна одна і 
та ж особа. Розпочалася копітка ро-
бота щодо пошуку злодія: правоо-
хоронці опитували сусідів потерпі-
лих, жителів сіл, щовечора патру-
лювали територію. Невдовзі міліціо-
нери отримали оперативну інфор-
мацію, яка допомагала їм вийти на 
слід підозрюваного, зокрема, було 
встановлено, на якому автомобілі 
він пересувається. Результат не за-
барився. 

Під час патрулювання села Біла 
дільничні інспектори міліції спільно 
з активістами місцевої самооборо-
ни помітили підозрілий автомобіль. 
Під’їхавши ближче, міліціонери на-
магалися поспілкуватися з водієм. 
Проте останній у відповідь натиснув 
на газ. Та через кілька хвилин авто-
мобіль втікача забуксував. Тоді во-
дій вискочив з машини і почав втіка-
ти, скидаючи при цьому з себе одяг 
і взуття. Правоохоронцям вдалося 
наздогнати втікача. Під час затри-
мання  зловмисник наніс тілесні 
ушкодження одному із працівників 
міліції.

Затриманим виявився 37-річний 
житель Збаража. Саме він тривалий 
час “обчищав”  будинки жителів 
Тернопільського району. Підозрю-
ваний зізнався  у злочинах. Зага-

лом, задокументовано одинадцять 
фактів незаконних заволодінь май-
ном з чужих помешкань.  Серед по-
терпілих – власники садиб з смт 
Велика Березовиця, сіл Біла, Пло-
тича, Гаї Гречинські, Великі Гаї, Гаї 
Шевченківські.

За словами начальника управ-
ління карного розшуку обласної мі-
ліції Степана Яцуха, вийти на слід 
злодія оперативникам не вдавалося 
одразу, адже діяв він дуже обереж-
но: злочин скоював у рукавицях, 
аби не залишати слідів, краденого 
не збував, та й немалу роль відіграв 
кримінальний досвід  – раніше був 
судимий за схожі злочини. Цікаво, 
що йдучи на черговий злочин, він 
щоразу взував нову пару взуття.

Перш ніж залізти до чужого по-
мешкання, підозрюваний перекону-
вався у відсутності господарів. Май-
же у всіх випадках шляхами проник-
нення ставали металопластикові ві-
кна. Він їх або відважував, або роз-
бивав. Працював дуже швидко, йо-
го наживою були лише ювелірні 
вироби та гроші. Найбільше злодію 
пощастило збагатитися добром у 
будинку в селі  Гаї Гречинські. Там 
викрав не лише золоті прикраси, а 
й у сховках знайшов чималу суму 
грошей – 30 тисяч гривень, дві ти-
сячі доларів.

Фініш злодійській діяльності се-
рійного крадія наблизили міліціоне-
ри. Проти збаражчанина відкрито 
кримінальне провадження за части-
ною 3  статті 185 ККУ (крадіжка, по-
єднана з проникненням у житло) та 
частиною 2 статті 345 ККУ (умисне 
заподіяння працівникові правоохо-
ронного органу побоїв, легких або 
середньої тяжкості тілесних ушко-
джень у зв’язку з виконанням цим 
працівником службових обов’язків). 
За вчинене йому загрожує позбав-
лення волі на строк до шести років. 
На вирок суду підозрюваний чека-
тиме під вартою.

 Тернопільський РВ УМВС 
України в Тернопільській 

області.

Тернопільські правоохоронці 
затримали злодія, на рахунку 
якого понад десяток крадіжок  

з приватних помешкань

Білецька сільська рада Тернопільського  
району повідомляє про намір встановлення нових 
(скоригованих) тарифів на послуги з вивезення 
твердих побутових відходів (далі ТПВ), що нада-
ються ДП “Альтфатер Тернопіль” у селі Біла Терно-
пільського району в розмірі:

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

46,44 грн з ПДВ; 
— інші споживачі вивіз та зберігання ТПВ — 50,40 

грн з ПДВ.
З детальнішою інформацією про структуру тари-

фів та обгрунтування причини зміни тарифів можна 
ознайомитись у Білецькій сільській раді та у ДП “Аль-
тфатер Тернопіль”.

Білецький сільський голова Н.Я. МОТИКА.

Рішення виконкому Підгороднянської сільської ради № 8 
від 24 лютого 2015 року.

“Про затвердження тарифів на вивіз твердих побутових відходів для 
ДПФ “Альфатер-Тернопіль”. 

Виконком сільської ради вирішив:
Погодити і затвердити тарифи на вивіз твердих побутових відходів у с. 

Підгороднє з 1.04.2015 року з розрахунку за 1 куб. м. в розмірі:
— для бюджетних установ — вивіз та зберігання ТПВ — 46,44 грн. з 

ПДВ; для населення приватного сектора вивіз ТПВ — 42,60 грн. з ПДВ;
— інші споживачі — вивіз та зберігання ТПВ — 50,40 грн. з ПДВ.
Це рішення довести до відома споживачів шляхом оприлюднення в 

засобах масової інформації.
Підгороднянський сільський голова С. В. ЧАПРАК.

Буцнівська сільська рада Тернопільського району проводить кон-
курс суб’єктів оціночної діяльності на проведення експертної оцінки зе-
мельної ділянки ФОП Шершун Р. П. площею 0.3300 га — для обслугову-
вання викупленого приміщення пилорами з підвалом в селі Буцнів по 
вулиці Шевченка № 31 “А”. Документи приймаються в Буцнівській сіль-
ській раді. Довідки за телефоном: 29-16-88.

Буцнівський сільський голова М.П. МАЦ.

* Втрачена декларація про го-
товність об’єкта до експлуатації 
“Капітальний ремонт вул. Корольо-
ва (1 черга) в с. Байківці” ТП 
143133020044 від 29.10.2013 року.

* Втрачена декларація про по-
чаток виконання будівельних робіт 
“Капітальний ремонт вул. Трудова 
в  с. Байківці” ТП 082142170643 
від 05.08.2014 року.

Головний спосіб оповіщення на-
селення про дії при виникненні 
надзвичайних ситуацій - це пере-
дача повідомлення мережею про-
відного радіомовлення, а також 
через місцеві телерадіомовні, те-
левізійні станції та радіостанції уль-
тракороткохвильового діапазону. 
Для привернення уваги населення 
в екстремальних випадках перед 
передачею інформації включають-
ся сирени та інші сигнальні засоби, 
що є сигналом “Увага всім!”.

Почувши такий сигнал, негайно 
увімкніть гучномовець, радіоприй-
мач або телевізор і слухайте пові-
домлення. На кожний випадок над-

звичайних ситуацій готуються варі-
анти повідомлень. Інформація пе-
редається протягом 5 хвилин після 
подачі звукового сигналу “Увага 
всім!”.

 Повідомлення включає інфор-
мацію про:

— місце і час виникнення над-
звичайної ситуації;

— розміри та масштаби надзви-
чайної ситуації;

— час початку та тривалість дії 
факторів ураження;

— територія (райони, масиви, 
вулиці, будинки), яка потрапляє в 
осередки (зони) ураження;

— порядок дій при надзвичайних 

ситуаціях;
— іншу інформацію.
 Вислухавши повідомлення, ко-

жен повинен діяти без паніки та 
метушні згідно з отриманими вка-
зівками та рекомендаціями. Також 
слід переконатися, що повідомлен-
ня почули або побачили люди, які 
мешкають чи працюють поруч, осо-
бливо, якщо це літні люди або лю-
ди із вадами зору та слуху, при 
потребі надати їм необхідну допо-
могу.
Тернопільський районний відділ 

управління ДСНС України  
у Тернопільській області.

SOS! ●

Як діяти, якщо ви почули сигнал 
оповіщення “Увага всім!”
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Ярослав БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото автора.

Забезпечувати безперебій-
не та безаварійне постачан-
ня газу для споживачів Тер-
нополя і Тернопільського 
району, локалізовувати та 
ліквідовувати витоки газу, 
систематично обслуговува-
ти і проводити профілактику 
підземних магістралей — 
таке завдання і основний 
обов’язок колективу праців-
ників служби підземних  
газопроводів, який вже  
25 років очолює Ігор Пищ.

Обсяг робіт щороку збільшу-
ється завдяки значному розши-
ренню та інтенсивному будівни-
цтву житлового приватного сек-
тору, багатоповерхівок у Терно-
полі, індивідуальних садиб у сіль-
ській місцевості та виробничих і 
господарських будівель на тери-
торії Тернопільського району. 
Сьогодні на обслуговуванні служ-
би підземних газопроводів “Тер-
нопільміськгазу” 1435 кілометрів 
вуличних газопроводів та дворо-
вих відводів, 50 газорозподіль-
них пунктів, 338 газорозподіль-
них шаф.

Майже щороку змінюється 
карта-схема газоносних судин, 
що перетинають вулиці обласно-

го центру, селищ Великі Бірки, 
Велика Березовиця і сіл Терно-
пільського району, які обслуго-
вує ПАТ “Тернопільміськгаз”. Хо-
ча у цьому опалювальному сезо-
ні, що триває, серйозних пошко-
джень та відхилень від допусти-
мої норми не було, майстри 
Олексій Виклюк та Володимир 
Петровський показують на мапі 
важливі місця та зони підвище-
ного ризику, які завжди ретельно 
і скрупульозно обстежують слю-
сарі й електрозварники. 

До розмови долучається вете-
ран підприємства, інженер Ярос-
лав Цицирко, який знає все у тих 
підземних лабіринтах  магістра-
лей природного газу:

— Спеціалісти у нас дуже від-
повідальні, колектив згуртова-
ний, з великим практичним до-
свідом роботи, — каже пан Ярос-
лав. — Зокрема, електрозварник 
Володимир Дорош, слюсарі 
п’ятого розряду Ярослав Кур-
ницький, Олег Павлусь, Ігор Ру-
дий, Олександр Гуменний, Зіно-
вій Шульц, Богдан Гарак. Забез-
печують свої ділянки роботи 
майстри Олексій Виклюк, Богдан 
Коваль, майстер електрохімічно-
го захисту та контрольно-
вимірювальних приладів Володи-
мир Петровський. Претензій та 
скарг від споживачів та абонентів 
не надходить. 

Суто чоловічий колектив

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото автора.

В останні дні місяця  в касах 
відділу розрахунків за спо-
житий газ ПАТ “Тернопіль-
міськгаз” багатолюдно. 
Тернополяни  і мешканці 
Тернопільського району по-
спішають розрахуватися за 
використане голубе паливо,  
у контролерів та операторів 
звірити показники.  Черга 
біля віконечок просувається 
швидко, без зайвої  
метушні. 

— Регулярно і вчасно оплачую 
за газ. Цього разу дещо припіз-
нився через хворобу, в черзі про-
стояв хвилин десять. Операцій-
ний зал великий, немає тісноти, 
касири й оператори ввічливі, — 
каже тернополянин Сергій Войто-
вич. — Не пам’ятаю випадку, щоб 
дуже довго доводилося чекати 
біля розрахункової каси.

— Жодних претензій чи заува-
жень нема, регулярно оплачую за 
використаний газ, іноді це робить 
моя дочка, — розповідає пенсіо-
нерка з обласного центру Оксана 

Гарник. — Не раз була свідком, як  
літніх людей, інвалідів люди самі 
пропускали до каси без черги”.

У великому операційному залі 
працюють касири і контролери. 
Дуже багато молодих. Не так дав-
но в жіночому колективі відбулося 
поповнення  — прийняли двох мо-
лодих операторів — хлопців Пав-
ла Петрика і Олександра Філіпа. 

— Тепер у нашому жіночому 
підрозділі  є сильна стать, — ка-
жуть касири Наталя Павлів й Оля 
Брудко. — Хлопці молодці, стара-
ються, чого не знають — не цура-
ються розпитати, порадитися зі 
старшими колегами. 

Серед ветеранів одного із 
провідних відділів ПАТ “Терно-
пільміськгаз” — його керівник 
Людмила Полотнянко, опера-
тор Галина Білущак. У кабінеті 
Людмили Арсенівни можна 
отримати вичерпну й конкретну 
відповідь із виробничих, зако-
нодавчих і юридичних питань. 
Енергійний, впевнений керів-
ник, талановитий організатор 
— саме такої думки про ветера-
на газової служби Людмилу По-
лотнянко доводиться неодно-
разово чути від  голови прав-

ління ПАТ “Тернопільміськгаз” 
Володимира Бобрівця.

 У серпні вже далекого 1997 
року влилися в колектив старший  
оператор Людмила Ваврикович  і 
майстер Емілія Дунець. Саме Емі-
лія Григорівна розповіла про спе-
цифіку роботи відділу, а також 
про свою сім’ю. 

— Мій чоловік Володимир Пав-
лович аж до виходу на заслуже-
ний відпочинок очолював 
виробничо-технічний відділ газо-
вого підприємства. Зараз уже на 
пенсії, доглядає внуків Валентина 
і Максима. Маємо двоє дорослих 
дітей — Оксану і Тараса, невістку 
Ірину, — каже Емілія Григорівна. 
— В сім’ї у нас усе гаразд. 

У відділі розрахунків за спо-
житий природній газ працює 
п’ять  касирів, зокрема, Світла-
на Стефанчук, Наталія Павлів, 
Ольга Брудко, Галина Козій. Се-
ред контролерів, а їх 18, із чи-
малим досвідом і стажем робо-

ти  Оксана Бойко, Наталія Че-
піль, Валентина Денисюк, Окса-
на Фрайнд, Наталія Дзюба. Во-
ни у телефонному режимі при-
ймають і обробляють інформа-
цію. В день у середньому над-
ходить понад півтори тисячі 
дзвінків. Кожній працівниці  цьо-
го відділу доводиться відповіда-
ти на 500-550 телефонних дзвін-
ків споживачів природного газу 
Тернополя і Тернопільського 
району. Вони постійно ведуть 
прийом показників, стежать за 
станом розрахунків абонентів, 
працює довідкова служба ПАТ 
“Тернопільміськгаз”. Вся ця ін-
формація аналізується, закла-
дається  в комп’ютер. Таким 
чином, тут постійно знають кіль-
кість спожитого природного га-
зу мешканцями Тернополя і 
Тернопільського району, дачних 
кооперативів тощо. Складаєть-
ся картина — схема споживання 
голубого палива.

Як вас обслуговують? ●

Сплатити важливо вчасно

В операційному залі відділу розрахунків за спожитий  
природний газ ПАТ “Тернопільміськгаз” (зліва нарправо): касири  
Світлана Стефанчук, Наталія Павлів, Ольга Брудко, Галина Козій.  

Служба підземних газопроводів ПАТ “Тернопільміськгаз” (зліва направо):  
слюсар Богдан Пушкар, майстер Олексій Виклюк, слюсар  Богдан Гарак,  
електрозварювальник Володимир Голофаєв, інженер Ярослав Цицирко.

Касири відділу розрахунків за спожитий природній газ  
(зліва направо) оператор Наталія Сампара, старший оператор 

Галина Білущак, майстер відділу Емілія Дунець.
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Вітаємо! ●

Людина і її справа ●

 Колектив ПАТ “Тернопільміськгаз”  
щиро і сердечно вітає іменників:

* з 50-річчям слюсаря з експлуатації і 
ремонту газового обладнання  Михайла 
Івановича КОНЕТА (7 березня).

* з 55-річчям водія служби аварійно-
відновлювальних робіт Сергія Дмитровича 
ХРОМ’ЯКА (12 березня).

* з 65-річчям-пенсіонера Романа  
Володимировича БОЙКА (12 березня).

* з 35-річчям слюсаря з експлуатації та 
ремонту газового обладнання Андрія  
Івановича ЦАРЮКА (20 березня).

* з 55-річчям водія Степана Омеляновича БАЛАБАНА  
(30 березня).

Вони чудові люди, зразкові сім’янини, майстри на всі руки, 
яких знають, поважають і шанують рідні, сусіди, співробітники та 
численні друзі.

Ювіляри багато років працюють у газовому господарстві Тер-
нополя і Тернопільського району. Життєвою дорогою вони йдуть 
впевнено, чесно, справедливо, за що їм честь і шана. Користую-
чись приємною нагодою, сердечно вітаємо Вас, дорогі ювіляри. 
Від усієї душі бажаємо:

Хай доля шле добро і щастя,

Міцне здоров’я, море благ земних,

А щедрі дні, мов рушники  квітчасті,

Ще довго-довго стеляться до ніг.

У відділі боргових зобов’язань, керівник якого Мирослава Заєць, 
найшвидше на роботу приходять контролери. Їх 16 фахівців, пере-
важно молодь. Обсяг роботи чималий: перевірка та звірка показників  
лічильників  користувачів природного газу  в  обласному центрі й 52 
населених пунктах Тернопільського району. Вже о восьмій годині 
ранку вони виїжджають у села. І так щодня, щоб оперативно володіти  
інформацією та забезпечувати своєчасну оплату за тепло. 

На фото: контролери відділу боргових зобов’язань  
ПАТ “Тернопільміськгаз” Галина Чорна (зліва) та Оксана Філіп.

 Ярослав БАЧИНСЬКИЙ.

Фотоінформація ●

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото автора  

та з сімейного архіву  
сім’ї Голоюхи.

— Колектив у нас, в основно-
му, жіночий, проте і чоловіки 
із задоволенням займаються 
бухгалтерською справою. Чи-
малий виробничий і трудовий 
досвід має бухгалтер Богдан 
Дзюба, — каже головний бух-
галтер ПАТ “Тернопільмісь-
кгаз” Сергій Губиш. — У на-
шій службі головне — точність 
і відповідальність під час 
будь-яких фінансових опера-
цій, перерахунків, нарахувань 
оплати праці співробітникам. 
Не пригадую такого випадку, 
а працюю на посаді вже дру-
гий десяток літ, щоб адміні-
страція, контролюючі органи 
чи фіскальні служби 
міста й області мали до 
нас серйозні претензії. 
Порозмовляйте з бух-
галтерами, касирами — 
переконаєтеся.

— Я з дитинства не мрія-
ла бути бухгалтером, хоча 
побутує думка, що це в 
основному жіноча справа, — 
розповідає заступник голов-
ного бухгалтера Галина Го-
лоюха. — Як кажуть у народі, 
людина мріє, а  життя диктує 
свої закони і все розставляє 
на свої місця. Після того, як 
закінчила школу, якраз по-
пулярності набирала  при-
кладна математика, обчис-
лювальна техніка, 
комп’ютерні технології. Фа-
хові знання з цих видів праці  
в основному старалися здобути 
чоловіки. Це була непогана пер-
спектива й гідні для життя заробіт-
ки. Після школи, навіть не пора-
дившись з батьками, подала до-
кументи до Самбірського техніку-
му інформатики та обчислюваль-
ної техніки, що на Львівщині, 
успішно скала вступні іспити. 
Вступила в цей навчальний за-
клад, у якому навчалося багато 
хлопців, але й було немало дівчат 
з місцевого району, області, з ін-
ших областей, переважно із Захід-
ної України. Там навчалося понад 
тисячу студентів. На той час ми 
працювали на перших персональ-
них комп’ютерах “Роботрон-1715”. 
У нас був  чудовий і надзвичайно 
мудрий директор Віктор Якович 
Кузьменко, автор багатьох науко-
вих праць і навіть поетичних збі-
рок, почесний громадянин Самбо-
ра. Студенти його обожнювали і 
надзвичайно поважали. Віктор 
Якович був мудрий, ініціативний 
керівник, який не заспокоювався 
на досягнутому, викладацький ко-
лектив був високопрофесійним. 
Набуті теоретичні знання плюс 
вже певний практичний досвід ро-

боти — якраз у березні буде 16 
років, як я працюю. Дали мені 
змогу успішно закінчити інститут 
інформатики та комп’ютерних тех-
нологій Тернопільської академії 
народного господарства (нині 
Тернопільський національний еко-
номічний університет — авт.). Бух-
галтерія на одному з провідних у 
місті підприємств — це складний 
механізм. Горджуся своїм колек-
тивом, своєю роботою, своєю 
сім’єю. У нас з чоловіком Ігорем 
— він працює в управлінні Націо-
нального банку України в Терно-
пільській області — росте двоє 
чудових дітей Богданчик та Олен-
ка. Дуже хочеться, як матері, щоб 
вони були здорові й щасливі, а 
усім хочеться від щирого серця 
побажати миру, спокою, стабіль-
ності у нашій державі, щоб наре-
шті припинилися кровопролитні 
бої на Сході України. 

— Є у цій професії не лише бу-
денність, море цифр, монітор 
комп’ютера, але особливий шарм і 
своя романтика. Однак у роботі 
важливі перш за все наполегли-
вість і старанність, — продовжує 
розмову бухгалтер з 30-річним 
стажем Надія Губрик. 

У газовому господарстві жінка 
працює з 1987 року, ветеран під-
приємства, наставник молодих. 
Серед них її колега по роботі 
Ольга Сусла, уже досвідчений 
фахівець, прекрасна людина. В 
колективі газовиків працює воді-
єм її чоловік Ярослав Сусла. До-
свіду, практичних знань, навиків 
не позичати бухгалтеру Ірині Не-
дошитко. Поруч з Іриною Васи-
лівною оператором відділу роз-
рахунків за спожитий природній 
газ працює її дочка Соломія Мар-
ків. Батько касира Галини Дудар, 
Євген Станіславович Томашик, 
також уже ветеран підприємства. 
У бухгалтера Богдана Дзюби дру-
жина Наталія Адамівна — опера-
тор відділу розрахунків за спожи-
тий природний газ.

— Бухгалтерська служба у нас 
на висоті. Розумні, прекрасні жін-
ки, знаючі спеціалісти, — така 
думка начальника відділу 
комп’ютерних технологій Василя 
Сікори. — Нам щоденно дово-
диться тісно співпрацювати. І вза-
галі, в ПАТ “Тернопільміськгаз” 
працюють гарні й розумні жінки. 
Із весняним їх святом! Здоров’я, 
щастя і вічної краси!

Точність і відповідальність

Діти Галини Голоюхи Богданчик і Оленка.

Заступник головного бухгалтера ПАТ “Тернопільміськгаз”  
Галина Голоюха у робочому кабінеті.

Жіночі портрети ●

 У перші дні весни довелось познайомитися з гарними працівницями  Оксаною Ізб’янською, яка вже 
дванадцять років контролер внутрішньо будинкової служби та Оксаною Бойко – контролером відділу роз-
рахунків за спожитий природний газ. Їх єднає не лише професія. Жінки вони з надзвичайною аурою — 
тією особливою духовною силою, яка не лише притягує до себе все добре і світле, а й примножує його 
і віддає тим, хто поруч. Такі чудові жінки, знаючі свій фах, працюють у ПАТ “Тернопільміськгаз”.

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ.

Оксанин день

Безпека ●

В Україні почастішали  
нещасні випадки та аварії, 
пов’язані з використанням га-
зу в побуті. Вони стаються пе-
редусім через грубе порушен-
ня  правил безпечного корис-
тування газовими приладами. 
Тож ПАТ “Тернопільміськгаз” 
звертається до своїх абонен-
тів бути особливо обережни-
ми під час користування газом 
та дотримуватись правил без-
печного користування газови-
ми приладами. 

— Потрібно завжди пам’ятати 
та дотримуватися правил безпеч-
ного користування газом у побуті, 
— наголошує  інженер  
з охорони праці та техніки без-
пеки ВАТ “Тернопільміськгаз” 
Любов Даткун. — Зокрема, 
обов’язково перевіряти наявність 
тяги в димовому та вентиляційно-
му каналах перед включенням га-
зового приладу та під час його 
роботи, не залишати без нагляду 
працюючі газові прилади та  мало-
літніх дітей і осіб літнього віку біля 
них. Також не облаштовувати ви-
тяжні вентилятори в приміщеннях, 
де встановлені газові прилади з 
відводом продуктів згорання в ди-
мохід.

Любов Даткун зауважує, що 
надзвичайно небезпечним для лю-
дей є чадний газ. Він не має запа-

ху, безбарвний, тому його немож-
ливо відчути. В результаті горіння 
чадний газ потрапляє до закритого 
приміщення, якщо погано працює 
вентиляція, забитий димар, не-
справна опалювальна чи водона-
грівальна техніка. Чадний газ має 
підступну дію: потрапляючи в кров, 
сполучається з гемоглобіном та 
робить його нездатним розносити 
кисень по організму.  В результаті 
людина гине.

Основні ознаки отруєння чад-
ним газом — погіршення світлової 
та кольорової чутливості зору, за-
паморочення, нудота, задуха. Для 
запобігання утворення чадного га-
зу необхідно відрегулювати роботу 
газових пальників, користуватися 
газовими приладами тільки при 
відкритих кватирках і перевіряти 
наявність тяги до і під час користу-
вання ними.

Аби не сталося трагедії, ВАТ 
“Тернопільміськгаз” просить дотри-
муватися правил користування га-
зовими приладами. Якщо ж людина 
відчула запах газу, треба негайно 
викликати аварійну службу за номе-
ром телефону “104”. При отруєнні 
чадним газом слід провітрити при-
міщення, відчинивши кватирки, ви-
мкнути газові прилади та перевіри-
ти тягу, в разі її відсутності виклика-
ти аварійно-диспетчерську службу, 
а при потребі — швидку медичну 
допомогу.

Перевірте тягу  
в димоходах
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Усміхніться

Відповіді на кросворд,  
вміщений у №8 

від 27 лютого 2014 року.

Зустрічаються два сусіди.
— Слухай, поясни, чому твоя теща ве-

чорами так кричить?
— Я їй ноги мию.
— Я своїй теж мию, але моя задоволе-

на.
— А що потім?
— Рушником витираю.
— А я — викручую… 

— Де б ви порадили нам поставити на-
мети? — питають туристи місцевого жите-
ля.

— Внизу, на рівнині. Там вже стоїть 
близько десятка наметів.

— А які-небудь розваги у вашій околиці 
є?

— Так, раз на тиждень я випускаю на 
рівнину свого бичка.

— У мене син до Москви  
поїхав.

— І як? Працює?
— Хірургом. Ріже москалів, а йому ще 

за це гроші дають. 

— Діти, що вам найбільше сподобалося 
у музеї?

— Як Катя зі сходів гепнулася!

Вчора з дружиною купили м’ясорубку і 
тепер я знаю, що означає фраза: “Поясни 
менi на пальцях, як це працює”. 

— Тату, — запитує син, — а правда, що 
справжній чоловік мусить залишатися 
спокійним у будь-якій ситуації?

— Правда, синку.
— Тоді що тобі спочатку показати — мій 

щоденник чи мамину нову сукню?

Гороскоп ●

Виходить  
з березня 1967 року.

Засновник — Тернопільська 
районна рада
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На початку тижня можуть зашкодити ам-
біції, з якими важко буде впоратися, але 
зміна настрою полегшить ваш стан. У се-
реду проявляйте ініціативу і наполегливість 
у тих випадках, коли треба відстояти влас-
ну позицію. Маєте шанс у чомусь перемог-
ти або успішно вирішити складну справу. 
Займіться профілактикою здоров’я, дотри-
муйтеся дієти, не вживайте продуктів сум-
нівної якості. У вихідні уникайте домашніх 
сварок.

Цей тиждень принесе вирішення справ 
комерсантам та підприємцям, змінить ваші 
погляди на звичну ситуацію. Можливо, ви-
гідно укладете угоду, домовитеся про по-
дальші дії. Непоганий час для купівлі важ-
ливих речей. На роботі впродовж цього 
тижня треба активно діяти. У вихідні неба-
жано розважатися у гучних компаніях.

Попереду досить плідний і досить наси-
чений різними подіями тиждень, що дозво-
лить вам відзначитися не тільки у думках, 
але й в діях. Розраховуйте на зв’язки і 
власні сили, щоб підзаробити. Особливо 
складними будуть четвер і п’ятниця: не ви-
стачатиме часу, щоб заплановане втілило-
ся у життя. Розширюйте ділові контакти, 
але не поступайтеся своїми принципами.

Винахідливість допоможе досягти по-
ставленої мети без особливих затрат часу. 
Розпочинайте важливі справи рішуче і 
впевнено, домовляйтеся з начальством, 
ставте конкретну мету. Якщо відпочиваєте, 
матимете змогу відвідати різні місця і по-
чути щось нове. Оптимістично сприймайте 
якусь невдачу близької людини. Будьте 
уважні до своїх обранців.

Не попускайте важелів, хоча деколи це 
зробити буде нелегко. Вашу пропозицію на 
роботі чи в установі розглянуть, але резуль-
тати будуть невтішні. Декому згадаються 
молоді роки, захочеться ще раз щось по-
вторити. Намагайтеся знайти гроші, щоб 
розрахуватися з боргами, якщо такі маєте, 
бо можливі неприємності наприкінці тижня. 
У вихідні не виконуйте важкої роботи.

Напевно, доведеться забути про розваги 
та відпочинок, а зайнятися невідкладною 
справою. Не все буде виходити у тих, хто 
працює з механізмами. Декого чекають роз-
ходження у думках і справах. Молодих очі-
кують приємні знайомства. У суботу та неді-
лю робіть покупки та розважтеся.

Більше ініціативи у пошуках роботи, а 
тим, хто працює, треба працювати над імі-
джем. Не рекомендується залишати роботу 
або приступати до чогось нового у п’ятницю. 
Досить сприятливий час для виступу перед 
великою аудиторією. Пофортунить тим, хто 
займається рекламою і презентаціями. 
Можливі розчарування через молодих чле-
нів сім’ї або дітей. Ваші задуми здійсняться 
у вихідні.

Утримайтесь від звинувачень і безпід-
ставних ревнощів. Сподівайтеся на підтрим-
ку начальства і розуміння друзів у справі, 
що носить юридичний характер. Поїздки та 
знайомства будуть досить успішними. У ви-
хідні вкладайте гроші у якусь справу. Спра-
ви, що вимагають ретельності, не довіряйте 
нікому. Добре перевіряйте інформацію.

Не виключено, що сімейні проблеми не 

вдасться вирішити самостійно, потрібна бу-
де допомога сторонніх. Не соромтеся звер-
нутися за порадою до друзів чи знайомих. 
Не відгороджуйтесь стіною мовчання від 
особи, яка колись була для вас усім. Нама-
гайтеся зрозуміти ситуацію, що склалася. 
Будьте уважні з випадковими знайомими.

Час сприятиме вашим планам і задумам, 
певним змінам. Розпочата справа принесе у 
майбутньому користь і задоволення, зможе-
те поєднати корисне і приємне. Клопотів, 
що можуть нервувати, не буде, але плани 
можуть змінюватися. Дехто може бути чи-
мось дуже здивований. Очікуйте на нові 
знайомства і підтримку.

Справи йтимуть складно навіть там, де 
все було на своїх місцях. Доведеться опера-
тивно вирішувати питання, можливо, треба 
звернутися до колег чи знайомих за під-
тримкою. Наприкінці тижня до вас можуть 
завітати гості. Вирішуйте проблеми, що ви-
никли не з вашої вини, у державних інстан-
ціях. Вихідні добре провести за звичним 
заняттям.

Подбайте про себе і свої проблеми на 
роботі. Непогано складуться стосунки з 
партнерами, особливо у першій половині 
тижня. Якесь безладдя може рознервувати 
у середу. Маєте шанс виграти справу у суді 
чи перемогти свого опонента у змаганнях. У 
вихідні економте гроші.

від Івана Круп'яка з 9 по 15 березня

СТРІЛЕЦЬ (ЖОВНІР) 
(23.11 — 21.12)

СКОРПІОН (ЗЕМЛЕДУХ) 
(24.10 — 22.11)

Астрологічний прогноз

ТЕЛЕЦЬ (ТУР) 
(21.04 — 20.05)

БЛИЗНЮКИ (ДВІЙНЯТА) 
(21.05 — 21.06)

РАК (ЧИСТОВОД) 
(22.06 — 22.07)

ТЕРЕЗИ (КАНТАР) 
(24.09 — 23.10)

ВОДОЛІЙ (ВОДОНОС) 
(21.01 — 19.02)

РИБИ 
(20.02 — 20.03)

ОВЕН (БАРАН)
(21.03 — 20.04)

КОЗЕРІГ (ЦАПОК) 
 (22.12 — 20.01)

ЛЕВ (ЗВІРОЦАР) 
(23.07 — 23.08)

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

Зі святом весни 
— 8 Березня вітає-
мо класовода  
Ірину Ярославівну 
ГУМЕННУ та всіх 
п е д а г о г і в 
Чернелево-Руської 
ЗОШ І ст.-дитячого садка. Щиро 
зичимо міцного здоров’я, вели-
кого людського щастя та добра. 
Нехай весна щедро дарує Вам 
своє тепло, щоб Ви раділи життю 
і всі Ваші мрії збувались.

Хай Вам щасливо стеляться дороги,

Життя, неначе щедрий сад, цвіте,

Хай обминають прикрощі й тривоги,

А в долю світить сонце золоте.

З повагою — учні 3-го класу 
Чернелево-Руської ЗОШ І ст.-

дитячого садка.

Виконком Ігровицької сіль-
ської ради вітає з ювілеєм ди-
ректора сільськогосподарського 
підприємства “Золотий колос” 
Ярослава Володимировича 
СИМАКА.

Хай ладиться скрізь: на роботі, 

в родині,

Щоб радісний настрій у серці не згас.

Все світле, гарне, що треба людині,

Нехай неодмінно приходить до Вас. 

Щиро вітаємо з днем наро-
дження сторожа Байковецької 
ЗОШ І-ІІ ст.  Андрія Богдановича 
РУМАКА. 

Бажаєм  щастя i достатку, 

Ясного неба i тепла. 

В житті лиш злагоди й порядку,

В роботі – успіху й терпіння, 

У справах – вічного горіння.

З повагою – педагогічний і 
трудовий  колективи 

Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.

Колектив Почапинської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів вітає з ювілеєм ко-
лишнього вчителя початкових 
класів Жанну Михайлівну 
ЯЩИК.

Нехай Ваш цвіт повік не обліта,

Нехай струна співає, а не рветься,

Хай доля не скупиться на літа,

Хай Божа благодать панує в серці.

Щиро вітаю з ювілеєм житель-
ку села Ігровиця Тернопільського 
району Марію Ігорівну ЛУЦКО.

Нехай завжди Вам усміхається доля,

Несуть тільки радість з собою роки,

Хай щастя й здоров’я не зрадять 

ніколи,

Хай збудуться мрії, бажання, думки.

З повагою – подруга Ольга 
Іванчишин з с. Ігровиця. 

 

Вітаємо з днем народження 
лікаря загальної практики сімей-
ної медицини Шляхтинецької 
АЗПСМ Богдана Ярославовича 
ПРИШЛЯКА, медичну сестру за-
гальної практики сімейної меди-
цини Великоберезовицької 
А З П С М  М а р і ю  
Василівну ПОПОВИЧ, молодшу 
медичну сестру Ігровицької 
АЗПСМ Галину Степанівну  
ОСТРОВСЬКУ.

Хай щастя і радість Вам ллються рікою,

Щоб Ви не стрічались ніколи з журбою.

Хай пісня дзвінка виграє на вустах,

Хай смутку ніколи не буде в очах!

З повагою – колектив ТРТМО.

Вітаємо з днем народження 
лікарів загальної практики сімей-
ної медицини ТРТМО Ганну  
Теодорівну ЮХИМЧУК, Галину 
Володимирівну КАРПЕНКО, 
лікаря-стоматолога Романа  
Володимировича ДУКАСА,  
лікаря НМД Ольгу Григорівну 
ГРАБЧУК, старшу медичну се-
стру Інну Орестівну ВЛАДИКУ, 
медсестру стаціонару Оксану 
Володимирівну КЛИМ, медсе-
стру дитячого стаціонару Любов 
Володимирівну СУПРУНЕНКО, 
медсестру Наталію Ігорівну  
ДЯЧУК.

Достатку в домі Вам рікою,

В родині – злагоди й тепла,

В душі і серденьку – спокою,

Здоров’я, щастя і добра!

З повагою – колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Вітаємо з днем народження 
економіста ТРТМО Богдана  
Антоновича КОСТИКА, бухгал-
тера  Ольгу Теодорівну ВИСО-
ЦЬКУ, медичних сестер Любов 
Володимирівну СІМЧУК, Ната-
лію Петрівну ДЕКАЛЬЧУК, мо-
лодших медсестер Валентину 
Володимирівну СИЧОВУ, Світ-
лану Володимирівну ГАБРИХ, 
монтажника санітарно-технічних 
систем та устаткування Ігоря 
Миколайовича ДОШНУ.

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.

З повагою – колектив 
Тернопільського  

районного  
територіального 

 медичного об’єднання.

Педагогічний колектив Острів-
ської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає ке-
рівника гуртка різьбv по дереву 
Івана Михайловича КОБЕЛЯ.

Здоров’я, щастя зичим не на рік,

На все життя бажаємо Вам щиро,

Щоб радісним і довгим був Ваш вік

З добром, любов’ю, спокоєм і миром.

Відділ культури  Тернопіль-
ської  РДА, районна організація 
профспілки працівників культури 
та бібліотечні працівники району  
вітають із 55-річчям завідуючу 
бібліотекою с. Баворів  Любов 
Миронівну КОЗЯР.

У день вашого ювілею

Прийміть нашу шану

Й найкращі побажання.

Бажаємо щастя і здоров’я,

Натхнення, мудрості і сил,

Щоб кожний день вже від сьогодні

Вам тільки радість приносив.

 
               
7 березня третій день наро-

дження святкуватиме дорогий 
Юрчик МАЦЬКО з с. Жовтневе. 

У дім сьогодні завітало свято!

Нехай тобі ще років небагато –

Поки що три, проте вони

Усій родині прикрашають дні.

Нехай, Юрчику, доля Твоя буде світла,

Добром і щастям щедро квітне!

З любов’ю – хресна мама Іра. 

Щиро вітаємо із 30-річчям від 
дня народження  завідуючу бібліо-
текою с. Байківці Віру Михайлівну 
ПАУК. 

Хай буде світлим кожен день в житті,

Хай негаразди завжди обминають,

Хай буде легко Вам вперед іти

І словом добрим 

Вас завжди вітають.

Бажаєм успіхів великих у роботі,

Й побільше творчих Вам натхнень.

З повагою — відділ культури 
Тернопільської РДА, районна 

організація профспілки 
працівників культури, 

бібліотечні  
працівники району.

Від щирого серця вітаємо з 
днем народження професіонала 
своєї справи, чарівну жінку – се-
кретаря Байковецької сільської 
ради Галину Володимирівну 
ГЕЛЕЙ та депутата Любомира 
Зіновійовича ПАРАЩУКА.

Хай б’ється джерелом 

життя бурхливо,

Красивим буде весь життєвий шлях,

Багатим, щедрим, наче хлібна нива, 

Чарівним, як мелодія в піснях.

І хай найкращі наші привітання 

У серці залишають добрий слід,

Любові, радості, здоров’я 

і дерзання,

Добра і щастя на багато літ!

З повагою – колектив 
Байковецької сільської ради.

Від щирого серця вітаємо з 
60-річчям дорогого чоловіка, до-
брого тата і люблячого дідуся 
Миколу Миколайовича  
МАЦЬКА з с. Жовтневе.

Нехай життя квітує буйним цвітом 

І день народження приходить 

знов і знов, 

А доля хай дарує з кожним роком 

Міцне здоров’я, щастя і любов!

З повагою і любов’ю – рідні.

Оксана ПЛАСКОНІС, 
вчитель початкових класів, 

класовод 1 класу Ангелівської 
ЗОШ І-ІІІ ст.

Наші першокласники навчи-
лися читати, рахувати, 
розв’язувати задачі, писати 
слова і речення, малювати, 
грати у рухливі ігри. Вони бе-
руть активну участь у поза-
класних виховних заходах. 

Все це, звичайно, дуже добре, 
але я вважаю недостатньо, тому 

що дитина повинна спілкуватися 
з живим мистецтвом, мистецтвом 
слова.

Багато часу діти проводять з 
планшетами, комп’ютерами, 
смартфонами, і, щоб відволікти їх 
від цього, за сприяння батьків 
(Катерини Дрозд і Галини Прінь) 
була організована поїздка у чудо-
вий заклад обласного центру – 
Тернопільський академічний те-
атр ляльки і актора, де учні пере-
глянули виставу “Кривенька ка-
чечка”. Артисти продемонструва-
ли високу професійну майстер-

ність, за що були нагороджені 
оплесками від маленьких гляда-
чів. Діти з захопленням підспіву-
вали, відповідали на запитання, у 
них від радості світились очі. Са-
ме такою була мета перегляду 
казки.

Першокласники побували у 
церкві св. Петра і Павла, де огля-
нули найкращу Різдвяну шопку і 
помолились за мир в Україні. 

Нехай підростаюче покоління 
бачить тільки мирне небо над го-
ловою, щоб з їхніх вуст не звуча-
ло слово “війна”.

Щоб не звучало слово “війна”
Першокласники Ангелівської ЗОШ І-ІІІ ст.  
у церкві св. Петра і Павла в м. Тернополі.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

У Тернопільському районно-
му будинку культури відбувся 
благодійний захід на під-
тримку воїнів АТО – Година 
пам’яті “З болем у серці”, 
який проводить відділ куль-
тури Тернопільської РДА 
спільно з Тернопільсько-
Зборівською єпархією УГКЦ і 
Тернопільським обласним 
методичним центром народ-
ної творчості. Гості та учас-
ники дійства помолилися за 
героїв, які пожертвували 
життям заради вільної Украї-
ни, схилили голови перед 
пам’яттю загиблих. Згадали 
болючі сторінки Майдану і 
російсько-української війни 
на Сході.  

– Сьогодні згадуємо наших 
братів і сестер, які рік тому по-
встали проти диктатури, свавілля 
влади, які своїми життями захис-
тили наші гідність і свободу, – ска-
зав парох церкви блаженних ново-
мучеників Українського народу о. 
Ігор Махніцький. – Завдяки жер-
товності Небесної сотні ми є віль-

ними українцями. Маємо бути 
вдячні героям, які подарували нам 
краще майбутнє.  

Заступник голови Тернопіль-
ської райдержадміністрації Уляна 
Люлька зазначила, що на прикладі 
героїв Небесної сотні, бійців АТО 
потрібно виховувати дітей, 
пам’ятати про них, постійно під-
тримувати одне одного, адже під-
тримка і любов допоможуть пере-
могти в боротьбі з ворогом. 

На сцені виступили народний 
аматорський духовий оркестр “До-
ля” Тернопільського РБК, народний 
аматорський вокальний ансамбль 
“Аура” Тернопільського обласного 
методичного центру народної твор-
чості (керівник Володимир Садляк), 
народний аматорський жіночий во-
кальний ансамбль “Калина” Терно-
пільського РБК (керівник — заслу-
жений працівник культури України 
Степан Бородай), дитячий хор Ост-
рівської музичної школи, народний 
аматорський вокально-
інструментальний ансамбль “Ота-
ва” Тернопільського обласного ме-
тодичного центру народної твор-
чості (керівник Ігор Артем’як), на-
родний аматорський хор села Ве-
ликі Гаї (керівник Іван Виспінський), 
ансамбль танцю “Калиновий цвіт” 

Острівської музичної школи 
(белетмейстр-постановник Ліна 
Горбунова), зразковий ансамбль 
танцю “Пролісок” Тернопільського 
РБК (керівник Неля Шпачук), зраз-
ковий аматорський ансамбль тан-
цю “Візерунок” будинку культури 
села Баворів (белетмейстр Наталія 
Гевко), Наталка Вишиванка, Ігор 
Вовчак, Світлана Петришин, соліс-
ти народної аматорської вокальної 
студії “Музична скриня” Василь 
Хлистун, Юрій Футуйма, Людмила 
Червінська, Олена Стадник, Вікторія 
Ярема. Завершився захід спільним 
виконанням “Молитви за Україну”.

Під час благодійного концерту-
реквієму зібрали добровільні гро-
шові пожертви, які будуть вико-
ристані на придбання реанімобіля 
для бійців батальйону територі-
альної оборони “Збруч”, які сьо-
годні перебувають на Сході Укра-
їни. За словами начальника відді-
лу культури Тернопільської РДА 
Андрія Галайка, благодійні кон-
церти відбудуться найближчим 
часом у всіх населених пунктах 
Тернопільського району. Благо-
дійна акція збору коштів відбу-
деться також у рамках відзначен-
ня 201-ої річниці з дня народжен-
ня Тараса Шевченка.

Благодійний марафон ●

“Маємо бути вдячні…”

Соліст народної аматорської вокальної студії “Музична скриня”  
Тернопільського районного будинку культури Юрій Футуйма під час благодійного  

концерту-реквієму “З болем у серці” виконав пісню “Дух свободи”.


