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"Землевласник-СЛ" 

Приймаємо замовлення на землевпорядні  
та геодезичні роботи:

    8 стор.

Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

21 
лютого у 
Товстолузькій 
ЗОШ І-ІІІ ст. 
учні та вчителі 

розповіли про багатство 
мов світу та про наймело-
дійнішу з них – українську. 
Тут відзначили Міжнародний 
день рідної мови. Урочиста 
лінійка вражала демокра-
тичною атмосферою і біль-
ше нагадувала зібрання 
друзів.

Як зазначила вчитель україн-
ської мови і літератури у Тов-
столузькій ЗОШ І-ІІІ ст. Ольга 
Зіновіївна Стадник, у школі є 
гурток виразного читання, пред-
ставники якого неодноразово бу-
ли переможцями олімпіад і кон-
курсів з української мови. “Поді-
бні свята у нашій школі є тради-
ційними, — сказала Ольга Зінові-

ївна. — І доки житиме українське 
слово, будуть збиратися учні й 
вчителі, аби донести до кожного: 
треба любити й оберігати рідну 
мову. Вона — духовна основа 
держави”. Ольга Зіновіївна де-
монструє усі барви України не 
лише у мові та ознайомленні 
учнів зі спадщиною класиків 
української літератури, вона ще 
й вишиває Україну. В актовій за-
лі, де відбувалося свято, була 
представлена масштабна ви-
ставка робіт Ольги Стадник, яка 
ніби підтверджувала, що україн-
ська мова — це канва, на якій на-
род вишиває свої візерунки. 

Поряд було представлено ви-
ставку елементів гардеробу – 
різноманітних жіночих прикрас з 
бісеру. Їх автором є вчитель хі-
мії Товстолузької ЗОШ І-ІІІ ст. 
Наталія Миколаївна  
Мартюк, яка носить звання май-
стра з бісероплетіння. 15 років 
Наталія Миколаївна працює у 
різних техніках виконання робіт з 

бісеру. Це – ткання, нанизуван-
ня, мозаїчне плетення тощо. На-
талія Миколаївна також вдало 
підбирає візерунки, характерні 
для різних регіонів України. 

Педагог-організатор, вчи-
тель історії Товстолузької 
ЗОШ І-ІІІ ст. Наталя Володи-
мирівна Лящинська розповіла 
про цікавий відеоролик, на який 
нещодавно натрапила в інтерне-
ті. “Американський гуцул Шон Ві-
льямс зі Сполучених Штатів – 
справжня знаменитість на При-
карпатті. Прізвисько “американ-
ський гуцул” він отримав за те, 
що розмовляє українською мо-
вою, співає наші пісні, грає на 
народних інструментах, носить 
вишиванку і навіть розмальовує 
писанки. Всього цього хлопець, у 
якому нема і краплі української 
крові, навчився за час волонтер-
ства в Україні. Зразковий при-
клад, який варто наслідувати ба-
гатьом нашим “іншомовним” 
співвітчизникам”.  

Не менш творчо та інформа-
тивно відтворили ставлення до 
рідної мови під час свята і учні 
Товстолузької школи. Ведучі за-
ходу – десятикласники Павло 
Лящинський і Тетяна Політовська 
запропонували глядачам інсце-
нівку – фрагмент розмови чоти-
рьох пасажирів потяга “Тернопіль-
Відень” 1916 року: англійця, нім-
ця, італійця та українця (ролі ви-
конували учні Петро Лящинський, 
Тарас Кондрат, Олександр Філіп, 
Назар Галько). Балачки велися 
навколо різних проблем і тем, 
нарешті заговорили про мови: 
чия мова найкраща і котрій із них 
належить світове визнання.

Першим мовив англієць:
– Англія – країна завойовни-

ків, мандрівників і мореплавців. 
Англійська –  це мова Шекспіра, 
Байрона, Діккенса, Дарвіна. Без-
умовно, англійській мові нале-
жить світове майбутнє.

Продовження на 16 стор.

Десятикласники Павло Лящинський і Тетяна Політовська на святі рідної мови у Товстолузі.

7 березня 2013 року о 17.00 •	
в будинку культури с. Мишко-
вичі відбудеться урочисте  
зібрання громадськості Терно-
пільського району та святко-
вий концерт з нагоди 199-ї 
річниці з дня народження  
Т.Г. Шевченка.

Газету “Подільське слово” •	
відтепер можна читати в елек-
тронній версії на сайті  
http://trrada.te.ua.

В  управлінні Пенсійного •	
фонду України в Тернопільсько-

му районі діє “гаряча телефон-
на лінія” за номером 53-55-00 
(з понеділка по четвер — з 8.00 
до 17.15, в п’ятницю — з 8.00 
до 16.00).

27 березня 2013 р. до Між-•	
народного дня театру у Терно-
пільському обласному держав-
ному українському драматич-
ному театрі ім. Т. Шевченка 
відбудеться прем’єра музичної 
комедії “Шалений день, або 
Одруження Фігаро” за П. де 
Бомарше.

На 20-літті 
Шляхтинецької 

школи.

    9 стор.

Аграрії їздили  
в Ізраїль за 

досвідом і Божим 
благословенням.

Витоки успіху 
чемпіонки світу  

з біатлону  
Олени Підгрушної.

    7 стор.

Віктор Винник: 
“Україна 

закінчується  
за Тернополем”.

За прогнозами Українського гідрометеорологічного центру,  •	
8-12 березня в Україні очікується морозна погода з незначними 
коливаннями температури. 3-7 березня температура вночі стано-
витиме -5…-11 С0, удень від 0 до +5 С0.

Погода ●
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Офіційне ●Колегія ●

Талановиті земляки ●

Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

Лютий 2013 року подару-
вав непересічну подію ві-
тчизняному біатлону. 9 
лютого Олена Підгрушна, 
уродженка Великої Бере-
зовиці Тернопільського ра-
йону, здобула перемогу у 
першій індивідуальній гон-
ці чемпіонату світу в Чехії. 
Це найкращий результат у 
її кар’єрі та друга перемо-
га в історії незалежної 
України на чемпіонаті світу 
з біатлону. Під час прес-
конференції у Тернополі 
Олена Підгрушна розпові-
ла, що фундамент її успіш-
ного сходження знаходить-
ся на малій батьківщині — 
у селищі Велика Березо-
виця. 

Виховувалася Олена Під-
грушна у родині військових. 
Батько Михайло Миколайович 
працював  оф іцером-
зв’язківцем, одного разу пере-
бував у відрядженні в Казахста-
ні, де зустрів свою майбутню 
дружину Надію. Сім’ю матері 
Олени, яка родом із Сумщини, 
у той час примусово виселили 
у Казахстан під час першої хви-
лі репресій. Там, серед казах-
ських степів, і зіграли весілля 
українці Михайло та Надія Під-
грушні. Сім’я часто переїжджа-
ла. Найстарша донька Катери-
на народилася у Києві, Дмитро 
та Оленка (наймолодша в сім’ї) 
— у Польщі. Коли Олена вже 
навчалася у школі, її родина 
переїхала на татову батьківщи-
ну — у селище Велика Березо-
виця. Нині Олена Підгрушна 
своє дитинство називає “хлоп-
чачим”, бо більшість часу про-
водила в компанії старшого 
брата Дмитра. “До школи тре-
ба було долати шлях у два кіло-
метри, — каже Олена. — Напев-
но, саме з цього почала гарту-
ватися фізична витривалість. 
Згодом просто йти стало сум-
но, почала ускладнювати шлях, 
переходячи через паркани. То-
ді я й не здогадувалася, що 
мимоволі виконувала вправи на 
координацію рухів”. Виходить, 
саме з Великої Березовиці й 

линуть витоки становлення 
чемпіонки світу.

А от уміння влучно стріляти в 
Олени від батька Михайла Ми-
колайовича. “Тато й досі гідний 
суперник у стрільбі, хоча ніколи 
мисливцем не був, по людях та-
кож не стріляв. Все ж, гадаю, 
мій влучний приціл закладено 
саме у генах. І те, що я зараз у 
спорті і в міліції — це так само 
завдяки батькові. Я дивилася на 
нього і хотіла бути такою, як 
він”. Нагадаємо, 18 лютого мі-
ністр внутрішніх справ України 
Віталій Захарченко достроково 
присвоїв 26-річній Олені Під-
грушній чергове звання — капі-
тан міліції. 

Саме з батьками Олені хо-
четься бачитись частіше. На 
жаль, бувати вдома їй вдається 
рідко, оскільки навіть в Україну 
приїжджає далеко не часто — у 
рідній державі немає тренуваль-
ної бази, яка відповідала б між-
народним стандартам. Чи зали-
шиться Олена Підгрушна у Тер-
нополі, стане відомо вже навес-

ні цього року. На цей час зару-
біжні та українські ЗМІ “призна-
чають” чемпіонці одруження. 
Проте, хто виявився нареченим 
дівчини та де житиме пара, 
Олена вирішила не коментувати 
до закінчення сезону.

Досьє: Олена Підгрушна — 
майстер спорту міжнародного 
класу з біатлону.

Народилася 9 січня 1987 р. у 
Польщі. Срібна призерка етапу 
Кубка світу 2009 р. у  
Рупольдингу (естафета), брон-
зова призерка чемпіонату світу 
серед юніорів та юнаків 2006 
р., срібна призерка чемпіонату  
Європи 2007 р. серед юніорок.

Закінчила ЗОШ І-ІІІ ст. №8,  
м. Тернополя, Тернопільський 
національний педагогічний уні-
верситет ім. В. Гнатюка (за фа-
хом — викладач фізичної  
культури і спорту). Виступає за 
спортивне товариство “Колос”. 
Тренери — Ігор Починок та  
Євген Колупаєв. Зріст — 175 
см, вага — 70 кг. Захоплення — 
вишивання.

Витоки успіху Олени Підгрушної

26 лютого 2013 року відбу-
лося чергове засідання ко-
легії Тернопільської райдер-
жадміністрації, яку провів 
голова РДА Віктор Щепанов-
ський. У роботі колегії взяли 
участь голова Тернопіль-
ської районної ради Василь 
Дідух, сільські та селищні 
голови, керівники відділів та 
управлінь райдержадміні-
страції, директори загаль-
ноосвітніх закладів.

З доповіддю “Про проект про-
грами соціально-економічного та 
культурного розвитку Тернопіль-
ського району на 2013 рік” висту-
пив перший заступник голови 
р а й д е р ж а д м і н і с т р а ц і ї  
Володимир Дев’ятков. Проект 
програми соціально-економічного 
та культурного розвитку району 
на 2013 рік, зазначив доповідач, 
розроблений відповідно до Зако-
ну України “Про державне про-
гнозування та розроблення про-
грам економічного і соціального 
розвитку України” та постанови 
Кабінету Міністрів України від 26 
квітня 2003 року №621 “Про роз-
роблення прогнозних і програм-
них документів економічного і со-
ціального розвитку та складання 
проекту державного бюджету”. 
Проект програми містить завдан-
ня на ключових напрямках вироб-
ництва та реалізації промислової 
і сільськогосподарської продукції, 
товарів народного споживання і 
послуг, заплановані обсяги робіт 
у соціальній, освітній, культурній 

та інших сферах суспільного жит-
тя району і буде представлений 
на розгляд чергової сесії Терно-
пільської районної ради.

На колегії заслухано про стан 
виконання районної програми 
“Вчитель”, доповідала начальник 
відділу освіти Тернопільської 
райдержадміністрації Марія 
Краковецька. У прийнятому до-
рученні голови райдержадміні-
страції з цього питання, зокрема, 
констатовано, що органами вико-
навчої влади та місцевого само-
врядування у 2003-2012 роках 
(час дії програми) проведена ці-
леспрямована й системна робота 
на виконання заходів районної 
програми “Вчитель”, вирішення 
першочергових проблем, 
пов’язаних з розвитком системи 
освіти в районі. Відділом освіти 
РДА створені необхідні умови для 
покращення кваліфікаційного рів-
ня педагогів, їх навчально-
методичного та інформаційного 
забезпечення. Відділу освіти РДА 
доручено продовжувати впрова-
дження програмного цільового 
підходу до вирішення освітян-
ських проблем.

З питання “Про підсумки вико-
нання завдань цивільного захисту 
населення району за 2012 рік та 
визначення основних напрямків 
роботи на 2013 рік” доповідав  
начальник відділу з питань 
надзвичайних ситуацій РДА 
Валерій Баца. Про роботу струк-
турних підрозділів райдержадмі-
ністрації щодо посилення вико-
навської дисципліни, реалізації 

завдань, визначених нормативно-
правовими актами Президента 
України, Кабінету Міністрів Украї-
ни, розпорядчими документами 
голів обласної та районної дер-
жавних адміністрацій колегію ін-
формував керівник апарату  
Тернопільської райдержадміні-
страції Арсен Чудик.

Колегія розглянула питання 
про заходи з виконання доручен-
ня голови облдержадміністрації 
від 4 лютого 2013 року №8 “Про 
реформування системи надання 
адміністративних послуг”, допо-
відав начальник відділу  
дозвільної системи Тернопіль-
ської райдержадміністрації  
Віктор Карий. Доповідач наго-
лосив, що з 2014 року в усіх ра-
йонних центрах та містах Украї-
ни, відповідно до ЗУ “Про адміні-
стративні послуги”, який набрав 
чинності 7 жовтня 2012 року, по-
винні запрацювати понад 700 
центрів надання адміністратив-
них послуг.  Враховуючи важли-
вість цього питання, зазначив 
начальник відділу дозвільної сис-
теми Тернопільської РДА Віктор 
Карий, з метою забезпечення 
реалізації державної політики у 
сфері надання адміністративних 
послуг створено робочу групу 
для організації надання адміні-
стративних послуг у Тернопіль-
ській райдержадміністрації та 
розроблено проект відповідних 
заходів. З усіх розглянутих на ко-
легії питань прийнято розпоря-
дження та доручення голови Тер-
нопільської РДА. 

Пріоритети 2013-го

З перемогою світового значення Олену Підгрушну привітав  
Тернопільський міський голова Сергій Надал.

Розпорядження  
голови Тернопільської районної ради

від 25 лютого 2013 року № 10-од
Про скликання другого пленарного засідання п’ятнадцятої 
сесії Тернопільської районної ради шостого скликання

Керуючись п. 18 ст. 43, п.9 ст. 46 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні” та регламентом Тернопільської районної 
ради:

1. Скликати друге пленарне засідання 15 сесії Тернопільської ра-
йонної ради шостого скликання19 березня 2013 року в приміщенні 
районної ради.

Сесійне засідання розпочати о 10 годині ранку.
2. На розгляд сесії районної ради внести питання:
— звіт голови районної державної адміністрації “Про виконання 

програми соціально-економічного та культурного розвитку за 2012 
рік”;

— звіт про виконання районного бюджету за 2012 рік;
— про програму соціально-економічного та культурного розвитку 

на 2013 рік;
— про хід виконання районної цільової програми “Цукровий діа-

бет” на 2010-2013 роки;
— про внесення змін до районного бюджету на 2013 рік;
— інші питання роботи районної ради.
3. На сесію районної ради запросити депутатів обласної ради від                 

Тернопільського району, сільських та селищних голів, керівників від-
ділів та управлінь райдержадміністрації, керівників районних органі-
зацій, установ, промислових і сільськогосподарських підприємств, 
представників політичних партій, громадських організацій, редакто-
рів газети “Подільське слово” та радіокомпанії “Джерело“. 

Голова Тернопільської районної ради  В.С. ДІДУХ.

Прес-конференції ●

Марія БЕЗКОРОВАЙНА.

Майже 700 одиниць “пірат-
ської” продукції аудіовізу-
альних творів та фонограм 
на DVD-дисках, упаковки 
яких не марковані контр-
ольними марками, виявили 
протягом лютого цього ро-
ку на ринках обласного 
центру податкові міліціоне-
ри. Орієнтовна вартість 
контрафакту 20,5 тис. грн. 
Про це повідомив перший 
заступник начальника – на-
чальник відділу податкової 
міліції Тернопільської 
об’єднаної ДПІ Василь 
Громляк під час брифінгу 
для місцевих ЗМІ. Він за-
значив, що це результат 
спільних заходів, які про-
водяться податковими мі-
ліціонерами спільно з Дер-
жавною службою інтелек-
туальної власності України 
і спрямовані на викриття та 
припинення порушень ви-
мог Закону України “Про 
розповсюдження примір-
ників аудіовізуальних тво-
рів, фонограм, відеограм, 
комп’ютерних програм, баз 
даних”. Об’єктом відпра-
цювання стали розповсю-
джувачі контрафактних 
примірників аудіовізуаль-
них творів.

Так, нещодавно на території 
ринку “Тріумф” встановлено 
факт реалізації примірників 
DVD-дисків з аудіовізуальними 
творами без контрольних марок 
встановленого взірця. Реаліза-
цію здійснював тернопільський 
приватний підприємець. Ці дис-
ки реалізовувались без контр-
ольних марок встановленого 
зразка. Контрафактну продук-
цію у кількості понад 400 при-
мірників на загальну суму 13 
290 грн. вилучено з незаконно-
го обігу до вирішення питання 
згідно з чинним законодав-
ством.

Стосовно розповсюджувачів 
складено та скеровано до суду 

протоколи про адміністративне 
правопорушення. За скоєне пе-
редбачена відповідальність у 
вигляді накладення адміністра-
тивного стягнення — штрафу на 
суму від 170 до 1700 гривень із 
конфіскацією контрафактних 
дисків. У разі вчинення впро-
довж року повторного порушен-
ня розмір штрафу зростає — від 
850 грн. до 3400 грн. з конфіс-
кацією “піратської” продукції. 
“Слід зазначити, що законом, 
крім адміністративної, передба-
чено і кримінальну відповідаль-
ність за вчинення правопору-
шень у цій сфері, — констатував 
Василь Громляк. — Зокрема, 
статтею 216 Кримінального ко-
дексу України за незаконне ви-
готовлення, підроблення, вико-
ристання або збут незаконно 
виготовлених, отриманих чи 
підроблених контрольних марок 
для маркування упаковок при-
мірників аудіовізуальних творів, 
фонограм, в ідеограм, 
комп’ютерних програм, баз да-
них чи голографічних захисних 
елементів передбачено пока-
рання у вигляді штрафу у сумі 
від 8 500 грн. до 85 000 грн”. 

Загалом, на території Терно-
пільщини вилучено понад 2000 
одиниць “піратської” продукції 
аудіовізуальних творів та фоно-
грам на DVD-дисках, упаковки 
яких не марковані контрольни-
ми марками, на загальну суму 
понад 70 тис. грн. Матеріали 
перевірок направлені до суду.

У заході також взяв участь 
Микола Миколайович Христо-
форов – головний державний 
інспектор з питань інтелекту-
альної власності управління 
контролю за використанням 
об’єктів інтелектуальної влас-
ності Державної служби інте-
лектуальної власності України. 
Він наголосив, що використання 
контрафактної продукції шко-
дить здоров’ю споживачів, а 
також ознайомив з основними 
реквізитами контрольних марок. 
Микола Христофоров закликав 
покупців бути уважними при 
придбанні DVD-дисків.

Інтелектуальну власність 
захищає закон

Знайомтесь:  
ваш дільничний інспектор  

ЛеЛеКОВ  
Денис Максимович

  Дільничний інспектор міліції сектору  
дільничних інспекторів міліції Тернопіль-
ського РВ УМВС, старший лейтенант мілі-
ції, обслуговує адміністративну дільницю, 
до якої входить смт. Велика Березовиця.

Контактні телефони: 43-61-17, (096) 613-98-38.
Прийом громадян у Великоберезовицькій селищній раді:
вівторок — з 9.00 по 11.00; четвер — з 18.00 по 21.00; субота 

— з 10.00 по 13.00.
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Освіта ●

Катерина ЖИДЧУК,  
учениця 9-А класу НВК 

“Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ст.-
гімназія ім. С. Балея”, 

переможець ІІ етапу конкурсу-
захисту науково-дослідницьких 

робіт Малої академії наук 
України.

Обласний етап конкурсу-
захисту дослідницьких робіт 
Малої академії наук —  це 
святковий і надзвичайно хви-
люючий момент для нас — 
юних науковців. Успішно ви-
конавши завдання І туру, на-
писавши контрольну роботу з 
базових дисциплін, дев’ятеро 
учнів нашої школи-гімназії 
терпляче чекали другого туру 
— захисту наукових дослі-
джень перед компетентним 
журі.

Суботній ранок привів нас із на-
уковими керівниками до Тернопіль-
ського академічного обласного 
драматичного театру. Свято науки 
почалося з перегляду презентації 
про роботу філій та відділень Тер-
нопільського обласного територі-
ального відділення МАН України. 
Наша філія — одна з наймолодших, 
однак ми вже пишаємося своїми 
здобутками. Юних науковців приві-
тала директор Тернопільського об-
ласного територіального відділен-
ня МАН України Леся Михайлівна 
Мигайчук, розповіла про перспек-
тиви Малої академії наук, про що-
річне зростання рівня наукових до-
сліджень, про міжнародні конкурси, 
у яких манівці щорічно беруть 
участь. З побажанням творчих здо-
бутків звернувся до юних академі-
ків начальник управління освіти і 
науки Тернопільської ОДА Іван Гри-
горович Запорожан. Передавши ві-
тання учасникам конкурсу від голо-
ви Тернопільської ОДА Валентина 
Хоптяна, Іван Григорович висловив 
сподівання, що серед учасників 
конкурсу — майбутні науковці, ви-
нахідники, інженери-конструктори. 
Побажала успіхів конкурсантам і 
Оксана Віталіївна Піхурко — заступ-
ник начальника управління освіти і 
науки Тернопільської ОДА. Оксана 
Віталіївна зазначила, що вже увось-

ме на такому конкурсі і щиро радіє, 
що область має такий науковий по-
тенціал.

Після щирих побажань учасники 
конкурсу перейшли до Тернопіль-
ської ЗОШ №5, де кожен у своїй 
секції презентував результат влас-
ного наукового дослідження. Тер-
нопільську районну філію пред-
ставляло 9 учнів нашої школи: 
дев’ятикласники — Ірина Сидяга 
(секція ботаніки, науковий керівник 
В.М.Польчій), Вероніка Мацелюх 
(секція гідрології, науковий керів-
ник В.М.Польчій), автор цих рядків 
(секція української мови, науковий 
керівник Л.Н.Радьо); одинадцяти-
класники — Софія Бас (секція сві-
тової літератури, науковий керівник 
О.О.Бас), Наталія Кумпаненко (сек-
ція англійської мови, науковий ке-
рівник О.З. Дяченко), Вікторія Во-
линець (секція української літера-
тури, науковий керівник Н. Г. Вой-
танович), Галина Мричко (секція 
валеології, науковий керівник  
Л.М.Костанович), Соломія Бойко 
(секція літературної творчості, нау-
ковий керівник  Г.М.Радик), а також 

наймолодша учасниця — восьми-
класниця Олена Хом’як (секція ма-
тематики, науковий керівник  
О.В. Підборочинська). Журі, до 
складу якого входили викладачі ви-
шів, спочатку оцінювали самі робо-
ти, а потім і захист конкурсантів. 
Тут головне — не розгубитись, вмі-
ло дискутувати і аргументовано 
відстоювати власну позицію.

За рішенням журі, друге місце 
посіли Софія Бас та автор цих ряд-
ків; дипломами третього ступеня 
будуть нагороджені Ірина Сидяга, 
Вероніка Мацелюх, Олена Хом’як, 
Галина Мричко, Соломія Бойко.

Цьогорічні випускники щасливі 
двічі, оскільки ця перемога дозво-
ляє їм не складати державної під-
сумкової атестації з базової дис-
ципліни, а в документ про освіту 
отримати “дванадцять”.

Хочеться побажати усім учасни-
кам обласного етапу конкурсу-
захисту дослідницьких робіт Малої 
академії наук успіхів, досягнень і 
перемог, адже так приємно, коли 
результат твоєї праці належним чи-
ном оцінюють.

Семеро з дев’яти,  
або Кращі з кращих на обласному  

етапі конкурсу-захисту дослідницьких робіт 
МАН України

Учні НВК “Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія ім. Степана Балея” — переможці ІІ етапу 
конкурсу-захисту дослідницьких робіт Малої академії наук: (зліва направо) Соломія Бойко 

(11-Б  клас), Галина Мричко (11-А клас), Вероніка Мацелюх (9-А клас), Софія Бас (11-А 
клас), Олена Хом’як (8-А клас), Катерина Жидчук (9-А клас), Ірина Сидяга ( 9-А клас).

Учениця 9-А класу НВК “Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія 
ім. Степана Балея” Ірина Сидяга та члени журі секції ботаніки 
МАН: доктор біологічних наук, професор ТНПУ ім. В. Гнатюка 
Світлана Василівна Пида і кандидат біологічних наук, доцент 

ТНПУ ім. В. Гнатюка Руслан Яворівський.

Тернопільський районний відділ 
управління 

Держтехногенбезпеки  
в Тернопільській області.

Якщо ви справжній шанувальник 
зимової риболовлі і не бажаєте 
опинитися на гачку власної необіз-
наності, пам’ятайте про заходи 
безпеки на льоду: рибалити по-
трібно лише у перевірених та об-

ладнаних для цього місцях; перед 
тим, як стати на лід, перевірте його 
товщину; у жодному разі не переві-
ряйте міцність льоду ударом ноги; 
якщо лід почав тріщати (з’явилися 
характерні тріщини) – негайно по-
вертайтеся; не біжіть, а відходьте 
повільно, не відриваючи ступні ніг 
від льоду. 

Якщо ви все ж провалилися під 
лід — не панікуйте: широко роз-

киньте руки по краю льодового 
пролому та утримуйтесь від зану-
рення з головою. Без різких рухів 
вибирайтеся на лід, наповзаючи 
грудьми і по черзі витягуючи на по-
верхню ноги. Вибравшись із льо-
дового пролому, відкочуйтесь, а 
потім повзіть в той бік, звідки при-
йшли і де міцність льоду перевіре-
на. Пам’ятайте: йти на зимову ри-
боловлю поодинці — небезпечно! 

Тим, хто полюбляє зимову риболовлю
Служба 101 ●

Вітаємо! ●

Щиро і сердеч-
но вітаємо з днем 
народження ме-
дичного реєстра-
тора Ігровицької 
АЗПСМ  Лесю 
М и к о л а ї в н у  
ДЕЙНЕКУ, молодшу 
медичну сестру  
Галину Степанівну  
ОСТРОВСЬКУ. 

Хай доля подарує зорепад

Здоров’я, щастя, успіхів, надії,

Життя хай квітне, як вишневий сад,

Здійсняться задуми і заповітні мрії! 

З повагою – колектив 
Ігровицької АЗПСМ. 

Щиро і сердечно вітаємо з 
днем народження колишнього 
фельдшера Ігровицької АЗПСМ 
Галину Леонтіївну ТЮТЮНИК.

Хай життя квітує, як калина в лузі,

Нехай будуть поруч щирі, вірні друзі,

Хай обминають болі і тривоги,

Хай стелиться довга життєва дорога.

З повагою – колектив 
Ігровицької АЗПСМ.

Щиро вітаємо з ювілеєм за-
відуючу клубом с. Стегниківці 
Дарію Романівну КАРМАН.

Хай цвіте, не в’яне із роками доля,

Хай Вам літ щасливих зозуля накує,

Від землі Вам – сили, 

від води – здоров’я

І добро та радість хай Господь дає. 

З повагою — працівники 
відділу культури і туризму 

Тернопільської 
райдержадміністрації, 
профспілковий комітет 

працівників культури 
Тернопільського району.

Педагогічний колектив НВК 
“Грабовецька ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ” 
щиро вітає з днем народження 
вчителя фізичної культури  
Петра Васильовича  
РОГАТИНСЬКОГО.

Летять роки в міжзоряний політ,

Але душа нехай про це не знає,

І хай так буде ще з півсотні літ,

Нехай бадьорість Ваша не згасає!

Колектив Тернопільського те-
риторіального центру соціально-
го обслуговування (надання со-
ціальних послуг) щиро вітає з 
днем народження  соціальних  
працівників Любов Василівну 
БУТРИН із с. Стегниківці, Ольгу 
Степанівну ДЯЧУН із с. Дубівці, 
Марію Богдан івну  
П’ЯТКІВСЬКУ з с. Ступки, Ма-
р і ю  І л л і в н у  
БУЧКОВСЬКУ з с. Дубівці.

Бажаємо миру і світлої долі, 

Запалу, енергії, сили доволі, 

Творчого вогнику, віри й наснаги,

Щедрості серця, людської поваги. 

На довгих стежках життєвої ниви 

Будьте завжди здорові й щасливі! 

Виконком Ігровицької сіль-
ської ради вітає з днем наро-
дження депутата Олександра 
Олександровича БУРМАКУ.

Хай доля квітне у роках прекрасних,

Життя приносить ніжність і добро,

Хай Тобі щоднини світить сонце ясне

І зажди дарує радість і тепло.

Педагогічний колектив Ігро-
вицької ЗОШ І-ІІ ст. щиро вітає з 
днем народження вчителя музи-
ки та образотворчого мистецтва 
Оксану  Федор івну  
ГОРБАТЮК.

Бажаємо сонця на кожній стежині

І пригорщі повні наснаги й краси,

Світлої долі і всього доволі

У світлий цей день і в майбутні роки.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження методиста з навчальних 
дисциплін Тернопільського ра-
йонного методичного кабінету 
Валентину Василівну ШВЕДУ.

Хай щастя переповнює це свято

І золотіє мрії небосхил,

Хай вділить доля радості багато,

Енергії, завзяття, творчих сил.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 

методичного кабінету.

З 70-річним ювілеєм вітаємо 
класного керівника, незабутню 
вчительку української мови  
і літератури Жовтневої школи  
Ганну Йосипівну ЛІСНЯК.

Хай літа не спадають листом,

Хай квітують і плодоносять,

Як сади навесні — щедрим цвітом

І врожаєм рясним — під осінь.

Хай приносять у дім достаток,

В душу — радість, для серця — 

спокій,

Дай Вам, Боже, на землі ще багато

Світлих днів і щасливих років!

З повагою — випускники 
Жовтневої школи 1973 року.

Педагогічний колектив Ост-
рівської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро ві-
тає з днем народження заступ-
ника директора з виховної ро-
боти Ірину Петрівну КОБЕЛЬ.

Хай втіляться в життя усі надії,

Здійсняться задуми і заповітні мрії.

Здоров’я міцного і щастя без краю,

Усього найкращого щиро бажаєм!

Педагогічний колектив Ост-
рівської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро ві-
тає з днем народження вихова-
теля групи продовженого дня 
Лілію Павлівну ПЕЛЕХАТУ.

Бажаємо миру, добра, довголіття, 

Хай вистачить щастя на ціле століття.

Хай скрізь буде лад: 

на роботі, в сім’ї, 

І радість на серці, і хліб на столі.

Педагогічний колектив Ост-
рівської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає 
з днем народження бібліотека-
ря Мар’яну Володимирівну 
ГУДЗЬ.

Нехай для Вас розквітне цілий світ,

Стають реальністю усі найкращі мрії,

І доля посилає безліч літ

Здоров’я, щастя, радості й надії.

Педагогічний колектив Ост-
рівської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає 
з ювілеєм вчителя фізичного 
виховання Марію Михайлівну 
ПІДРУЧНУ.

Всіх благ земних ми Вам бажаєм

За вдачу людяну й просту,

Всі квіти світу Вам даруєм

За серце щире й доброту.

Хай праця радість лиш приносить,

А дім – достаток і тепло,

Хай доля високо підносить

Надії світлої крило.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження вчителя початкових 
класів Домаморицької ЗОШ І-ІІ 
ст., класовода 4 класу Надію 
Омелянівну ХОМ’ЯК. 

Хай квітує доля у роках прекрасних,

А життя приносить радість і любов.

Миру і здоров’я, злагоди і щастя,

Многая літа Вам знов і знов.

З повагою – педагогічний 
колектив Домаморицької 

ЗОШ І-ІІ ст.,  
учні та батьки.

Від щирого серця вітаємо з 
днем народження секретаря 
Байковецької сільської ради Га-
лину Володимирівну ГЕЛЕЙ.

Ми Вам життям бажаєм твердо йти

І дням наступним від душі радіти,

Хай щастя завжди супроводжує 

в житті,

Людська повага й шана не минають,

А Вашу мрію й працю повсякчас

Лиш визнання вінчають!

З повагою – колектив 
Байковецької  

сільської ради.
 

Щиро і сердечно вітаємо з 
днем народження депутата Бай-
ковецької сільської ради Русла-
на Степановича КАСАРДУ.

Хай радість Вам життя дарує,

Щоб посміхались Ви весь час,

Любов і злагода панують

Й достаток повниться щораз.

Щоб Ви добра мали багато,

А доля квітла, наче сад,

І щоб на Вас із неба падав

Лише щасливий зорепад. 

З повагою – колектив 
Байковецької сільської ради.
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Відповідальність за 
порушення порядку 
подання податкової 

декларації про 
доходи

“Яку передбачено відповідаль-
ність фізичної особи за несвоє-
часне подання податкової декла-
рації про майновий стан і дохо-
ди?”

Відповідає головний дер-
жавний податковий інспектор 
відділу взаємодії із ЗМІ та 
громадськістю Тернопільської 
об’єднаної ДПІ Павло Копча:

— Відповідно до ст. 1641 Ко-
дексу України про адміністратив-
ні правопорушення, неподання 
або несвоєчасне подання грома-
дянами декларацій про доходи 
чи включення до декларацій пе-
рекручених даних, неведення об-
ліку або неналежне ведення об-
ліку доходів і витрат, для яких 
законами України встановлено 
обов’язкову форму обліку, тягне 
за собою попередження або на-
кладення штрафу у розмірі від 51 
до 136 грн. Дії, передбачені час-
тиною першою цієї статті, вчине-
ні особою, щодо якої протягом 
року було застосовано адміні-
стративне стягнення за те саме 
порушення, тягнуть за собою на-
кладення штрафу у розмірі від 85 
до 136 грн.

Тернопільським 
студентам 
розповіли,  

як легалізовувати 
доходи

Оподаткування іноземних до-
ходів, спадщини, доходів від про-
дажу рухомого та нерухомого 
майна, інвестиційного прибутку 
– питання, які розглядалися під 
час лекційних занять, проведе-
них фахівцями Тернопільської 
об’єднаної ДПІ у ряді тернопіль-
ських вишів. Деклараційна кам-
панія набирає обертів, отже,  
потребує посиленої 
роз’яснювальної роботи серед 
платників податків, якими можуть 
бути студенти чи члени їхніх ро-
дин. Оскільки абітурієнти вишів 
обласного центру часто під час 
літніх канікул беруть участь у різ-
номанітних міжнародних програ-
мах, то декларування ними іно-
земних доходів є досить актуаль-
ним. Лектори роз’яснили, що між 
Україною та рядом інших держав 
укладено договори про уникнен-
ня подвійного оподаткування. 
Відтак, сплачений за кордоном 
податок враховується при декла-
руванні іноземних доходів у на-
шій країні.

“Декларування доходів дає 
можливість як легалізувати свої 
прибутки, сплативши податок на 
доходи фізичних осіб, так і по-
вернути частину надмірно спла-
ченого цього платежу”, – деталі-
зували лектори. Право поверну-
ти надмірно сплачений податок 
мають ті громадяни, які понесли 
витрати у зв’язку з навчанням, 
страхуванням життя, іпотекою 
житла тощо. Студентам було 
роз’яснено порядок подання до-
кументів для податкової знижки. 
“До речі, цьогоріч подати декла-
рацію про майновий стан і дохо-
ди можна електронкою,” – кон-
статували податківці. Таку мож-
ливість надає новий сервіс по-
даткової служби “Заповнення 
декларації про майновий стан і 
доходи в режимі on-line”. Для ко-
ристування послугою платникові 
необхідно виготовити електро-
нний ключ цифрового підпису. 
Таку послугу можна отримати 
безкоштовно в секторі реєстрації 
користувачів при ДПС у Терно-
пільській області управління (сек-
тору) сертифікації ключів 
Інформаційно-довідкового де-
партаменту ДПС України.   

Небайдужими до почутого ви-
явилися і самі студенти. Вони 
ставили конкретні запитання на 
цю тему, ділилися міркуваннями 
щодо почутого, висловлювали 
свою позицію щодо економічних 
процесів в Україні. Загалом, про-
тягом січня-лютого цього року 
тернопільські податківці провели 
28 лекцій для студентів вишів та 
учнів загальноосвітніх шкіл міста 
Тернополя. 

Первинні документи 
необхідно зберігати

Приватні підприємці — плат-
ники єдиного податку зобов’язані 
зберігати первинні документи, на 
підставі яких заповнювалися дані 
книги обліку доходів і витрат та 
складалася податкова деклара-
ція платника ЄП – ФОП. До таких 
документів належать, зокрема, 
виписка з банку, квитанція, чек 
або документ довільної форми 
про готівкову оплату товарів, ро-
біт або послуг, якщо вони отри-
мувалися у громадян або у фі-
зичних осіб — підприємців. Також 
слід зберігати й інші первинні до-
кументи, які використовуються 
для складання податкової звіт-
ності за іншими податками та 
зборами у разі їх сплати. 

Первинні документи зберіга-
ються не менше 1095 днів з дня 
подання податкової декларації 
платника ЄП – ФОП або іншої 
податкової звітності, для скла-
дання якої вони використову-
ються. 

За незбереження первинних 
документів до платників єдиного 
податку можуть бути застосовані 
штрафи в розмірі 510 гривень. Ті 
самі дії, вчинені платником по-
датків, до якого протягом року 
було застосовано штраф за таке 
саме порушення, тягнуть за со-
бою накладання штрафу в роз-
мірі 1020 гривень. 

Вимоги до підтвердження да-
них, визначених у податковій 
звітності регламентовано стат-
тею 44 Податкового Кодексу 
України. Відповідальність за по-
рушення строків зберігання до-
кументів встановлено ст.121 ПК. 

Довідки за тел.: 15-07, 
52-12-27.

РРО – лише  
з модемами

З початку цього року суб’єкти 
господарювання, які у своїй ді-
яльності використовують реє-
стратори розрахункових опера-
цій, зобов’язані подавати копії 
розрахункових документів, сфор-
мованих РРО і фіскальних звітних 
чеків в електронній формі дрото-
вими або бездротовими канала-
ми зв’язку. Суб’єктам господа-
рювання надано право вибору 
щодо можливості передачі таких 
документів. Такі суб’єкти госпо-
дарювання можуть придбати РРО 
нового покоління, що створюють 
контрольну стрічку в електронній 
формі та містять вбудовані моде-
ми, або ж доопрацювати наявну 
касову техніку та приєднати до 
неї відповідні модеми. 

Принагідно нагадуємо, що ко-
ристувачам касової техніки при її 
придбанні або заміні необхідно 
звертатися до центрів сервісного 
обслуговування або виробників 
РРО щодо проведення ними від-
повідного доопрацювання цієї 
моделі у термін до 1 липня 2013 
року. Адже з цього часу викорис-
тання такої техніки потягне за 
собою відповідальність, у зв’язку 
з набранням чинності п. 9 статті 
17 Закону “Про застосування ре-
єстраторів розрахункових опера-
цій у сфері торгівлі, громадсько-
го харчування та послуг”. 

Довідки за тел.: 15-07, 
52-12-27

 
Відділ взаємодії із ЗМІ та 

громадськістю Тернопільської 
об’єднаної ДПІ.

Байковецька сільська рада проводить громадське обговорен-
ня “Містобудівної документації на внесення часткових технічних 
змін до Генерального плану села Байківці Тернопільського району 
Тернопільської області в частині корегування проектних вулиць”. 

Громадське слухання відбудеться 2 квітня 2013 р. о 10.00 в при-
міщенні Байковецької сільської ради за адресою: Тернопільська 
обл., Тернопільський р-н, с. Байківці, вул. С. Стрільців, 43.

Сільський голова А.Р. КУЛИК.

Василь СВЕРГУН,  
прокурор Тернопільського 

району, старший радник 
юстиції.

Прокуратура Тернопільсько-
го району систематично 
проводить перевірки щодо 
дотримання органами дер-
жавної виконавчої влади, 
місцевого самоврядування, 
підприємствами, установа-
ми та організаціями, розта-
шованими на території ра-
йону,  вимог Закону України 
“Про звернення громадян”. 
Так, за результатами про-
ведених перевірок та з ме-
тою усунення порушень за-
кону прокуратурою району в 
минулому році внесено 13 
подань, до дисциплінарної  
відповідальності притягнуто 
15 посадових осіб.

Встановлено, що вимоги ст.15, 
19, 20 Закону України “Про звер-
нення громадян”  та п.1 Указу Пре-
зидента України “Про першочергові 
заходи щодо забезпечення реалі-
зації та гарантування конституцій-
ного права на звернення до органів 

державної влади та органів місце-
вого самоврядування” №109/208 
від 07.02.2008 року в частині забез-
печення вимог законодавства щодо 
розгляду звернень громадян на-
лежним чином не виконуються. Такі 
порушення виявлялися в Почапин-
ській, Буцнівській, Мар’янівській 
сільських радах та інших органах 
місцевого самоврядування.

Впродовж 2012 року до проку-
ратури району надійшло  411 пись-
мових звернень громадян, з них 
вирішено 271 (в т.ч. 20 задоволе-
но), інші скеровано за належністю 
та приєднано до матеріалів справ.

Працівниками прокуратури Тер-
нопільського району вживалися за-
ходи до реального поновлення по-
рушених прав громадян. Після 
втручання прокуратури району від-
новлено конституційні права грома-
дян, зокрема, виплачено заборго-
ваність із заробітної плати, захище-
но земельні права, що є на цей час 
актуальним, крім цього, прокурату-
рою району представлено інтереси 
громадян в суді. Так, із загальної 
кількості розглянутих звернень най-
більш поширена категорія про по-
рушення конституційних прав та 
свобод громадян, а також з питань 

слідства та дізнання в органах вну-
трішніх справ.

Понад 100 звернень в минулому 
році прокуратурою району скерова-
но за належністю в органи держав-
ної виконавчої влади, місцевого 
самоврядування, державного 
контролю, до компетенції яких від-
носяться питання, які наводились у 
заявах та скаргах. Крім цього, щодо 
значної кількості звернень авторам 
надано роз’яснення про необхід-
ність їх вирішення в судовому по-
рядку.

На особистому прийомі впро-
довж 2012 року працівниками про-
куратури прийнято 117 осіб. Біль-
шість питань, з якими звертаються 
громадяни на особистому прийомі, 
стосується порушення їх майнових, 
земельних прав, порядку оскар-
ження рішень суддів у кримінальних 
та цивільних справах тощо. Прийом 
громадян у прокуратурі району 
здійснюється відповідно до вста-
новленого графіку. Крім цього, то-
рік у прокуратурі Тернопільського 
району розглянуто п’ять запитів на 
інформацію, відповідь  та 
роз’яснення на які надано в строки, 
передбачені Законом України “Про 
доступ до публічної інформації”.

У правоохоронних органах ●

На контролі — звернення громадян

Духовні цінності ●

У Тернопільському райо-
ні відбулися урочисті за-
ходи з нагоди 142-ої річ-
ниці з дня народження 
Лесі Українки. 

У святі, приуроченому  
славетній українській 
письменниці-класику, талано-
витій поетесі, перекладачеві, 
критику і публіцисту Лесі 
Українці,  яке відбулося у Ми-
ролюбівській ЗОШ І ст.- дитя-
чому садку, взяли участь за-
ступник голови Тернопіль-
ської районної ради Роман 
Наконечний, керуючий спра-
вами Тернопільської районної 
ради Богдан Ящик, депутат 
Тернопільської районної ради 
Богдан Лихий, Миролюбів-
ський сільський голова Воло-
димир Криницький та жителі 
села Миролюбівка. 

Учні початкових класів Ми-
ролюбівської ЗОШ І ст.-
дитячого садка підготували 
чудову літературно-музичну 
композицію, присвячену жит-
тю і творчості Лесі Українки. 
Перед присутніми виступили 
заступник голови Тернопільської 
районної ради Роман Наконеч-
ний та керуючий справами Тер-
нопільської районної ради Бог-
дан Ящик, які передали вітання 
від голови Тернопільської ра-
йонної ради Василя Дідуха та 

депутатського корпусу Терно-
пільської районної ради, наго-
лосили на важливості постаті 
Лесі Українки для патріотично-
го виховання підростаючого 
покоління, а також подякували 
вчителям, учням і їхнім батькам 
за те, що бережуть і примножу-

ють славні українські традиції.
На завершення святкових 

заходів представники Терно-
пільської районної ради разом 
з учнями та їхніми батьками по-
клали вінок до пам’ятника Лесі 
Українці, який споруджено на 
подвір’ї школи.

Співачці досвітніх вогнів
Відзначено 142-у річницю  

від дня народження Лесі Українки

У літературно-музичній композиції учні Миролюбівської ЗОШ І ст.-
дитячого садка відобразили житєвий і творчий шлях Лесі Українки.

Учні Миролюбівської ЗОШ І ст. -дитячого садка, педагоги  
та гості святкових заходів біля пам’ятника Лесі Українці.
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УТ-1
06.00 “Доброго ранку, Україно!”
06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.20 Рецепти здоров’я.
07.15 Огляд преси.
07.30 Гiсть студiї.
07.45 Кiножурнал “Хочу все 
          знати”.
08.15 Х/ф “Чаклунка”.
09.05 Пiдсумки тижня.
09.30 Аудiєнцiя. Країни 
        вiд А до Я.
09.50 Без цензури.
10.15 Т/с “Маруся. Повернення”.
11.50, 20.55 Офiцiйна хронiка.
12.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.10, 18.55, 21.25 Дiловий свiт.
12.25 Свiтло.
12.50 Право на захист.
13.10 Темний силует.
13.30 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”.
14.40 Вiкно в Америку.
15.15 Euronews.
15.25 Наука.
15.30 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 “Легко бути жiнкою”.
16.20 Т/с “Москва. Три вокзали”.
17.10 Х/ф “Вiчний поклик”.
18.40 Свiт спорту.
18.45 Агро-News.
19.10 Сiльрада.
19.25 Творчий вечiр
       Ю. Рибчинського.
21.00 Пiдсумки дня.
21.35 Вечiр пам’ятi Н. Яремчука.
22.55 Трiйка, Кено,
         Секунда удачi.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Кiно в деталях. 

канал “1+1”
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 19.30, 
        23.20 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.30, 8.05, 
         9.10 “Снiданок з “1+1”.
07.25 М/ф “Бернард”.
10.00, 17.10 Т/с “Величне 
           столiття. Роксолана-2”.
12.00 Комедiя “Побачення”.
13.55 “Не бреши менi-3”.
15.00 “Сiмейнi мелодрами”.
16.00 “Простошоу з Юрiєм 
         Горбуновим”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
20.15 Мелодрама “Шукайте 

         маму”.
22.15 “Грошi”.
23.35 Т/с “Незабутнє”. (2).
00.35 Мелодрама 
       “Офiцiантка”. (2).

Iнтер
05.15 Х/ф “Операцiя”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
       12.00, 18.00 Новини.
07.10, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок
         з “Iнтером”.
09.10, 12.25 Т/с “Танки бруду
         не бояться”.
13.30 Д/с “Слiдство вели...”
          з Л. Каневським”.
16.15 “Чекай на мене”.
18.10 Т/с “Шлюб за заповiтом-2:
        повернення Сандри”. (2).
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Друге дихання”.
00.00 Х/ф “Спецназ мiста
         янголiв”. (2).

ICTV
06.20, 7.35 Дiловi факти.
06.30 Т/с “Таксi”.
06.55 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини.
10.10 Х/ф “Смертi наперекiр”.
12.30 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
12.55 Х/ф “Антикiлер”.
16.10 Х/ф “Невiдомий”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Т/с “Пристрастi за Чапаєм”.
22.15 Т/с “Прокурорська
          перевiрка”.
23.25 Свобода слова.

СТб
05.40 “Чужi помилки. 
        Похована живцем”.
06.25, 16.00 “Усе буде добре!”
08.10, 18.20 “Неймовiрна 
        правда про зiрок”.
09.50 “Зоряне життя”.
10.50 Х/ф “Ой, ма-моч-ки!”
12.55 “МайстерШеф-2”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
20.00 “Слiдство ведуть 
         екстрасенси”.

21.00 Т/с “Метод Фрейда”.
22.25 “Детектор брехнi-3”.
00.00 “Битва екстрасенсiв”.

новий канал
06.40, 7.10, 7.40, 8.45 Пiдйом.
07.30, 8.30, 19.00 Репортер.
09.00 Х/ф “Вертикальна межа”.
11.40, 17.55, 21.00 
         Т/с “Воронiни”.
13.15, 14.30 Kids’ Time.
13.20 М/с “Кiт-Пес”.
14.45 Т/с “Друзi”.
15.50 Т/с “Кадетство”.
16.50 Т/с “Свiтлофор”.
19.15 Спортрепортер.
19.40 Пiраньї.
20.00 Т/с “Щоденник 
         лiкаря Зайцевой-2”.
22.00 Ревiзор-2.
00.30 Т/с “Щоденники 
         вампiра-2”. (2).

Трк «Україна»
06.00 Т/с “Умови контракту”.
07.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.20 “Ранок з “Україною”.
09.20, 13.10, 17.20 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Кордон слiдчого
         Савельєва”.
12.00 “Хай говорять”.
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Нерiвний шлюб”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Лягавий”.
21.50 Х/ф “Кiнг-Конг”. (2).
01.30 Х/ф “Iм’я Рози”. (2).

к1
06.00 “Ранок на К1”.
07.30 М/ф.
09.45 Х/ф “Вiдлига”.
11.15 Х/ф “Лемонi Снiкет:
         33 нещастя”.
13.10 “Пороблено в Українi”.
14.25, 18.00 “Звана вечеря”.
15.25 “КВК”.
19.00 “Шопiнг-монстри”.
20.00 “Лямур Тужур”.
21.00 “Розсмiши комiка”.
22.00 Х/ф “Мiсiя неможлива-4:
        протокол Фантом”. (2).
00.30 Х/ф “Щасливий кiнець”. (2).

нТн
06.00 “Легенди карного 
        розшуку”.
06.30 Х/ф “Швидкий поїзд”.
08.05 “Агенти впливу”.
09.00 “Православнi святi”.
10.55 Т/с “Павутиння-6”.
14.55 Т/с “Слiпий-3”.
18.30 “Випадковий свiдок”.
19.00, 23.45 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Лiтєйний”.
21.45 Т/с “Кримiналiсти:
        мислити як злочинець”. (2).
22.45 Т/с “CSI: Лас-Вегас”. (2).
00.15 Х/ф “Шостий день”. (2).

ТеТ
06.05 Т/с “Метод Лаврової”.
07.00 Байдикiвка.
07.30, 8.25 М/с
       “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
09.00 Т/с “Кремлiвськi курсанти”.
10.00 Т/с “Всi жiнки — вiдьми”.
11.00 Т/с “Та, що говорить 
        з привидами”.
12.00 Т/с “Метод Лаврової”.
13.00 УТЕТа тато!
13.40 Т/с “Моя прекрасна няня”.
14.45, 20.35 Дайош молодьож!
15.45 Вайфайтери.
16.25 Т/с “Чемпiонки”.
17.25 10 крокiв до кохання.
18.30 Одна за всiх.
19.30 Богиня шопiнгу.
19.55, 22.25 Т/с “Вiсiмдесятi”.
           (2).
21.00 Вiталька-2.
22.00 Велика рiзниця.
23.00 Дурнєв+1.
23.30 Анекдоти.

перший канал 
(Україна)

05.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
        18.00 Новини.
05.05 Телеканал 
        “Доброго ранку!”
09.15 “Контрольна закупiвля”.
09.50 “Жити здорово!”
10.55 “Модний вирок”.
12.15 “Час обiдати!”
12.55 “Доброго здоров’ячка!”

       з Г. Малаховим.
14.00 Iншi новини.
14.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
15.15 “Дешево i сердито” 
        з Д. Донцовою.
16.00 “Iрина Купченко. 
       Незвичайне диво”.
17.00 Т/с “Нерiвний шлюб”.
18.40 “Давай одружимося!”
19.55 “Хай говорять”.
21.00 “Час”.
21.30 Т/с “Анна Каренiна”.
23.25 “Вечiрнiй Ургант”.

інТб
07.00, 7.45, 8.45 Мультсалон.
07.15, 8.15 Новини, новини 
      з павутини, хронограф.
09.00 Кава з «вершками».
09.30, 12.00, 13.30, 15.30, 17.50, 
       16.30, 19.00, 20.20, 21.20, 
       22.30 Український хіт.
10.00 Новини, новини з 
        павутини, хронограф,
       телебіржа.
10.30 Арт-Терія.
11.00 Спільна правда.
13.00, 15.00, 17.00 Новини, 
     новини з павутини, 
      хронограф, телебіржа.
14.00, 18.00 Життя-буття.
14.30 Чому? Що? Де?
17.30 Українські традиції.
18.30, 20.30, 22.00, 23.30 Новини, 
       новини з павутини, 
      хронограф, телебіржа.
19.00 Здоровий спосіб життя.
19.30 Феєрія мандрів.
20.00 Срібний струмок.
21.00 Східні танці.
21.30 Мій лицарський хрест.
00.00 До півночі далеко.

Enter-фiльм
06.25 Х/ф “У пошуках 
         капiтана Гранта”.
15.05, 20.10 Т/с “Полювання
          на Берiю”.
17.05 Х/ф “Безсмертний
           гарнiзон”.
18.45 Х/ф “Загiн особливого
          призначення”.
21.10 Т/с “Олександрiвський 
          сад”.
22.15 Х/ф “Сплячий”.
23.35 Х/ф “Куба”.

УТ-1
06.00 “Доброго ранку, Україно!”
06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.20 Рецепти здоров’я.
07.15 Огляд преси.
07.30 Гiсть студiї.
07.45 Кiножурнал “Хочу 
         все знати”.
08.15 Х/ф “Чаклунка”.
09.05, 21.00 Пiдсумки дня.
09.25 Театральнi сезони.
10.15 Т/с “Маруся. Повернення”.
11.55, 20.55 Офiцiйна хронiка.
12.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.10, 18.45, 21.20 Дiловий свiт.
12.20 Шеф-кухар країни.
13.10 Крок до зiрок.
13.55 Х/ф “Тiнi 
       зникають опiвднi”.
15.15 Euronews.
15.25 Наука.
15.30 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 “Легко бути жiнкою”.
16.20 Т/с “Москва.
         Три вокзали”.
17.10 Х/ф “Вiчний поклик”.
18.40 Свiт спорту.
19.00 Про головне.
19.25 221. Екстрений 
       виклик. Тиждень.
20.10 Концерт пам’ятi 
       М. Бернеса.
21.30 “Адреналiн”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Х/ф “Чоловiча робота-2”.

канал “1+1”
06.05, 7.00, 8.00, 9.00, 
      19.30, 23.50 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.30, 8.05, 
        9.10 “Снiданок з “1+1”.
07.25 М/ф “Бернард”.
10.00, 17.10 Т/с “Величне 
       столiття. Роксолана-2”.
12.00 Мелодрама 
     “Шукайте маму”.
13.50 “Не бреши менi-3”.
14.55 “Сiмейнi мелодрами”.
15.55 “Простошоу з Юрiєм 
      Горбуновим”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
20.25 “Спецвипуск 95 
         Кварталу”.
21.30 Футбол. Лiга чемпiонiв.
       “Боруссiя”  “Шахтар”.
00.05 Т/с “Незабутнє”. (2).

Iнтер
05.40 Т/с “Говорить полiцiя!”
07.00, 7.30, 8.00, 8.30,
       9.00, 12.00, 18.00 Новини.
07.10, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок
         з “Iнтером”.
09.10 Т/с “Робiнзон”.
11.05, 12.15 Д/с “Слiдство
      вели...” з Л. Каневським”.
14.05 “Судовi справи”.
15.05 “Сiмейний 
       суд”.
16.05 Т/с “Анна”.
18.10 Т/с “Шлюб за заповiтом-2: 
          повернення Сандри”. (2).
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Друге дихання”.
00.00 Х/ф “Сiрiана”. (2).

ICTV
06.15, 7.35 Дiловi факти.
06.25 Т/с “Таксi”.
06.55 Т/с “Леся+Рома”.
07.40 Стоп-10.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi
           новини.
10.10, 16.45 Т/с “Вулицi 
      розбитих лiхтарiв”.
12.20 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00, 22.20 Т/с “Прокурорська 
         перевiрка”.
14.15, 20.10 Т/с “Пристрастi 
        за Чапаєм”.
18.45 Факти. Вечiр.
00.55 Т/с “Кодекс честi”.

СТб
05.40 “Чужi помилки. 
        Дружна сiм’я”.
06.25, 16.00 “Усе буде добре!”
08.10, 18.20 “Неймовiрна 
         правда про зiрок”.
09.50 “Зоряне життя”.
10.45 Х/ф “Привiт, кiндер!”
12.50 “МайстерШеф-2”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
20.00 “Слiдство ведуть 
       екстрасенси”.
21.00 Т/с “Метод 
        Фрейда”.
22.25 “Кохана, 
        ми вбиваємо дiтей”.
00.20 Т/с “Доктор Хаус”.

новий канал
06.40, 7.10, 7.40, 8.45 Пiдйом.
07.30, 8.30, 19.00 Репортер.
09.00, 20.00 Т/с “Щоденник
        лiкаря Зайцевой-2”.
10.00, 15.50 Т/с “Кадетство”.
11.00, 17.55, 21.00 
      Т/с “Воронiни”.
13.20, 14.30 Kids’ Time.
13.25 М/с “Кiт-Пес”.
14.45 Т/с “Друзi”.
16.50, 22.05 Т/с “Свiтлофор”.
19.15 Спортрепортер.
19.40 Пiраньї.
23.10 Т/с “Щасливi разом”.
00.40 Т/с “Щоденники 
       вампiра-2”. (2).

Трк «Україна»
06.00 Т/с “Умови контракту”.
07.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.20 “Ранок з “Україною”.
09.20, 13.10, 17.20 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Лягавий”.
12.00 “Хай говорять”.
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Нерiвний шлюб”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Лягавий”.
21.50 Т/с “Подружжя”.
23.50 Т/с “Грiмм”. (2).
00.45 Х/ф “Кiнг-Конг”. (2).

к1
06.00 “Ранок на К1”.
07.30 М/ф.
09.10 “Три сестри”.
10.15 Х/ф “Вiдкрийте, полiцiя-3”.
12.10 “Добрий вечiр, тварини”.
13.10, 17.00 “Дiм, 
       на заздрiсть усiм”.
14.10, 19.00 “Шопiнг-монстри”.
15.00, 18.00 “Звана вечеря”.
16.00 “Орел i решка”.
20.00 “Розсмiши комiка”.
21.00 “Велика рiзниця”.
22.00 “Три сестри-6”.
23.00 “Мiс Україна-2011”.

нТн
05.50 Х/ф “Вони воювали 
         за Батькiвщину”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.

10.00 “Медичнi таємницi”.
10.25 Т/с “Робiнзон”.
12.30 Т/с “Бандитський
       Петербург-7”.
14.35, 19.30 Т/с “Лiтєйний”.
16.45, 19.00, 23.45 “Свiдок”.
17.00 Т/с “Скарби мертвих”.
21.45 Т/с “Кримiналiсти: 
       мислити як злочинець”. (2).
22.45 Т/с “CSI: Лас-Вегас”. (2).
00.15 Х/ф “Беовульф i
        Грендель”. (2).

ТеТ
06.05 Т/с “Метод Лаврової”.
07.00 Байдикiвка.
07.30, 8.25 М/с 
       “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
09.00 Т/с “Кремлiвськi 
        курсанти”.
10.00 Т/с “Всi жiнки — вiдьми”.
11.00 Т/с “Та, що говорить
        з привидами”.
12.00 Т/с “Метод Лаврової”.
13.00, 19.30 Богиня шопiнгу.
13.40 Т/с “Моя прекрасна
         няня”.
14.45 Дайош молодьож!
15.45 Вайфайтери.
16.25 Т/с “Чемпiонки”.
17.25 10 крокiв до кохання.
18.30 Одна за всiх.
19.55, 22.25 Т/с “Вiсiмдесятi”.
           (2).
20.35 Дайош молодьож!
21.00 Вiталька-2.
22.00 Велика рiзниця.
23.00 Надто грубо для Ю-туб’а.
23.30 Анекдоти.

перший канал 
(Україна)

05.00, 9.00, 12.00, 15.00,
       18.00 Новини.
05.05 Телеканал “Доброго 
        ранку!”
09.15 “Контрольна 
        закупiвля”.
09.50 “Жити здорово!”
10.55 “Модний вирок”.
12.15 “Час обiдати!”
12.55 “Доброго здоров’ячка!”
       з Г. Малаховим.
14.00 Iншi новини.

14.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
15.15 “Дешево i сердито” 
         з Д. Донцовою.
16.00 “Чудова Ельза”.
17.00 Т/с “Нерiвний шлюб”.
18.40 “Давай одружимося!”
19.55 “Хай говорять”.
21.00 “Час”.
21.30 Т/с “Анна Каренiна”.
23.25 “Вечiрнiй Ургант”.

інТб
07.00, 7.45, 8.45 Мультсалон.
07.15, 8.15 Новини, новини з
       павутини, хронограф.
09.00 За і проти.
09.20, 11.00, 11.50, 13.30, 
      15.30, 16.30, 20.00, 
       22.50 Український хіт.
10.00 Новини, новини з 
      павутини, хронограф, 
       телебіржа.
10.30 Телевітамінки.
11.30 Бізнес за правилами.
12.00 Срібний струмок.
12.20 Мій лицарський хрест.
13.00, 15.00, 17.00 Новини, 
      новини з павутини, 
     хронограф, телебіржа.
16.00 Телевітамінки.
17.30 Життя-буття.
18.00 Українські традиції.
18.30, 20.30, 22.00, 23.30 
      Новини, новини з павутини, 
       хронограф, телебіржа.
19.00 Кава з «вершками».
19.30 Духовні роздуми.
21.00 Бізнес за правилами.
21.30 Арт-Терія.
22.30 Східні танці.
00.00 Подих 80-тих.

Enter-фiльм
07.45 Х/ф “Три товстуни”.
09.00 Х/ф “Трантi-вантi”.
10.20 Х/ф “Без свiдкiв”.
12.00 Х/ф “Я вас дочекаюся”.
13.15 Х/ф “Благi намiри”.
14.45 Т/с “Полювання на Берiю”.
15.45, 20.10 Т/с 
       “Олександрiвський сад”.
16.50 Х/ф “Як Вас тепер 
         називати”.
18.40 Х/ф “Важка вода”.
22.20 Х/ф “Куба”.
00.30 Х/ф “Стан
          несамовитостi”.

вівТорок, 5 березня
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06.00 “Доброго ранку, Україно!”
06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.20 Рецепти здоров’я.
07.15 Огляд преси.
07.30 Гiсть студiї.
07.45 Кiножурнал 
        “Хочу все знати”.
08.15 Х/ф “Чаклунка”.
09.05, 11.55, 20.55 Офiцiйна
         хронiка.
09.10 Околиця.
09.35 Уряд на зв’язку
         з громадянами.
10.15 Т/с “Маруся. Повернення”.
12.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.10, 18.45, 21.20 Дiловий свiт.
12.20 Хай щастить.
12.45 Книга.ua.
13.05 Українська пiсня.
13.45 Х/ф “Шукай вiтру”.
15.15 Euronews.
15.25 Наука.
15.30 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 “Легко бути жiнкою”.
16.20 Т/с “Москва. Три вокзали”.
17.05 Х/ф “Вiчний поклик”.
18.40 Свiт спорту.
19.00 Про головне.
19.25 “Трембiтар 
      української душi”. I. Попович.
20.50 Мегалот.
21.00 Пiдсумки дня.
21.30 221. Екстрений 
         виклик. Тиждень.
22.20 Концерт до 60-рiччя 
       М. Гнатюка.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Х/ф “Чоловiча робота-2”. 

Канал “1+1”
06.05, 7.00, 8.00, 9.00, 19.30,
          23.20 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.30, 8.05, 
       9.10 “Снiданок з “1+1”.
07.25 М/ф “Бернард”.
10.00, 17.10 Т/с “Величне 
     столiття. Роксолана-2”.
11.55 “Не бреши менi-3”.
13.00, 13.55 “Сiмейнi мелодрами”.
14.55 “Спецвипуск 95 Кварталу”.
15.55 “Простошоу з Юрiєм 
        Горбуновим”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
20.15 Мелодрама “Маша”.

22.15 “Iлюзiя безпеки. 
        Цiна краси”.
23.35 Т/с “Незабутнє”. (2).

Iнтер
05.40 Т/с “Говорить полiцiя!”
07.00, 7.30, 12.00, 18.00 Новини.
07.10, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок 
         з “Iнтером”.
08.00, 8.30, 9.00 “Новини”.
09.10 Т/с “Робiнзон”.
12.15 Д/с “Слiдство вели...” 
       з Л. Каневським”.
14.05 “Судовi справи”.
15.05 “Сiмейний суд”.
16.05 Т/с “Анна”.
18.10 Т/с “Шлюб за заповiтом-2: 
       повернення Сандри”. (2).
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Друге дихання”.
00.00 Х/ф “Вам лист”. (2).

ICTV
06.25, 7.35 Дiловi факти.
06.35 Т/с “Таксi”.
07.00 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Нетаємнi файли.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi новини.
10.10, 16.35 Т/с “Вулицi 
       розбитих лiхтарiв”.
12.20 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00, 22.20 Т/с “Прокурорська 
        перевiрка”.
14.10, 20.10 Т/с “Пристрастi 
      за Чапаєм”.
18.45 Факти. Вечiр.
01.00 Т/с “Кодекс честi”.

сТб
05.35 “Чужi помилки. 
     Щоденник моєї смертi”.
06.20, 16.00 “Усе буде добре!”
08.05, 18.20 “Неймовiрна 
      правда про зiрок”.
09.45 “Зоряне життя”.
10.45 “Кохана, 
       ми вбиваємо дiтей”.
12.40 “МайстерШеф-2”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
20.00 “Слiдство ведуть 
        екстрасенси”.
21.00 Т/с “Метод Фрейда”.
22.25 “Хата на тата”.

00.05 Т/с “Доктор Хаус”.

новий канал
06.40, 7.10, 7.40, 8.45 Пiдйом.
07.30, 8.30, 19.00 Репортер.
09.00, 20.00 Т/с “Щоденник 
         лiкаря Зайцевой-2”.
10.00, 15.50 Т/с “Кадетство”.
11.00, 17.55, 21.00 
           Т/с “Воронiни”.
13.20, 14.30 Kids’ Time.
13.25 М/с “Кiт-Пес”.
14.45 Т/с “Друзi”.
16.50, 22.05 Т/с “Свiтлофор”.
19.15 Спортрепортер.
19.40 Пiраньї.
23.10 Т/с “Щасливi разом”.
00.40 Т/с “Щоденники 
       вампiра-2”. (2).

ТрК «Україна»
06.00 Т/с “Умови контракту”.
07.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.20 “Ранок з “Україною”.
09.20, 13.10, 17.20 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Лягавий”.
12.00 “Хай говорять. 
       Сумнiви матерi”.
14.40 Т/с “Подружжя”.
15.40 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Нерiвний шлюб”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Лягавий”.
21.50 Т/с “Подружжя”.
23.50 Т/с “Грiмм”. (2).

К1
06.00 “Ранок на К1”.
07.30 М/ф.
09.25, 22.00 “Три сестри”.
10.30 Х/ф “Людина-оркестр”.
12.10 “Добрий вечiр, тварини”.
13.10, 17.00 “Дiм, 
      на заздрiсть усiм”.
14.10, 19.00 “Шопiнг-монстри”.
15.00, 18.00 “Звана вечеря”.
16.00 “Орел i решка”.
20.00 “Велика рiзниця”.
23.00 “Мiс Україна-2012”.

нТн
06.15 Х/ф “Вигiдний контракт”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.

10.00 “Медичнi таємницi”.
10.25 Т/с “Робiнзон”.
12.30 Т/с “Бандитський
        Петербург-7”.
14.30, 19.30 Т/с “Лiтєйний”.
16.45, 19.00, 23.45 “Свiдок”.
17.00 Т/с “Скарби мертвих”.
21.45 Т/с “Кримiналiсти: 
        мислити як злочинець”. (2).
22.45 Т/с “CSI: Лас-Вегас”. (2).
00.15 Х/ф “Перетворення”. (3).

ТеТ
06.05 Т/с “Метод Лаврової”.
07.00 Байдикiвка.
07.30, 8.25 М/с 
       “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
09.00 Т/с “Кремлiвськi курсанти”.
10.00 Т/с “Всi жiнки — вiдьми”.
11.00 Т/с “Та, що говорить 
        з привидами”.
12.00 Т/с “Метод Лаврової”.
13.00, 19.30 Богиня 
          шопiнгу.
13.40 Т/с “Моя прекрасна няня”.
14.45 Дайош молодьож!
15.45 Вайфайтери.
16.25 Т/с “Чемпiонки”.
17.25 10 крокiв до кохання.
18.30 Одна за всiх.
19.55, 22.25 Т/с “Вiсiмдесятi”.
          (2).
20.35 Дайош молодьож!
21.00 Вiталька-2.
22.00 Велика рiзниця.
23.00 Надто грубо 
        для Ю-туб’а.
23.30 Анекдоти.

Перший канал 
(Україна)

05.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
         18.00 Новини.
05.05 Телеканал 
         “Доброго ранку!”
09.15 “Контрольна закупiвля”.
09.50 “Жити здорово!”
10.55 “Модний вирок”.
12.15 “Час обiдати!”
12.55 “Доброго здоров’ячка!” 
          з Г. Малаховим.
14.00 Iншi новини.
14.20 “Зрозумiти. Пробачити”.

15.15 “Дешево i сердито” 
       з Д. Донцовою.
16.00 “Замiж за принца”.
17.00 Т/с “Нерiвний шлюб”.
18.40 “Давай одружимося!”
19.55 “Хай говорять”.
21.00 “Час”.
21.30 Т/с “Анна Каренiна”.
22.25 “Олег Янковський, 
       Олександр Абдулов. 
       Остання зустрiч”.
23.25 “Вечiрнiй Ургант”.

ІнТб
07.00, 7.45, 8.45, 16.00 
     Мультсалон.
07.15, 8.15 Новини, 
      новини з павутини, 
      хронограф.
09.00 Духовні роздуми.
09.30, 10.40, 11.40, 13.50,
     15.50, 16.30, 18.20, 19.00, 
    20.20, 23.00 Український хіт.
10.00 Новини, новини з
      павутини, хронограф, 
       телебіржа.
11.20 Східні танці.
12.30, 22.30 Кава з «вершками».
13.00, 15.00, 17.00 Новини, 
     новини з павутини, 
       хронограф, телебіржа.
13.30 Українські традиції.
14.00 Мій лицарський хрест.
14.30 Артерія.
15.30 Срібний струмок.
17.30 За і проти.
18.00 Бізнес за правилами.
18.30, 20.30, 22.00, 23.30 Новини, 
       новини з павутини, 
     хронограф, телебіржа.
20.00 Феєрія мандрів.
21.00 Спільна правда.
00.00 Рок-н-рол 
         до рання.

Enter-фiльм
07.25 Х/ф “Пригоди Буратiно”.
10.00 Х/ф “Сорок перший”.
11.40 Х/ф “Педагогiчна поема”.
13.30 Х/ф “Йдучи йди”.
15.10, 20.10 Т/с “Олександрiвський
         сад”.
17.15 Х/ф “Дiй за обставинами!”
18.35 Х/ф “Таємна прогулянка”.
22.20 Х/ф “Стан несамовитостi”.
00.40 Х/ф “Перемiщаючись
          у часi”.

УТ-1
06.00 “Доброго ранку, 
          Україно!”
06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.20 Рецепти здоров’я.
07.15 Огляд преси.
07.30 Гiсть студiї.
07.45 Кiножурнал 
         “Хочу все знати”.
08.15 Х/ф “Чаклунка”.
09.05, 21.00 Пiдсумки дня.
09.25 “Вiра. Надiя. Любов”.
10.15 Т/с “Маруся. 
        Повернення”.
11.55, 20.55 Офiцiйна хронiка.
12.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.10, 18.30, 21.15
        Дiловий свiт.
12.20 Здоров’я.
13.10 Бiатлон. Кубок 
    свiту. Iндивiдуальнi 
        перегони (жiн.)
15.15 Euronews.
15.25 Наука.
15.30 Дiловий свiт. 
       Агросектор.
15.40 “Легко бути жiнкою”.
16.25 Бiатлон. Кубок 
       свiту. Iндивiдуальнi 
       перегони (чол.)
18.45 Бенефiс композитора
        Нiколо.
21.25 Досвiд.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Х/ф “Чоловiча робота-2”.

Канал “1+1”
06.05, 7.00, 8.00, 9.00, 
        19.30 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.30, 8.05, 
         9.10 “Снiданок з “1+1”.
07.25 М/ф “Бернард”.
10.00, 17.10 Т/с “Величне
       столiття. Роксолана-2”.
11.55 Мелодрама “Маша”.
13.50 “Не бреши менi-3”.
14.55 “Сiмейнi мелодрами”.
15.55 “Простошоу 
       з Юрiєм Горбуновим”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
20.15 Х/ф “Титанiк”.
00.15 Д/ф “Cелiн: свiт
         її очима”.

Iнтер
05.40 Т/с “Говорить полiцiя!”

07.00, 7.30, 12.00, 18.00
       Новини.
07.10, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок
        з “Iнтером”.
08.00, 8.30, 9.00 “Новини”.
09.10 Т/с “Робiнзон”.
12.15 Д/с “Слiдство вели...”
          з Л. Каневським”.
14.05 “Судовi справи”.
15.00 “Сiмейний суд”.
16.00 Т/с “Анна”.
18.10 “Концерт Олени Ваєнги”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Друге дихання”.
00.00 Х/ф “Як позбутися 
     хлопця за 10 днiв”. (2).

ICTV
06.20, 7.35 Дiловi факти.
06.30 Т/с “Таксi”.
06.55 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Максимум в Українi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi
        новини.
10.10, 16.40 Т/с “Вулицi
         розбитих лiхтарiв”.
12.30 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00, 22.20 Т/с “Прокурорська
           перевiрка”.
14.10, 20.10 Т/с “Пристрастi 
         за Чапаєм”.
18.45 Факти. Вечiр.
00.55 Т/с “Кодекс честi”.

сТб
05.45 “Чужi помилки. 
          Жорстокi iгри”.
06.30, 16.00 “Усе буде добре!”
08.20, 18.20 “Неймовiрна 
      правда про зiрок”.
09.55 Х/ф “Арфа для коханої”.
11.45 Х/ф “Не можу 
        сказати “прощавай”.
13.35 “МайстерШеф-2”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
19.55 “Слiдство ведуть екстра-
сенси”.
20.50 Т/с “Метод Фрейда”.
22.25 “Кулiнарна династiя”.
00.05 Т/с “Доктор Хаус”.

новий канал
06.40, 7.10, 7.40, 8.45 Пiдйом.

07.30, 8.30, 19.00 Репортер.
09.00, 20.00 Т/с “Щоденник
        лiкаря Зайцевой-2”.
10.00, 15.50 Т/с “Кадетство”.
11.00, 17.55, 21.00 
     Т/с “Воронiни”.
13.20, 14.30 Kids’ Time.
13.25 М/с “Кiт-Пес”.
14.45 Т/с “Друзi”.
16.50, 22.05 Т/с “Свiтлофор”.
19.15 Спортрепортер.
19.40 Пiраньї.
23.10 Т/с “Щасливi разом”.
00.40 Т/с “Щоденники
       вампiра-2”. (2).

ТрК «Україна»
06.00 Т/с “Умови контракту”.
07.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.20 “Ранок з “Україною”.
09.20, 13.10, 17.20 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Лягавий”.
12.00 “Хай говорять”.
14.40 Т/с “Подружжя”.
15.40 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Нерiвний шлюб”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Лягавий”.
21.50 Д/с “1941”.
22.50 “1941: заборонена 
       правда”.
00.00 Т/с “Грiмм”. (2).

К1
06.00 “Ранок на К1”.
07.30 М/ф.
09.15, 22.00 “Три сестри”.
10.15 Х/ф “Кемпiнг”.
12.10 “Добрий вечiр, тварини”.
13.10, 17.00 “Дiм, на
       заздрiсть усiм”.
14.10, 19.00 “Шопiнг-монстри”.
15.00, 18.00 “Звана вечеря”.
16.00 “Орел i решка”.
20.00 “Велика рiзниця”.
21.00 “Розсмiши комiка”.
23.00 “Мiс Свiту-2012”.

нТн
06.15 Х/ф “Вигiдний контракт”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 “Медичнi таємницi”.
10.25 Т/с “Робiнзон”.

12.30 Т/с “Бандитський 
      Петербург-7”.
14.30, 19.30 Т/с “Лiтєйний”.
16.45, 19.00, 23.45 “Свiдок”.
17.00 Т/с “Скарби мертвих”.
21.45 Т/с “Кримiналiсти: 
    мислити як злочинець”. (2).
22.45 Т/с “CSI: Лас-Вегас”.
       (2).
00.15 Х/ф “Сiм пригод
         Синдбада”. (2).

ТеТ
06.05 Т/с “Метод Лаврової”.
07.00 Байдикiвка.
07.30, 8.25 М/с
        “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
09.00 Т/с “Кремлiвськi 
      курсанти”.
10.00 Т/с “Всi жiнки — вiдьми”.
11.00 Т/с “Та, що говорить
         з привидами”.
13.00, 19.30 Богиня шопiнгу.
13.40 Т/с “Моя прекрасна
          няня”.
14.45 Дайош молодьож!
15.45 Вайфайтери.
16.25 Т/с “Чемпiонки”.
17.25 10 крокiв до кохання.
18.30 Одна за всiх.
19.55, 22.25 Т/с “Вiсiмдесятi”.
          (2).
20.35 Дайош молодьож!
21.00 Вiталька-2.
22.00 Велика рiзниця.
23.00 Надто грубо 
       для Ю-туб’а.
23.30 Анекдоти.

Перший канал 
(Україна)

05.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
         18.00 Новини.
05.05 Телеканал “Доброго
          ранку!”
05.15 “Поки всi вдома”.
09.15 “Контрольна закупiвля”.
09.50 “Жити здорово!”
10.55 “Модний вирок”.
12.15 “Час обiдати!”
12.55 “Доброго здоров’ячка!” 
       з Г. Малаховим.
14.00 Iншi новини.

14.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
15.15 “Дешево i сердито” 
        з Д. Донцовою.
16.00 “Багатодiтнi нареченi”.
17.00 Т/с “Нерiвний 
        шлюб”.
18.40 “Давай одружимося!”
19.55 “Поле чудес”.
21.00 “Час”.
21.30 Х/ф “Листи 
      до Джульєтти”.
23.25 “Вечiрнiй Ургант”.

ІнТб
07.00, 7.45, 8.45. Мультсалон.
07.15, 8.15 Новини, новини 
     з павутини, хронограф.
09.00 Спільна правда.
10.00 Новини, новини з
    павутини, хронограф, телебіржа.
10.30 Телевітамінки.
11.00 Феєрія мандрів.
11.30, 12.50, 13.30, 
    14.50, 15.50, 18.20, 
    19.20, 21.00, 23.00 
     Український хіт.
13.00, 15.00, 17.00 Новини, 
       новини з павутини, 
       хронограф, телебіржа.
14.30 Бізнес 
        за правилами.
15.30 За і проти.
16.00 Телевітамінки.
16.30, 19.30 Життя-буття.
17.30 Кава з «вершками».
18.00 Срібний струмок.
18.30, 20.30, 22.00, 23.30 
   Новини, новини з павутини,
   хронограф, телебіржа.
19.00 Східні танці.
19.30 Здоровий спосіб життя.
20.00 Українські традиції.
22.30 Мій лицарський хрест.
00.00 Електростанція.

Enter-фiльм
08.10 Х/ф “Трантi-вантi”.
09.40 Х/ф “Життя i незвичайнi 
    пригоди Робiнзона Крузо”.
11.15 Х/ф “Паспорт”.
13.00 Х/ф “Рейс 222”.
15.25, 20.10 Т/с
      “Олександрiвський сад”.
17.35 Х/ф “Слухати у вiдсiках”.
22.20 Х/ф “Перемiщаючись
      у часi”.
00.00 Х/ф “Калiфорнiя”.
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Роман ЦУПЕР,  
художній керівник  

будинку культури с. Плотича.

У будинку культури с. Пло-
тича відбувся концерт  
“Країна любові і кохання”, 
присвячений Дню святого 
Валентина. 

Урочисте дійство дало змогу 
присутнім в залі зануритись у 
ліричну атмосферу, помандру-
вати чарівними стежками най-
величнішого з почуттів. Кохан-
ням хворіли в усі епохи. Тому 
про нього так багато написано. 

Кожне кохання — неповторне, 
бо неповторна кожна людина. 

Життя без кохання,
Життя без любові —
То небо без сонця,
То небо беззоре.
Життя неможливе,
Воно не існує,
Коли наше серце
Любові не чує.
Такими влучними словами 

розпочали святкову концертну 
програму ведучі дійства Оксана 
Пекар та Денис Роля. Про пер-
ші квіти від коханого, перший 
поцілунок, першу любов звуча-
ли найщиріші слова з вуст учас-

ників концерту — Діани Гусак, 
Юри Веретяного, Аліни Губер-
ної, Іри Піган. Студентки ІІ курсу 
вокального відділення музично-
го училища ім. Соломії Кру-
шельницької Світлана Ткачук та 
Юлія Бурка зачарували присут-
ніх у залі віршами та піснями 
про любов.

Цього дня у будинку культури 
с. Плотича звучало багато ві-
ршів і пісень, було багато ціка-
вих конкурсів та ігор. На завер-
шення святкового концерту ве-
дучі звернулись до присутніх у 
залі з щирими побажаннями: 
“Кохайте і будьте коханими!”.

На крилах кохання

Учасники святкового дійства  
“Країна любові і кохання” на сцені клубу с. Плотича.

Ірина ЮРКО.

25 січня, у день Тетя-
ни та в студентське 
свято, Тернопіль спі-
вав голосом гурту 
“Мері”, який вдруге 
відвідав наймистець-
кіший паб файного 
міста — “Хмільне 
щастя”. Напередодні 
концерту з журналіс-
тами зустрівся автор 
творчої спадщини 
групи “Мері”, медіум 
соціального болю і 
глибоко філософ-
ської емоції українців 
— Віктор  
Винник. Якими се-
кретами він поділив-
ся з тернополянами, 
читайте далі.

“Мері” отримала 
хрещення  

в Тернополі
До цього Віктор Винник і його 

команда не ступали на землю тер-
нопільську 15 років. Саме у дале-
кому 1998-му музичних профі зі 
Львова привіз дизель-потяг. На 
той час хлопці грали на музичних 
інструментах, співали авторські 
пісні Віктора Винника, але існували 
без конкретної назви. 

— Ми тоді виступали на концер-
ті авторської пісні в Тернопільській 
обласній філармонії, — ділився 
спогадами Віктор Винник 25 січня 
у Тернопільському центрі комуніка-
цій. — Коли конферансьє запитав, 
як нас оголошувати, часу думати 
не було, і хтось сказав: “Та хай бу-
де “Мері”. У нашому репертуарі на 
той час популярною була пісня 
“Мері second-hand”. 

— Як команду “Мері” сприй-
мають у різних куточках  
України?

— Географічна Україна досить 
велика, але українська музика чітко 
визначена п’ятіркою західних об-
ластей. Де є мова — там є і музика. 
На Таврійських іграх у Херсонській 
області, які ми колись відвідали, 
про українську мову взагалі не 
йшлося, про музику і поготів — їх 
там не потребують, тож ми рідко 
концертуємо за межами Києва у 
бік Сходу. Як казала моя бабця: 
“Україна закінчується за Тернопо-
лем, а далі — Росія”. І я солідарний 
з нею. 

На хмільне щастя
— Нині “Мері” виступатиме 

перед тернопільською публікою 
у пабі “Хмільне щастя”. Скажіть, 
будь ласка, коли востаннє Ви 
хмеліли від щастя?

—  Я від щастя хмільний завжди. 
Іншого хмелю, на щастя, не вжи-
ваю. В останні 15 років, коли асо-
ціюю себе як людина, відношуся 
до когорти людей, які займаються 
улюбленою справою. Як казав 
Олександр Пушкін: “Привычка 
свыше нам дана. Замена счастию 
она”. Я спробував робити те, що 
хотів. Який результат цих дій — не-
важливо, головне — я щасливий!

— У дитинстві ким хотіли ста-
ти?

— Ветеринаром і геологом. Зго-
дом задумався: для чого кимось 
ставати? Я — вже я. З дитинства 
багато малював, навіть до диплому 
художника домалювався. Саме ко-
ли вперше тримав цей важливий 
документ, бажання малювати мит-
тєво зникло на 15 років. Художник 
— це прикладна професія, що ви-
магає щоденного шестигодинного 
оперування пензлем. Інакше — ти 
просто творча людина. 

— У піснях “Місто”, “Війни в 
прямому ефірі”, “Бандити” час-
то зустрічається поняття бо-
ротьби. З ким, власне, “воює” 
“Мері”?

— У першу чергу війну ми роз-
глядаємо як внутрішній стан,  
це особистісні війни. Немає часу 
на інших, хоч би з собою  

розібратися.
— У гардеробі “бандита” Ви-

нника є костюм з краваткою?
— Є, проте застарілий, ще з  

90-х, трохи “не з тої опери”. Однак, 
скоро він буде вінтажним.

— У репертуарі “Мері” є ро-
сійськомовні пісні?

— Вважаю, що в будь-якій країні 
виконувати музичні твори нерід-
ною мовою безперспективно. Сто-
совно пісні нашого гурту, адапто-
ваної російською, яка нині мандрує 
інтернет-простором, зазначу, що 
це був проект-інтервенція в Росію, 
якою мені часто дорікають. Я не 
соромлюся з цього приводу, але 
над акцентом можна було попра-
цювати краще. Я б взагалі заборо-
нив українську мову в Україні. Мож-
ливо, таким чином від протилежно-
го дійти до першопочатку свого 
єства. Мова гине знизу — від комп-
лексу меншовартості. Взагалі, 
українська нація складається з 
трьох етногруп: бойки, до яких на-
лежу я, гуцули і лемки. Зокрема, 
лемки — дуже цікаві українці, се-
ред яких багато жителів Тернопіль-
ської області. Кажуть, що коли Ко-
лумб відкривав Америку, лемки 
звідти на валізах поверталися. 

Євророман  
“90-60-90”

— Щоб створити пісню, треба 
мати поетичний дух. Як стави-
теся до української літератури 
сьогодення?

— Українська література зараз 
перебуває у ще гіршому стані, ніж 
музика. Навіть той факт, що у най-
відомішого літератора Юрія Андру-
ховича активних читачів всього 12 
тисяч — це проблема 40-мільйонної 
країни, малим задовольняємося. У 
мене теж є графоманський гріх — 
написав євророман під назвою 
“90-60-90” про період з 1991-го по 
1999 роки моєї молодості. Гадаю, 
за півроку його можна буде знайти 
у книгарнях.

Опісля прес-конференції  
Віктор Винник доповнив склад 
гурту “Мері” у “Хмільному щасті”, 
де після розігріву місцевої муз-
групи “Double bubble” хлопці ви-
ступили перед спраглою улюбле-
них пісень публікою. Відразу на 
імпровізованому денсмайданчику 
зібралися Тетяни, неТетяни, неВі-
таліки, студенти в минулому, те-
перішньому і майбутньому. Віктор 
Винник вдало адаптував реперту-
ар гурту до місця і часу мистець-
кої події — 25 січня в Україні від-
значають день студента та день 
ангела усіх Тетян. Приміром, піс-
ня “Пані” стала “Пані Таня”, а 
“Місто” — “Місто Тернопіль”. Цьо-
го разу гурт виконав улюблену 
пісню тернопільських слухачів “Не 
Віталік”, якої усі так чекали ще з 
минулого концерту. Не обійшлося 
й без “на бісу”. І хоч танці трива-
ли не до рання, проте захмелілі 
від щастя глядачі ще довго, по-
вертаючись додому, наспівували 
нічними вулицями улюблені пісні 
гурту “Мері” гадаючи, коли на-
ступного разу співаки знов ощас-
ливлять їх у Тернополі?

Окрилена цитата від “Мері”: 
“Якщо не можеш бути вищим, то 
будь далі” (с) Віктор Винник.

Віктор Винник: 
“Україна закінчується 

за Тернополем”

Фронтмен гурту “Мері”  
Віктор Винник.

Позиція ●

Валентина СЕМЕНЯК-ШТАНГЕЙ,  
член Національної спілки 

журналістів України.

Відсутність спілкування рід-
ною мовою довший час ви-
кликає неймовірну носталь-
гію. І тоді в чужій мові “вухо” 
починає виловлювати шматки 
слів або навіть фраз, які чи-
мось схожі до української, 
якою ти розмовляєш з дитин-
ства. І от цього разу, перебу-
ваючи в далекій Індії, я дуже 
часто вчувала відгомін рідної 
мови у багатьох словах мови 
телугу (на півдні), пенджаб-
ської — на півночі, у їхніх піс-
неспівах, які звучать на сан-
скриті (літературна мова).

Отож, можете собі уявити мої 
відчуття, коли повертаючись на 
Батьківщину, на борту літака, який 
обслуговував український екіпаж, 
замість доброго ранку, я почула 
“доброе утро”. 

В одному зі своїх інтерв’ю Вадим 
Колесніченко якось обмовився, ци-
тую мовою оригіналу: “Статья 10 
Конституции, в которой четко про-
возглашается, что в Украине гаран-
тируется право на использование и 
защиту русского языка и других 
языков нацменшинств”. Але коли я 
просто для себе ще раз відкрила 
книжечку Основного закону, то була 
вельми здивована, зрозумівши, що 
пан Вадим процитував останній аб-
зац статті, а її перша частина зву-
чить так: “Державною мовою в 
Україні є українська мова. Держава 
забезпечує всебічний розвиток і 
функціонування української мови в 
усіх сферах суспільного життя на 
всій території України”. І лише після 
цього сказано: “В Україні гаранту-
ється вільний розвиток, викорис-
тання і захист російської, інших мов 
національних меншин України”. А 
відповідаючи на запитання одного 
із журналістів (після прийняття сум-
нозвісного законопроекту про мо-
ви), яких реальних затрат вимагає 
цей законопроект, вищезгаданий 
пан відповів, не моргнувши оком, 
так: “Да практически никаких, это 

формализация существующего на 
сегодня положения дел. Затраты в 
10-15 млн. гривен, я не считаю, что 
необходимы вообще для такого пу-
бличного обсуждения. Сколько сто-
ят права человека, который содер-
жит свое государство на свои на-
логи? Если это дорого, давайте мы 
половину страны расстреляем. Это 
будет дешево”. Як просто, еге ж? 
Десь ми вже це чули, може й не ми, 
але наші батьки, діди, прадіди — 
стовідсотково. Вони жили в епоху, 
коли все відбувалося “без суда і 
слєдствія”. То що ж, знову стаємо 
на ті самі граблі? 

Щоб “приміряти” цю ситуацію на 
себе, народний депутат Геннадій 
Москаль відразу по гарячих слідах 
направив тоді секретарю Ради на-
ціональної безпеки і оборони Украї-
ни Андрію Клюєву депутатське 
звернення щодо бездіяльності при-
кордонної служби України, а також 
СБУ та МВС у справі прокладання 
“контрабандного” тунелю під укра-
їнським кордоном. Особливість 
цього послання полягала в тому, що 
пан Москаль написав його русин-
ською мовою, яку мовним законом 
Ківалова-Колісніченка визнано од-
нією з регіональних мов, які можна 
використовувати у зверненні до ор-
ганів влади. Я процитую тільки шма-
точок тексту, а ви вже самі робіть 
висновки:

“Важеный пане Ондраше! 
Уткрыття словенськыми поліціянта-
ми пудземного тоннеля, ош 
прокладеный на окраині Унгваря 
пуд україньско-словенськым гота-
рьом, указуйе на вто, ош украыньскі 
контрабандисты использувуть у 
свойум ділови методы латиньско-
америцькых колиг, кутрі пуд зем-
льов совавут у США наркотикы ай 
нелегалув. Айбо в нашум случайи 
поражайе не лем наглусть контра-
бандистув, айбо й докус безддія-
тильнусть украиньскых силовых 
структур, котору нияк ни мош ани 
объяснити, ани управдати…”. На 
цьому я з вашого дозволу зупиня-
юсь, тому що поки я переписувала 
цей абзац, то таки добре змучила-
ся… Постає питання: навіщо всім 
нам ускладнювати собі й без того 

таке нелегке сьогодні життя? 
Відомий вчений філософ Павло 

Флоренський у свій час стверджу-
вав, що “людське слово за своєю 
природою магічне в тому сенсі, що 
за його допомогою людина в про-
цесах пізнання єднається з буттям, 
яке її оточує і, використовуючи мо-
ву, може впливати на світ. Слово 
концентрує енергію духу, ніби напо-
внюється ним. Слово ж рідної мови 
— концентрат енергії духу окремої 
людини і всього етносу.  Слово — 
людська енергія і роду людського, і 
окремої особи — відкриває через 
особистість енергію людства”. Те-
пер ви розумієте, чому певним 
структурам дуже вигідно відібрати 
— зруйнувати зв’язок єднання лю-
дини з її рідним словом? Енергія 
Слова — це енергія Роду, енергія 
Батька, Матері. Коли це “відрізаєть-
ся”, тоді дуже легко заволодіти сві-
домістю людини (у цьому випадку 
маленького українця) і легко нею 
маніпулювати, саме так, як того де-
кому дуже хочеться.

Мій улюблений викладач, 
професор-філолог Олександр По-
номарів, який навчав мене ще в 
Київському державному університе-
ті, відповідаючи на запитання “Чи не 
вважаєте, що нашим політикам слід 
улаштовувати якісь курси, бо все-
таки це публічні люди, які тиражу-
ють свою безграмотність на всю 
країну?” якось в одному інтерв’ю 
сказав: “Безперечно. Добре було б 
політикам узяти за правило: перш 
ніж висунутися у владу, навчитися 
літературній мові. Не просто, наго-
лошую, українській, а літературній. 
Бо, як казав Борис Колесников, 
“Так что мне, готовиться к чемпио-
нату по футболу или учить украин-
ский язык?”. А як він узагалі дійшов 
до Верховної Ради України без зна-
ння державної мови? Це ж непо-
добство, коли в парламенті працю-
ють люди, які не знають державної 
мови. У жодній країні світу це було 
б неможливо”… 

А тим часом на календарному 
листку чергова “дата” — День рідної 
мови. Хай буде. Хоча б так. Як на-
гадування. Але ж хочеться, щоб не 
раз в рік, а щодня, щомиті. 

Спочатку було слово, або 
Роздуми про День рідної мови
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Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

Під вітрилами дитинства пря-
мує в майбутнє Шляхтинець-
ка ЗОШ І-ІІ ст. ім. Олексан-
дра Барвінського, яка 23 лю-
того святкувала 20-річчя. У 
цей день на учасників урочин 
чекало чимало сюрпризів, 
серед яких ролик-презентація 
про історію рідного навчаль-
ного закладу, виступи твор-
чих талантів школи, часту-
вання справжнім українським 
короваєм. На зустріч завіта-
ли випускники не тільки ново-
збудованої школи, а й ті, що 
навчалися у старому примі-
щенні – в колишньому маєтку 
місцевого пана Малицького.

210 випускників  
не забудуть…

Вперше учні сіли за парти у сті-
нах новозбудованої Шляхтинецької 
школи ім. О. Барвінського 1 верес-
ня 1992 року. До січня 2003 року 
заклад називався Шляхтинецька 
ЗОШ І-ІІ ст.-дитячий садок, після 
цього навчальний заклад реоргані-
зували в школу і дитячий садок 
“Дзвіночок”  (завідуюча – Ірина Йо-
сипівна Ференс). Посадити дере-
во, викопати криницю, збудувати 
дім – велика та відповідальна ро-
бота, але найскладніше за все – 
виховати людину, виростити осо-
бистість. Із таким важким завдан-
ням у Шляхтинцях нині успішно 
справляються 16 учителів, серед 
яких п’ятеро педагогів вищої кате-
горії, два учителі мають звання 
“Старший вчитель”, працює мо-
лодь. Школа пишається й своїми 
учнями, їх нині лише 46, проте во-
ни часто займають перші місця на 
олімпіадах та перемагають у різно-
манітних конкурсах району та об-
ласті. Всього за 20 років історії 
новозбудованої Шляхтинецької 
школи випускниками стали 210 
учнів. Тут функціонують кабінети 
української мови та літератури, ма-
тематики, світової літератури, фі-
зики, іноземної мови, біології, хімії, 
інформатики, історії, географії, му-
зики. У навчальному виховному 
процесі неоднозначну роль віді-
грає бібліотека, комбінована май-
стерня та спортивний зал. З 1999 
року школа носить ім’я Олексан-
дра Барвінського – історика,  
педагога, публіциста, науковця, 
громадсько-політичного діяча, уро-
дженця Шляхтинець. 2005 року на 
подвір’ї школи відкрито пам’ятник 
Олександру Барвінському. У закла-
ді оформлено кімнату-музей роди-
ни Барвінських. 

Першим директором та голо-
вним ініціатором будівництва шко-
ли був громадський активіст, 
патріот-українець, науковець, ком-
петентна і добра людина, на жаль, 
нині покійний Микола Ростиславо-
вич Левчук. Його пам’ять присутні 
на ювілеї школи вшанували вдяч-
ним словом та хвилиною мовчан-
ня. Чотирнадцять років Шляхти-
нецьку школу очолює Катерина 
Іванівна Левчук, депутат Терно-
пільської районної ради, яка ко-
ристується заслуженим авторите-
том серед односельчан, колег та 
учнів. У святковий день Катерина 
Іванівна висловила вдячність своїм 
незмінним помічникам у щоденній 
праці на благо школи – педагогам, 
батькам учнів, директору ТОВ “Ліс-
ма” Ігорю Лагішу, генеральному 
директору ТОВ “Вікторія” Степану 
Маціборці, директору ТОВ “Про-
мінь” Богданові Заполуху, Шляхти-
нецькому сільському голові Дмитру 
Федорчуку, який безпосередньо 
відповідав за будівництво школи, 
про яку усіляко дбає й нині. 

У правильному 
напрямку

На свято, окрім батьків, учнів і 
вчителів, були запрошені й почесні 
гості. Серед них – начальник від-
ділу освіти Тернопільської РДА 
Марія Краковецька. “В житті 
Шляхтинецької школи нині красиво 
виписано 20 славних років, – ска-
зала Марія Ярославівна. – Історія 
школи – це історія села, кожного 
його жителя. Приємно, що тут пра-
цюють компетентні господарі. 
Адже хресним батьком цієї школи 
справедливо нині можна назвати 
нинішнього Шляхтинецького сіль-
ського голову Дмитра Федорчука, 

котрий пильно слідкував за кож-
ною цеглинкою у процесі станов-
лення школи від її фундаменту до 
завершального моменту, і тепер 
не цурається вирішувати шкільні 
проблеми”.  

За високі професійні досягнен-
ня грамотою Тернопільської  
районної ради і Тернопільської 

райдержадміністрації директора 
Катерину Іванівну Левчук та педа-
гогічний колектив Шляхтинецької 
ЗОШ І-ІІ ст. ім. О. Барвінського від-
значив заступник голови Терно-
пільської районної ради Роман 
Наконечний. Любити свою робо-
ту, відчувати вдячність і повагу 
учнів, надалі вести корабель освіти 

Шляхтинець у правильному на-
прямку педагогам школи-ювіляра 
побажав керівник апарату Тер-
нопільської районної ради  
Богдан Ящик. 

— Багато є сіл у Тернопільсько-
му районі, навіть заможніших від 
Шляхтинець, — зазначив, благо-
словляючи присутніх, настоятель 

місцевої церкви Святої Трійці  
о. Мирон Сачик. — Проте, мало 
хто може пишатися такою школою 
і колективом професіоналів. Коли у 
нашій родині зайшла мова про те, 
куди спрямувати дітей на навчан-
ня, я ствердно мовив: “Лише у 
Шляхтинецьку школу”. 

Вітали присутніх і колишні учні 
– Олег Носик (випускник 1948 ро-
ку), випускники 1973 року Ярослав 
Гаврот, Наталя Миц, Оксана Ра-
дик, випускники 1992 року. Пер-
ший день у новозбудованій школі у 
виступі пригадала ветеран педаго-
гічної праці, колишня завуч Шлях-
тинецької ЗОШ Наталя Андріївна 
Грисько.

Учителько,  
до танцю прошу Вас

—  Вже 20 літ звучить у мені 
вальс, отой бентежний, незабутній, 
перший. І, хоч я нині віком вдвоє 
старший, учителько, я прошу Вас 
до танцю, – поетичним рядком за-
просив до вальсу свою учительку 
Наталію Андріївну один з перших 
випускників новозбудованої Шлях-
тинецької школи Володимир Лісо-
вий. У цей час на сцені професійно 
виконували вальс юні таланти – 
учні 5 класу Ірина Скорик та Андрій 
Сачик.

 Під час святкування зачарову-
вало все: пісні та танці у виконанні 
учнів школи і вихованців дитячого 
садка “Дзвіночок” с. Шляхтинці, 
глибокий ідейний зміст сказаного, 
вишукана українська мова, тональ-
ність, з якою вчителі та діти гово-
рили про школу. Особливої уваги 
вартує спеціально змонтована до 
іменин школи сцена, що постала 
тут завдяки підтримці постійного 
спонсора – директора ТОВ “Лісма” 
Ігоря Лагіша. 

Головним режисером свята ви-
ступила заступник директора з 
навчально-виховної роботи Шлях-
тинецької ЗОШ І-ІІ ст. ім. Олексан-
дра Барвінського Оксана Степанів-
на Гуцалюк. Цікаву і пізнавальну 
презентацію історії школи-
іменинниці підготували вчитель ін-
форматики Лілія Володимирівна 
Кордуба та вчитель української мо-
ви і літератури Оксана Петрівна 
Крашівська. Музичне оформлення 
здійснив учитель музики Степан 
Петрович Матковський. Вели свято 
учні школи Вікторія Крет, Уляна Гу-
менна, Віталій Лагіш, Ірина Скорик. 
До підготовки заходу чимало зу-
силь доклала педагог-організатор 
Тетяна Ярославівна Кернична.  

Опісля свята автор цих рядків 
звернулася до перших випускників 
школи з пропозицією відповісти на 
запитання: “Ким мріяли стати у 
шкільні роки?” та “Що побажаєте 
випускникам-2013 Шляхтинецької 
школи?”:

Ірина Бербец: “У дитинстві хо-
тіла стати візажистом, нині за фа-
хом  – товарознавець, проте пра-
цюю у зовсім іншій сфері. Випус-
кникам, перш за все, бажаю най-
головнішого – здоров’я, щоб були 
активними і позитивними протягом 
усього життя”.

Ольга Дудка: “Моя мрія втіли-
лася у реальність – як і хотіла, пра-
цюю продавцем у місцевому мага-
зині “ТеКо”. Випускникам бажаю 
добрих і мудрих наставників, як 
мінімум таких, як були у нас. Цінуй-
те працю педагогів та впевнено 
йдіть до поставлених цілей”.

Оксана Гуль: “Навчаючись у 
школі, я мріяла про фах з матема-
тичним нахилом, а стала зоотехні-
ком. У зв’язку з нестабільною еко-
номічною ситуацією у нашій країні 
нині перебуваю на заробітках в Іта-
лії. Цей день особливий для мене, 
адже 23 лютого день народження 
відзначає мій син Володимир, 
учень цієї школи, за п’ять хвилин її 
випускник. Бажаю усім школярам 
наснаги до великих професійних 
та особистих звершень, добрих 
людей на життєвій ниві і нехай мрії 
збуваються!”.

Володимир Лісовий хотів ба-
чити себе інженером. Нині він – ви-
кладач комп’ютерних дисциплін у 
Тернопільському технічному коле-
джі Тернопільського національного 
технічного університету  
ім. І. Пулюя. Випускникам рідної 
школи пан Володимир найбільше 
бажає реалізувати себе у житті 
крізь призму мрій, та отримувати 
гідну оплату за працю. 

Шляхтинецька школа:  
20 кроків у майбутнє

У день ювілею Шляхтинецьких педагогів та учнів вітали (у другому ряді зліва направо): 
заступник голови Тернопільської районної ради Роман Наконечний, начальник відділу освіти 
Тернопільської РДА Марія Краковецька, Шляхтинецький сільський голова Дмитро Федорчук, 

керівник апарату районної ради Богдан Ящик, директор ТОВ “Лісма” Ігор Лагіш, настоятель церкви 
Святої Трійці о. Мирон Сачик. На передньому плані — вихованці дитячого садка “Дзвіночок”.

З 20-літтям рідну школу віршами, піснями, танцями і гуморесками вітали її талановиті учні.

Педагогічний колектив Шляхтинецької ЗОШ І-ІІ ст. ім. О. Барвінського з директором школи  
Катериною Іванівною Левчук (у центрі) під час урочистостей з нагоди 20-літнього ювілею школи.
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Марія БЕЗКОРОВАЙНА. 
Ярослав БАЧИНСЬКИЙ.

Побувати на Святій Землі, 
поклонитися Гробу Господ-
ньому, пройтися Хресною 
дорогою та омитися водами 
ріки Йордану — мрія кожного 
християнина. Директор при-
ватного підприємства  
“Агрофірма “Медобори”  
Володимир Крупніцький та 
директор ТОВ “Дружба”  
Наталія Янкевич наприкінці 
минулого сільськогосподар-
ського року отримали таку 
чудову нагоду. Втім, аграрії 
не лише наповнилися духо-
вним піднесенням та неви-
мовним відчуттям Божої 
благодаті, а й ознайомилися 
з досвідом господарювання 
ізраїльських колег. Поїздку 
делегації керівників та зоо-
техніків молочних госпо-
дарств, науковців Умансько-
го сільськогосподарського 
інституту організував Андрій 
Дикун — голова Всеукраїн-
ської асоціації молочних 
господарств та приватних 
сільгоспвиробників.  

Колгоспи  
по-ізраїльськи

Унікальність аграрного сектора 
Ізраїлю в тому, що там збирають 
урожай тричі на рік, це при тому, 
що в країні практично немає ро-
дючих ґрунтів і дуже сухий клі-
мат. 

— В Ізраїлі — світові технології 
вирощування овочів і фруктів, 
зернових культур, їх систематич-
ний захист від бур’янів та шкідни-
ків, найсучасніша система очист-
ки прісної води, цілеспрямоване 
господарське освоєння пустель, 
земель, більш-менш придатних 

для вирощування сільгоспкуль-
тур, — ділиться враженнями  
директор ПП “Агрофірма “Медо-
бори” Володимир Крупніцький. — 
Система сільськогосподарського 
сектора і тих, хто безпосередньо 
займається виробництвом про-
дуктів харчування, цікава і дещо 
нагадує нашу. Селяни 
об’єднуються у кібуци та мошви 
(як наші сільгоспкооперативи), 
здають свої земельні паї і за це 
отримують відповідну оплату. 
Другий аспект господарки — ко-
муни, де всі рівні у правах та 
обов’язках, де однакова зарплата 
від президента до охоронця по-
лів. Держава вміло балансує, ви-
користовує економічні й фінансо-
ві важелі, допомагає з реалізаці-
єю сільгосппродукції. В Ізраїлі 
загальна площа посівів складає 
440 тис. га, — менше, ніж на За-
хідній Україні. З них зрошуваль-
них гектарів — 225 тисяч. Агро-
сектор споживає 60-72% води, 
адже на 60% території країни 
можна займатися агровиробни-
цтвом тільки за умов цілорічного 
штучного поливу.

Українські аграрії відвідали кібу-
ци Афікім та Гева, де утримують, 
відповідно, 400 і 350 дійних корів, та 
побували на інноваційній органічній 
фермі з вирощування овочів. Зау-
важимо, що найперший в Ізраїлі кі-
буц “Дганія” заснували двоє дівчат і 
десять хлопців із Росії, Білорусі та 
України. Вони оселилися на східно-
му березі Йордану 1910 року. З 
цього місця по суті почалася роз-
будова кібуцу, тут виник і весь кі-
буцний рух. Нині в 270 кібуцах Із-
раїлю живе близько 2,2% населен-
ня країни. 

— Ізраїльські кібуци дещо нага-
дують радянські колгоспи, — розпо-
відає  директор ТОВ “Дружба” На-
таля Янкевич. — Вся власність на-
лежить громаді. Спільнота забез-

печує людину всім необхідним: 
житлом, їжею, медициною, освітою. 
Діти відвідують дитячі садки, навча-
ються у школах. До речі, у їдальні 
мешканці кібуцу харчуються безко-
штовно. На території кібуцу, у яко-
му, для прикладу, мешкає 600 лю-
дей, є автопарк на 50-100 автомо-
білів. Кожен, хто має посвідчення 
водія, може у будь-який час орен-
дувати транспорт. Жінки, літні люди 
пересуваються територією кібуцу 
на триколісних скутерах. У кібуцах, 
які відвідала українська делегація, 
мешкає 500-600 людей. Переважно 
— пенсіонери. Молодь у кібуцах, як 
і в українських селах, не затриму-
ється — виїжджає у міста. 

Середньорічний 
надій — 12 тисяч 

літрів
Члени кібуцу займаються різни-

ми видами діяльності. Поширеним 
є молочне скотарство. “Корівники 
на фермах мають такий вигляд: 
відкриті з усіх боків, безприв’язне 
утримання, відсутні бокси, корови 
ходять і сплять на власних випо-
рожненнях, — розповідає Наталя 
Янкевич. — Таку “підстилку” роз-
пушують культиватором 2 рази на 
день: під дією сонця вона підсихає. 
Кормові столи на фермах ніколи не 
бувають порожніми. Їх наповнюють 
у будь-яку пору доби. Молочне 
стадо в Ізраїлі – високодійне. При-
міром, на молочній фермі у кібуці 
Афікім, де утримують 400 корів, 
середньорічний надій становить 
11700 літрів. На молочних фермах 
працює небагато людей. Там, де 
ми побували, — три працівники. До 
речі, заробітна плата у людей, які 
трудяться у кібуцах, — однакова. 
Незалежно, чи то керівник, чи зви-
чайні робітники.

Нашим господарникам сподо-
балася організація роботи фер-
мерських господарств в Ізраїлі, 
зокрема, кормові центри – підпри-
ємства, які створює група ферме-
рів для того, щоб забезпечити 
господарства кормовою базою. Є 
кібуци, які займаються суто кор-
мовиробництвом. Вони укладають 
договори з молочними фермами і 
постачають їм у зазначений тер-
мін корми. 

Аграрії з України відвідали інно-
ваційну органічну ферму з виро-
щування овочів закритого і відкри-
того ґрунтів. Зокрема, побували у 
теплиці, де вирощують помідори. 
Незважаючи на те, що теплиця 
знаходиться у пустелі, господарі 
щороку отримують високі врожаї 
овочів.

— В ізраїльських кібуцах по-
особливому борються зі шкідни-
ками ґрунтів, — зауважує Наталя 
Янкевич. — Якщо у нас для цього 
використовують отруту, то в Ізраї-
лі — сов. Для цього зводять їм 
будиночки. Після завершення се-
зону птахи відлітають, поверта-
ються через рік ще з кількома со-
вами.

Щастя, яке не 
передати словами
Після того, як українські аграрії 

ознайомилися з досвідом госпо-
дарювання ізраїльських колег, во-
ни здійснили паломництво Свя-
тою Землею.

— Не вистачає слів, щоб пере-
дати ту радість, яку ми відчули під 
час подорожі святими місцями, — 
не стримує своїх емоцій Наталя 
Янкевич. — Вифлеєм, Назарет, 
древній Єрусалим, скорботний 
шлях “Віа де ла Роса”, Голгофа, 
Камінь Помазання, Гроб Господ-
ній та кожна зі святинь, які ми від-
відали, закарбувалися в наших 
душах і серцях. Я надзвичайно 
щаслива, що удостоїлась Божої 
благодаті побувати у святая свя-
тих Християнства – Єрусалимі. 
Пройтися Скорботною дорого 
Спасителя, помолитися біля міс-
ця, де Христос зазнав тортур і 
був розп’ятий за нас, грішних, 
припасти обличчям до Каменя 
Помазання. Це щастя не переда-
ти словами. Його просто треба 
відчути.

До Ізраїлю за досвідом  
і Божим благословенням

У 2012 р. на переробні підпри-
ємства Тернопільської області на-
дійшло 208,7 тис. т молока (на 
11% більше, ніж у 2011 р.); худоби 
та птиці – 17,9 тис. т (87% порів-
няно з 2011 р.). 

У 2012 р. переробники області 
пропонували в середньому за тон-
ну живої ваги великої рогатої ху-
доби – 14,6 тис. грн., свиней – 
15,9 тис. грн.; молоко закуповува-
ли по 2,1 тис. грн. Проти 2011 р. 

закупівельна ціна худоби та птиці 
зросла майже на 7%, молока зни-
зилась на 17%. Середні закупі-
вельні ціни на тваринницьку сиро-
вину в області близькі до цін, які 
склалися в Україні загалом. Од-
нак, в окремих регіонах закупі-

вельні ціни значно відрізняються. 
У 2012 р. найвищою на велику ро-
гату худобу закупівельна ціна була 
саме в Тернопільській області, 
найнижчою — в переробних під-
приємствах Черкаської і Дніпро-
петровської областей (11,1 тис. 

грн. за тонну). Свині найдорожче 
закуповували в Чернігівській (17,1 
тис. грн. за тонну), найдешевше 
– в Миколаївській (11,7 тис. грн. 
за тонну) областях.

Молочну сировину переробні 
підприємства закуповують у гос-

подарствах населення набагато 
дешевшою, ніж в агроформуван-
нях, що пояснюється різницею в 
сортності молока. Зокрема, на 
Тернопільщині за тонну молока в 
2012 р. сільськогосподарським 
підприємствам платили по 2,6 тис. 
грн., селянським господарствам 
– у середньому по 1,7 тис. грн.  
Головне управління статистики 

в Тернопільській області.

Закупівельні ціни  
на тваринницьку сировину

Статистика ●

Директор ТОВ “Дружба” Наталя Янкевич та директор ПП  
“Агрофірма “Медобори” Володимир Крупніцький, інші паломники 
у печері, де народився Ісус Христос. Над печерою зараз височіє 

храм Різдва Христового — найдревніший храм Палестини.

www.lanclaas.com.ua

Директор ТОВ “Дружба” Наталя Янкевич у теплиці, 
яка знаходиться у пустелі Негев.  

Тут вирощують екологічно чисті овочі.

Українська делегація на горі Масада в Ізраїлі.
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Це важливо ●Традиції ●

До джерел ●

Катя ГРИМАК, 
учениця 7 класу Білецької 

ЗОШ І-ІІ ст.

Після тривалої зими і тріс-
кучих морозів з особливою 
радістю чекають на прихід 
весни. 

На Стрітення зима, яка в на-
родній уяві постає старою ба-

бою, вперше зустрічається з вес-
ною — гарною, рум’яною дівчи-
ною.

Вже стало традицією у Білець-
кій ЗОШ І-ІІ ст. відзначати зустріч 
зими і весни. Під час свята його 
учасники водили хороводи, спі-
вали пісні, які прославляли зем-
лю, природу, що прокидається 
від зимового сну, виступили у 
ролях Зими, Весни, різних тва-

рин. Виховний захід дав можли-
вість учням реалізувати себе у 
тій чи іншій ролі, долучитися до 
збереження традицій наших 
батьків. 

Це пишне дійство учням  
Білецької школи допомогли про-
вести педагоги Ольга Олексіївна 
Коломацька та Ольга Ярославів-
на Бердій, а гарними костюмами 
школярів забезпечили батьки.

Учитель музики Ольга Ярославівна Бердій з учнями 5-7 класів Білецької ЗОШ І-ІІ ст.

Стрітення, або Громниці

Камінь, що 
котиться, мохом  

не поростає
Не нарікай на нужду, нещастя і 

невдачі. Це твої найкращі вчителі. 
Я помічав, що в таборах, де було 
голодно і холодно, молитовні лю-
ди чулися здоровими і міцними 
духом.

Будьте як вода. Нема перепон 
— вона тече. Гребля — вода зупи-
нилася. Прорвалася гребля — 
знову потече. У круглому посуді 
вона кругла, у чотиригранному — 
чотиригранна. Тому вона й най-
сильніша. І дерево живе доти, 
доки гнеться. Будь і ти гнучким і 
м’яким. І тілом, і душею.

Приймай усе, що випадає тобі 
на долю, як хворі приймають ліки. 
Уздоровлення тіла — ось смисл 
цих ліків. Приймай смиренно все, 
що з тобою стається, навіть най-
гірше, бо смислом гірких при-
кростей є духовне здоров’я і ці-
лісність життя.

Не бійся смертного часу. Це ж 
тільки поклик від земної юдолі. І 
ти завжди мусиш бути готовий 
віддати Богу те, що від нього 
отримав.

Більше рухайся. Камінь, що ко-
титься, мохом не поростає. Кло-
поти нас тримають на землі. Не 
ухиляйся від них, але й не дай їм 
панувати над тобою. Ніколи не 
бійся починати і вивчати нове  

діло — і обновишся сам. Але ру-
хайся зі смислом.

Ми дивуємося, чому так легко 
плаває риба у товщі води... Чому 
так легко літає, майже не махаю-
чи крильми, птах у повітрі... Чому 
такий спритний кріт у твердій 
землі... Тому що вони знають свій 
ритм — чергування сили і спокою. 
Усе життя цьому треба вчитися й 
нам, усвідомлено вслухаючись у 
кожну клітинку — чого вона хоче. 
А найкраще це робити при ходінні 
пішки. Навчишся володіти своїм 
ритмом — і будеш, як риба у воді, 
як птиця в небі. І все задумане 
здійсниться, а життя буде лег-
ким.

Відвідуй церкву, допомагай 
людям, відвідуй знайомих, не за-
бувай про родичів, мандруй пішки 
околицями, читай щодня мудрі 
книги, сам записуй думки... Як 
ревний чернець завжди перебу-
ває в молитовному стані, так і ти 
перебувай у стані пізнання.

Я ніколи не був на курорті, 
жодну неділю не пролежав. Мій 
відпочинок — це зміна занять. Не-
рви відпочивають, коли трудяться 
руки. Тіло відновлює сили, коли 
працює голова.

Мене питають молоді: “Діду, 
не набридло вам стільки жити?” 
— “Ні, це не моя жура. Але мені 
однаково, чи проживу я 100 днів, 
чи 100 років. Я однаково проживу 
їх у тихій радості, вгадуючи кож-

ної хвилини, що від мене чекає 
Бог. Я дивлюся на світ Його очи-
ма, Його вухами слухаю”.

Пити чи не пити?
Слов’яни взагалі слабі і потяж-

ливі до пиття, хоча воно прийшло 
до нас на тисячу років пізніше, 
ніж до азійських і південних на-
родів.

Пити спиртне в малій мірі мож-
на, але користі з цього ніякої. А 
втрат і клопоту може бути багато. 
Найрозумніше чинить той, який 
майже не п’є. Найгірше чинить 
той, що п’є рідко, але багато вод-
ночас. Великі дози спиртного 
руйнують.

Якщо пити, то що? Горілка 
збуджує кров, туманить розум і 
відбирає сили. Пиво в’ялить мо-
зок і довго бродить у тілі. Вино в 
невеликій кількості звеселяє сер-
це і гріє тіло.

Спиртне до 12 години — на 
ганьбу. Після 20-ї — на шкоду. До 
30 років краще не пити взагалі. У 
похилому віці з розумом можна 
дозволяти собі погарчик. Багато 
моїх ровесників кажуть, що це їм 
радше на хосен, ніж на шкоду. 
Кожен тут сам собі газда.

Якщо куриш, кинь одразу й на-
завжди! Це буде першою вели-
кою перемогою твоєю. За нею, 
побачиш, будуть інші. Бо найбіль-
ші і найрадісніші перемоги — над 
собою.

“Многії літа, благії літа”
Заповіді 104-річного  

карпатського мудреця Андрія Ворона

Просто й ефективно ●

Для вирощування розсади 
потрібна ґрунтосуміш без збуд-
ників хвороб та шкідників. Тому 
попередньо її знезаражуйте.

Найпростіший метод — про-
морожування. Заготовлений з 
осені матеріал слід тривалий 
час витримувати при мінусовій 
температурі. Таким чином за-
гинуть усі небезпечні бактерії. 
Лише за тиждень перед сівбою 
субстрат внесіть до теплого 

приміщення, щоб відтанув.
Не менш дієва термічна об-

робка. Окремі господарі прожа-
рюють ґрунтосуміш в духовці, 
на листі бляхи. Однак тоді за-
гинуть і корисні мікроорганіз-
ми.

Значно краще робити це за 
допомогою пропарювання. Не-
значну кількість землі насипте у 
старий друшляк, дно якого за-
стеліть кількома шарами марлі. 

Протягом 30 хвилин тримайте 
друшляк над каструлею з окро-
пом.

Якщо ґрунту багато, то для 
оздоровлення знадобиться бі-
дон. Сюди налийте 3-4 літри 
води та покладіть дві цеглини. 
Розмістивши зверху металеву 
сітку, насипте суміші. Накритий 
посуд треба поставити на ма-
лий вогонь. Через 3-4 години 
отримаєте готовий субстрат.

Ґрунт знезаражують морозом і парою

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ.

Погодьтесь, що за якістю та 
контролем саме продуктів 
харчування як вітчизняного, 
так і імпортного виробництва 
нині мало хто стежить. Хоча 
у світі існує до десятка 
служб, на які законом покла-
дено обов’язки бути на сто-
рожі людського здоров’я і 
продовольчої безпеки. 

Ефективну роботу у зимовий 
час продемонструвала ветеринар-
на міліція Тернопільської області, 
про це зазначив начальник відділу 
ветеринарної міліції Тернопіль-
ської області, підполковник  
Богдан Табака. З початку року за 
порушення ветеринарно-
санітарних норм до адміністратив-
ної відповідальності притягнуто 
понад 20 осіб. З обігу на продо-
вольчих ринках та крамницях пра-
цівники ветеринарної міліції вилу-
чили понад півтонни неякісної та 
небезпечної для вживання люди-
ною продукції, якою торгували без 
супровідних документів, ветсандо-
відок тощо. 

Припинено діяльність підпіль-
ного цеху, де його працівники за-
ймалися виробництвом продуктів 
харчування без ліцензії, відповід-
них документів і дозволів. Його 
діяльність не була погоджена з 
жодною з контролюючих служб, 
внаслідок чого, звісно, не здій-
снювався контроль за безпечніс-
тю та якістю продукції. Незакон-
ний бізнес організував приватний 
підприємець із Тернополя. У цеху 
працювало четверо людей. Двоє 
із них були працевлаштовані офі-
ційно, на інших працівників влас-
ник підприємства не зміг надати 
ані трудових угод, ані санітарних 
книжок. Приміщення, в якому роз-
ташовувався цех, не відповідало 
вимогам ветеринарно-санітарного 
законодавства. Аби “не світитися” 
на Тернопільщині, м’ясну продук-

цію постачали на ринки Хмельнич-
чини та Рівненщини. Асортимент 
виготовлених м’ясних виробів був 
різноманітний — ковбаси, печінко-
ві па-штети, копчені кури, м’ясні 
хлібці.

Як розповів начальник відділу 
ветеринарної міліції Тернопіль-
ської області Богдан Табака, під 
час перевірки у цеху міліціонери 
вилучили понад 350 кілограмів 
м’ясної продукції на загальну суму 
8,5 тисячі гривень. Приписом ве-
теринарної міліції роботу цеху зу-
пинено, м’ясну продукцію та сиро-
вину вилучено з обігу та утилізо-
вано на Тернопільському ветсан-
заводі.

— Ветеринарною міліцією роз-
роблений та діє комплексний план 
щодо забезпечення продовольчої 
безпеки в Україні. Сьогодні фіксу-
ємо багато порушень під час пе-
ревірок, рейдів, контрольних за-
купок. Як свідчить практика, на 
50% перевірених об’єктів налаго-
джений контроль, решта не до-
тримуються закону та ветеринарно-
санітарних вимог на переробних 
підприємствах. Тож відділ ветери-
нарної міліції Тернопільської об-
ласті спільно з фахівцями ветери-
нарної медицини працює над ви-
правленням цієї ситуації, — зазна-
чив Богдан Табака.

Проте, перевіряючи навіть про-
дукцію з прилавків, переконуєшся, 
що виробники не дотримуються 
нормативних вимог і технології ви-
робництва м’ясо-молочної про-
дукції, яку відносять до продукції з 
високим рівнем ризику. Перевірки 
та рейди щодо виявлення неякіс-
них продуктів харчування тривати-
муть. Варто нагадати, що торік 
працівники ветеринарної міліції 
Тернопільської області вилучили 
майже 40 тонн неякісної продукції 
загальною вартістю 729 тис. грн. 
Стягнуто адміністративний штраф 
у розмірі 24 тис. грн. До адміні-
стративної відповідальності при-
тягнуто 254 особи.

Дещо про контроль 
якості продуктів 

харчування

Цікаво ●

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ.

Змагання за найоригіналь-
ніший пам’ятник українські 
міста і села розпочали по-
рівняно недавно. Впродовж 
останніх кількох років в 
Україні з’явилися оригіналь-
ні “монументи”, які 21 рік 
тому неможливо було уяви-
ти. Як-от, скажімо, пам’ятник 
галушці у Полтаві, який від-
крили у 2006 році, мону-
мент “вічній годувальниці 
українського народу” — сви-
ні, а також стратегічному 
продукту — салу у місті Ром-
ни Сумської області, 
пам’ятник знаменитому ні-
жинському огірку в м. Ні-
жин Чернігівської області.

У курортному раю — місті 
Бердянськ Запорізької області, 
окрім бронзових Остапа Бенде-
ра і Шури Балаганової, можна 
зустріти дві фігури трудівників, 
що пораються на городі. Так ви-
рішили увіковічнити місцевих 
селекціонерів, які вивели осо-
бливий сорт помідорів. А ще у 
приморському місті є пам’ятник 
бичку — ця маленька рибка ста-
ла не тільки символом міста, а й 
рятівником його мешканців у 
часи воєн та голодоморів.

У Дніпропетровську споруди-
ли двометровий монумент най-

злішому ворогові українських 
селян — колорадському жуку. А 
у Львові встановили пам’ятник 
усмішці. Що він конкретно зо-
бражає, важко сказати, але 
усміхнутися хочеться.

І, вочевидь, щоб Тернопіль 
не пас задніх у цьому рейтингу, 
тут відкрили декілька цікавих і 
оригінальних пам’ятників. Се-
ред них на бульварі Шевченка 
поблизу обласного управління 
культури — пам’ятник бджолі, 
цій Божій комасі, бо нема у сві-
ті жодної істоти, яка б так само, 
як бджола, приносила людям 
стільки добра. А поблизу готе-
лю “Тернопіль” жителів міста та 
гостей зустрічає лелека — сим-
вол щастя. Цілий каскад оригі-
нальних металевих відзнак є 
біля торговельного комплексу 
“Атріум”. Це й щасливий два-
надцятий стілець, і усміхнене 
обличчя сантехніка з ключем, 
що виглядає з колодязя, й 
калоша-самохід.

На території Марійського ду-
ховного центру в с. Зарваниця 
Теребовлянського району не-
вдовзі постане пам’ятник укра-
їнським заробітчанам. А залі-
щицька громада виступила з 
ініціативою встановити у центрі 
міста пам’ятник помідору, моти-
вуючи це тим, що мешканці За-
хідної України знають цей край 
як “помідорну столицю”.

Помідор на п’єдесталі

Посів озимих культур
Під урожай 2013 р. у Тернопільській області всіма категоріями 

господарств посіяно 272,9 тис. га озимих культур на зерно та зе-
лений корм. У структурі посівних площ озимих зернових частка 
пшениці складає 90,8%, ячменю – 8,2%, жита – 1,0%. Сільськогос-
подарські підприємства засіяли озиминою 222,8 тис. га. Зокрема, 
ними посіяно 162,1 тис. га зернових культур та 60,3 тис. га ріпаку 
на зерно. 

Головне управління статистики в Тернопільській області.
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ут-1
06.00 “Доброго ранку, 
     Україно!”
06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.20 Рецепти здоров’я.
07.15 Огляд преси.
07.45 Кiножурнал “Хочу 
        все знати”.
08.15 Х/ф “Чаклунка”.
09.05, 21.00 Пiдсумки дня.
09.20, 20.55 Офiцiйна 
        хронiка.
09.25 Д/ф “Раїса
          Недашкiвська”.
10.15 Т/с “Маруся.
          Повернення”.
11.45 “Надвечiр’я”.
12.25 Star-шоу.
14.35 Концерт “Мелодiя 
       двох сердець”. 
17.10 Концерт 
       А. Демиденка.
21.10 Концерт “Тобi, єдинiй”.
22.55 Трiйка, Кено, 
       Секунда удачi.
23.05 Смiх з доставкою 
        додому.
00.30 Конкурс “Мiс-блонд 
        України”. 

Канал “1+1”
06.15 Мелодрама
       “Спадкоємиця”.
08.10 Мелодрама “Вокзал 
       для двох”.
11.10 Т/с “Величне 
        столiття. Роксолана-2”.
13.10 Х/ф “Титанiк”.
17.10 Х/ф “Артист”.
19.30 “ТСН”.
20.05 “Вечiрнiй квартал. 
        8 березня”.
22.00 Комедiя “Чого 
         хочуть жiнки”.
00.45 Мелодрама 
      “Найкращий друг”. (2).

Iнтер
06.25 Т/с “Найщасливiша”.
09.50 “Концерт Олени Ваєнги”.
12.05 Т/с “Салямi”.
16.00 Концерт “Тобi єдинiй”.
18.00, 20.30 Концерт 
       “8 березня 
       у Великому мiстi”.
20.00 “Подробицi”.
22.35 Х/ф “8 перших
        побачень”.
00.40 Концерт “Золотi
         хiти ХХ столiття”.

ICTV
06.05 Т/с “Таксi”.
06.30 Т/с “Леся+Рома”.
07.05, 16.40 Т/с “Вулицi 
        розбитих лiхтарiв”.
08.10 Х/ф “Тутсi”.
10.45 Х/ф “За бортом”.
13.05, 21.10 Т/с “Прокурорська
         перевiрка”.
14.15, 19.00 Т/с “Пристрастi 
        за Чапаєм”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.45 Х/ф “Посейдон”. (2).

стб
05.25 “Чужi помилки. 
         Заборонена любов”.
06.10 Х/ф “Приборкувачка
          тигрiв”.
07.55 Х/ф “Найпривабливiша
        i найсимпатичнiша”.
09.40 Х/ф “Зiта i Гiта”.
12.45, 0.20 Х/ф “Бiнго-Бонго”.
14.55 Х/ф “Приборкання
         норовливого”.
17.00 Х/ф “Москва сльозам
         не вiрить”.
20.00 “Холостяк-3”.
23.15 “Як вийти замiж 
        з А. Чеховою”.

новий канал
07.30 Х/ф
        “Джинси-талiсман-2”.
09.25 Х/ф “Пожежний пес”.
11.30 Х/ф “Генiальнi
        немовлята”.
13.30 Х/ф “Деннiс-мучитель”.
15.30 Х/ф “Деннiс-мучитель-2”.
17.10 Х/ф “Миттєвостi 
        Нью-Йорка”.
19.00 Х/ф “Секс 
         у великому мiстi”.
22.00 Х/ф “Секс 
         у великому мiстi-2”.
01.00 Х/ф “Зак i Мiрi 
        знiмають порно”. (3).

трК «україна»
06.00 Т/с “Умови контракту”.
07.00, 19.00 Подiї.
07.20 “Ранок з “Україною”.
09.10 Х/ф “Жiноча iнтуїцiя-2”.
12.00 Концерт “Усi зiрки 
        для коханих”.
14.00 Т/с “Умови контракту”.
18.00 Т/с “Умови
         контракту-2”.
22.10 Х/ф “Люблю. 
         9 березня”.
23.50 Х/ф “Так, можливо”. (2).

К1
06.00 “Ранок на К1”.
07.30 М/ф.
08.45 “Три сестри”.
09.45, 22.15 Т/с “Вiд любовi 
        до кохання”.
18.00 “Звана вечеря”.
19.00 “КВК”.
21.20 “Розсмiши
        комiка”.

нтн
06.30 Х/ф “Рiдня”.
08.05 Х/ф “Максим 
         Перепелиця”.
09.45 Х/ф “Весiлля 
        в Малинiвцi”.
11.20 Т/с “Серця трьох”.
16.30 Т/с “Лектор”.
00.00 Х/ф “Секс на
       виживання”. (3).

тет
06.00, 9.00 Приколи 
        на перервi.
06.05 Т/с “Всi жiнки —
         вiдьми”.
07.00 Байдикiвка.
07.30, 8.25 М/с 
         “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
09.40 Королева балу-2.
18.35 Х/ф “Красуня”. (2).
21.00 Вiталька. 
        8 Березня.
21.30 Вiталька-2.
22.00 Велика рiзниця.
23.00 Т/с “Секс i мiсто”. (2).

перший канал 
(україна)

06.00, 10.00, 12.00 Новини.
06.10 Комедiя “Весiлля
          з приданим”.
08.00 Х/ф “Жiнки”.
10.10 Комедiя “Гусарська 
         балада”.
12.15 Х/ф “Весна 
        на Зарiчнiй вулицi”.
14.00 Комедiя “Самотнiм 
      надається гуртожиток”.
15.40 Комедiя

  “Найпривабливiша 
    i найсимпатичнiша”.
17.20 “Вгадай 
         мелодiю”.
17.55 Комедiя “Службовий
         роман”.
21.00 “Час”.
21.20 Х/ф “Мами”.
23.15 “Найкращий 
    день”. Ювiлейний
     концерт Г. Лепса.

Інтб
07.00, 7.45, 8.45, 16.00 
       Мультсалон.
07.15, 8.15 Новини, новини 
       з павутини, хронограф.
09.00 Український хіт.
09.30 Бізнес 
        за правилами.
10.00 Новини, новини 
    з павутини, хронограф, 
       телебіржа.
10.30 Арт-Терія.
11.00 За і проти.
11.50, 13.50, 15.50, 
    16.30, 17.30, 19.20, 20.00,
   21.20, 22.50 Український хіт.
11.20 Кава з «вершками».
12.00 Чому? Що? Де?
13.00, 15.00, 17.00 Новини,
    новини з павутини, 
      хронограф, телебіржа.
13.30 Східні танці.
15.30 Срібний струмок.
18.00 Українські
         традиції.
18.30, 20.30, 22.00, 23.30 
   Новини, новини з павутини, 
    хронограф, телебіржа.
19.00 Феєрія мандрів.
19.30 Життя-буття.
21.00 Мій лицарський 
        хрест.
22.30 Слід.
00.00 Електростанція.

Enter-фiльм
07.55 Х/ф “Зеленi 
        ланцюжки”.
09.40 Х/ф “Чарiвна 
        лампа Аладiна”.
11.10 Х/ф “Даурiя”.
14.20, 20.10 Т/с
      “Олександрiвський сад”.
16.30 Х/ф “Порох”.
18.15 Х/ф “Генерал”.
22.20 Х/ф “Калiфорнiя”.
00.20 Х/ф “Пiвнiчна чистка”.

ут-1
06.10 Смiх з доставкою 
          додому.
07.40 Д/ф “I. Муравйова”.
08.30 Панянка i кулiнар.
09.05 Школа юного 
       суперагента.
09.25 Х/ф “Бiлий 
       Бiм Чорне вухо”.
12.35 В гостях 
       у Д. Гордона.
13.25 Золотий гусак.
14.00 Бiатлон. Кубок 
    свiту. Спринт (чол.)
15.25 “Крила мрiй моїх”.
        Iво Бобул.
16.55 Бiатлон. Кубок 
       свiту. Спринт (жiн.)
18.20 Концерт до 
     Дня соборностi України.
19.40 Шевченкiвський вечiр.
20.50 Мегалот.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Без цензури.
21.55 Кабмiн: подiя тижня.
22.05 Українська пiсня.
22.50 Суперлото, Трiйка, 
        Кено.
23.05 Ера здоров’я.
23.30 Кiно в деталях.

Канал “1+1”
06.00 “Ремонт +”.
06.15 Мелодрама 
  “Як уполювати мiльйонера”.
08.00 “Свiтське життя”.
09.00 “Хто там?”
10.10, 10.35 М/с “Чiп 
      i Дейл”.
11.00 “Свiт навиворiт-4:
        В’єтнам”.
12.15 “Що? Де? Коли?
        Зiрковi вiйни”.
13.40 Комедiя “Чого 
       хочуть жiнки”.
16.30 “Вечiрнiй квартал. 
         8 березня”.
18.30 “Розсмiши комiка-2”.
19.30 “ТСН”.
20.00 “8 березня 
        у великому мiстi”.
22.10 Х/ф “Джунглi”.
00.00 Комедiя “У джазi 

        тiльки дiвчата”.

Iнтер
05.45 Х/ф “Казка про 
         жiнку i чоловiка”.
07.20 Х/ф “Формула 
        кохання”.
09.00 “Орел i решка”.
10.00 “Смачне побачення”.
10.55 Концерт “8 березня 
       у Великому мiстi”.
14.10 Т/с “Биття серця”.
18.00 “Юрмала”.
20.00 “Подробицi”.
20.25 “Юрмала-2012”.
22.25 Х/ф “Мами”.
00.35 Т/с “Салямi”.

ICTV
05.50 Козирне життя.
06.25 Х/ф “Тутсi”.
08.45 Мульт особи.
09.05 Зiрка YouTube.
09.45 Дача.
10.55 Квартирне питання.
11.55 Дивитися всiм!
13.00 За кермом.
13.25, 19.00 Т/с “Хiромант”.
18.45 Факти. Вечiр.
00.00 Х/ф “Посейдон”. (2).

стб
06.15 Х/ф “Не можу сказати 
       “прощавай”.
07.50 “Караоке на майданi”.
08.45 “Їмо вдома”.
09.50 “Хата на тата”.
11.40 “Холостяк-3”.
14.55 “Як вийти замiж 
         з А. Чеховою”.
16.00 Х/ф “Москва
       сльозам не вiрить”.
19.00 “Україна 
       має талант!-5”.
22.00 “Слiдство ведуть 
         екстрасенси”.
01.50 “Детектор брехнi-3”.

новий канал
06.40 Новий погляд.
09.00 М/с “Роги i 
        копита: повернення”.

09.35 М/с “Пiнгвiни
       з Мадагаскару”.
10.00 Ревiзор-2.
11.40 Уральськi пельменi.
13.20 Люди ХЕ.
14.00 Нереальна iсторiя.
14.40 Т/с “Татусевi дочки”.
15.05 Х/ф “Миттєвостi 
        Нью-Йорка”.
17.00 Х/ф “Секс у
         великому мiстi”.
20.00 Х/ф “Блондинка
        в законi”.
22.00 Хто зверху-2.
23.55 Спортрепортер.
00.00 Х/ф “Престиж”. (2).

трК «україна»
06.00 Срiбний апельсин.
07.00, 19.00 Подiї.
07.10 Х/ф “Бетховен-5”.
09.00 Т/с “Iнтерни”.
10.00 Таємницi зiрок.
11.00 Кращий кухар 
       на селi.
12.00 Т/с “Дорожнiй
          патруль”.
14.00 Т/с “Умови 
         контракту-2”.
22.30 Т/с “Закоханий 
         агент”. (2).

К1
06.00 “Ранок на К1”.
07.30 М/ф.
09.00 М/с “Казки 
  Ганса Хрiстiана 
    Андерсена”.
10.00 М/ф “Горбань 
        з Нотр-Даму”.
11.30 Х/ф “Iдеальна
        iграшка”.
13.20 “Подаруй собi життя”.
14.30 Х/ф “М + Ж”.
16.10, 18.00 “Розсмiши
           комiка”.
17.00 “Лямур Тужур”.
19.00 “КВК”.
21.40 Т/с “Надприродне”.
             (2).
00.10 Х/ф “Хлопчик
       у дiвчинцi”. (2).

нтн
06.00 Х/ф “Весiлля
        в Малинiвцi”.
07.30 Х/ф “Полонений”.
08.55 Т/с “Лектор”.
16.00 Т/с “Iнкасатори”.
00.00 Х/ф “Мiстер Бонс”.

тет
06.00 “Ералаш”.
07.15 М/с “Лунтiк”.
07.40 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.35 Байдикiвка.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.25 М/с 
      “Даша-дослiдниця”.
10.00 М/с “Лiло i Стiч”.
11.00 Т/с “Моя 
         прекрасна няня”.
13.10 Т/с “Половинки”.
14.50, 20.50 Вiталька. 
       8 Березня.
15.35 М/ф “Попелюшка-2:
        мрiї здiйснюються”.
16.55 Х/ф “Попелюшка”.
18.40 Х/ф “Пропозицiя”.
21.20 Вiталька-2.
22.20 Що якщо?
23.00 Т/с “Секс
         i мiсто”. (2).

перший канал 
(україна)

06.00, 10.00, 12.00, 
        18.00 Новини.
06.25 Х/ф “Тривай, 
        тривай, чарiвнiсть...”
07.55 “Грай, гармонь
            улюблена!”
08.40 “Смiховинки. 
        Новi пригоди”.
08.50 “Розумницi 
         i розумники”.
09.40 “Слово пастиря”.
10.15 “Смак”.
10.55 “Андрiй Миронов
         i його жiнки”.
12.15 Х/ф “Небеснi
         ластiвки”.
15.00 Комедiя 

        “Службовий роман”.
18.15 “Любов очима жiнок”.
19.15 Комедiя “Чоловiк 
        з гарантiєю”.
21.00 “Час”.
21.20 “Сьогоднi увечерi”.
22.55 Концерт “А-Студiо”.

Інтб
07.00, 10.00, Хронограф, 
     погода, гороскоп.
07.10 Східні танці.
07.30, 8.30, 9.30, 13.50,
     15.00, 16.30, 
    18.50, 19.30, 21.20,
     23.30 Український хіт.
07.50, 10.10 Мультсалон.
09.00 Мій лицарський хрест.
11.00 Телевітамінки.
11.30 За і проти.
12.30, 19.00 Кава з
        «вершками».
13.00, 17.20, 21.50 Погода, 
   гороскоп, хронограф, 
     телебіржа.
13.10 Бізнес за правилами.
14.00, 22.00 Арт-Терія.
14.30 Феєрія мандрів.
16.00 Життя-буття.
16.50 Слід.
17.00, 21.30 Новини
      з павутини (тижневик).
17.30 Спільна правда.
18.30 Українські традиції.
20.00 Концертний зал.
21.00 Срібний струмок.
22.30 Спільна правда.
00.00 Клуб’ОК.

Enter-фiльм
08.55 Х/ф “Життя
     i незвичайнi
    пригоди Робiнзона
       Крузо”.
10.00 Х/ф “Жандарм 
     на вiдпочинку”.
11.45 Х/ф “Жандарм 
      одружується”.
13.20 Х/ф “Час вибрав нас”.
18.45 Х/ф “Порох”.
20.30 Х/ф “Генерал”.
22.25 Х/ф “Фортеця”.
00.05 Х/ф “Довга дорога
        до себе”.

номери телефонів бригад  
швидкої медичної допомоги 

тернопільського району:

баворів: 29-42-33, 8 (067) 354-73-64;
Великі бірки: 49-23-03, 8 (067) 354-73-67;

Великий Глибочок: 29-51-03, 8 (067) 354-73-
65; Мишковичі: 29-09-81, 8 (067) 208-52-92;  

тернопіль: 43-03-03, 8 (067) 354-73-69.

Банк речей
при Тернопільському районному територіальному центрі 

соціального обслуговування проводить збір одягу та 
взуття, придатного для користування.  

Всі речі роздадуть одиноким малозабезпеченим людям.  
звертатися за адресою: м. тернопіль,  

вул. М. Кривоноса, 10, тел. 53-81-12, 53-79-06.
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Програми місцевих телекаНалівTV-4
Понеділок, 4 березня
07.00, 16.10 Провінційні вісті.
07.35 Програма «Більше спорту».
07.50 Програма «Слід».
08.10 Вікно в Америку.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.15, 10.45 Ранковий фітнес.
09.30 Програма «Справжня ціна».
09.45 Програма «Про нас».
10.00 Т/с «Полюби ворога свого». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 Межа правди.
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Дорога на Січ». (1).
17.00 Програма «Мандрівник».
17.30 Програма «Гал-кліп».
18.00 Т/с «Полюби ворога свого». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Програма «Погляд зблизька».
20.30 ТНЕУ  калейдоскоп подій.
20.40 Дім книги.
21.00 Наші вітання.
21.30 Програма «Baby-boom».
22.35 Х/ф «Лінія смерті». (1).
00.15 Час-Tайм.
ттб
07.00 «Панорама подій».
07.30 «Урок… для батьків».
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Відверті діалоги».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Мамина школа».
12.30 «Пісні нашого краю».
12.45 «Дива почаївські».
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
13.25 «Плекайте мову».
13.30 «Словами малечі про цікаві речі».
13.45 «Пройди світ».
14.00 «Будьмо знайомі».
15.00 «Кіноісторії нашого часу».
15.30 «Звитяга».
16.15 «Чудесний канал».
16.40 «Юні експерти».
16.45 «До речі, про речі».
17.00 «Новини України».
17.15 «100 шедеврів».
17.30 «Соціальні грані».
18.00 «В об’єктиві ТТБ».
18.30 «Західний експрес».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30, 22.30 «Актуально».
19.45 «Храми Поділля».
20.00 «Просто неба».
20.15 «Будьте здорові».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Час реформ».
21.30 «Урок… для батьків».
22.45 «Гра долі».
23.00 Д/ф «Тарас Шевченко. «Заповіт».
23.35 «Маєток».
TV-4
вівторок, 5 березня
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Програма «Погляд зблизька».
08.00 Новітні впровадження в медицині.
08.20 ТНЕУ  калейдоскоп подій.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.15, 10.45 Ранковий фітнес.
09.30 Програма «Мандрівник».
10.00 Т/с «Полюби ворога свого». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 «Музичні делікатеси».
12.40 Програма «Відчиняй».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Дублерка». (1).
17.00 Програма «Ти зможеш».
17.15 «Рекламна кухня».
17.30 Програма «Про кіно».
18.00 Т/с «Полюби ворога свого». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Власна думка.
21.00 Наші вітання.
21.30 Особливий погляд на історію, сього-
дення і майбутнє Тернополя.

22.35 Х/ф «Смертельний поцілунок». (2).
00.15 Час-Tайм.
ттб
07.00, 13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
07.30 «Кіноісторії нашого часу».
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Будьте здорові».
10.30 «Час країни».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «В об’єктиві ТТБ».
12.15 «Соціальні грані».
12.45 «Гра долі».
13.25 «Плекайте мову».
13.30 «Забуті пісні».
13.45 «Новини України».
14.00 Д/ф «Тарас Шевченко. «Заповіт».
14.45 «100 шедеврів».
15.00 «Економічне коло».
16.15 «Хатинка Василинки».
17.00 «Новини України».
17.15 «Київський музей 
         російського мистецтва».
17.30 «До чистих джерел».
18.00 «Cтудмістечко».
18.15 «Пісні нашого краю».
18.30 «ПрофStyle».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.45 «Зона ризику».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Час реформ».
21.30 «Діловий ритм».
22.30 «Актуально».
22.45 «Гра долі».
23.00 Д/ф «Тарас Шевченко. «Заповіт».
23.40 «Довженківськими стежками».
TV-4
Cереда, 6 березня
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Власна думка.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.15, 10.45 Ранковий фітнес.
09.30 Програма «Автоакадемія».
10.00 Т/с «Полюби ворога свого». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 Програма «Гал-кліп».
12.40 Програма «Ти зможеш».
13.00 Ювілейний концерт гурту «Долг».
14.00 Х/ф «Все, чого вона хотіла». (1).
16.40 «Чарівний ключик».
17.00 Програма «Мандрівник».
17.30 Програма «Beby-boom».
18.00 Т/с «Полюби ворога свого». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Формула здоров’я».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Музичні делікатеси».
22.35 Х/ф «Слова на віконному склі». (2).
00.15 Час-Tайм.
ттб
07.00, 13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
07.30 «Удосвіта».
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Пісні нашого краю».
10.15 «Гра долі».
10.30 «Час країни».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 Д/ф «Тарас Шевченко. «Заповіт».
12.45 «Просто неба».
13.25 «Плекайте мову».
13.30 «Студмістечко».
13.45 «Новини України».
14.00 «Зона ризику».
15.00 «Удосвіта».
15.30 «Час змін».
16.15 «Чудесний канал».
16.40 «Іноземна для дітей».
17.00 «Новини України».
17.15 «Вінтаж».
17.30 «Після школи».
17.45 «У пошуках легенд».
18.00 «Думки вголос».
18.15 «Пісні нашого краю».
18.30 «Надія є».
18.45 «Пісня в дарунок».

19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30, 22.30 «Актуально».
19.45 «Дзеркало».
20.00 «Економічний інтерес».
20.15 «Випробуй на собі».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Час реформ».
21.30 «Енергоманія».
22.45 «Гра долі».
23.00 Д/ф «Тарас Шевченко. «Заповіт».
23.40 «Весела мозаїка «Хутірських музик».
TV-4
Четвер, 7 березня
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Формула здоров’я».
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.15, 10.45 Ранковий фітнес.
09.30 Програма «Мандрівник».
10.00 Т/с «Полюби ворога свого». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 Програма «Про кіно».
12.20 «Рекламна кухня».
12.35 Програма «Автоакадемія».
13.00 Ювілейний концерт гурту «Долг».
14.00 Х/ф «Охоронець брами». (1).
17.00 Програма «Мандрівник».
17.30 «Музичні делікатеси».
18.00 Т/с «Полюби ворога свого». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Знати більше.
21.00 Наші вітання.
21.30 Програма «Відчиняй».
22.35 Х/ф «Квартирант». (2).
00.15 Час-Tайм.
ттб
07.00, 13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
07.30 «Розмова без нотацій».
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Пісні нашого краю»
10.15 «Думки вголос».
10.30 «Час країни».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Після школи».
12.15 «Уряд на зв’язку з громадянами».
12.45 «Гра долі».
13.25 «Плекайте мову».
13.30 «Надія є».
13.45 «Новини України».
14.00 «Час реформ».
14.30 Д/ф «Тарас Шевченко. «Заповіт».
15.10 «Весела мозаїка «Хутірських музик».
15.30 «Фабрика ідей».
16.15 «Чудесний канал».
16.40 «Іноземна для дітей».
17.00 «Новини України».
17.15 «Юна зірка».
17.30 «Цікаво про чай та каву».
18.00 «Загублені у часі».
18.15 «Пісні нашого краю».
18.30 «Лесина любов».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30, 22.30 «Актуально».
19.45 «Що робити?»
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Час реформ».
21.30 «Розмова без нотацій».
22.45 «Гра долі».
23.00 Д/ф «Тарас Шевченко. «Заповіт».
23.40 «Весела мозаїка «Хутірських музик».
TV-4
П’ятниця, 8 березня
07.00 Провінційні вісті.
07.35 Знати більше.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.15, 10.45 Ранковий фітнес.
09.30 Програма «Мандрівник».
10.00 Т/с «Полюби ворога свого». (1).
11.00, 16.00 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 Програма «Гал-кліп».
12.40 Програма «Beby-boom».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Повернення Каліостро». (1).

17.00 Наші вітання.
17.30 Програма «Відчиняй».
18.00 Гурт «Цветы»  40 років.
19.00 Наші вітання.
20.00 ТНЕУ  калейдоскоп подій.
20.10 Програма «Погляд зблизька».
20.40 Програма «Індекс небезпеки».
21.00 Наші вітання.
21.30 Новітні впровадження в медицині.
21.40 Програма «Про кіно».
22.00 «Ексклюзив-2013».
22.35 Х/ф «Декілька любовних історій». 
(2).
00.15 Час-Tайм.
ттб
07.00 «Вісті ТТБ».
07.30 «Легенди Запоріжжя».
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Гра долі».
10.15 «Весела мозаїка «Хутірських музик».
10.30 «Час країни».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 Д/ф «Тарас Шевченко. «Заповіт».
12.45 «Загублені у часі».
13.00 «І свій шлях широкий».
13.25 «Плекайте мову».
13.30 «Пісні нашого краю».
13.45 «Новини України».
14.00 «Що робити?»
15.00 «Міське кільце».
15.30 «Повір у себе».
16.00 «Перший роман Булгакова».
16.15 «Чудесний канал».
16.40 «Іноземна для дітей».
17.00 «Новини України».
17.15 «Обери життя».
17.30 «Сяйво віри».
18.00 «Жива традиція».
18.15 «Пісні нашого краю».
18.30 «Назбиране».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00 «Т. Шевченко. Надії».
19.30, 22.30 «Актуально».
19.45 «Західний експрес».
20.00 Д/ф «Художник Катерина Білокур».
20.15 «Творимо сьогодення заради 
        майбутнього».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Час реформ».
21.30 «Абетка здоров’я».
22.00 «Т. Шевченко. Спадщина».
22.45 «Гра долі».
23.00 Д/ф «Тарас Шевченко. «Заповіт».
23.45 Д/ф «За все, що маю, дякую Тобі».
TV-4
субота, 9 березня
07.00 «Ексклюзив-2013».
07.40 Х/ф «Добре сидимо». (1).
09.00 Час-Tайм.
09.15, 11.00 Ранковий фітнес.
09.30 Знати більше.
10.30 Блага звістка з Р. Реннером.
11.15 Програма «Про нас».
11.30 Зміни свій світ.
12.00 Особливий погляд на історію, сього-
дення і майбутнє Тернополя.
12.30 Х/ф «Моя мама ─ шпигунка». (1).
14.00 «Рекламна кухня».
14.35 Мультфільми.
15.00 Х/ф «Смерть індіанця Джо». (1).
16.30 Дім книги.
17.00 Хіт-парад.
17.50 ТНЕУ ─ калейдоскоп подій.
18.00 Наші вітання.
19.00 Програма «Коліжанка».
19.30 «Музичні делікатеси».
20.10 Вечір пам’яті М. Мозгового.
22.00 Х/ф «Два нулі». (2).
23.40 Час-Тайм.
00.00 Х/ф «Сніданок на Плутоні».(2).
ттб
07.00 «Вісті ТТБ».
07.30 «Маєток».
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Пісні нашого краю».
10.15 «Назбиране».
10.30 «Час країни».

11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Дитячі забави».
12.30 «Музичний калейдоскоп».
13.00 «Гра долі».
13.25 «Плекайте мову».
13.30 «Забуті пісні».
13.45 «Новини України».
14.00 Д/ф «Тарас Шевченко. «Заповіт».
14.45 «Довженківськими стежками».
15.00 Х/ф «Гостя з майбутнього».
16.00 «Скарби роду».
16.30 «Театральні зустрічі». («Брехня»).
17.35 «Випробуй на собі».
18.00 «Цікаво про чай та каву».
18.30 «Тарасова візитка».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00, 22.00 «Панорама подій».
19.30 «Смак життя».
20.00 «Вінтаж».
20.15 «Спортивні меридіани».
20.30 «Азбука смаку».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Поклик таланту».
22.30 «Легенди Запоріжжя».
23.00 Д/ф «Тарас Шевченко. «Заповіт».
23.40 Гурт «Заграва».
TV-4
Неділя, 10 березня
06.00 Х/ф «Добре сидимо». (1).
07.45, 9.45 Ранковий фітнес.
08.00 Новини Європи.
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 Програма «Про нас».
12.00 Х/ф «Смерть індіанця Джо». (1).
13.30 «Чарівний ключик».
14.00 «Сільський календар».
14.30 Власна думка.
15.50 Новітні впровадження в медицині.
16.00 «Формула здоров’я».
17.00 Вікно в Америку.
17.20 «Індекс небезпеки».
17.40 «Рекламна кухня».
18.00 Наші вітання.
19.00 Провінційні вісті. Тиждень.
19.35 Програма «Більше спорту».
19.55 Хіт-парад.
20.45 Програма «Про нас».
21.00 Програма «Гал-кліп».
21.30 Програма «Про кіно».
22.00 Х/ф «Декілька любовних
          історій». (2).
23.45 Час-тайм.
ттб
07.00 «Сяйво віри».
07.30 «Подорожні замальовки».
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Крізь призму часу».
10.30 «Cпортивні меридіани».
10.45 «Словами малечі про цікаві речі».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Казки Миколаївського зоопарку».
12.30 «Дитячі забави».
13.00 «Азбука смаку».
13.25 «Плекайте мову».
13.30 «Смак життя».
14.00 Д/ф «Тарас Шевченко. «Заповіт».
14.45 «Лесина любов».
15.00 «Поклик таланту».
16.00  «Мамина школа».
16.30 «Театральні зустрічі» («Брехня»).
17.30 «Заграй, гітаро, пісню волі».
18.00 «Пройди світ».
18.30 «Київський музей російського 
        мистецтва».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00 Ювілейний концерт 
         М. Мозгового. 2007 р.
20.00 «Невигадані історії».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Відверті діалоги».
22.00 «Скарби роду».
22.30 «Красо України, Поділля».
23.00 Д/ф «Тарас Шевченко. «Заповіт».
23.35 «Від класики до джазу».

Ут-1
06.10 Свiт православ’я.
06.40 Смiх з доставкою додому.
07.10 Сiльський час.
07.40 “Дружина”.
09.05 Хто в домi хазяїн?
09.25 Крок до зiрок.
10.05 Шеф-кухар країни.
11.00 Маю честь запросити.
11.45 В гостях у Д. Гордона.
12.35 Караоке для дорослих.
13.25 Бiатлон. Кубок свiту. 
         Естафета (чол.)
14.55 Ближче до народу.
15.25 Дiловий свiт. Тиждень.
15.55 Футбол. Чемпiонат 
       України. “Ворскла” (Полтава) 
         “Шахтар” (Донецьк).
18.00 Симфонiчна прем’єра.
19.05 Концерт С. Гiга.
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.30 Точка зору.
21.55 Головний аргумент.
22.05 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.40 “Дружина”.

канал “1+1”
06.05 Мелодрама “Скiльки важить 
           кохання”.
07.50 М/ф.
08.10 “Ремонт +”.
09.00 “Лото-Забава”.
10.10, 10.35 М/с “Чiп i Дейл”.
11.00 “Гастрономiчнi подорожi
         з Ю. Висоцькою”.
11.40 “Недiля з Кварталом”.
12.35 “Шiсть кадрiв”.
13.15 “8 березня у великому мiстi”.
15.40 Комедiя “Дiамантова рука”.
17.40 Х/ф “Джунглi”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.15 “Голос країни-3”.

22.25 “Свiтське життя”.
23.25 “Що? Де? Коли? Зiрковi вiйни”.
00.35 Драма “Лурд”. (2).

Iнтер
05.20 Х/ф “Сто днiв до наказу”.
06.25 Концерт “Тобi єдинiй”.
08.05 “Юрмала”.
09.30 “Школа доктора 
           Комаровського”.
10.55 “Юрмала-2012”.
12.55 Т/с “На сонячнiй 
           сторонi вулицi”.
16.45 Х/ф “Службовий роман”.
20.00 “Подробицi тижня”.
20.55 Х/ф “Службовий роман. 
         Наш час”. (2).
22.55 Х/ф “Янголи Чарлi”. (2).
00.55 Х/ф “Рожевий кадилак”. (2).

ICTV
06.05 Квартирне питання.
06.55 Анекдоти по-українськи.
07.15 Дача.
08.35 Основний iнстинкт.
09.05 Дивитися всiм!
10.20 ОлiмпiЛяпи.
10.45 Козирне життя.
11.15, 19.30 Т/с “Хiромант-2”.
18.45 Факти тижня.
01.00 Т/с “Таксi”.

стб
06.25 Х/ф “Вам i не снилося”.
08.00 “Їмо вдома”.
09.05 “Кулiнарна династiя”.
10.45 “Караоке на майданi”.
11.40 Т/с “Метод Фрейда”.
15.55 “Україна має талант!-5”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
19.55 Х/ф “Жiночий день”.
22.05 Х/ф “Термiново 
        шукаю чоловiка”.
00.00 Х/ф “Приборкання 

          норовливого”.

Новий канал
06.10 Новий погляд.
07.45 Церква Христова.
08.00 Запитайте у лiкаря.
08.25, 9.35 М/с “Пiнгвiни
          з Мадагаскару”.
09.00 М/с “Роги i копита: 
         повернення”.
10.00 М/ф “Астерiкс i вiкiнги”.
11.45 Т/с “Щасливi разом”.
13.05 Хто зверху-2.
15.05 Х/ф “Секс у великому мiстi-2”.
18.00 Х/ф “Блондинка в законi”.
20.00 Х/ф “Блондинка в законi-2”.
22.00 Шоу “Педан-Притула”.
23.40 Х/ф “Ананасовий
          експрес: cиджу, курю”. (2).

трк «Україна»
06.00 Срiбний апельсин.
07.00 Подiї.
07.20 Х/ф “Люблю. 9 березня”.
09.00 Ласкаво просимо.
10.00 Герої екрану.
11.00 Т/с “Дорожнiй патруль”.
13.00 Т/с “Iнтерни”.
14.00 Найрозумнiший.
15.50 Т/с “Слiд”.
19.00 Подiї тижня.
20.00 Т/с “Iнтерни”.
23.00 “Великий футбол”.
00.30 Т/с “Дикий”. (2).

к1
06.00 “Ранок на К1”.
07.30, 10.15 М/ф.
08.40 М/ф “Горбань з Нотр-Даму”.
10.45 Х/ф “Iдеальна iграшка”.
12.20 Х/ф “Злочин моди”.
14.10 “Добрий вечiр, тварини”.
15.10 Х/ф “Готель для собак”.
17.00 “Розсмiши комiка”.

19.00 Х/ф “Чого хочуть жiнки”.
21.40 Т/с “Надприродне”. (2).
00.10 Х/ф “Реальна любов”. (2).

НтН
05.35 “Легенди бандитського 
          Києва”.
06.00 Х/ф “Максим Перепелиця”.
07.25, 15.00 Т/с “Iнкасатори”.
11.30 “Легенди карного розшуку”. 
12.00 “Агенти впливу”.
13.00 “Православнi святi”.
19.00 Т/с “Слiпий-3”.
23.00 “Лохотрон”.
23.30 Х/ф “Неваляшка”. (2).

тет
06.00 “Ералаш”.
07.15 М/с “Лунтiк”.
07.40 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.35 Байдикiвка.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.25 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.00 М/с “Лiло i Стiч”.
11.00 М/ф “Дюймовочка”.
12.50 М/ф “Попелюшка-2: 
          мрiї здiйснюються”.
14.10 Х/ф “Попелюшка”.
15.55 Х/ф “Я, знову я та Iрен”.
18.25 Дайош молодьож!
19.15 Вiталька. 8 Березня.
20.00 Вiталька-2.
21.00 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2).
23.00 Х/ф “Новi мурахи 
           у штанях”. (3).

Перший канал 
(Україна)

06.00, 10.00, 12.00 Новини.
06.25 Х/ф “Сiм’я Iванових”.
08.05 “Армiйський магазин”.
08.40 “Смiховинки. ПIН-код”.
08.55 “Здоров’я”.

10.10 “Непутнi нотатки”.
10.35 “Поки всi вдома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 Х/ф “Солом’яний капелюшок”.
14.45 Х/ф “Стережися автомобiля”.
16.35 “Форт Боярд”.
17.55 “Один в один!”
21.00 Недiльний “Час”.
22.00 “Велика рiзниця ТБ”.
23.45 Ювiлейний концерт 
         В. Бутусова.

іНтб
07.00, 10.00 Хронограф, 
         погода, гороскоп.
07.10, 8.20, 9.45, 11.30, 15.00, 
       16.00, 16.50, 17.40, 19.00, 
        21.00 Український хіт.
08.00, 16.30 Гаряча лінія.
09.05, 14.30 Мультсалон.
09.15 Телевітамінки.
11.00, 20.00 Духовні роздуми.
12.00 Концертний зал.
13.00 Артерія.
13.30 Українські традиції.
14.00, 17.30, 22.00 Хронограф, 
          погода, гороскоп, телебіржа.
14.10, 22.10 Східні танці.
14.30 Телевітамінки.
15.30 Кава з «вершками».
16:30 За і проти.
17.00, 21.30 «Новини. 
         Підсумок тижня».
18.30 Феєрія мандрів.
20.30 Мій лицарський хрест.
22.30 Українська ніч.

Enter-фiльм
08.25 Х/ф “Чарiвна лампа Аладiна”.
10.00 Х/ф “Жандарм одружується”.
11.35 Х/ф “Жандарм на вiдпочинку”.
13.20 Х/ф “Руїни стрiляють”.
21.05 Х/ф “Солдати”.
23.00 Х/ф “Блакитна стрiла”.
00.40 Х/ф “Днi хiрурга Мiшкина”.
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ПРОДАМ
* мотор ГАЗ-52 (в хорошому 

стані) після капремонту, радіатор, 
генератор, трамплер, стартер, ко-
робку передач, задній міст, ресо-
ри, колеса. Тел. 097-271-99-96.

* зерно пшениці. Тел. 097-437-
62-86, 49-26-34.

* котел КЧМ-5, б/к, ціна — 4000 
грн. Тел. (097) 546-41-52, 42-19-47.

* скло ЗІЛ-130, б/к, ціна — 450 
грн. Тел. (097) 546-41-52, 42-19-47.

* пісок, гравій, декоративний та 
будівельний камінь. Тел. (098) 057-
93-61, 52-13-75.

* мотоблоки нові (потужністю 
від 4 до 15 к.с.), трактори (від 12 
к.с.), мототрактори двигуни різ-
них потужностей, навісне облад-
нання, гарантія, з/ч, безкоштов-
на доставка. Знайдете дешевше 
— віддамо ще дешевше. Тел. 
(098) 598-94-84, (0352) 49-30-
00, (098) 259-19-58.

* котел опалювальний газовий, 
Данко-12, нов. батареї, тел. 067-
360-70-52

* автомобіль “САЗ 3507”, 1987 
р. в. у хорошому стані.  
Ціна договірна. Тел. (096) 137-
70-60.

* ВАЗ-21063, 1986 року ви-
пуску, 1,3 бензин, бежевий “ме-
талік”. Терміново. 1500 у.о.  Тел. 
098-96-69-039.

* швейну машинку “Верітас”, ви-
робник — Угорщина. Ціна договірна. 
Тел. 24-98-61, (067) 165-87-97.

* мотор ЗАЗ-968 МГ в робочому 
стані. Ціна договірна. Тел. (067) 
165-87-97, 24-98-61.

* газову колонку AEG в хорошо-
му стані, виробник — Німеччина. 
Тел. (067) 165-87-97, 24-98-61.

* газова колонка в хорошому 
стані, ціна договірна. Тел.: 24-98-
61, 067-165-87-97.

* самоскид ЗІЛ ММЗ 45-09. Тел. 
49-64-59.

* котел КЧМ-5, б/к, ціна 3 200 
грн. Тел. (097) 546-41-52.

* продам ЗІЛ ММЗ-554, газ, 
бензин. Тел. 067-392-69-54, 29-
62-27, Василь.

* різні блоки на фундамент. Тел. 
(096) 789-34-34.

* ванна чавунна довжиною  
1,70 м. Тел. (096) 789-34-34.

* панелі залізобетонні 6х150 м, 2 
шт., тел. (096) 789-34-34.

* земельну ділянку під забудову 
в с. Романівка Тернопільського р-ну, 
0,15 га, тел. (096) 789-34-34.

*автомобіль “Шевроле Авео” — 
на виплату від 995 грн./місяць. Пен-
сіонерам та пільговикам — знижка. 
Тел. (097) 887-48-36, Вероніка.

* продам земельну ділянку під 
будівництво 0,16 га, с. Гаї Ходорів-
ські. Тел.: (0352) 29-62-27, 067-392-
69-54.

* продаються музичні колонки 
(електровойси), 2 шт. по 1000 
Вт. Підсилювач “Фонік”. Ціна 
7500 грн. Тел. 0971599714. Во-
лодимир.

* продам земельну ділянку під 
забудову 0,15 га біля Тернополя (9 
км), приватизовану. Тел.: (097) 630-
66-49, (097) 901-01-53.

* продається будинок у с. Біла 
Тернопільського району, 10х11 м, з 
надвірними будівлями. Всі комуні-
кації, город, сад. Площа - 0,13 га. 
Ціна 100 тис. у. о. Тел. (097) 247-80-
81.

* частину житлового будинку 
площею 53 м. кв. з надвірними бу-
дівлями в смт. Микулинці, центр, 
можлива добудова. Ціна договірна.
Тел. (099) 237-57-20, (098) 817-52-
42.

* автомобіль ГАЗ-52, ідеаль-
ний стан, вартість — 11 тис. грн. 
Тел. (096)143-72-71.

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

* продам обігрівачі, холодильни-
ки, морозильники, газові плити, по-
рохотяги, цифрову техніку та орг-
техніку. Гарантія, доставка. Тел.: 
43-38-44; 43-43-23.

* продаю вікна, двері метало-
пластикові, дерев’яні, металеві 
ворота, захисні ролети, паркет, 
меблі. Низькі ціни. Тел.: (0352) 
52-42-39.

* декоративну бетонну огорожу, 
тротуарну плитку, паркет дубовий. 
Найнижчі ціни, тел.: 51-38-26, (093) 

108-18-73, (097) 936-95-65.
* цегла від виробника, можлива 

доставка. Тел.: (067) 334-78-58.

КУПЛЮ
* колесо до Т-25, фільтр повітря-

ний. Тел. (098) 49-53-189.
* стару хату або земельну ділянку 

(0,5-1 га) на околиці села поблизу 
Тернополя. Тел. (098) 769-21-69.

ПОСЛУГИ
* до уваги юридичних і фізичних 

осіб: автосервіс «Спектр» (м. Тер-
нопіль, вул. 15 квітня, 44) ремонтує 
ходову частину, двигуни, коробки 
передач, електрообладнання, галь-
мівну систему, систему охоло-
дження, рульове управління; вста-
новлення сигналізації; комп’ютерна 
діагностика; зварювальні роботи  
на легкових автомобілях і бусах. 
Чистка форсунок, ремонт інжекто-
рів. Тел. 067-700-55-02, 51-00-97.

* потрібен спеціаліст з організа-
ції виробництва спеціальних гвин-
тів. Тел. 095-519-39-64, 063-369-
86-86.

* готівковий кредит до 11000 
грн. без довідки про доходи за 
15 хвилин. Довідки за тел.: 43-
51-18, (097) 001-79-09, www.
terramania.com.ua

* лікувально-оздоровчий  

масаж (медовий, антицелюлітний). 
Перший сеанс — безкоштовний. 
Мирослав, 097-867-52-79.

* безкоштовні консультації щодо 
законодавства інших країн. Вул. 
Живова, 11, офіс 503, тел.: 067-
254-95-06, 095-037-80-89, 097-206-
89-10.

* цифрова відеозйомка (весіл-
ля, хрестини, перший дзвоник, 
випускний вечір, ювілей). 097-
96-86-413.

* фотозйомка урочистих та ін-
ших подій вашого життя. Недо-
рого, виїзд у села, запис на DVD, 
монтаж фотокліпів. Тел. (0352) 
54-11-93 (цілодобово).

* ремонт електрообладнання, 
стартерів, генераторів, комп’ютерна 
діагностика, встановлення сигналі-
зації та замків. Чистка форсунок, 
ремонт інжекторів. Тел. 067-700-
55-02, 51-00-97.

* тамада на весілля, народні  
обряди, тел. 24-82-34.

* штукатурка, стяжка, шпаклю-
вання та фарбування, супутні ре-
монтні роботи. Ремонт квартир та 
офісів. Тел. (097) 90-89-170.

* пропоную можливість користу-
ватися екологічно чистими мийни-
ми засобами за ціною виробника. 
Тел. (067) 340-14-13.

* здам в оренду відбійні молотки, 

бетонозмішувачі, риштування, пер-
форатор. Доставка. Тел.: (050) 967-
26-00, (097) 311-41-43.

*весільна фотозйомка,  
тел. (068) 515-86-17, (0352) 54-
39-49. Ірина.

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

* високоякісно лакуємо столярні 
вироби, терміново. Тел.: (067) 350-
66-21 (Василь), (096) 813-88-93 
(Володимир).

* весільний, святковий, вечір-
ній макіяж, розпис обличчя, на-
рощення вій, стрази, боді-арт. 
Тел. (067) 313-58-58.

* здам в оренду бетонозмішу-
вач та будівельне риштування. 
Тел. (0352) 29-33-58. 

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

* встановлення сантехніки, ка-
налізації, водогону, заміна ванн, 
унітазів, плитка. Тел.: 28-24-12, 
(098) 265-42-27.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
* загублене посвідчення дити-

ни з багатодітної сім’ї, видане на 
ім’я Рудого Костянтина Степано-
вича, вважати недійсним.

Справи приватні ●

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

Зайнятість ●

Служба 101 ●

У  січні 2013 року в Терно-
пільський міськрайонний 
центр зайнятості звернули-
ся в пошуках роботи 52 осо-
би, які проживають в Терно-
пільському районі, що на 26 
осіб менше, ніж у січні 2012 
року. Кількість незайнятого 
населення, зареєстровано-
го на початок 2013 року у 
центрі зайнятості, склала 
474 особи, що на 65 осіб 
більше, ніж у 2012 році. 

Незайняті та безробітні гро-
мадяни. Станом на 1 лютого 
2013 року на обліку в центрі за-
йнятості перебувало 395 неза-
йнятих громадян, які проживають 
в Тернопільському районі (ста-
ном на 1 лютого 2012 року – 347 
осіб), з них мали статус безро-
бітного 387 осіб, що на 59 біль-
ше, ніж на аналогічну дату мину-
лого року. Жінки складають 
63,6% загальної кількості безро-
бітних (246 осіб). Серед безро-
бітних збільшився відсоток моло-
ді віком до 35 років з 60,1% ста-
ном на 1.02.2012 року до 66,1% 
станом на 1.02.2013 року. 

Заходи активної політики 
служби зайнятості. З метою 
підвищення рівня соціального за-
хисту незайнятого населення на 
ринку праці основна увага приді-
ляється реалізації заходів актив-
ної політики зайнятості. Так, у 
січні 2013 року проведено 83 се-
мінари “Служба зайнятості кон-
сультує, допомагає, навчає” з 
техніки пошуку роботи, 9 — з жін-
ками на теми: “Жінка і праця”, 
“Особливості зайнятості жінки”, з 
гендерних питань. З початку 2013 
року в міськрайонному центрі за-
йнятості було проведено 2 семі-
нари з відновлення престижу  
робітничих професій, 5  
інформаційно-просвітницьких се-
мінарів з питань профілактики 
ВІЛ-інфекції та СНІДу, 6 — з пи-
тань запобігання нелегальній 
трудовій міграції та торгівлі людь-
ми, 2 — для осіб з обмеженими 

фізичними можливостями, 4 — з 
основ комп’ютерної грамотності 
та 5 тренінгів-семінарів для дов-
готривалих безробітних. 

У приміщенні Тернопільського 
міськрайонного центру зайнятос-
ті безробітні громадяни мають 
вільний доступ до Інтернету для 
ознайомлення з вакансіями на 
території України на ВЕБ-порталі 
“Труд”, працює пряма телефонна 
лінія 8-800-50-50-60.

Працевлаштування. В ре-
зультаті вжитих заходів активної 
політики зайнятості у січні 2013 
року за сприяння Тернопільсько-
го міськрайонного центру зайня-
тості на вільні та новостворені 
місця працевлаштовані 30 неза-
йнятих громадян, які проживають 
в Тернопільському районі (у січні 
2012 року – 33 особи). 

Професійне навчання. З по-
чатку року 31 безробітний з чис-
ла осіб, що проживають в Терно-
пільському районі, проходив на-
вчання та підвищення кваліфіка-
ції (у січні 2012 року – 37 осіб). 
Набір на професійне навчання 
проводився за 13 професіями. 
Найбільшою популярністю ко-
ристувались професії (спеціаль-
ності): кухар, оператор 
комп’ютерного набору, перукар-
модельєр, манікюрниця, косме-
тик, електромеханік.

Працевлаштування інвалідів. 
У січні 2013 року в міськрайонно-
му центрі зайнятості в пошуках 
роботи перебувало на обліку 15 
осіб з обмеженими фізичними 
можливостями. Станом на 1 лю-
того 2013 року на обліку перебу-
ває 14 осіб, з якими проводиться 
робота щодо пошуку підходящої 
вакансії та соціальної адаптації, 
відповідно до їх реабілітаційних 
програм. 

Вакантні посади та вільні 
робочі місця. Станом на 1 люто-
го 2013 року від 18 підприємств, 
установ та організацій, які юри-
дично зареєстровані у Терно-
пільському районі, надійшла ін-
формація про наявність 30 віль-

них робочих місць та вакантних 
посад, у тому числі потреба для 
заміщення на посади службовців 
– 9 осіб; для працевлаштування 
осіб з обмеженими фізичними 
можливостями – 8. 

У січні 2013 року Тернопіль-
ський міськрайонний центр за-
йнятості отримав інформацію від 
29 підприємств про наявність 61 
вільного робочого місця та ва-
кантної посади. Загальна кіль-
кість прийнятих на постійне міс-
це роботи працівників на підпри-
ємства, в установи, організації та 
до фізичних осіб — підприємців 
Тернопільського району з почат-
ку 2013 року — 181 особа. Для 
покращення ситуації на ринку 
праці та розширення спектру по-
слуг, що надається службою за-
йнятості роботодавцям, у січні 
2013 року проведено 11 тема-
тичних семінарів з роботодавця-
ми щодо вирішення актуальних 
питань на тему “Законодавчі но-
вації в сфері зайнятості”.

У січні 2013 року проведено 2 
міні-ярмарки вакансій щодо 
сприяння роботодавцям в 
укомплектуванні заявлених ва-
кансій, в яких взяли участь го-
ловне управління Держсанепід-
служби у Тернопільській облас-
ті, ДУ “Тернопільський облас-
ний лабораторний центр Держ-
санепідслужби України”.

Легалізації використання на-
йманої праці сприяє реєстрація 
у службі зайнятості трудових 
договорів між підприємцями і 
найманими працівниками. Від-
повідно до “Порядку реєстрації 
трудового договору між праців-
ником і фізичною особою — 
суб’єктом підприємницької ді-
яльності”  в період з 1 по 31 
січня 2013 року зареєстровано 
45 договорів, знято з реєстрації 
59. За даними статистичної 
звітності, поданої роботодавця-
ми, протягом 2013 року створе-
но 47 нових робочих місць, лік-
відовано у цей же період 61 
місце.

Ринок праці в Тернопільському районі 
станом на 1 лютого 2013 року

Тернопільський районний 
відділ управління 

Держтехногенбезпеки  
та ДПРЧ-3 в Тернопільській 

області.

6-7 лютого 2013 року, відпо-
відно до спільних графіків 
рейдових перевірок населе-
них пунктів, працівники Тер-
нопільського районного від-
ділу управління Держтехно-
генбезпеки у Тернопільській 
області спільно з співробіт-
никами ТУ МНС та соціальни-
ми працівниками Тернопіль-
ського району відвідали  
с. Дичків та с. Острів, щоб 
роз’яснити населенню пра-
вила пожежної безпеки у 
житловому секторі з метою 
недопущення пожеж у зимо-
вий період.

Під час проведення цього за-
ходу основну увагу приділяли ма-
лозахищеним верствам населення 
(самотнім особам похилого віку, 
інвалідам, багатодітним та небла-
гополучним сім’ям, а також тим, 
хто зловживає спиртними напоя-
ми), які, за статистикою, найчасті-
ше стають жертвами пожеж.  

Працівниками обстежено 117 жит-
лових будинків та проінструктова-
но понад 500 осіб. У ході масово-
роз’яснювальної роботи у бага-
тьох домоволодіннях виявлено 
оголені проводи електромережі, 
використання саморобних нагрі-
вальних приладів, неправильно 
влаштоване пічне опалення, що 
експлуатуються з порушеннями 
протипожежних вимог. Ці пору-
шення є одними з найпоширені-
ших причин виникнення пожеж, які 
ставлять під загрозу життя та до-
бробут власників помешкань. Кож-
ному господарю вручили листівку 
на протипожежну тематику та вка-
зали на недоліки, що стосуються 
питань пожежної безпеки, які по-
трібно терміново усунути.

Тернопільський районний від-
діл управління Держтехногенбез-
пеки у Тернопільській області ще 
раз звертається до усіх громадян 
з проханням допомогти своїм рід-
ним та близьким перевірити 
справність приладів опалення та 
електрогосподарства, привести їх 
у належний протипожежний стан. 
Ці нескладні, але вкрай необхідні 
заходи забезпечать безпеку і збе-
режуть життя людей, які вам не 
байдужі.

На варті безпеки 
громадян
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Ірина ЮРКО.

Одного дня у редакційній ко-
респонденції знайшла лист із 
фотографією оригінального 
витвору – двометрової ялин-
ки зі снігу. Закортіло дізна-
тися: хто ж її автор? Ним ви-
явився вчитель трудового на-
вчання Жовтневої ЗОШ І-ІІ 
ст. Андрій Степанович Гоч.  
Андрій Степанович – “Учи-
тель року-2003”, учасник на-
родного аматорського лем-
ківського хору “Конар Лем-
ківщини” БК с. Жовтневе, 
майстер з різьби по дереву, 
колишній директор та улю-
бленець учнів Жовтневої 
школи. Його численні шедев-
ри з дерева можна зустріти у 
церкві святої Трійці в Жов-
тневому, в інтер’єрах помеш-
кань односельчан і не тільки. 
Про інші творчі амплуа Ан-
дрія Гоча запрошую читати 
далі.

— Андрію Степановичу, роз-
кажіть, будь ласка, як виникла 
ідея змайструвати “снігове  
дерево”?

— Ялинка з’явилася спонтанно. 
Оскільки зима цьогоріч щедра на 
сніг, бездумно відгортав його на 
кучугуру. Згодом задумався, як це 
можна практично використати.  
Інструментом обрав лопату і про-
тягом двох годин витесав ялинку. 
Другим “зимовим витвором” стала 
масивна снігова фортеця на 
подвір’ї Жовтневої школи. Над 

нею працювали уже з учнями й  
завершили протягом двох уроків. 

— Тобто без опори на матері-
альну базу школи можна ство-
рювати шедеври завдяки лише 
природним явищам?

— З 1995 року, відколи я пра-
цюю у Жовтевій школі, у майстер-
ню не спрямували жодного нового 
інструменту. Проте, ми з учнями 
не нудьгуємо, навколо достатньо 
добротних матеріалів.

— Якими витворами останнім 
часом потішили Вас учні?

— Наразі інтенсивно працюємо 
з глиняними виробами. Викорис-
товуємо звичайну глину, якою в 
давнину наші бабусі мастили хати 
і печі. Важливо, щоб діти спочатку 
ознайомилися з процесом ліплен-
ня. Далі можна буде працювати з 
більш професійним матеріалом. 
Скажімо, з дорожчою керамічною 
глиною, яку на Тернопільщині нині 
видобувають у Монастириському і 

Борщівському районах. У нашій 
шкільній майстерні є муфельна піч, 
яку раніше використовували для 
вивчення властивостей металу, те-
пер працюємо у ній з глиною. 
Учень 7 класу Назар Жук зараз 
працює над незвичним виробом – 
будує церкву із сірників. При школі 
діє гурток декоративно-
прикладного мистецтва, який від-
відують близько 20 учнів. У зв’язку 
з недостатньою матеріальною ба-
зою вдаємося до хитрощів: для 
того, щоб навчитися малювати на 
склі, контур робимо звичайним 
канцелярським коректором, а ко-
льори додаємо пластиліном на 
тильній стороні. Учні також експе-
риментують з технікою розпису на 
тканині. З деревом поки що багато 
не практикуємо, адже інструменти 
дуже гострі, ними легко поранити-
ся.

— У Вас є улюблений  
інструмент?

— Так, це стамеска для різьби 
по дереву (“Ручний різальний 
столярно-теслярський інструмент”, 
– за матеріалами “Вікіпедії”).

— Якби Ваша стамеска вміла 
говорити, про що вона б розпо-
віла?

— До різьби ще в дитинстві за-
охотив старший брат, коли на-
вчався в училищі у Яворові, яке 
згодом закінчив і я. Щороку на 
свято 8 Березня він привозив мамі 
один із своїх виробів, які вражали 
оригінальністю. Опанування цього 
ремесла здавалося мені тоді недо-
сяжним. Одного разу брат забув 
свої стамески вдома, тоді я і вирі-

зав свій перший 
дерев’яний екс-
понат із зобра-
женням сюжету 
природи – де-
рево біля річки. 
Першу рельєф-
ну роботу вико-
нав, коли ви-
падково пошко-
див шкалу в 
градуснику, на 
щастя, не ртут-
ному. Сам зро-
бив йому 
дерев’яну опра-
ву. Пригадую і 
свої перші ста-
мески, які купив, 
коли навчався у 
Яворівському 
профес і йно -
технічному учи-
лищі в смт. 
Івано-Франкове 
Л ь в і в с ь к о ї  
області. Це був 
набір із 20  
інструментів, 
власне, лише їх 
заготовки – до 
різців потрібно 
було самотужки 
виточувати руч-
ки.

— Скільки 
Ваших виробів 
існує мовою 

цифр?
— Уже кілька сотень. 
— Пригадуєте перший урок в 

амплуа вчителя?
— Вперше виступив перед учня-

ми як педагог 2 вересня 1995 ро-
ку, вів урок образотворчого мисте-
цтва у шостому класі. Першим 
педагогічним досягненням стала 
перемога моєї учениці Наталії За-
сєтко у районній олімпіаді з малю-
вання. З учнем Данилом Сисаком 
представляли Жовтневу школу на 
обласній олімпіаді. У місцевій шко-
лі працюю уже 18 років – повно-
літній вчитель, так би мовити 
(Усміхається). У нас дружний ко-
лектив на чолі з компетентним ди-
ректором Ларисою Вікторівною 
Єжижанською. Мені комфортно 
тут.

— Поділіться, будь ласка, як 
ладнаєте з учнями-
бешкетниками?

— Не можна демонструвати не-

доліки учнів з надією, що вони 
критично оцінять свою поведінку і 
спробують змінити її. Таке  
виховання вражає самоповагу, по-
чуття власної гідності дитини. У 
роботі з учнями необхідно вико-
ристовувати такі засоби психоло-
гічного впливу, які б не викликали 
реакції внутрішнього опору на дії 
педагога. Не секрет: проблемних 
учнів не буде, якщо їх правильно 
зацікавити предметом, який ви-
кладаєш. Будь-яка робота підно-
сить людину, ощасливлює досяг-
неннями. Трудове виховання – це 
гармонія трьох понять: треба, важ-

ко, прекрасно. Хто звикне долати 
ці сходинки, той навчиться бути 
успішним.

— У Жовтневому, та й за його 
межами, Вас знають як творчу  
особистість, вмілого господаря. 
Перехожі часто зупиняються бі-
ля Вашого подвір’я, милуючись, 
як винахідливо усе декоруєте. 
Навіть сніг у Ваших руках – до-
бротний матеріал для мисте-
цтва. Що Вас до цього нади-
хає? 

— Мені дуже подобається пра-
цювати з ландшафтним дизайном, 
де основна арена – власне 
подвір’я. Усе почалося з дерев’яної 
альтанки – улітку хочеться частіше 
бувати на свіжому повітрі. Згодом 
прилаштував біля яблуні лаву на 
ніжках з колес від старої січкарні. 
Мене надихає природа і бажання 
дати друге життя старим предме-
там, деякі ідеї черпаю з інтернету.

— Ваша дружина Світлана 
Василівна також працює у пе-
дагогічній сфері. 

— Світлана в основному працює 
в управлінській сфері, а я — радше 
виконавець. Все ж, удома частіше 
обговорюємо сферу творчого по-
буту. Приміром, радимося, як 
оформити житло чи подвір’я. Спо-
чатку я пропоную Світлані різні 
ескізи, а вона обирає один або 
вносить свої корективи. У дружини 
вишуканий смак, якому я довіряю. 
Востаннє ми працювали разом 
над годинником з кольорової плів-
ки у спальну кімнату, яким обоє 
дуже задоволені.

— Окрім всього, родина Гочів 
є учасниками народного ама-
торського лемківського хору 
“Конар Лемківщини” будинку 
культури с. Жовтневе. Що для 
Вас означає ця участь?

— Шкода буде, якщо хор при-
пинить існування, бо саме тут 
б’ється джерело історії і культури 
наших предків – лемків. Було б чу-
дово, якби і церковний хор храму 
святої Трійці долучився до “Конару 
Лемківщини”. Хочеться, аби про 
нашу багату спадщину знали біль-
ше, хочеться її зберігати і примно-
жувати, тому й співаємо тут. 

— У якій атмосфері творчо 
працюється Андрію Гочу?

— Мрію про домашню майстер-

ню з опаленням. Наразі працюю у 
гаражі, але взимку тут дуже холод-
но. У хаті робота чомусь не йде, 
там я звик відпочивати. Коли пра-
цюю, вмикаю радіо, або слухаю 
хіти 70-80 років: “Smokie”, Кріса Рі, 
“Modern Talking” або українські 
“Мандри”. 

— Що побажаєте читачам 
“Подільського слова”?

— Не витрачайте часу на непо-
трібні речі, не зловживайте інтер-
нетом — робіть своє життя корис-
ним!

Кращі учні про 
улюбленого вчителя

Анастасія КУРИК: “Доля дарує 
кожному з нас Учителя. Так, саме 
Учителя – з великої букви. Такий 
педагог, щиро закохавши у свій 
предмет, обов’язково стане твоїм 
другом і порадником, прикладом у 
будь-якій ситуації. У Жовтневій 
школі таким учителем є Андрій 
Степанович Гоч. Учні дуже лю-
блять цього педагога за веселий 
настрій, який він дарує усім навко-
ло. На уроках Андрія Степановича 
дуже цікаво і весело. Наш вчитель 
– творча особистість, який ство-

рює надзвичайно красиві картини і 
вироби з дерева”.

Валерія СУЗДАЛЄВА:  
“Андрій Степанович – добрий і та-
лановитий вчитель образотворчо-
го мистецтва. У нього є все, що 
потрібно креативному вчителеві: 
вишуканий смак, багата фантазія і 
творча уява. У його руках усі речі 
немов набувають нових кольорів. 
З простого дерева він може зро-
бити надзвичайно оригінальний 
виріб, дивлячись на який, важко 
навіть уявити, що таку тонку робо-
ту можна виготовити зі звичайного 
дерева. Усі його вироби по-своєму 
неповторні та унікальні, адже у ко-
жен з них він вкладає частинку 
своєї багатої добром душі”.

Наталія МУРДЗА: “Андрій Сте-
панович Гоч – це вартий поваги 
вчитель. Він добрий, привітний, 
уважний. Щодо його професійних 
здібностей, то він великий учи-
тель, вихованці його дуже лю-
блять. Він цікаво проводить уроки, 
не залишає без уваги нікого. Як на 
мене, це золота людина: у нього 
прекрасні і душа, і помисли, і вчин-
ки. Андрій Степанович заряджає 
своєю хорошою енергією всіх, хто 
його оточує”.

Андрій Гоч: 
“У гармонії трьох понять: 
треба, важко, прекрасно”

На подвір’ї сім’ї Гоч у Жовтневому навіть сніг —  
матеріал для мистецтва.

Андрій Степанович Гоч з учасниками гуртка  
декоративно-прикладного мистецтва — учнями Жовтневої школи.

Учень 7 класу Жовтневої школи Назар Жук 
будує макет церкви з сірників.

Учні Жовтневої школи на фоні  
новоствореної снігової фортеці.
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Наступний тиждень принесе 
як позитивні, так і негативні емо-
ції. Це сприятливий час для вті-
лення в життя будь-яких задумів 
та починань. Однак наприкінці 
тижня потрібно уникати важли-
вих справ, оскільки вони не при-
несуть успіху, а, радше, навпаки 
— спровокують проблеми та не-
порозуміння. У вихідні постарай-
тесь відпочити.

Наступного тижня будьте 
обачними. Не покладайтесь ли-
ше на свою інтуїцію, прислухай-
тесь до людей, яким довіряєте. 
Можливий конфлікт у стосунках з 
коханими, на роботі або з роди-
чами. Вихідні варто провести в 
колі сім’ї. Будьте обережні з лег-
козаймистими речовинами.

Настає час, коли ви повинні 
чітко контролювати себе. Ви бу-
дете активні, імпульсивні. Є ве-
лика ймовірність виходу емоцій 
назовні. Більше покладайтесь на 
інтуїцію та здоровий глузд. У сі-
мейних стосунках зберігайте рів-
новагу. Ймовірно, на вас чекає 
сварка з партнером.

Можете отримати звістку, яка 
змусить вас змінити плани або 
зовсім відмовитися від задумів. 
Тим, хто зайнятий на держслуж-
бі, треба уважніше ставитися до 
своїх обов’язків — ймовірна не-
точна інформація або непорозу-
міння у стосунках з підлеглими 
або начальством. Уникайте 
з’ясування стосунків у п’ятницю.

Маєте бути готові до про-

блем на роботі або непорозу-
мінь вдома. Можливий конфлікт 
з керівництвом. Зберігайте спо-
кій. Сприймайте критику свого 
начальника як належне,  
визнайте свою помилку і все 
налагодиться.

Цього тижня на Дів чекає успіх. 
Не витрачайте часу і сміливо за-
гадуйте свої заповітні бажання, 
будуйте плани на майбутнє. 
Можливі нові знайомства і весе-
ле проведення часу. У цей період 
на вас чекає виграш або якась 
матеріальна винагорода.

Плануйте, думайте про пер-
спективи. Доклавши зусиль, ви 
зможете досягти бажаних ре-
зультатів у всіх справах. У сімей-
них стосунках намагайтеся збе-
рігати рівновагу і тактовність. Ви-
хідні присвятіть своєму хобі.

Стисло і конкретно плануйте 

все, щоб не витрачати часу на-
марно, оскільки зірки сприяють 
будь-яким вашим задумам, на-
віть найризикованішим. Вам 
вдасться перетягнути на свій бік 
тих, хто ще недавно був цілком 
протилежної думки щодо ваших 
задумів.

На вас чекає напружений тиж-
день. Він буде вдалим, якщо ви 
його сплануєте заздалегідь. У 
любовних стосунках не сприй-
майте вашого партнера дуже 
серйозно. Дайте йому шанс про-
явити себе, і ви дізнаєтесь про 
нього багато нового.

Цього тижня Козероги будуть 
відзначатися особливою працез-
датністю та винахідливістю. Од-
нак зірки застерігають нас від 
значного перенапруження. Спо-
дівайтесь на вигідну оборудку, 
якусь цікаву спільну справу чи 
вдалу поїздку.

Тиждень дуже сприятливий 
для активної діяльності в профе-
сійній сфері, розширення бізне-
су, фінансових проектів. Зустрі-
чайтесь з потрібними людьми. 
Зможете багато вирішити і зро-
бити навіть важку роботу. Про-
являйте ініціативу. Маєте шанс 
змінити імідж і придбати щось 
важливе.

Для вас відкриваються пер-
спективи на роботі. На представ-
ників сильної статі чекає роман-
тична зустріч. Однак повністю не 
піддавайтеся пориву почуттів. 
Вдалими будуть понеділок та 
четвер. У вихідні чекайте сюрп-
ризів.

від Івана Круп'яка з 4 по 10 березня

Розіграш №707
від 24.02.2013 р.
Кульки —  24, 38, 

41, 9, 14, 12, 55, 
47, 69, 23, 21, 45, 
4, 16, 37, 63, 36, 

11, 60, 57, 67, 70, 3, 40.
Велика гра:
Джекпот — не виграно.
3 лінії з одною підковою — не 

виграно.
3 лінії з 2 підковами — 1 гра-

вець — 476 447 грн.
3 лінії у 3 полях — 32 гравці —  

10 828 грн.
2 лінії у 2 полях — 3 654 гравці 

— 92 грн.
2 лінії — 709 гравців — 244 грн.
1 лінія — 127 769 гравців —  

8 грн. 
Бiлет  № 0518115 — Донецьке.

“Забава плюс”
Кульки — 

7, 2, 7, 3, 8, 4.
І кулька — №556473 — 4 гравці 

— 100 000 грн.
ІІ кулька — №56473 — 47 гравців 

— 2 500 грн.
ІІІ кулька — №6473 — 459 грав-

ців — 250 грн.
ІV кулька — №473 — 4 598 грав-

ців — 50 грн.
V кулька — №73 — 45 960 грав-

ців — 10 грн.
VІ кулька — №3 — 459 544 грав-

ці — 2 грн.
Розіграш №1241
від 27.02.2013 р.
Лототрон Б.
Набір кульок: №3
Виграшні номери:  

4, 15, 21, 28, 32, 
40.

6 номерів — не виграно.
5 номерів — 4 гравці — 5 397 

грн.
4 номери — 180 гравців — 

167 грн.
3 номери — 3257 гравців —  

15 грн.
2 номери — 24075 гравців — 

6 грн.
Розіграш №1200
від 27.02.2013 р.
Виграшні номе-

ри: 42, 12, 4, 35, 
21, 27.

Мегакулька — 2.
МЕГАДЖЕК — ПОТ — не вигра-

но.
МЕГАПРИЗ — не виграно.
5 номерів — 5 гравців — 8 517 

грн.
4 номери — 208 гравців —  

263 грн.
3 номери — 3 440 гравців — 

24 грн.
5+ Мегакулька — 1 гравець — 17 

034 грн.
4+ Мегакулька — 24 гравці — 526 

грн. 
3+ Мегакулька — 520 гравців — 

48 грн.

Грайте і вигравайте ●

Адреси відпочинку ● Гороскоп ●

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)
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ВОДОЛІЙ (ВОДОНОС) 
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РИБИ 
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(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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Розмовляють дві дівчини:
— Мене мій хлопець на руках 

носить!
Інша:
— А я не п’ю!

— Ти пив?
— Ні!
— Ану скажи “Клара у Карла 

вкрала корали”
— От злодійка!

Диплом про вищу освіту — папі-
рець, який свідчить про те, що у 
вас таки був шанс навчитися!

Сидять дві білявки за столиком 
у кафе.

Одна каже:
— Якась дивна сьогодні кава... 
— Дурепа, це ж чай!
Офіціант:
— Дівчатка, не сваріться! Може, 

ще какао?

— Галю, що це в тебе губа так 
розпухла?

— Та... це бджола.
— А що ж ти її не змахнула?
— Та не встигла, батько її  

лопатою забив!

— Які ваші улюблені міфічні  
персонажі?

— Сон, спокій, адекватність...

Жіноча логіка — це дрібниці. А 
ось жіноча фантазія...

Мій сусід по дачі займається 
встановленням вхідних дверей. У 
нього старих залізних дверей  — 
просто море, і він з них паркан 
змайстрував. Тепер його улюблене 
заняття — дивитися, як гості до 
нього спочатку потрапити намага-
ються, а потім — вийти.

У магазині іграшок покупець пи-
тає про ляльку Барбі для  
доньки.

Продавець:
— Ось Барбі в басейні — 110 

грн. Барбі в школі — 110 грн.  
Розлучена Барбі — 275 грн.

— Не зрозумів! А чому остання 
така дорога?

— Тому що в комплект “Розлу-
чена Барбі” входять будинок Кена, 
автомобіль Кена та вертоліт  
Кена...

Усміхніться

До уваги 
громадян! 

В обласній державній 
адміністрації щоденно  
(крім вихідних) з 10.00  

по 17.00 працює  
"гаряча" телефонна лінія.  

З будь-яких питань  
життєдіяльності області 

телефонуйте за номером 
(089) 250-39-22.

Консультації ●

Тернопільський академічний 
обласний драматичний театр  

ім. Т.Г. Шевченка
3.03 — Казка “Рукавичка”, сце-

нічна редакція В. Жили. Поч. о 
13.00.

3.03 — Трагікомічна притча  
“Поминальна молитва” за мотива-
ми роману Шолом-Алейхема “Тев’є-
молочник”. Поч. о 19.00.

6.03 — Комічна опера “Запоро-
жець за Дунаєм”. Поч. о 19.00.

Тернопільська обласна  
філармонія

7.03 — Концерт, присвячений 
пам’яті Т. Г. Шевченка “Обніміться 
ж, брати мої...”. Вперше в Тернопо-
лі прозвучить кантата “Заповіт” ви-
датного українського композитора 
Станіслава Людкевича на вірші  
Тараса Шевченка у виконанні ка-
мерного хору та симфонічного  
оркестру. Поч. о 18 годині.

Інна СКАКУН,  
спеціаліст відділу державної 

реєстрації актів цивільного 
стану реєстраційної служби 
Тернопільського районного 

управління юстиції.

При визначенні прізвища, 
імені та по батькові дитини 
є ряд важливих правових 
моментів. Стаття 7 Кон-
венції про права дитини 
від 20 листопада 1989 р. 
визнає за дитиною право 
на ім’я. Вибір імені дитини 
здійснюється за взаємною 
згодою батьків. Так, згідно 
зі статтею 146 Сімейного 
кодексу України, якщо 
батьки дитини перебува-
ють у шлюбі, ім’я дитини 
визначається за згодою 
батьків. 

Ім’я дитини, народженої жін-
кою, яка не перебуває у шлюбі, 
у разі відсутності добровільного 
визнання батьківства, визнача-
ється матір’ю дитини. При дер-
жавній реєстрації народження 
іншою особою власне ім’я дити-
ни присвоюється за її вказів-
кою. 

При державній реєстрації на-
родження дитині може бути 
присвоєно не більше двох влас-
них імен. Однак, кількість імен 
не обмежується у тих випадках, 
коли мати і (або) батько дитини 
належать до національних мен-
шин і порядок присвоєння імені 
є звичаєм конкретної з них. У 
разі відсутності при державній 
реєстрації народження згоди 
батьків щодо присвоєння дитині 
власного імені спір вирішується 
органами опіки й піклування або 
судом. 

Основними мотивами, які в 
наш час визначають обрання 
імені для дитини, є:  родинна 
традиція, згідно із якою сина чи 
дочку називають за іменем ба-
бусі, дідуся; особисті уподобан-
ня; вшанування іменем дитини 
видатних осіб, літературних ге-
роїв, кінозірок, героїв телесері-
алів. 

Відповідно до статті 145  
Сімейного кодексу України, 
прізвище дитини визначається 
за прізвищем батьків. Якщо 
батьки мають спільне прізвище, 
то це прізвище присвоюється і 
дітям. Якщо мати і батько мають 
різні прізвища, прізвище дитини 
визначається за їхньою згодою. 

Враховуючи те, що статтею 
144 Сімейного кодексу України 
передбачена можливість прове-
дення державної реєстрації на-
родження дитини за заявою ін-
ших осіб, якщо цього не можуть 
зробити батьки дитини, чинним 
законодавством врегульовано 
порядок виправлення (зміни) 
прізвища або власного імені ди-
тини в актовому записі про її 
народження у зв’язку з тим, що 
при державній реєстрації наро-
дження дитині присвоєно пріз-
вище або власне ім’я без ураху-
вання побажань обох або одно-
го з батьків. Такі заяви прийма-
ються відділами державної реє-
страції актів цивільного стану 
не пізніше одного року з дня на-
родження дитини. 

Крім того, заяви про виправ-
лення власного імені дитини у 
зв’язку з тим, що вона фактич-
но має власне ім’я, відмінне від 
зазначеного в актовому записі 
про її народження, приймають-
ся відділами державної реє-
страції актів цивільного стану  

до досягнення нею 14-го віку. 
При досягненні 14-ти років осо-
ба має право змінити своє пріз-
вище або власне ім’я за згодою 
батьків або одного з них у разі, 
якщо другий з батьків помер, 
визнаний безвісно відсутнім, 
оголошений померлим, визна-
ний обмежено дієздатним, не-
дієздатним, позбавлений бать-
ківських прав щодо цієї дитини, 
а також якщо відомості про 
батька (матір) дитини виключе-
но з актового запису про її на-
родження або якщо відомості 
про чоловіка як батька дитини 
внесені до актового запису про 
її народження за заявою мате-
рі. У разі, якщо над особою, 
яка досягла 14-ти років, вста-
новлено піклування, зміна пріз-
вища або власного імені такої 
особи здійснюється за згодою 
піклувальника. 

Складовим елементом імені 
фізичної особи є по батькові. 
Статтею 147 Сімейного кодексу 
України визначено, що власне 
ім’я особи, записаної батьком 
дитини, автоматично визначає 
по батькові дитини. Якщо ім’я 
батька є подвійним, то по бать-
кові дитини може бути записа-
но відповідно до одного з цих 
імен. По батькові дитини, наро-
дженої жінкою, яка не перебу-
ває у шлюбі, за умови, що 
батьківство щодо дитини не ви-
знано, визначається за іменем 
особи, яку мати дитини назва-
ла її батьком. 

Водночас слід пам’ятати, що 
особисте ім’я — це не тільки 
юридично зафіксоване слово, 
за допомогою якого здійсню-
ється індивідуалізація особи, а  
також “оберіг” — супутник жит-
тя людини. 

Право на ім’я
Визначення прізвища, імені та по батькові 

дитини при державній реєстрації народження
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Вітаємо! ●Обереги ●

Щиро і сердеч-
но вітаємо із  
70-літнім ювілеєм 
дорогого серцю 
вчителя Жовтневої 
ЗОШ І-ІІ ст. Ганну 
Йосипівну ЛІСНЯК.

Хай щастя завжди су-

проводжує в житті,

Людська повага й шана не минають,

А Вашу мрію й працю повсякчас

Лиш визнання вінчають!

З повагою – випускники 
Жовтневої школи 1979 року.

Вітаємо з днем народження 
завідуючу фельдшерським пунк-
том с. Почапинці Олександру  
Дмитрівну МАТЕЙКО, лікаря за-
гальної практики сімейної меди-
цини Баворівської дільничної лі-
карні Валентину Борисівну  
ЦИБРІЙ, медичну сестру загаль-
ної практики сімейної медицини 
Великоберезовицької АЗПСМ 
Марію Василівну ПОПОВИЧ, 
молодшу медичну сестру Ігро-
вицької АЗПСМ Галину Степа-
нівну 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 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Вітаємо з днем народження 
лікаря загальної практики сімей-
ної медицини ТРТМО Ганну Тео-
дорівну ЮХИМЧУК, лікаря ШМД 
Ольгу Григорівну ГРАБЧУК, 
старшу медичну сестру Інну 
Орестівну ВЛАДИКУ, медсестру 
стаціонару Оксану Володими-
рівну КЛИМ, медсестру дитячо-
го стаціонару Любов Володи-
мирівну СУПРУНЕНКО, медсе-
стру  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 
бухгалтера ТРТМО Ольгу Теодо-
рівну ШМИГЕЛЬСЬКУ, еконо-
міста  Богдана Антоновича 
КОСТИКА, лаборанта Ганну  
Вікторівну  МАЦЕЛЮХ, медичну 
сестру Наталію Петрівну  
КРИВІНСЬКУ, молодших мед-
сестер Валентину Володими-
рівну СИЧОВУ та Світлану  
Володимирівну ГАБРИХ, мон-
тажника санітарно-технічних сис-
тем 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.

Продовження.
Початок на 1 стор.

– У жодному разі, – гордови-
то промовив німець. – Німецька 
– це мова двох великих імперій, 
які займають більше половини 
Європи. Це мова Шиллера, Ге-
геля, Канта, Гете, Гейне. І тому, 
безперечно, саме німецька мова 
претендує на світове пануван-
ня. 

Італієць усміхнувся і тихо  
промовив: 

– Панове, ви обидва не маєте 
рації. Італійська – це мова со-
нячної Італії, мова музики й ко-
хання. Мелодійною італійською 
написані кращі твори епохи Від-
родження, твори Данте, Боккач-
чо, Петрарки, лібрето знамени-
тих опер Верді, Пуччіні, Россіні. 
Тому італійська має бути провід-
ною у світі. 

На завершення слово мав 
українець: 

– Я також міг би сказати, що 
моя мова –  це мова незрівнян-
ного сміхотворця Котляревсько-
го, мова геніального Тараса 
Шевченка. Це лірична мова кра-
щої поетеси Лесі Українки, Івана 
Франка, який вільно володів чо-
тирнадцятьма мовами, серед 
яких і названі тут. Я можу назва-
ти ще багато славних імен свого 
народу, проте вашим шляхом не 
піду. Ви ж, зрештою, нічого не 
сказали про багатство й можли-
вості своїх мов. Ну, могли б ви, 
приміром, своїми мовами напи-
сати невеличке оповідання, в 

якому усі слова починалися б з 
однакової літери?

– Ні. Це неможливо. – відпо-
віли всі в один голос. 

– Це у вас неможливо, а укра-
їнською це зовсім просто. На-
звіть якусь літеру, –  звернувся 
він до німця. 

– Хай буде буква “П”, –  ска-
зав той. 

– Гаразд, – погодився украї-
нець і прочитав оповідання “Пер-
ший поцілунок”, яке складалося 
із 138 слів (!), кожне з яких по-
чиналося на літеру “П”. Спір за-
вершився поза конкуренцією пе-
ремогою нашого співвітчизника, 
а також бурхливими оплесками 
приємно вражених присутніх на 
святі рідної мови у Товстолузі. 

А ще тут так співали, що хоті-
лося привести журі однієї з по-
пулярних нині шоу-програм на 
кшталт “Україна має талант” чи 
“Х-фактор” і запевнити: “Не там 
шукаєте, браття!”. Переверши-
ти багатьох багатьом у Товсто-
лузькій школі можуть юні соліст-
киОльга Волошинська, Романна 
Валяс, Тетяна Юсько, Любов 
Рихіль.

Не обійшлося на святі рідної 
мови й без дотепних жартів. 
Звеселяюче читали українські 
гуморески учні школи Іван Ва-
силевський та Олена Осадчук. 
Усе дійство супроводжувалося 
вдало підібраними музичними 
творами, задля цього неабияк 
постарався вчитель музики Ігор 
Михайлович Гевко.

– 21 лютого люди всього світу 
відзначають Міжнародний день 
рідної мови, – наголосив дирек-
тор Товстолузької ЗОШ І-ІІІ 
ст. Тарас Петрович Щербінін. 
– Очевидно, що не усі про це 
знають, бо святкують його лише 
з 2000 року. Про підтримку мов-
ного та культурного різноманіття 
та багатомовності було оголо-
шено під час ХХХ сесії Генераль-
ної конференції  ЮНЕСКО у 1999 
році в Парижі. Тому педагоги та 
школярі нашої школи вирішили 
таким способом нагадати про 
цей день. Адже наша мова – 
українська й ми усі в цій країні 
– українці. Саме у такі дні, як 
сьогодні, найкраще заохочують 
громадян України до пробуджен-
ня національної свідомості.

І спробуйте тут не погодити-
ся…

Чия мова краща?

Головне завдання вчителя, за переконанням педагогів  
Товстолузької школи, — виховати любов до рідної мови.

Актори-аматори під час сценки “Чия мова краща?” (зліва направо):  
Петро Лящинський, Олександр Філіп, Назар Галько, Тарас Кондрат.

Фото на згадку: учні та вчителі Товстолузької ЗОШ І-ІІІ ст.  
у День рідної мови з директором школи Тарасом Петровичем Щербініним (крайній справа).

Колектив ре-
д а к ц і ї  
г а з е т и  
“Подільське 
слово” щиро 
вітає свою 
колегу — 
зав ідуючу 
в і д д і л о м 
е к о н о м і к и  
Марію БЕЗКОРОВАЙНУ    
та її нареченого Василя  
ІЛИКА з одруженням!

Щиро зичимо молодій парі 
безмежного сімейного щастя, 
злагоди, здійснення усіх мрій 
і сподівань. Нехай Ваше єд-
нання, дорогі Марія і Василь, 
буде міцним і радісним на все 
життя!

До щастя стежина стелилась,

Ви двоє зустрілись на ній,

Вона Вам серця поєднала,

Даруючи радість надій.

Вам в парі судилося стати

На вишитий щастям рушник,

То хай же кохання і вірність 

Будуть у Вас на весь вік.


