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Ярослава ЦАЛЬ.

П
ро Тараса Шевченка 
треба нині не на свя-
тах промовляти, а кри-
чати на вуличних пере-

хрестях. Щоб, як дзвін триво-
ги, калатало його слово! 
Ніколи не був він такий акту-
альний, як в наш час. Ніколи 
не було між нами стільки 
поглухлих, стільки сліпих. До 
чого кличе його Заповіт? Що 
ненавидів він і що любив? Що 
ненавидіти вчив і що любити?

Ненавидів облудних гуманістів з 
чулим серцем, які здригалися від 
вчинків Трясила й Остряниці, але не 
вагалися власних синів продати у 
різню москалеві. Ненавидів шаше-
лів, які гризли й тліли тіло народу зі 
середини, ту погань людську з рід-
них “землячків”, які допомагали 
розпинати його Україну.

От цю Україну перекінчиків, яни-
чарів чужого пана і володаря нена-
видів Шевченко за те, що “чужим 
богам пожерли жертви, омерзи-
лись”, що своїм існуванням погани-
ли його прекрасну, вольнолюбну 
країну. Любити цю “рідну” погань 
він не міг. 

Спитаєте: невже ж його велика 
душа вміла тільки ненавидіти? Не-
вже був здібний лиш “вити совою” , 
своє серце лиш “ядом гоїти” або, як 
голодний ворон, край дороги за ча-
сами жалувати, коли кров’ю спли-
вали голубі річки України? Коли по-
жежі її освічували, коли “мерк за 

димом Божий світ”? Невже міг тіль-
ки закликати в шалі пророчім, щоб 
сонце стало, щоб осквернену зем-
лю спалити?

Любив він, безперечно, пишну 
природу України, це ж був “рай та й 
годі”. Наче сам Бог витав над тим 
раєм. Але від нього відвертав очі 
поет, глянути не хотів, бо пекло 
розвели люди в тому раю, бо стіль-
ки гаддя у той рай напустили. Осо-
ружна й гидка тоді стає йому краса 
його країни, як врода зганьбленої 
красуні.

Україна, яку ненавидів, була 
Україною розбійників, перевертнів, 
похилених рабів. Україна, яку лю-
бив, — була Україною півлюдей, пів-
богів, героїв, які могли протистави-
тися львищам, людоїдам, новітнім 
Неронам, мали силу розкувати за-
кутих людей. З вогнем у серці, які 
не боялися й пекла, бо “вогонь за-
пеклих не пече”.

До них писав свій Заповіт, поси-
лав свою любов і заповідав свою 
ненависть зла. Бо притчею мали 
гриміти його слова не тільки сучас-
ним, але й грядучим тиранам. Бо 
писав своє посланіє не лиш для жи-
вучих сучасників, а й до ненародже-
них синів і внуків — до нас.

Тому якраз тепер такий актуаль-
ний його Заповіт. Бо знов на Україні 
розбійники, людоїди правду побо-
роли. Знову чужа деспотія лютує на 
нашій, не своїй землі. Тому й такий 
актуальний тепер Шевченко, обли-
читель і нових тиранів, і нових фа-
рисеїв, і просто Юд.

Продовження на 4 стор.

З Міжнародним жіночим  
днем 8 Березня!

Щороку разом з весною приходить до нас чудове 
березневе свято, коли по-особливому звучать добрі і 
щирі слова побажань, адресовані Вам, нашим мате-
рям, дружинам, донькам, сестрам, колегам, усім тим, 
кого ми з благоговінням називаємо Жінкою.

Жінка — берегиня нашого роду, яка з давніх-давен 
є тим духовним джерелом, що збагачує наше життя 
красою і добром. У сучасному житті жінка не лише 
Мати й Берегиня, а й активна учасниця суспільних, 
державотворчих процесів. Будь-яку сферу життя не-
можливо сьогодні уявити без участі жіноцтва. Адже 
представниці прекрасної половини людства — на ке-
рівних посадах, серед депутатів усіх рівнів, на важливих ділянках економіч-
ної, соціальної, культурної, освітньої галузей. Тож цей день вшанування 
Жінки — маленька краплина нашої вдячності, на яку Ви заслуговуєте.

Дякуємо Вам, дорогі жінки, за Вашу нелегку працю, за Ваш жіночий та-
лант віддавати свої найкращі якості близьким людям. Ви даєте нам нові 
сили, допомагаєте стати кращими, добрішими, впевненішими в собі. Для 
цього необхідний особливий жіночий такт, інтуїція, терпіння, витримка, на-
пруження душевних сил — ті дивовижні якості, яких так часто не вистачає 
нам, чоловікам.

Міцного здоров'я Вам, щастя і добра, родинного тепла, підтримки,  
гарного весняного настрою, любові та шани!

Василь ДІДУХ,  
голова Тернопільської 

районної ради.

Віктор ЩЕПАНОВСЬКИй, 
голова Тернопільської 
райдержадміністрації.

Шановне жіноцтво!  
Дорогі матері, подруги, доньки!

Чарівне і неповторне свято 8 Березня зазвичай асо-
ціюється з першим подихом весни. І в цьому полягає 
особливий сенс життя. Бо жінка, як і весна, несе у світ 
споконвічну і велику місію природи – життя і любов, 
ніжність і турботу, натхнення і неповторність.

З прадавніх віків жінку в Україні величали Береги-
нею, тому поняття Батьківщина, Україна, Мати одна-
ково дорогі для кожного з нас.

Щиросердечно вітаючи Вас з цим бентежним вес-
няним  святом, низько вклоняюся, дорогі матері, дру-
жини, сестри, доньки, колеги, партнерки по хлібороб-
ській праці, від усього серця дякую за те, що завжди 
поруч з нами, що своєю повсякденною роботою і гро-
мадянською позицією примножуєте хліборобську славу 
Матінки-Землі, здобутки рідної Вітчизни.

Щедро зичу Вам міцного здоров’я і довголіття,  
щастя й достатку. Нехай у Ваших оселях 
завжди лунає дитячий сміх, панує злагода 
і безмежна любов.
Нехай тендітні пахощі троянд
Навіють щастя, ніжність і кохання,
Хай здійснює бажання зорепад
І втілює у дійсність сподівання!

 
З повагою — Іван ЧАйКІВСЬКИй, 

генеральний директор корпорації 
“Агропродсервіс”.

Конкурс “Вчитель 
року — 2013” 

назвав нові імена.

Зі святом весни, 
дорогі читачки 
“Подільського 

слова”!

6 березня ц.р. Вищий адміні-•	
стративний суд України позба-
вив Сергія Власенка, захисника 
Юлії Тимошенко, мандата на-
родного депутата України. Як 
зазначено в матеріалах справи 
— за сумісну адвокатську діяль-
ність. Сергія Власенка у Вищо-
му адмінсуді захищали Арсеній 
Яценюк, Віталій Кличко та Олег 
Тягнибок, стверджуючи, що 
нардеп Власенко у справі Юлії 
Тимошенко діяв не як адвокат, 
а як захисник, однак на рішення 
суду це не вплинуло. Після ого-
лошення судового вердикту во-

ни заявили, що це “знищення 
парламентаризму в Україні”. 
Днем раніше в такий же спосіб 
— через рішення Вищого адмін-
суду — депутатського мандата 
позбувся представник фракції 
регіонів Андрій Веревський.

За повідомленнями місцевих •	
ЗМІ, у Тернополі очікується по-
дорожчання проїзду в марш-
рутках до 2,50 грн., а в соціаль-
них автобусах — до 1,50 грн. 
Поки що відповідне рішення 
міськвиконкому ще не прийня-
те, отож, їздимо за звичним 
тарифом.
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— Вікторе Васильовичу, стар-
тував 2013 рік, який вносить у 
життя територіальних громад, 
району, суспільства багато но-
визни. Це нові законодавчі нор-
ми в землекористуванні, бю-
джетній, податковій, соціальній 
та інших сферах. У контексті цих 
змін на чому Ви б хотіли зроби-
ти особливий наголос?

— Справді, зміни у законодав-
стві торкнулися багатьох сфер 
життя суспільства. Кардинальних 
змін з 1 січня 2013 року зазнало 
питання землекористування. Нині 
2/3 питань, з якими у Тернопіль-
ську райдержадміністрацію щодня 
звертаються жителі району, стосу-
ються земельної сфери. Вони ви-
никають через несвоєчасність ви-
рішення на рівнях сільських, се-
лищних рад, управління земельних 
ресурсів, через складність законо-
давства, яке не дає можливості 
швидко реалізувати всі проблеми. 
Звідси і певне незадоволення меш-
канців району. Ми намагаємося 
пришвидшувати їх вирішення в 
межах своєї компетенції. 

Одним із найважливіших за-
вдань сучасної земельної реформи 
в Україні є формування повноцін-
ного ринку земель. Без нього на-
вряд чи можна вважати цілісними і 
логічно завершеними перетворен-
ня земельних відносин на зразок 
європейських. Два десятиліття ре-
формування земельної сфери до-
вели, що недостатньо визнати 
приватну власність на землю, за-
конодавчо забезпечити гіпотетич-
ну можливість її існування. Власник 
землі має використовувати її для 
ринкових цілей. Земля має бути 
засобом виробництва, об’єктом 
оренди і, зрештою, торгівлі. У рік в 
Тернопільській райдержадміністра-
ції реєструється до тисячі розпо-
ряджень щодо виділення земель-
них ділянок громадянам України, 
які за законом мають на це право, 
на території Тернопільського райо-
ну. Наразі нашим головним за-
вданням є приведення у відповід-
ність нормативно-грошової оцінки 
землі ще у 28 населених пунктах 
району.

— Для чого потрібна нова 
нормативно-грошова оцінка  
земель?

— В основі грошової оцінки зе-
мель населених пунктів району є 
капіталізація рентного доходу, що 
виникає завдяки місцю розташу-
вання населеного пункту в загаль-
нодержавній, регіональній і місце-
вій системах виробництва та роз-
селення, облаштуванню території 

та якості земель з урахуванням 
природно-кліматичних та 
інженерно-геологічних умов, 
архітектурно-ландшафтної та 
історико-культурної цінності, еко-
логічного стану, функціонального 
використання земель. Тобто, це чи 
не основне джерело надходжень у 
місцевий бюджет.

— На різних етапах впрова-
дження земельної реформи 
право власності на земельну ді-
лянку посвідчували державні 
акти трьох видів: спочатку – 
жовто-червоного кольору без 
кадастрових номерів, пізніше 
зелені й сині – із внесеними ка-
дастровими номерами. Чи всі 
вони дійсні? Чи правда, що з  
початку 2013 року держактів 
взагалі не видають?

— Чинні всі державні акти – не-
залежно від кольору та часу видачі. 
Проте, відповідно до Законів Укра-
їни “Про державний земельний 
кадастр” та “Про державну реє-
страцію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень”, з 1 січня 
2013 року державні акти на право 
власності на земельну ділянку не 
видаються. Натомість доказом 
права власності на земельну ділян-
ку стає свідоцтво з Державного 
реєстру речових прав на нерухоме 
майно в територіальних органах 
Державної реєстраційної служби. 

— Вікторе Васильовичу,  
сьогодні багато говорять про 
реформування медичної галузі. 
Яка Ваша позиція стосовно но-
вовведень у сфері охорони 
здоров’я?

— Медичне обслуговування на-
селення – це функції, які держава 
делегувала територіям. Виконав-
цями цього реформування нині є 
державні органи. Дуже важливим є 
те, щоб ми не створили для хворих 
черг, не змусили людей їздити да-
леко, щоб отримати медичні по-
слуги. Навпаки, треба наближати 
медичне обслуговування до лю-
дей. Працюємо над забезпечен-
ням нарощування мережі амбула-
торій лікарів загальної практики-
сімейної медицини, зокрема, у се-
лах Підгороднє, Великі Гаї, Острів. 
У пріоритеті — зміцнення 
матеріально-технічної бази пер-
винної ланки. Умови в районі до-
зволяють лікарям приїхати на ви-
клик у межах 20 хвилин, для цього 
працює шість бригад швидкої ме-
дичної допомоги. Триває робота  
із забезпечення лікувально-
профілактичних закладів сучасним 
 медичним обладнанням. Вважаю, 
що у Тернопільському районі  

завдяки правильним діям керівни-
ка ТРТМО Ігоря Вардинця, район-
ної ради та адміністрації створено 
оптимальну й ефективну модель 
медичного обслуговування.

— У центрі уваги районної 
влади перебуває і освітня 
сфера… 

— Звісно. У цьому плані викона-
но значний обсяг капітальних та 
поточних ремонтів у навчальних 
закладах, покращено умови на-
вчання та виховання підростаючо-
го покоління. Однак, маємо цілу 
низку інших проблем. Найбільш 
болюча тема — не оптимізація 
шкіл, а якість освіти у школах, де 
навчається мало учнів. З 2003 року 
кількість учнів у сільських школах 
Тернопільського району зменши-
лася майже наполовину. На одного 
учня у державі за відповідною фор-
мулою виділяється 8100 грн. у рік. 
У Тернопільському районі цей по-
казник перевищують не так вже й 
багато шкіл. Приміром, у Велико-
березовицькій ЗОШ І-ІІІ ст. ця сума 
складає 4 тис. 817 грн., тоді як у 
Чистилівській ЗОШ І ст. –  
25 тисяч 983 грн. (!). Підвищення 
якості освітніх послуг, призупинен-
ня діяльності неефективних на-
вчальних закладів – принципові 
позиції державної влади. Не можна 
викидати гроші на вітер там, де не-
має якості освіти. Але знаємо, що 
рішення про закриття малокомп-
лектних шкіл приймається винят-
ково за згодою громади. У цьому 
питанні ми не повинні диктувати 
свою волю. Позицію влади слід ар-
гументувати. До оптимізації шкіль-
ної мережі та надання якісної осві-
ти у сільській місцевості потрібно 
підійти комплексно. Тоді люди зро-
зуміють, що наша мета – не закри-
ти малокомплектні школи, а орга-
нізувати навчально-виховний про-
цес так, аби учні, які закінчувати-
муть школу, мали перспективу, а їх 
освітній рівень був конкуренто-
спроможним у сучасних умовах.

— Разом із тим, у Тернопіль-
ському районі триває процес 
оновлення діючих і відкриття 
нових навчально-виховних  
закладів…

— У цьому році заплановано 
ввести в експлуатацію два дитячі 
садочки — у селах Великі Гаї та Гаї 
Шевченківські. Триває процес 
об’єднання шкіл і дитячих садочків 
у навчально-виховні комплекси. У 
2012 році такі НВК створені у Ло-
зові, Грабовці і Дичкові, цьогоріч 
— у Козівці і Домаморичі. ЗОШ І 
ст.-дитячі садки діють у Білоскірці, 
Забойках, Кип’ячці, Миролюбівці, 

Чернелеві-Руському. Робота в цьо-
му напрямку триває. 

— Які питання можна назвати 
пріоритетними у культурно-
мистецькій галузі району?

— Нині ведуться капітальні ре-
монтні роботи в приміщенні Терно-
пільського районного будинку 
культури. Важливу роль у суспіль-
ному житті району відіграють кни-
гозбірні. Цьогоріч у Тернопільсько-
му районі відкрито п’ять сучасних 
інтернет-центрів. Завершено поді-
бний проект за сприяння спонсо-
рів у Підгородньому. Вільний до-
ступ до інтернет-ресурсів невдо-
взі будуть мати також у книгозбір-
нях в селах Острів, Велика Лука, 
Ігровиця, Лозова, Великі Гаї. Ра-
зом з тим, вважаю це лише пер-
шим кроком бібліотек на шляху до 
європеїзації. Попереду ще багато 
роботи.

— Як, за Вашими оцінками, 
діє з початку 2013 року в умовах 
економічної кризи сфера вироб-
ництва в Тернопільському райо-
ні, які тенденції окреслюються 
тут — позитивні чи негативні?

— Вочевидь, у всіх сферах і га-
лузях життєдіяльності району є 
певні досягнення, позитивний по-
ступ. За рейтинговими показника-
ми 2012 року Тернопільський ра-
йон посів в області почесне друге 
місце. Збережено обсяги виробни-
цтва основних видів сільськогоспо-
дарської продукції на рівні, що га-
рантує продовольчу безпеку насе-
лення. Для оновлення машинно-
тракторного парку, будівництва, 
реконструкції тваринницьких при-
міщень, збільшення племінного 
поголів’я тварин в сільськогоспо-
дарських підприємствах всіх форм 
власності в 2013 році капітальні  
вкладення складуть майже  46 млн. 
грн. Серед перспективних напря-
мів діяльності розглядаємо намір 
ПАТ “Компанія “Райз” цьогоріч бу-
дувати на території Тернопільсько-
го району потужний сучасний еле-
ватор ємністю більш як 200 тонн. 
Актуальним залишається необхід-
ність спорудження на території ра-
йону високотехнологічного сміттє-
переробного заводу — це один з 
важливих інвестиційних проектів, 
над яким ми працюємо. Адже про-
блема вивезення та утилізації сміт-
тя на території району не виріше-
на. У 12 населених пунктах все ще 
не уклали договорів з підприєм-
ствами на вивезення твердих по-
бутових відходів з територій. До 
того ж, маємо в районі понад  
60 дачних кооперативів, які питан-
ня вивезення та утилізації сміття зі 
своїх ділянок вирішують дуже по-

вільно.
— Під час колегії 26 лютого 

ц.р. розглядався проект програ-
ми соціально-економічного роз-
витку Тернопільського району 
на 2013 рік, який буде пред-
ставлено до затвердження на 
черговій сесії районної ради. 
Які пріоритети передбачено в 
програмі і які перспективи з точ-
ки зору фінансування?

— Структура програми 
соціально-економічного розвитку 
Тернопільського району на 2013 
рік побудована за принципами прі-
оритетів. Такий підхід дає спільне 
бачення, заради чого ми працює-
мо, та дає відповіді на запитання: 
що ми маємо, до чого прагнемо, 
що робити, як робити, хто буде 
робити. В основу програми покла-
дені ключові положення передви-
борчої Програми Президента Укра-
їни Віктора Януковича “Україна – 
для людей”, Програми економічних 
реформ на 2010–2014 роки “За-
можне суспільство, конкуренто-
спроможна економіка, ефективна 
держава”. Згідно з проведеним 
аналізом, у 2013 році валовий су-
купний продукт основних сфер ма-
теріального виробництва в Терно-
пільському районі прогнозується в 
обсязі 1 348 075 тис. грн. Питома 
вага промисловості у валовому су-
купному продукті складе 51,5%, 
сільського господарства – 44,8%, 
будівництва  – 3,1%. Збільшення 
обсягу валового регіонального 
продукту пояснюється нарощуван-
ням обсягів виробництва у про-
мисловості, сільському господар-
стві, будівництві. Прогнозується 
збільшення обсягів роздрібного 
товарообігу та платних послуг. 
Значна частка заходів буде спря-
мована на зменшення збитковості 
у торгівлі та будівельній галузях. 
Маючи відповідні надходження в 
бюджет, зможемо у співпраці зі 
спонсорами та меценатами фінан-
сувати потреби соціально-
культурної, освітньої галузей.

— Вікторе Васильовичу, про-
грама економічного і соціально-
го розвитку, районний бюджет 
на нинішній рік складні і напру-
жені, потребуватимуть значних 
зусиль для реалізації з боку ра-
йонної влади і Вас особисто…

— Це дійсно так і цілком законо-
мірно. Адже під лежачий камінь, як 
мовиться, вода не тече, а тому у 
2013 році всім нам потрібно буде 
працювати з подвоєним завзяттям 
і активністю.

 
Підготувала Ірина ЮРКО.

Віктор Щепановський:  
“Маючи відповідні надходження 
у бюджет, зможемо фінансувати 

потреби освіти, культури, 
соціальної сфери”

Інтерв’ю “Подільському слову”  
голови Тернопільської райдержадміністрації 

Віктора Щепановського
Голова Тернопільської райдержадміністрації  

Віктор Щепановський.

Прес-конференції ●

Три роки реформ
У вступному слові Віктор Яну-

кович розповів про те, що від-
бувалось у нашій державі про-
тягом останніх років.

— Останні три роки були не-

простими для країни, Україна 
балансувала над прірвою, — за-
значив Президент. — Проте нам, 
вдалося розпочати модерніза-
цію країни. Сьогодні важливо 
зберегти та наростити темпи 
розвитку і, завдяки цьому,  

поглибити розпочаті зміни. 
Як зазначив Віктор Янукович, 

важливим проявом реформ в 
Україні є зростання внутрішнього 
валового продукту. “Порівняно з 
показником на 1 січня 2010 року 
торік ВВП значно збільшився. 
Водночас темп росту економіки 
Єврозони у 2012 році впав на пів-
відсотка, а в Україні він залишився 
позитивним, — констатував Віктор 
Янукович. — Рівень інфляції мину-
лоріч склав мінус 0,2%. Знижено 
рівень дефіциту бюджету — порів-
няно з 2010 роком він знизився у 
1,5 раза”.  

Продовження на 4 стор.

Президент України Віктор Янукович: 
“Наш курс – реформи”

Президент України Віктор Янукович під час прес-конференції  
в Українському домі в Києві 1 березня 2013 р.

Ірина ЮРКО. 
Тернопіль – Київ.

У перший день весни на прес-конференцію Президента Укра-
їни Віктора Януковича в Українському домі в Києві акредиту-
валося 400 журналістів, які представляють українські цен-
тральні та регіональні ЗМІ, у тому числі і з Тернопільщини, а 
також представники зарубіжних засобів масової інформації. 
За час прес-конференції журналісти поставили Віктору Яну-
ковичу 17 запитань – п’ять від представників регіональних, 
шість від центральних та шість від іноземних ЗМІ.
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Звернення ●

З Міжнародним жіночим днем 8 Березня щиро вітаємо наших 
колег, чарівних жінок — працівниць управління соціального захисту на-
селення Тернопільської райдержадміністрації.

Дорогі співробітниці! Ви наповнюєте наші будні ніжністю, красою, те-
плом і любов’ю. Кожна з Вас є професіоналом своєї справи і, разом з 
тим, Ви — берегині своїх сімей, турботливі матері. Тож будьте щасливи-
ми, будьте завжди радісними, здоровими і наповнюйте світ добром.

Всіх благ земних ми Вам бажаєм
За вдачу людяну й просту,
Всі квіти світу Вам даруєм
За серця щирі й теплоту.
Хай праця радість лиш приносить,
А дім — достаток і тепло.
Хай доля високо підносить
Надії світлої крило!

З повагою — чоловічий колектив управління  
соціального захисту населення Тернопільської РДА,  

профспілкова організація.

Зі святом Весни — 8 Березня!
Від усього серця вітаю Вас, дорогі жінки, із святом весни, любові та 

краси — Міжнародним жіночим днем 8 Березня!
Ви — найдорожче, що є в житті чоловіків. Мабуть тому хтось із древ-

ніх мудреців сказав: “Царство жінки — це царство ніжності, тонкості і 
терпіння”. Завдання справжнього чоловіка — не зруйнувати його, а за-
хистити від усіх можливих життєвих негараздів.

Свято 8 Березня є символом сердечності, доброти, кохання, радос-
ті, тепла. Ваша енергія додає нам нові сили, до-
помагає стати кращими, добрішими, впевнені-
шими в собі. Ми, чоловіки, доземно вклоняємось 
Вам за уміння прощати, любити і чекати! 

Нехай у кожному жіночому серці завжди те-
пліє вогник любові, надії і приязні, а в кожній 
родині буде міцне здоров’я, тепло, затишок та 
радість. Здоров’я і натхнення Вам, кохання і гар-
ного настрою, удачі і здійснення мрій!

Володимир БОБРІВЕЦЬ,  
голова правління ПАТ “Тернопільміськгаз”, 

депутат Тернопільської районної ради.

Шановні жінки, працівниці  
ПП “Агрофірма “Медобори”!

Прийміть сердечні вітання з нагоди чудового вес-
няного свята — 8 Березня! Бажаю 
Вам міцного здоров’я, великого 
жіночого щастя, добра, любові. 
Нехай у Вашому домі будуть спо-
кій та добробут, а Ваші серця бу-
дуть зігріті теплом та повагою 
рідних і близьких. 

З повагою — Володимир 
КРуПнІЦЬКий,  

директор ПП “Агрофірма “Медобори”,  
депутат Тернопільської районної ради.

З 8 Березня, дорогі жінки!
Прекрасну половину людства, чарівних жі-

нок, які працюють в Тернопільському районно-
му територіальному медичному об’єднанні, усе 
жіноцтво Тернопільського району вітаю з чудо-
вим святом весни — 8 Березня. Ви робите на-

ше життя кращим, світлішим, дорогі жінки, а 
світ — добрішим і милосерднішим. Ваша 

краса зцілює і рятує, ви робите земне 
життя щасливішим. Тож нехай кожен 

Ваш день буде осяяний весня-
ним сонцем, любов’ю і радістю.

 
З повагою — Ігор ВАРДинЕЦЬ,

головний лікар Тернопільського районного 
територіального медичного об’єднання, 
депутат Тернопільської обласної ради, 

заслужений лікар україни.

Ви оточуєте нас добротою
Найщиріші вітання з нагоди 8 Березня — свята 

весни і жіночої чарівності — надсилаю своїй дружині 
Наталії Григорівні, усім жінкам, які працюють в на-
ших господарствах. Наші дорогенькі і найкращі!  Ви 
оточуєте нас добротою і любов’ю, зігріваєте турбо-
тою наші серця і душі. Ви — хранительки домашньо-
го вогнища, берегині роду. Ви ростите, виховуєте 
дітей, створюєте затишок в сім’ях, відмінно викону-
єте свої професійні обов’язки. 
Спасибі Вам за невичерпну до-

броту! 
Зичу Вам справжнього жіночого щастя, міцно-

го здоров’я, і нехай кожен день буде сонячним і 
світлим!

З повагою — директор ПП “Агрон”  
і ФГ “Березовського”, заслужений працівник   

сільського господарства україни, депутат 
Тернопільської районної ради  

Юрій БЕРЕЗОВСЬКий.

Гарного настрою, щастя й удачі!
Найщиріші вітання з 8 Березня жінкам, які 

працюють у галузі культури Тернопільського ра-
йону! Гарного весняного 
настрою, щастя й удачі, на-
тхнення і всіх земних благ. 
Нехай Ваші очі завжди сві-
тяться радістю і любов’ю 
— від цього світ довкола 
нас стає кращим. Спасибі 
Вам за цю красу!

Андрій ГАЛАйКО,
начальник відділу культури і туризму 

Тернопільської райдержадміністрації, 
заслужений працівник культури україни.

Весна дарує радість
Щиро і сердечно вітаю жіночі колективи Вели-

когаївської сільської ради, Великогаївської ЗОШ 
І-ІІІ ст., усіх жінок с. Великі Гаї із весняним святом 
— 8 Березня.

Нехай кожен Ваш день буде сонячним і радіс-
ним, нехай довкола Вас панують любов і гармо-
нія, а на Вашу честь розквітають квіти й звучить 
музика. Хай у Ваших оселях завжди панують мир, злагода і добро-
бут. Будьте завжди усміхнені, сповнені надій та оптимізму.

З повагою — Великогаївський сільський голова  
Олег КОХМАн.

Усе найдорожче  
пов’язане з жінкою

Щиро вітаю жіноцтво с. Товстолуг і  
с. Застінка з святом 8 Березня. Усе найдорожче, 
що є у нашому житті, — щастя, радість, надія, 
кохання, пов’язане з жінкою. Без вас, дорогі жін-
ки, не було б стільки світла, любові і тепла. Ви 

наповнюєте будні яскравими фарбами, спонукаєте до шляхетних 
вчинків і добрих справ. Нехай вас ніколи не оминає турбота чоловіків, 
а прекрасні почуття дарують натхнення для нових творчих успіхів і 
життєвих перемог. Нехай всі ваші мрії збуваються!

З повагою — Товстолузький сільський голова  
Юрій ПРиСЯЖний. 

Профспілкова організація працівників культури Тернопіль-
ського району щиро вітає жінок, які працюють в галузі культури 
Тернопільського району та які на заслуженому відпочинку, з Між-
народним жіночим днем 8 Березня.

Вітаєм, колеги, вас із весною!

Нехай і не є вона дуже рясною,

Але у душі вона майже прийшла

І посмішки щирі вам принесла!

Ці посмішки людям ви віддавайте,

До них частину душі додавайте,

І шарму жіночого трохи вкладайте,

Парфумів краплинами це поливайте,

Весело все у житті ви сприймайте —

І щирі вітання від нас приймайте!

З повагою — голова профспілкової організації працівників 
культури Тернопільського району Любов БиК.

Сердечно вітаю жіночий колектив НВК “Великобірківська  ЗОШ 
I-III ст.-гімназія  ім. Степана Балея”  з весняним святом — Міжна-
родним жіночим днем 8 Березня!

                               Теплий промінь березневий

Розбудив дзвінку весну.

Ароматом квітів перших

День святковий огорнув.

Він вітання мої щирі

Передасть всім дамам милим,

Щоб жили в добрі і мирі,

Щоб здійснились їхні мрії,

Щоб коханими були,

Щоб у радості цвіли.

З повагою — директор  
нВК “Великобірківська  ЗОШ I-III ст.-гімназія  

ім. Степана Балея” Володимир ПОЛЬчІй. 

Відділ культури і 
туризму Тернопіль-
ської РДА та проф-
спілкова організація 
працівників культури 
Тернопільського ра-
йону щиро вітають з 
50-річчям завідуючу 
клубом с. Петриків  
надію Петрівну ДиТЮК.

Дозвольте з ювілеєм привітати

І побажати від душі

Багато щастя і добра багато,

Хай буде світлим кожен день в житті.

Хай негаразди завжди обминають,

Хай буде легко Вам вперед іти

І словом добрим Вас завжди вітають.

Бажаєм успіхів великих у роботі

Й побільше творчих Вам натхнень.

Нехай минають завжди всі турботи,

І хай приносить радість кожен день.

7 березня пер-
ший день наро-
дження зустрів 
Юрчик МАЦЬКО 
з с. Жовтневе 
Тернопільського 
району. Рідні над-
силають іменин-
нику сердечні по-

бажання бути здоровим, життє-
радісним та щасливим впродовж 
усього життя.

Ніжне, миле, дороге

Сонечко-малятко,

З першим рочком Тебе,

Наше янголятко!

Тортик, іграшки і квіти,

Радість, море сміху,

Квітни в щастячку й рости

Всім нам на потіху. 

З любов’ю — рідні.

Колектив Ігровицької АЗПСМ 
щиро вітає з днем народження 
медичну сестру загальної 
практики-сімейної медицини  
надію Василівну КуЗиК.

Добра і щастя зичим в цю годину,

Надії, сонця, радості, тепла,

Хай Бог благословить усю родину,

А Вам — міцне здоров’я посила.

Щоб на роботі, вдома, серед друзів

Ви відчували ласку і тепло,

Щоб у житті на Вашім виднокрузі

Панували щастя і добро.

Відділ куль-
тури і туризму 
Тернопільської 
РДА та проф-
спілкова орга-
нізація праців-
ників культури 
Тернопільсько-
го району щи-
ро вітають з 
днем наро-
дження завідуючу клубом  
с. Застав’є Оксану Іванівну 
СЕнЬКІВ.

Хай здоров’я, радість і достаток

Сипляться до Вас, як вишні цвіт,

Хай малює доля з буднів свято

І дарує Вам багато літ!

Від щирого серця вітаємо з 
днем народження Сергія  
КуБІШинА з Жовтневого Терно-
пільського району.

Хай життя квітує, як калина в лузі,

Нехай будуть поруч щирі, вірні друзі,

Хай обминають болі і тривоги,

Хай стелиться довга життєва дорога.

Здоров’я міцного і щастя без краю,

Усього найкращого щиро бажаєм!

З любов’ю — рідні.

Педагогічний колектив Острів-
ської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з 
ювілеєм заступника директора з 
навчальної роботи Христину 
Миколаївну ГАЛКОВСЬКу.

Нехай дарує доля гарні квіти,

А рідні — радість і добро,

Хай Бог пошле здоров’я, силу,

І відвертає завжди зло.

Хай віриться, і сіється, і жнеться,

Душа зліта на синіх крилах мрій,

Хай щедре сонце весело сміється

На сотню літ, на многая літ.

Педагогічний колектив Острів-
ської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з 
днем народження керівника гурт-
ка “Різьба по дереву” Івана  
Михайловича КОБЕЛЯ.

Хай радість поселиться у Вашому домі

І ліку не буде щасливим рокам,

Міцного здоров’я, удачі в усьому

Ми щиро сьогодні бажаємо Вам.

Наших чарівних співробітниць, жінок-освітян 
шкільних та позашкільних закладів Тернопільського 
району вітаємо з неповторним, красивим святом — 
Міжнародним жіночим днем 8 Березня. Найщиріші 
побажання щастя, усмішок, гарного настрою, про-
фесійних успіхів та здійснення найзаповітніших 
мрій!
З повагою — чоловічий склад колективів відділу 

освіти Тернопільської райдержадміністрації та 
Тернопільського райметодкабінету.

у 2008 році високопреосвя-
щенний архиєпископ і ми-
трополит Тернопільсько-
Зборівський Кир Василій 
Семенюк благословив на-
писання розважань до 
Хресної Дороги на актуаль-
ні проблеми сьогодення. 
Вони були прочитані під час 
місійної Хресної Дороги у 
Тернополі. А також у міс-
течках та селищах Терно-
пільської області. у цих мі-
сійних ходах взяли участь 
духовенство та вірні.

Щоб зберегти пам’ять про мі-
сійні ходи, а також, щоб не зни-
кли безвісти свідчення і слова 
пастирського повчання Владики 
і священиків, організатори вирі-
шили записати аудіодиск із роз-
важаннями. Також видрукувати 

пам’ятну фотогалерею Хресних 
ходів із міст та селищ Тернопіль-
щини, в яких вони відбувалися. 
Назвали проект “Дорогою Спа-
сіння”.

Щиро просимо вашої фінан-
сової допомоги у реалізації про-
екту “Дорогою Спасіння”. По-
жертви можна перерахувати на 
розрахунковий рахунок: Місія 
“Комісія у справах молоді 
Тернопільсько-Зборівської 
Єпархії уГКЦ”, р/р 
26000060755002, ЄДРПОу 
37076777, МФО 338783, ТФ 
Приватбанк. Контактні особи: 
Оксана Шамрик (тел. 
0673513541), Анна Мелимука 
(тел. 0673069613).

Заздалегідь вдячні за розу-
міння та співпрацю. За ваше до-
бре серце Господь віддячить 
сторицею.

“Дорогою Спасіння” — проект 
Молодіжної комісії 

Тернопільсько-Зборівської 
архиєпархії УГКЦ

Сердечно вітаємо жіночий колектив управління Державної казначей-
ської служби України в Тернопільському районі із найпрекраснішим свя-
том весни — Міжнародним жіночим днем 8 Берез-
ня. Від усієї душі бажаємо жіночого щастя, любо-
ві і добра, щоб кожен день зустрічали з посміш-
кою, відчуттям радості, впевненістю і спокоєм.

З повагою — начальник управління 
Державної казначейської служби україни  

в Тернопільському районі Роман ШАСТ, 
чоловічий колектив управління. 
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У правоохоронних органах ●

Шевченківські дні ●

Продовження.
Початок на 1 стор.

Тож коли до вас приходять, па-
плюжать визвольний рух та його 
борців і мучеників; коли нашіпту-
ють, що головою муру не проб’єш; 
що ті, що впали, були “непотріб-
ними жертвами”, а живі — “глупі 
романтики” в найкращому випад-
ку; що оті, що ховаються по лісах 
і борються з найманцем, є банди-
ти, розбійники, — відповідайте їм 
словом Шевченка: “Брешеш, лю-
доморе, за святую правди волю 
розбійник не стане! Не розкує за-
кутий в кайдани народ темний”!

Наказом Шевченка було люби-
ти свою правду, яку чужі тирани і 
наші підбрехачі й досі хочуть три-
мати замкненою за багатьма зам-
ками. 

Нині знов Україна — одне вели-
ке попелище. Та на попелищі тім 
тліє “іскра вогню великого”. Хто 
той вогонь роздмухає?

Не ті “сліпі, нищії душею”, не 
“нетвердії, душеубогі, не невіль-
ники потульні! Не фарисеї!” Ані їх 
об’єднання. Ту іскру роздмухають 
у вогонь великий ті, кого благо-
словить Господь. Ті, що вірують в 
його силу. Ті, яких викликав Шев-
ченко, щоб встали з могил, ті з 
“твердими руками”, з “орлім 
оком”, з “чистим серцем”, з “чи-
стою, святою, козацькою кров’ю”, 
не кров’ю раба, люди “залізної 

сили”, ті, яким за спиною “вирос-
ли крила” предків-велетнів, а в 
серці запалав дух непокірний і 
гордий. Тим — каже Шевченко — 
вложить Господь в твердії руки 
мечі острі обоюдні “на отмщеніє 
неправди і в науку людям”. Тим, 
що вірують в силу духа над мате-
рією, обіцяє він, що будуть з ними 
“душі праведних і сила архистра-
тига Михаїла”, патрона старого 
Київа. Вони будуть карати зло! 
Вони очистять Україну від чужих 
катів і “рідної” нечисти. Вони — 
вільні духом люди — створять 
вільний світ!

Для них другою заповіддю є 
заповідь любові до ближнього, а 
першою — любов до Бога. Ближ-
нім, може, приємніше особистий 
спокій і добробут, — їм же Божа 
справедливість! 

Вивчаймо його Заповіт! Запо-
віт того, хто карався, мучився але 
не каявсь! Заповіт старої, героїч-
ної, страшної ворогам України! 
Хай слово його лунає кличним 
дзвоном, щоб почули оглухлі, щоб 
випростувалися похилені й горба-
ті! Щоб знов воскресли тіні слав-
них прадідів! Щоб знов на нашій 
землі росли, змагались, жили! 
Щоб оновилась юність нації! Щоб, 
як зерно великих чинів, глибоко 
запала в наші очищені, осуворені 
душі його віра безмежна! Його 
ненависть палка! Його любов  
гаряча!

Заповіт Шевченка

Василь СВЕРГУН, 
прокурор Тернопільського 

району, старший радник 
юстиції. 

Відповідно до статей 10, 29 
Закону України “Про проку-
ратуру”, статті 5 Закону Укра-
їни “Про засади запобігання і 
протидії корупції”, з метою 
підвищення ефективності 
протидії злочинності та ко-
рупції прокурори координу-
ють діяльність правоохорон-
них органів Тернопільського 
району.

На виконання положень законо-
давства в лютому цього року від-
булася координаційна нарада ке-
рівників правоохоронних органів 
району з участю голови Тернопіль-
ської районної ради Василя Дідуха, 
голови Тернопільської райдержад-
міністрації Віктора Щепановського, 
окремих керівників органів вико-
навчої влади, місцевого самовря-
дування та державного контролю,  
на якій розглянуто стан забезпе-
чення законності, протидії злочин-
ності та корупції у 2012 році.

Завдяки вжитим скоординова-
ним заходам досягнуто певної по-
зитивної динаміки щодо зниження 
рівня злочинності (на території 
Тернопільського району зареє-
стровано 237 злочинів проти 297 
за аналогічний період минулого 
року, а це на 20,2% менше), на 
третину зменшилось вчинення кра-
діжок та злочинів проти приватної 
власності. Не зареєстровано фак-
тів вчинення розбоїв та зґвалту-
вань. Завдяки зусиллям працівни-
ків правоохоронних органів Терно-

пільського району не допущено 
зростання таких злочинів, як неза-
конне заволодіння транспортними 
засобами, вимагання, скоєння зло-
чинів на побутовому ґрунті та зло-
чинів, пов’язаних із торгівлею 
людьми.

Викликає занепокоєння суттєве 
збільшення кількості вчинених по-
грабувань, хуліганських дій, потре-
бує перегляду підхід до профілак-
тики вчинення дорожньо-
транспортних пригод, насамперед 
зі смертельними наслідками  тощо. 
Не вдалося запобігти зростанню 
злочинності у молодіжному се-
редовищі, неповнолітніми вчине-
но 6 злочинів, один з яких — у 
сфері незаконного обігу нарко-
тичних засобів.

Активізації вимагає робота з 
розкриття злочинів та встанов-
лення осіб, які їх вчинили, мину-
лих років, значна частина яких — 
тяжкі та особливо тяжкі. Ще не в 
повній мірі відповідає вимогам 
сьогодення робота правоохорон-
них органів щодо виявлення фак-
тів хабарництва, злочинів, в т.ч. з 
ознаками корупції, у сфері охоро-
ни здоров’я та освіти, земельній 
та бюджетній сферах.

У зв’язку з оновленням кримі-
нального процесу виникла необ-
хідність зміни критеріїв оцінки 
стану злочинності та законності в 
регіоні. За результатами роботи 
координаційною нарадою при-
йнято постанову, якою визначено 
спільні узгоджені заходи, спрямо-
вані на підвищення ефективності 
протидії злочинним та корупцій-
ним проявам у суспільстві,  
захисту законних прав кожного 
громадянина.

Протидія злочинності 
та корупції

Оголошення ●

Буцнівська сільська рада Тернопільського району Тернопіль-
ської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади 
спеціаліста місцевого самоврядування — землевпорядника. Особи, 
які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи: заяву 
про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявни-
ка зі встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття 
на державну службу та проходження державної служби, автобіогра-
фію, заповнену особову картку. Умови конкурсу: вища освіта за спе-
ціальністю, знання ПК. Довідки за тел. 29-16-88.

Документи приймаються впродовж місяця з дня опублікування 
оголошення.

Буцнівський сільський голова М.П. МАЦ.

Виконком Ступківської сільської ради здає в оренду приміщення 
(підвальне) загальною площею 42,2 м2 для відкриття торгової точ-
ки. Довідки за тел. 49-74-52.

Продовження. 
Початок на 2 стор.

Боргове 
навантаження  
на економіку 
зменшується

Ріст економіки та оздоровлення 
державних фінансів, зазначив Пре-
зидент України, сприяли зростан-
ню доходів Державного бюджету. 
З 2010 року доходи збільшено 
більш як на 100 мільярдів гривень. 
Послідовно підтримується політика 
зменшення боргового навантажен-
ня на економіку. Торік валовий зо-
внішній борг щодо ВВП знизився 
до 75%. У 2010 році цей показник 
сягав 85%. Це дало змогу забез-
печити розвиток реального секто-
ру економіки, що дозволило, за 
словами Віктора Януковича, реалі-
зовувати політику соціальної спра-
ведливості і підвищити стандарти 
життя населення.

Україна зацікавлена, 
щоб європейські 
партнери брали 

участь у модернізації 
української ГТС

Відповідаючи на запитання 
представника іноземного корес-
пондента про те, якими нині є сто-
сунки між Україною та ЄС і чи під-
писання угоди про асоціацію з ЄС 
вплине на співпрацю з Російською 
Федерацією, Президент наголосив 
на потребі прискорити реформи, 
спрямовані на демократизацію та 
покращення життя у країні. Адже ці 
реформи передусім потрібні самій 
Україні.

Щодо відносин із Росією, Віктор 
Янукович підкреслив, що нині Укра-
їна шукає модель співпраці у Мит-
ному союзі, з цього приводу трива-
ють переговори. Товарообіг Украї-
ни з країнами Митного союзу ста-
новить 63 мільярди доларів, а то-
варообіг з ЄС — близько 50 мі-
льярдів доларів. “Там наші націо-
нальні та економічні інтереси, і 
втрачати будь-що не маємо права. 
Це наш обов’язок”, — сказав  
Віктор Федорович. 

Позиція України —  
не продавати газову 

трубу
Коментуючи можливість ство-

рення газотранспортного консор-
ціуму з Росією, Президент відзна-
чив, що зацікавленість української 
сторони полягає в тому, щоб ві-

тчизняна газотранспортна система 
працювала надійно, могла тран-
спортувати газ до Європи і була 
технічно модернізованою. Однак 
позиція України — не продавати 
газову трубу, а щоб газопроводи 
залишалися у державній власності 
з переданням їх в оренду. “Якщо 
європейські структури виявлять 
бажання взяти участь у модерніза-
ції української газотранспортної 
системи, цю пропозицію розгляне-
мо у позитивному ракурсі, — за-
значив Віктор Федорович. — Ми 
шукаємо таку модель співпраці, 
яка була б комфортною для усіх”. 
Глава держави також наголосив на 
потребі використання газових схо-
вищ у Західній Україні, які можуть 
працювати за принципом газової 
біржі.

Перегляд бюджету
Відповідаючи на запитання, чи 

планується перегляд  держбюдже-
ту-2013, Президент зауважив, що 
бюджет постійно потребуватиме 
змін, корекції пріоритетів. За сло-
вами Віктора Януковича, в уряді 
сподіваються на зростання доходів 
держбюджету. А зміни до цьогоріч-
ного бюджету розглядатимуть за 
підсумками першого кварталу ц.р. 
Уже розроблено проект рішення 
про виділення  додаткових 1 млрд. 
400 млн. грн. на потреби регіонів. 
Віктор Янукович запевнив, що як 
мінімум 50% додаткових надхо-
джень до держбюджету буде спря-
мовано на потреби регіонів, а ре-
шта коштів — на проекти націо-
нального масштабу.

Збитки треба 
відшкодовувати

Під час прес-конференції Віктор 
Янукович неодноразово повертав-
ся до теми невигідної ціни на ро-
сійський газ для України, а також 
засуджених екс-прем’єр-міністра 
України Юлії Тимошенко та екс-
міністра внутрішніх справ України 
Юрія Луценка.

Щодо Юрія Луценка Президент 
закликав дочекатися розгляду ка-
саційної скарги Київським апеля-
ційним судом і пообіцяв, що після 
рішення суду своє слово може ска-
зати і він. Але тиснути чи впливати 
на суд – не його компетенція. Як 
зазначив Віктор Янукович, до Юрія 
Луценка може бути застосована 
амністія, однак питання Юлії Тим-
ошенко значно складніше: “Внаслі-
док газового контракту, підписано-
го Юлією Володимирівною у 2009 
році, країна щорічно зазнає збитків 
на більш як шість мільярдів дола-

рів. Це позначається на собівар-
тості товарів і послуг, а збитки по-
гашає кожен громадянин України”, 
— зазначив Президент України. 

На думку Президента, є лише 
один шлях захистити країну від та-
кої завищеної несправедливої ціни 
на газ — скоротити споживання 
газу. І Україна йде цим шляхом — 
відбувається заміщення споживан-
ня газу вугіллям, збільшення влас-
ного виробництва електроенергії, 
диверсифікація джерел постачання 
енергії. Юлії Тимошенко Віктор 
Янукович порадив посилити юри-
дичний захист. Адже новий Кримі-
нальний процесуальний кодекс до-
зволяє гуманізувати економічні пи-
тання. “Але за однієї умови — якщо 
будуть погашені збитки, завдані 
державі”, — підкреслив Прези-
дент.

Найкращий час для 
змін – сьогодні 

Звичайно, це далеко не повний 
перелік проблем, які обговорюва-
лися під час прес-конференції і які 
сформульовані у телефонних і 
письмових зверненнях громадян. 
Але якщо узагальнити — люди не 
просто чекають, а частіше вимага-
ють змін на краще. Вони, на пере-
конання Глави держави, не розча-
рувались у реформах.

— Я відчуваю і розумію, що нам 
потрібне прискорення, більш дієві 
кроки з відродження економіки та 
створення якісної “інфраструктури 
життя”, — сказав Віктор Янукович. 
— Відповісти на запит суспільства 
повинна Державна програма акти-
візації розвитку економіки, яку за 
моїм дорученням розробив уряд. 

За словами Президента, у  
межах нової програми будуть про-
довжені структурні реформи у 
стратегічних секторах національної 
економіки. Підвищення якості тран-
спортних послуг та зв’язку, рефор-
мування житлово-комунального 
господарства і розвиток будівни-
цтва, модернізація інфраструктури 
життєзабезпечення стануть кроком 
до покращання умов життя грома-
дян. Так, на перше місце поставле-
но збільшення підтримки малоза-
безпечених сімей, які виховують 
дітей. Допомога у 2013 році зросте 
на 25%, у 2014 році — на 39%.

— Українські політики від вибо-
рів до виборів шукають різні гасла, 
намагаються достукатись до сер-
дець громадян. Але я глибоко пе-
реконаний — ідея оновленої, духо-
вної, творчої України об’єднає усіх 
українців, — резюмував Президент 
України Віктор Янукович.

Прес-конференції ●

Президент України Віктор Янукович: 
“Наш курс – реформи”

Спортивні новини ●

Ірина ЮРКО.

З 22 по 24 лютого за ініціа-
тиви управління з питань 
фізичної культури і спорту 
Тернопільської облдержад-
міністрації та за підтримки 
обласної спілки ветеранів 
Афганістану у селищі Гуся-
тин відбувся турнір з міні-
футболу серед команд ве-
теранів Афганістану, при-
свячений пам’яті загиблим 
воїнам-інтернаціоналістам.

Як зазначили організатори 
змагань, мета турніру – залучен-
ня колишніх воїнів-афганців до 
систематичних занять фізичною 
культурою і спортом, популяри-
зація міні-футболу, утвердження 
здорового способу життя. 

Хоча учасники змагань давно 
знаються між собою й товаришу-
ють, на спортивному полі точи-
лись справжні запальні баталії. 
Для гравців Тернопільського ра-
йону найважчим виявився фут-
больний двобій з представника-
ми команди м. Тернополя. Проте 
фортуна того дня обрала наших 
– переможцями Тернопільського 
обласного турніру з міні-футболу 
серед команд ветеранів Афганіс-
тану стала команда Тернопіль-
ської районної організації Укра-

їнської спілки ветеранів Афганіс-
тану. Найкращими бомбардира-
ми змагань визнано спортсменів 
команди-переможця Олега По-
додворного та Олега Шведа. 
Усього за честь Тернопільського 
району змагалися вісім гравців – 
Олег Швед, Олег Пододворний, 
Максим Пододворний, Роман 
Абраменко, Дмитро Абраменко, 
Степан Федірко, Володимир Чер-
нецький, Руслан Сампара. Капі-

тан команди – керівник Терно-
пільської районної організації 
Української спілки ветеранів Аф-
ганістану Василь Брицький. 

– Завжди з радістю беремо 
участь у таких турнірах, – розпо-
вів Василь Брицький. – Подібні 
змагання дають змогу зустрітись 
з давніми друзями, поспілкувати-
ся, обмінятись новинами, цікаво 
та корисно для здоров’я провес-
ти час.

Перемога команди ветеранів Афганістану

Команда ветеранів Афганістану  
з міні-футболу Тернопільського району.
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06.01 Ранкова молитва.
06.05, 07.00, 08.00 Новини.
06.30 Смiх з доставкою додому.
07.30 Гiсть студiї.
07.45 Журнал “Хочу все знати”.
08.15 Х/ф “Чаклунка”.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.30 Без цензури.
09.55 Книга.ua.
10.15 Т/с “Маруся. Повернення”.
12.00, 13.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.25 Право на захист.
12.45 Темний силует.
13.10 Х/ф “Завтра буде пiзно”.
14.40 Вiкно до Америки.
15.15 Euronews.
15.25 Наука.
15.30 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 “Легко бути жiнкою”.
16.15 Т/с “Дiти бiлої богинi”.
17.10 Х/ф “Вiчний поклик”.
18.30 Агро-News.
19.00 “Шевченкiвський вечiр”
       до 199-рiччя Великого Кобзаря.
20.45 Сiльрада.
21.00 Пiдсумки дня.
21.35 А. Малiнiн. Романси.
22.50 Трiйка, Кено, 
        Секунда удачi.
23.00, 01.00 Пiдсумки.
23.25 Кiно в деталях.
00.20 Вiд першої особи.
00.40 Помiж рядками.

канал “1+1”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 “ТСН”.
06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 
        09.10 “Снiданок з 1+1”.
07.25 М/ф “Бернард”.
10.10 Х/ф “У джазi тiльки 
          дiвчата”.
12.50 Х/ф “Дiамантова рука”.
14.50 “Не бреши менi 3”.
15.55 “Простошоу 
        з Юрiєм Горбуновим”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Величне столiття. 
       Роксолана 2”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Свати 6”.
22.30 “Грошi”.
23.45 “ТСН”.
00.00 “ТСН. Особливе”.
00.25 Т/с “Доярка з Хацапетiвки 2. 
          Виклик долi”.

Iнтер
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
          09.00 Новини.
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 “Ранок 
          з Iнтером”.
09.10 Х/ф “Службовий роман”.
12.40 Новини.
12.55 Д/с “Слiдство вели...” 
13.50 “Судовi справи”.
14.45 “Сiмейний суд”.
15.45 “Чекай на мене”.
17.30 Т/с “Свати 2”.
18.00 Новини.
18.50 Т/с “Свати 2”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Грiм”.
22.25 Т/с “У зонi ризику”.
00.20 Х/ф “Грошi вирiшують 
            усе”. (2).

ICTV
06.30 Дiловi факти.
06.40 Т/с “Таксi”.
07.00 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.10 Т/с “Брат за брата”.
12.25 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.05 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.15 Т/с “Пристрастi за Чапаєм”.
16.40 Т/с “Брат за брата”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Пристрастi за Чапаєм”.
22.15 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
23.25 Свобода слова.

СТб
06.15 “Усе буде добре!”
08.00 “Неймовiрна правда
         про зiрок”.
09.40 Х/ф “Зiта i Гiта”.
12.50 “МайстерШеф 2”.
16.00 “Усе буде добре!”
18.00 “Вiкна-новини”.
18.20 “Неймовiрна правда 
           про зiрок”.
19.55 “Слiдство ведуть 
           екстрасенси”.
20.55 Т/с “Рiвняння любовi”.

22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Детектор брехнi 3”.
23.20 “Битва екстрасенсiв”.
00.25 “Доктор Хаус”.

новий канал
06.00 Т/с “Як сказав Джим”.
06.05 Очевидець. Найбiльш
          шокуюче.
06.35 Пiдйом.
09.00 Х/ф “Блондинка в законi 2”.
11.00 Т/с “Воронiни”.
13.25 М/с “Кiт-Пес”.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.50 Teen Time.
16.00 Т/с “Кадетство”.
16.50 Т/с “Свiтлофор”.
18.00 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.20 Пiраньї.
20.00 Т/с “Щоденник лiкаря
        Зайцевой 2”.
21.00 Т/с “Воронiни”.
22.00 Ревiзор 2.
00.10 Репортер.

Трк «Україна»
06.00 Т/с “Дорожнiй патруль”.
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 Х/ф “Медальйон”. (2).
23.45 Х/ф “Куленепробивний 
        чернець”. (2).

к1
06.00 “Ранок на К1”.
07.30 М/ф.
09.50 Х/ф “М + Ж”.
11.15 Х/ф “Готель для собак”.
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 “Мiж небом 
          та землею”. (2).
23.45 Х/ф “Хлопчик у дiвчинцi”. (2).

нТн
06.10 “Легенди карного розшуку”.
06.40 Х/ф “Полонений”.
08.05 “Агенти впливу”.
09.00 “Православнi святi”.
10.45 Т/с “Зграя”.
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 “Скарби Да Вiнчi”. (2).

ТеТ
06.00 “Єралаш”.
06.30 Телепузики.
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 “Еллi МакБiл”.
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. Нова колекцiя.
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 Т/с “Торговий центр”.
17.00 “Я подаю на розлучення”.
18.40 “Давай одружимося!”
19.55 “Хай говорять”.
21.00 “Час”.
21.30 Т/с “Рiвняння любовi”.
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 Кава з «вершками».
09.30, 12.00, 13.30, 15.30,
     19.20, 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.
18.00 Життя-буття.
18.30, 20.30, 22.00, 23.30 Новини,
       новини з павутини, 
        хронограф, телебіржа.
19.00 Замки і фортеці
         України.
19.30 Феєрія мандрів.
20.00 Срібний струмок.
21.00 Таємниці сходу.
21.30 Вдома.
00.00 До півночі далеко.

Enter-фiльм
05.45 Мультфiльми.
07.20 Х/ф “Iван та Мар’я”.
08.50 Х/ф “4:0 на користь
         Тетянки”.
10.25 Х/ф “Строгови”.
11.40 Х/ф “Мама вийшла замiж”.
13.10 Х/ф “Повернення немає”.
14.55, 20.00 Т/с “Олександрiвський
           сад”.
17.05 Х/ф “Оленяче полювання”.
18.30 Х/ф “Битва за Москву”.
22.10 Х/ф “Пiвнiчна чистка”.
00.05 Х/ф “Тi, що говорять
      з вiтром”.

УТ-1
06.01 Ранкова молитва.
06.05, 07.00, 08.00 Новини.
06.30 Смiх з доставкою додому.
07.30 Гiсть студiї.
07.45 Журнал “Хочу все знати”.
08.15 Х/ф “Чаклунка”.
09.05, 21.00 Пiдсумки дня.
09.30 Шеф-кухар країни.
10.20 Т/с “Маруся. Повернення”.
12.00, 13.00, 15.00, 18.20 
           Новини.
12.15, 19.00 Крок до зiрок.
13.15 Хай щастить.
13.35 Х/ф “Армiя “Трясогузки”.
15.15 Euronews.
15.25 Наука.
15.30 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 “Легко бути жiнкою”.
16.00 Т/с “Дiти бiлої богинi”.
16.55 Х/ф “Вiчний поклик”.
18.35 Свiт спорту.
20.35 Про головне.
21.35 221. Екстрений виклик.
22.20 Концертна програма.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00, 01.00 Пiдсумки.
23.25 Х/ф “Чоловiча робота 2”.
00.20 Вiд першої особи.

канал “1+1”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 “ТСН”.
06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 
        09.10 “Снiданок з 1+1”.
07.25 М/ф “Бернард”.
10.00 Т/с “Величне столiття. 
          Роксолана 2”.
11.50 Т/с “Доярка з Хацапетiвки 
2. Виклик долi”.
13.50 “Не бреши менi 3”.
15.55 “Простошоу з Юрiєм
         Горбуновим”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Величне столiття.
          Роксолана 2”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Свати 6”.
22.30 “Українськi сенсацiї”.
23.45 “ТСН”.
00.00 “ТСН. Особливе”.

Iнтер
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
         09.00 Новини.
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 “Ранок
           з Iнтером”.
09.10 Т/с “Таємницi слiдства 8”.

12.00 Новини.
12.10 Д/с “Слiдство вели...” 
13.55 “Судовi справи”.
14.50 “Сiмейний суд”.
15.45 Т/с “Анна”.
17.40 Т/с “Свати 3”.
18.00 Новини.
18.55 Т/с “Свати 3”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Грiм”.
22.25 Т/с “У зонi ризику”.
00.20 Х/ф “Той, що виганяє 
         диявола”. (3).

ICTV
06.30 Дiловi факти.
06.40 Т/с “Таксi”.
07.00 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Екстрений виклик.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.10 Т/с “Брат за брата”.
12.25 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.10 Т/с “Прокурорська
         перевiрка”.
14.20 Т/с “Пристрастi 
         за Чапаєм”.
16.40 Т/с “Брат за брата”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Нiчнi ластiвки”.
22.10 Т/с “Прокурорська 
        перевiрка”.
00.30 Провокатор.

СТб
06.00 “Чужi помилки. 
           Подвiйна гра”.
06.40 “Усе буде добре!”
08.40 “Неймовiрна правда 
          про зiрок”.
10.05 Х/ф “Жiночий день”.
12.10 “МайстерШеф 2”.
16.00 “Усе буде добре!”
18.00 “Вiкна-новини”.
18.20 “Неймовiрна правда 
            про зiрок”.
19.50 “Слiдство ведуть 
           екстрасенси”.
20.55 Т/с “Рiвняння любовi”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Кохана, ми 
          вбиваємо дiтей”.
00.20 Т/с “Доктор Хаус”.

01.15 Х/ф “Сiльська комедiя”.

новий канал
06.00 Т/с “Як сказав Джим”.
06.05 Очевидець. Найбiльш 
      шокуюче.
06.35 Пiдйом.
09.00 Т/с “Щоденник лiкаря 
         Зайцевой 2”.
10.00 Т/с “Кадетство”.
11.00 Т/с “Воронiни”.
13.25 М/с “Кiт-Пес”.
14.50 Т/с “Друзi”.
16.00 Т/с “Кадетство”.
16.50 Т/с “Свiтлофор”.
18.00 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.20 Пiраньї.
20.00 Т/с “Щоденник лiкаря 
        Зайцевой 2”.
21.00 Т/с “Воронiни”.
22.00 Т/с “Свiтлофор”.
23.10 Т/с “Щасливi разом”.
00.10 Репортер.

Трк «Україна»
06.00 Т/с “Дорожнiй патруль”.
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 “Медальйон”. (2).

к1
06.00 “Ранок на К1”.
07.30 М/ф.
09.00, 22.00 “Три сестри”.
10.00, 23.30 Х/ф “Бум”.
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”.
23.00 “ШоуМонроу”.

нТн
06.10 Х/ф “Бережiть жiнок”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 “Медичнi таємницi”.
10.25 Т/с “Подруга особливого
       призначення”.
12.05 Т/с “Бандитський 
          Петербург-7”.
14.50, 19.30 Т/с “Лiтєйний”.
16.45, 19.00, 23.45 “Свiдок”.
17.00 Т/с “Висяки”.
21.45 Т/с “Кримiналiсти: 
     мислити як злочинець”. (2).
22.45 Т/с “CSI: Лас-Вегас”. (2).
00.15 Х/ф “Подорож до 
             центру Землi”. (2).

ТеТ
06.00 “Єралаш”.
06.30 Телепузики.
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 “Еллi МакБiл”.
13.00, 19.30 Богиня. 
       Нова колекцiя.
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.
19.55, 22.25 Т/с “Вiсiмдесятi”.
             (2).
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 Т/с “Торговий центр”.
17.00 “Я подаю на розлучення”.
18.40 “Давай одружимося!”
19.55 “Хай говорять”.
21.00 “Час”.
21.30 Т/с “Рiвняння любовi”.
23.25 “Вечiрнiй Ургант”.

інТб
07.00, 7.45, 8.45 Мультсалон.
07.15, 8.15 Новини, новини з па-
вутини, хронограф.
09.00 Вдома.
09.30, 11.00, 11.50, 12.20, 13.30, 
   15.30, 16.30, 21.20, 22.50 
   Український хіт.
10.00 Новини, новини з 
павутини, хронограф, телебіржа.
10.30 Телевітамінки.
11.30 Бізнес за правилами.
12.00 Срібний струмок.
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.
20.00 Особливий погляд.
21.00 Бізнес за правилами.
21.30 Арт-Терія.
22.30 Таємниці сходу.
23.00 Замки і фортеці України.
00.00 Подих 80-тих.

Enter-фiльм
05.45 Мультфiльми.
07.20 Х/ф “4:0 на користь 
        Тетянки”.
08.55 Х/ф “Iван та Мар’я”.
10.25 Х/ф “Строгови”.
11.45 Х/ф “Пiзня любов”.
14.40, 20.00, 21.05
     Т/с “Олександрiвський сад”.
16.50 Х/ф “Битва за Москву”.
22.10 Х/ф “Тi, що говорять 
         з вiтром”.
00.30 Х/ф “Як зупинити дощ”.

вівТорок, 12 березня
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06.01 Ранкова молитва.
06.05, 07.00, 08.00 Новини.
06.30 Смiх з доставкою додому.
07.30 Гiсть студiї.
07.45 Журнал “Хочу все знати”.
08.15 Х/ф “Чаклунка”.
09.05, 21.00 Пiдсумки дня.
09.30 Уряд на зв`язку 
        з громадянами.
10.15 Т/с “Маруся. Повернення”.
12.00, 13.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.25 Українська пiсня.
13.15 Х/ф “Овiд”.
15.15 Euronews.
15.25 Наука.
15.30 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 “Легко бути жiнкою”.
16.05 Т/с “Дiти бiлої богинi”.
17.00 Х/ф “Вiчний поклик”.
18.40 Свiт спорту.
19.05 Театральнi сезони.
20.00 Про головне.
20.20 Смiхоспортодром.
20.50 Мегалот.
21.35 221. Екстрений виклик.
22.20 Концертна програма.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00, 01.00 Пiдсумки.
23.25 Х/ф “Ланцюг”.
00.20 Вiд першої особи.
00.40 Помiж рядками.

Канал “1+1”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 “ТСН”.
06.45, 07.10, 07.30, 08.05,
        09.10 “Снiданок з 1+1”.
07.25 М/ф “Бернард”.
10.00 Т/с “Величне столiття. 
         Роксолана 2”.
11.50 Т/с “Доярка з Хацапетiвки 2.
          Виклик долi”.
13.50 “Не бреши менi 3”.
15.55 “Простошоу 
         з Юрiєм Горбуновим”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Величне столiття. 
         Роксолана 2”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Свати 6”.
22.25 “Iлюзiя безпеки. Ядерна риба”.
23.45 “ТСН”.
00.00 “ТСН. Особливе”.

Iнтер
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
          09.00 Новини.

07.10, 07.35, 08.10, 08.35 “Ранок 
        з Iнтером”.
09.10 Т/с “Таємницi слiдства 8”.
12.00 Новини.
12.10 Д/с “Слiдство вели...” 
13.55 “Судовi справи”.
14.50 “Сiмейний суд”.
15.50 Т/с “Анна”.
17.45 Т/с “Свати 3”.
18.00 Новини.
19.00 Т/с “Свати 3”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Грiм”.
22.25 Т/с “У зонi ризику”.
00.20 Х/ф “Той, що виганяє 
        диявола 2”. (3).

ICTV
06.40 Дiловi факти.
06.50 Т/с “Таксi”.
07.15 Т/с “Леся+Рома”.
07.50 Нетаємнi файли.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.10 Т/с “Брат за брата”.
12.25 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.10 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.20 Т/с “Нiчнi ластiвки”.
16.40 Т/с “Брат за брата”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Нiчнi ластiвки”.
22.10 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
00.30 Кримiнальний облом.
01.05 Т/с “Кодекс честi”.

сТб
05.45 “Чужi помилки. 
         Кривавий борг”.
06.30 “Усе буде добре!”
08.20 “Неймовiрна правда 
        про зiрок”.
09.50 “Зоряне життя. 
           Зорянi товстуни”.
10.55 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
12.45 “МайстерШеф 2”.
16.00 “Усе буде добре!”
18.00 “Вiкна-новини”.
18.20 “Неймовiрна правда 
           про зiрок”.
19.55 “Слiдство ведуть 
            екстрасенси”.
20.55 Т/с “Рiвняння любовi”.

22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Хата на тата”.
00.55 Т/с “Доктор Хаус”.

новий канал
06.00 Т/с “Як сказав Джим”.
06.05 Очевидець. 
        Найбiльш шокуюче.
06.35 Пiдйом.
09.00 Т/с “Щоденник лiкаря 
        Зайцевой 2”.
10.00 Т/с “Кадетство”.
11.00 Т/с “Воронiни”.
13.25 М/с “Кiт-Пес”.
14.50 Т/с “Друзi”.
16.00 Т/с “Кадетство”.
16.50 Т/с “Свiтлофор”.
18.00 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.20 Пiраньї.
20.00 Т/с “Щоденник лiкаря 
          Зайцевой 2”.
21.00 Т/с “Воронiни”.
22.00 Т/с “Свiтлофор”.
23.10 Т/с “Щасливi разом”.
00.10 Репортер.

ТрК «Україна»
06.00 Т/с “Дорожнiй патруль”.
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 Т/с “Подружжя”.
23.50 Т/с “Грiмм”. (2).
00.45 Х/ф “Єлена Троянська”. (2).

К1
06.00 “Ранок на К1”.
07.30 М/ф.
09.20, 22.00 “Три сестри”.
10.20, 23.30 Х/ф “Крутий тато”.
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 “ШоуМонроу”.

нТн
06.15 Х/ф “Приморський бульвар”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 “Медичнi таємницi”.
10.25 Т/с “Подруга особливого 
        призначення”.
12.20 Т/с “Бандитський 
        Петербург-8”.
14.25, 19.30 Т/с “Лiтєйний”.
16.45, 19.00, 23.45 “Свiдок”.
17.00 Т/с “Висяки”.
21.45 Т/с “Кримiналiсти: 
        мислити як злочинець”. (2).
22.45 Т/с “CSI: Лас-Вегас”. (2).
00.15 Х/ф “Темний легiон”. (3).

ТеТ
06.00 “Єралаш”.
06.30 Телепузики.
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 “Еллi МакБiл”.
13.00, 19.30 Богиня. Нова колекцiя.
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.
19.55, 22.25 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2).
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 Т/с “Торговий центр”.
17.00 “Я подаю на розлучення”.
18.40 “Давай одружимося!”
19.55 “Хай говорять”.
21.00 “Час”.
21.30 Т/с “Рiвняння любовi”.
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, 11.00, 11.40, 13.50, 15.50, 
23.00 Український хіт.
10.00 Новини, новини з павутини,
           хронограф, телебіржа.
10.30 Замки і фортеці України.
11.20 Таємниці сходу.
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.
19.00 Вдома.
19.30 Українські традиції.
20.00 Феєрія мандрів.
21.00 Спільна правда.
22.30 Кава 
       з «вершками».
00.00 Рок-н-рол до рання.

Enter-фiльм
05.45 Мультфiльми.
06.55 Х/ф “Мар’я-майстриня”.
08.20 Х/ф “Кортик”.
09.50 Х/ф “Строгови”.
11.10 Х/ф “Приїжджа”.
12.55 Х/ф “Одного 
             прекрасного дня”.
14.35, 15.40, 20.00 
      Т/с “Олександрiвський сад”.
16.45 Х/ф “Битва 
         за Москву”.
22.10 Х/ф “Як зупинити дощ”.
00.30 Х/ф “Кольори”.

УТ-1
06.01 Ранкова молитва.
06.05, 07.00, 08.00 Новини.
06.30 Смiх з доставкою додому.
07.30 Гiсть студiї.
07.45 Журнал “Хочу все знати”.
08.15 Х/ф “Чаклунка”.
09.05, 21.00 Пiдсумки дня.
09.30 Свiтло.
09.55 Аудiєнцiя. 
10.15 Т/с “Маруся. 
        Повернення”.
12.00, 13.00, 15.35, 18.20 Новини.
12.20 Здоров`я.
13.15 Театральнi сезони.
14.10 Бiатлон. Кубок свiту. 
        Спринт (жiнки).
15.45 Дiловий свiт. Агросектор.
15.50 “Легко бути жiнкою”.
16.15 Т/с “Дiти бiлої богинi”.
17.10 Х/ф “Головний конструктор”.
18.40 Свiт спорту.
19.05 Про головне.
19.25 “10+10”. Український
         ретро-хiт.
21.20 Досвiд.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00, 01.00 Пiдсумки.
23.25 Х/ф “Ланцюг”.
00.20 Вiд першої особи.
00.40 Помiж рядками.

Канал “1+1”
Канал “1+1”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 “ТСН”.
06.45, 07.10, 07.30, 08.05,
        09.10 “Снiданок з 1+1”.
07.25 М/ф “Бернард”.
10.00 Т/с “Величне столiття.
         Роксолана 2”.
11.50 Т/с “Доярка з Хацапетiвки 2.
         Виклик долi”.
13.50 “Не бреши менi 3”.
15.55 “Простошоу з Юрiєм 
         Горбуновим”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Величне столiття. 
       Роксолана 2”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Свати 6”.
22.30 “Моя хата скраю”.
23.45 “ТСН”.
00.00 “ТСН. Особливе”.

Iнтер
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00
          Новини.

07.10, 07.35, 08.10, 08.35 “Ранок 
     з Iнтером”.
09.10 Т/с “Таємницi слiдства 8”.
12.00 Новини.
12.10 Д/с “Слiдство вели...” 
13.55 “Судовi справи”.
14.50 “Сiмейний суд”.
15.50 Т/с “Анна”.
17.45 Т/с “Свати 3”.
18.00 Новини.
18.55 Т/с “Свати 3”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Грiм”.
22.25 Т/с “У зонi ризику”.
00.20 Х/ф “Убивство 
          в Бiлому домi”. (2).

ICTV
06.30 Дiловi факти.
06.40 Т/с “Таксi”.
07.10 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.10 Т/с “Брат за брата”.
12.25 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.15 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.25 Т/с “Нiчнi ластiвки”.
16.40 Т/с “Брат за брата”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Нiчнi ластiвки”.
22.10 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
00.30 Нетаємнi файли.

сТб
05.45 “Чужi помилки. 
         Сповiдь смертницi”.
06.30 “Усе буде добре!”
08.15 “Неймовiрна правда 
         про зiрок”.
09.50 “Зоряне життя. Зорянi тата 2”.
10.45 Х/ф “Мiльйонер”.
12.55 “МайстерШеф 2”.
16.00 “Усе буде добре!”
18.00 “Вiкна-новини”.
18.20 “Неймовiрна правда 
           про зiрок”.
19.55 “Слiдство ведуть 
          екстрасенси”.
20.55 Т/с “Рiвняння любовi”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Кулiнарна династiя”.

00.20 Т/с “Доктор Хаус”.
01.15 Х/ф “Сiльська комедiя”.

новий канал
06.00 Т/с “Як сказав Джим”.
06.05 Очевидець. 
         Найбiльш шокуюче.
06.35 Пiдйом.
09.00 Т/с “Щоденник лiкаря 
       Зайцевой 2”.
10.00 Т/с “Кадетство”.
11.00 Т/с “Воронiни”.
13.25 М/с “Кiт-Пес”.
14.50 Т/с “Друзi”.
16.00 Т/с “Кадетство”.
16.50 Т/с “Свiтлофор”.
18.00 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.20 Пiраньї.
20.00 Т/с “Щоденник лiкаря 
        Зайцевой 2”.
21.00 Т/с “Воронiни”.
22.00 Т/с “Свiтлофор”.
23.10 Т/с “Щасливi разом”.
00.10 Репортер.

ТрК «Україна»
06.00 Т/с “Дорожнiй патруль-2”.
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 Т/с “Подружжя”.
23.50 Т/с “Грiмм”. (2).
00.45 Х/ф “Єлена Троянська”. (2).

К1
06.00 “Ранок на К1”.
07.30 М/ф.
09.20, 22.00 “Три сестри”.
10.20, 23.30 Х/ф “По той бiк лiжка”.
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 “ШоуМонроу”.

нТн
05.45 “Легенди карного розшуку”.
06.45 Х/ф “Принцеса на бобах”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 “Медичнi таємницi”.
10.25 Т/с “Подруга особливого 
         призначення”.
12.20 Т/с “Бандитський
       Петербург-8”.
14.20, 19.30 Т/с “Лiтєйний”.
16.45, 19.00, 23.45 “Свiдок”.
17.00 Т/с “Висяки”.
21.45 Т/с “Кримiналiсти: 
        мислити як злочинець”. (2).
22.45 Т/с “CSI: Лас-Вегас”. (2).
00.15 Х/ф “Жуки”. (3).

ТеТ
06.00 “Єралаш”.
06.30 Телепузики.
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 “Еллi МакБiл”.
13.00, 19.30 Богиня. Нова колекцiя.
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! 
         Спецвипуск.
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 Т/с “Торговий центр”.
17.00 “Я подаю на розлучення”.
18.40 “Давай одружимося!”
19.55 “Хай говорять”.
21.00 “Час”.
21.30 Т/с “Рiвняння любовi”.
23.25 “Вечiрнiй Ургант”.

ІнТб
07.00, 7.45, 8.45. Мультсалон.
07.15, 8.15 Новини, новини з 
        павутини, погода, хронограф.
09.00 Спільна правда.
10.00 Новини, новини з павутини, 
       хронограф, телебіржа.
10.30 Телевітамінки.
11.00 Феєрія мандрів.
11.30, 13.30, 14.50, 18.20, 19.20,
   20.20, 21.20, 23.00 Український хіт.
13.00, 15.00, 17.00 Новини, новини 
       з павутини, хронограф, 
        телебіржа.
14.00 За і проти.
14.30 Бізнес за правилами.
15.30 Вдома.
16.00 Телевітамінки.
16.30 Замки і фортеці 
        України.
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 Таємниці сходу.
19.30 Життя-буття.
20.00 Замки і фортеці України.
21.00 Срібний струмок.
22.30 Мій лицарський хрест.
00.00 Електростанція.

Enter-фiльм
05.45 Мультфiльми.
07.40 Х/ф “Кортик”.
09.15 Х/ф “Мар’я-майстриня”.
10.40 Х/ф “Строгови”.
11.55 Х/ф “Зелений фургон”.
14.35, 20.00 Т/с
      “Олександрiвський сад”.
16.45 Х/ф “Битва за Москву”.
22.10 Х/ф “Кольори”.
00.20 Х/ф “Щоденник
           баскетболiста”.

чеТвер, 14 березня
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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.

Треба знати ●

Героям слава! ●

17 лютого 2013 року з іні-
ціативи Тернопільської ра-
йонної організації ВО “Сво-
бода” та Тернопільської 
районної МГО “Сокіл” у 
Великих Гаях відбувся ра-
йонний турнір з міні-
футболу, присвячений 
пам’яті Головного Коман-
дира  УПА,  Героя України 
Романа Шухевича.

Участь у турнірі взяли 10 
сільських команд. Це команди 
Прошови, Скоморох, Грабовця, 
Білоскірки, Товстолуга, Дичко-
ва, Дубівців, дві команди з Ве-
ликих Гаїв і команда ТРО ВО 
“Свобода”. 

Змагання проходили на від-
критому майданчику зі штучним 
покриттям, проте зимовий хо-

лод не налякав його учасників. 
Усі матчі пройшли у напруженій 
безкомпромісній боротьбі, 
оскільки кожна команда прагну-
ла здобути перемогу в цьому 
пам’ятному турнірі. Команди 
були розбиті на дві групи, з 
яких у наступне коло вийшли 
футбольні дружини сіл Білоскір-
ка, Великі Гаї, Прошова, Тов-
столуг. У підсумку перемогу в 
турнірі здобула команда с. Тов-
столуг, друге і третє місця по-
сіли, відповідно, футболісти  
с.  Білоскірка та с. Великі Гаї.

Учасників та гостей турніру 
привітав голова Тернопільської 
районної організації ВО “Сво-
бода”  Роман Наконечний, який 
наголосив на тому, що подібні 
змагання мають на меті залуча-
ти молодь до здорового спосо-

бу життя та активної громад-
ської позиції, спрямованої на 
служіння Українській Державі. 
Для цього ВО “Свобода” по-
стійно організовує для молоді 
змагання з різних видів спорту, 
а також різноманітні культурно-
масові заходи. 

Відзначили переможців тур-
ніру та вручили призи голова 
районної організацій ВО “Сво-
бода” Роман Наконечний, голо-
ва районної молодіжної гро-
мадської організацій “Сокіл” 
Володимир Петрик, заступник 
голови районної організації ВО 
“Свобода” Богдан Лихий.

 
Прес-служба Тернопільської  

районної організації  
ВО “Свобода”.

Турнір з міні-футболу, присвячений 
пам’яті Романа Шухевича

Під час турніру з міні-футболу, присвяченого пам’яті Головного Командира УПА Романа Шухевича.

Оголошення ●

7 років світлої пам’яті  
Віри Василівни 

БЛАЖЕВСЬКОЇ-ЧАБАН 
(11.02.1971-5.03.2006 р.)

Вже сім років опадають роси 
І сім років яблуні цвітуть,
А тебе немає, наша доню рідна,
Пішла від нас ти назавжди у вічну путь.
Лиш погляд твій зоріє із портрета —
Такий щасливий, гарний, молодий...
Здається — прийдеш знову, усміхнешся...
Тебе немає, доню дорога.
Ти так хотіла жити і творити,
Було багато планів і надій.
Чи ті, що серце матері поранили,
Знайшли вже спокій у душі своїй?
Уже сім років прожили без тебе,
Уже сім років відцвіли гаї,
Тебе нема, лиш згадка є про тебе,
І в серці хрест несуть всі люблячі твої.
Її могилу в цвинтарній скорботі
Серед буяння зелені знайдіть,
Пошліть молитву Богові за душу
І квіти ніжні тихо покладіть.
Ми пам’ятати будемо щоденно,
Тебе в молитві щирій пом’янем.
І поки жити будемо у світі,
До тебе з спомином у смутку всі прийдем.
Вічно сумуючі — чоловік, донька Соломія, батьки, брати  

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

Тернопільський районний відділ 
управління 

Держтехногенбезпеки  
у Тернопільській області.

Найбільша кількість пожеж і 
займань виникає у житловому 
секторі здебільшого через не-
обачність під час куріння в не-
тверезому стані. 

Саме любов до оковитої часто 
стає каталізатором вогняних траге-
дій.  Не надто обласкані достатком 
родини вмить залишаються ще й 
без даху над головою, а подекуди й 
прощаються із життям. 

У групі ризику — “бомжі”, люди, 

які з різних причин втратили житло. 
Саме цей контингент час від часу 
влаштовує “феєрверки”, які нерідко 
спричинюють загибель людей. Ве-
терани пожежної охорони ствер-
джують, що раніше такої масової 
загибелі людей на пожежах не бу-
ло. Одна з основних причин — над-
мірне вживання алкоголю.

Тернопільський районний відділ 
управління Держтехногенбезпеки у 
Тернопільській області закликає 
громадян бути обережними під час 
куріння, при користуванні електро-
нагрівальними та газовими прила-
дами, розпалювані печей, дотриму-
ватись протипожежної безпеки у 
побуті.

Служба 101 ●

Сигарета + чарочка = 
небезпечна парочка

Петриківська сільська рада 
оголошує конкурс з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, 
які будуть залучені до проведен-
ня незалежної оцінки об’єкта 
управління Петриківської сіль-
ської ради.

Назва об’єкта оцінки: вулична 
мережа с. Петриків загальною 
протяжністю 30273 м. Адреса 
об’єкта: с. Петриків Тернопіль-
ського р-ну, Тернопільської обл. 
Балансоутримувач: невизначе-
ний.

Мета оцінки: визначення рин-
кової вартості об’єкта з метою 
взяття на баланс Петриківською 
сільською радою та достовір-
ності бухгалтерського обліку.

Для участі в конкурсі претен-
денти подають до конкурсної 
комісії такі документи: заяву на 

участь у конкурсі за встановле-
ною формою; копію установчого 
документа претендента; копії 
кваліфікаційних документів оці-
нювачів, які працюють у штатно-
му складі і яких буде залучено 
до проведення оцінки та підпи-
сання звіту про оцінку майна; 
письмові згоди оцінювачів, яких 
буде додатково залучено пре-
тендентом до проведення робіт 
з оцінки майна та підписання 
звіту про оцінку майна, завірені 
особистими підписами, а також 
копії кваліфікаційних документів 
оцінювачів; копію сертифіката 
суб’єкта оціночної діяльності, 
виданого Фондом державного 
майна України; інформацію про 
претендента, яка повинна місти-
ти відомості про претендента 
щодо його досвіду роботи, ква-

ліфікації та особистий досвід 
роботи оцінювачів з незалежної 
оцінки комунального майна; кон-
курсні пропозиції претендента 
щодо вартості виконання робіт 
відповідно до калькуляції витрат 
та терміну виконання робіт (по-
дається в запечатаному конвер-
ті). Конкурсна документація при-
ймається за адресою: 47720,  
с. Петриків Тернопільського 
р-ну, Тернопільської обл., вул. 
Шептицького, 118-б, приміщен-
ня Петриківської сільської ради.

Конкурс відбудеться через 14 
календарних днів після опубліку-
вання оголошення. Додаткову 
інформацію про дату і час про-
ведення конкурсу можна отри-
мати в Петриківській сільській 
раді. Телефон для довідок  
49-56-13.

Великолуцька сільська рада 
Тернопільського району пові-
домляє про зміну нормативної 
грошової оцінки земель села Ве-
лика Лука та села Хатки в межах 
населеного пункту. Просимо всіх 
платників податку (фізичних і 
юридичних осіб) звертатись в 
сільську раду за роз’ясненями. 
Довідки за телефоном 29-07-35.

Великолуцький  
сільський голова  

О.Б. ЛУЧКІВ.

Мишковицька сільська рада 
має намір здати в оренду нежит-
лове приміщення площею до 15 
кв. м під розміщення офісу за 
адресою: Тернопільський р-н,  
с. Мишковичі, вул. С. Стрільців, 
5, тел. 29-08-35.

Марія БЕЗКОРОВАЙНА. 

З 1 січня 2014 року посвід-
чення водія, видані в СРСР, 
припиняють свою дію.

— 6 грудня 2012 року набрав 
чинності Закон України “Про 
Єдиний державний демографіч-
ний реєстр та документи, що під-
тверджують громадянство Украї-
ни, посвідчують особу чи її соці-
альний статус”, — повідомив 
державтоінспектор ВДАІ Тер-
нопільського РВ УМВСУ в об-
ласті Тарас Іванишин. — Згідно 
з цим документом, з 1 січня 2014 
року припиняють свою дію по-
свідчення водія, що були видані з 
використанням зразка бланка, 
затвердженого органом виконав-
чої влади Союзу Радянських Со-
ціалістичних Республік. Тож у 
власників застарілих посвідчень 

є майже рік, щоб без поспіху за-
мінити старі документи на нові.

Для заміни посвідчення водія 
необхідно звернутись до МРЕО 
ДАІ за адресою: м. Тернопіль, 
вул. Бережанська, 45. При собі 
необхідно мати посвідчення во-
дія на бланку, затвердженому 
органом виконавчої влади СРСР, 
паспорт громадянина України (за 
наявності — закордонний пас-
порт або його копію), екзамена-
ційну картку водія (за наявності), 
медичну довідку встановленого 
зразка про придатність до керу-
вання транспортним засобом 
відповідної категорії, дві кольо-
рові фотокартки розміром 3,5х4,5 
см, при зміні прізвища — свідо-
цтво про шлюб чи свідоцтво про 
заміну прізвища та про сплату 
коштів за бланкову спецпродук-
цію та послуги Державтоінспек-
ції.

“Радянські” посвідчення 
водія треба замінити

Знайомтесь: 
ваш дільничний 

інспектор 
ЯРЖЕМСЬКИЙ  
Юрій Петрович

Дільничний інспектор міліції сектору  
дільничних інспекторів міліції Тернопільського РВ 
УМВС, капітан міліції, обслуговує адміністративну дільницю с. Байківці.

Контактні телефони: 43-61-17, (096) 605-02-62.
Прийом громадян здійснює у приміщенні Байковецької   

сільської ради: вівторок — з 9.00 по 11.00, четвер — з 18.00 по 
21.00.

адміністратор, бляхар, бухгалтер, 
водій автотранспортних засобів, 
водій навантажувача, водій тро-
лейбуса, в’язальник трикотажних 
виробів та полотна, електрозвар-
ник на автоматичних та напівавто-
матичних машинах, електромонтер 
з експлуатації розподільних ме-
реж, електромонтер з ремонту та 
обслуговування електроустатку-
вання, електромонтер контактної 
мережі, електромонтер 
оперативно-виїзної бригади, елек-
тромеханік ліфтів, електромонтер 
охоронно-пожежної сигналізації, 
електромонтер тягової підстанції, 
електромонтер-лінійник з монтажу 
повітряних ліній високої напруги й 
контактної мережі, завідувач апте-
ки (аптечного закладу), завідувач 
дільниці ветеринарної медицини, 
кондитер, кравець, кухар, маляр, 
машиніст автогрейдера, машиніст 
бульдозера (будівельні роботи), 
машиніст екскаватора, машиніст 

катальної машини, машиніст-
кранівник, монтажник санітарно-
технічного устаткування, слюсар 
аварійно-відбудовних робіт, трак-
торист, технік-землевпорядник, 
швачка.

Вакансії для осіб з обмеже-
ними фізичними можливостями: 
вантажник, водій автотранспорт-
них засобів, друкар офсетного 
плоского друкування, закрійник, 
коваль ручного кування, косметик, 
кравець, лицювальник-плиточник, 
маляр, підсобний робітник, приби-
ральник службових приміщень, 
штукатур.

Для отримання детальної ін-
формації щодо вакансій зверта-
тись в Тернопільський міськрайон-
ний центр зайнятості (Будинок 
праці, вул. Текстильна, 1-б) або на 
ВЕБ-портал “Труд”.

Директор Тернопільського 
міськрайонного центру 

зайнятості А. В. КУРИЛЯК.

Ринок праці ●

Схід села ●

Минулої п’ятниці, 1 березня, 
в Тернопільському районі стар-
тувала кампанія проведення у 
населених пунктах району сіль-
ських сходів громад. У села і 
селища району виїжджають гру-
пи керівників та фахівців різних 
галузей, державних установ та 
організацій Тернопільського ра-
йону, відділів та управлінь РДА 

для обговорення з жителями на 
місцях соціально-економічних, 
земельних, побутових та інших 
важливих питань, які турбують 
територіальні громади. Органі-
затори сходів громад — Терно-
пільська РДА, сільські і селищні 
ради. Діалог з громадою уже 
відбувся у Дичкові, Білій і Петри-
кові.

Вакансії,
зареєстровані в Тернопільському МРЦЗ 

станом на 1.03.2013 року:

Зустрічі з громадою
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Вітаємо! ●Духовні цінності ●

Світлана ПРИШЛЯК,                    
вчитель української мови  

та літератури 
Великоберезовицької  

ЗОШ I-III ст. 

Хто вам сказав, що я слабка,
Що я корюся долі?
Хіба тремтить моя рука, 
Чи пісня й думка кволі?

(Леся Українка).

Українська земля подарувала 
світові багатьох письменників і 
поетів, які не тільки збагатили 
рідну літературу, але й уславили 
її у світовій літературі. Одне з 
найвеличніших імен — Леся 
Українка. 25 лютого ц.р. відзна-
чили 142 роки з дня народження 
великої поетеси. Невиліковна 
хвороба вклала їй в руки таку 
зброю, якою не часто володіють 
здорові люди, — незламну силу 
волі та непохитну віру в свій та-
лант. У багатьох її віршах часто 
повторюються два слова — “кри-
ла” і “пісня”. Мабуть, тому, що 
найбільшою мрією Лесі Українки 
було злетіти, переборюючи око-
ви слабкого тіла, а рядки її ві-
ршів наповнені м’якими і сумни-
ми наспівами рідної землі, де б 
вона не знаходилася — під спе-
котним сонцем Єгипту, сірим і 
дощовим небом Німеччини, на 
березі Середземного моря в 
Греції, — душею була в рідній 
Україні.

В 11 класі Великоберезовиць-
кої ЗОШ I-III ст. вшанували 

пам’ять славної дочки Волині лі-
тературним заходом “Брейн-
ринг”. Команди-учасники актив-
но розгадували ребуси та крос-
ворди, складали власні поетичні 
рядки, із зацікавленістю та захо-
пленням поринули у світ поезії, 
прози та фольклору. Відпові-
дально поставились до підготов-
ки “Візитки”, конкурсу капітанів 

та конкурсу “Ти мені — я тобі”. 
Особлива атмосфера панувала у 
класі під час заочної мандрівки 
залами музею-садиби родини 
Косачів у селі Колодяжне. Побу-
вавши у робочому кабінеті Лесі 
Українки, відчули атмосферу па-
тріотизму, слухали розповідь про 
силу духу ослабленої хворобою 
поетеси.

У Лесі очі – квіти з луків,
А слово — птаха різнопера,
В собі тяжку борола муку,
Співаючи: “Contra spem 

spero!”
В українській літературі не так 

багато письменниць, а тим біль-
ше талановитих, тож не дивно, 
що визнання до Лесі Українки 
прийшло ще за життя.       

“Я в серці маю те, що не вмирає”

Учасники брейн-рингу — учні 11 класу Великоберезовицької ЗОШ I-III ст. та вчитель української 
мови та літератури Світлана Богданівна Пришляк (в центрі). 

Ольга ПОДТАБАЧНА,  
педагог-організатор 

Дубівецької ЗОШ I-II ст.

Кохання – одне з найглиб-
ших людських почуттів, 
невичерпне та вічне, як са-
ме життя. Його сила обла-
городжує, робить людину 
добрішою і кращою, спря-
мовує на величні діла та 
героїчні вчинки, а іноді 
змушує важко страждати. 

14 лютого — День закоханих. 
Усі пари світу святкують його, 
даруючи своїй половинці “ва-
лентинки”, солодощі, квіти та 
сувеніри. Ретельно до цього 
свята готувалися учні Дубівець-
кої ЗОШ І-ІІ ст. Члени учнів-
ського самоврядування офор-

мили дві скриньки для “вален-
тинок”: одну — для учнів серед-
ньої школи, іншу — для почат-
кової. Учні 5-го класу оформи-
ли цікаві листівки у вигляді різ-
нокольорових сердечок, таким 
чином запросивши усіх на 
шкільний захід.

Святкове дійство відбувало-
ся у два етапи. Мета першого 
етапу — розповісти про те, чо-
му ми святкуємо цей день та як 
його відзначають в інших краї-
нах світу.

Учні розповідали вірші про 
кохання відомих поетів, співали 
пісні, а також зуміли продемон-
струвати моменти з життя за-
коханих — інсценізували уривки 
із творів “Ромео і Джульєтта” 
(Ігор Уніят та Андріана Дольна), 
“Марк Антоній та Клеопатра” 

(Олександр Манвайлер та Ліля 
Бобрик), “За двома зайцями” 
(Вікторія Оленюк і Тетяна За-
річна). 

Другий етап проходив не 
менш цікаво. Його ведучими 
були Тарас Володимирович Ро-
манів та Іванна Ігорівна Руда. 
Учні заздалегідь обрали 8 пар, 
які взяли участь у конкурсній 
частині вечора “Валентин та 
Валентина”. Пари розповідали 
про себе, відповідали на запи-
тання, ділилися роздумами з 
приводу різних життєвих ситуа-
цій. Члени журі, до складу яко-
го входили Лариса Мирославів-
на Дольна та Лариса Степанів-
на Лучкевич, визначили кіль-
кість пар, які пройшли в другий 
етап конкурсної програми, — 
Денис Каліщук і Катерина Во-

лошин, Юрій Юрків і Соломія 
Качка, Денис Куць та Анастасія 
Гуцайлюк. 

Діти змагалися у конкурсах 
“Впізнай мене”, “Найсильніший”, 
“Ти добре мене знаєш?”. За ре-
зультатами конкурсів найбільшу 
кількість балів отримала пара 
Денис Каліщук і Катерина Воло-
шин (учні 7 класу), які стали па-
рою вечора — “Валентином та 
Валентиною”. Ведучі нагороди-
ли переможців та усіх учасників 
конкурсів подарунками.

Змінюються часи, життя, 
людський світогляд, але не-
змінними залишаються найвищі 
істини та людська потреба лю-
бити. Неможливо розгадати та-
ємницю душі, в якій незгаси-
мим вогнем горить священне і 
нездоланне почуття любові.

Нехай живе любов!
Я + ти ●

Ведучі Іванна Ігорівна Руда і Тарас Володимирович Романів (в центрі, другий ряд) з учасниками конкурсної програми — 
  учнями Дубівецької ЗОШ I-II ст. під час святкування Дня святого Валентина.

Вітаємо з днем 
народження ліка-
ря загальної прак-
тики сімейної ме-
дицини Великобе-
р е з о в и ц ь к о ї 
АЗПСМ Ірину 
Я р о с л а в і в н у 
САМПАРУ, ме-
дичну сестру загальної практики 
сімейної медицини Ігровицької 
АЗПСМ Надію Василівну  
КУЗИК, економіста ТРТМО  
Марію Василівну ВЕСЕЛУХУ, 
соціального працівника Оксану 
Ігорівну КРУПСЬКУ, інженера з 
охорони праці Ніну Григорівну 
ФЕДУН.

Хай доля подарує зорепад

Здоров’я, щастя, успіхів, надії,

Життя хай квітне, як вишневий сад,

Здійсняться задуми і заповітні мрії! 

З повагою – колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Сердечно вітаємо з днем на-
родження Великоглибочецького 
сільського голову Богдана  
Володимировича ЗАКІТНЮКА.

В святковий день прийміть вітання

Та найщиріші побажання

Здоров’я, щастя та добра,

Наснаги, успіхів, тепла.

І повсякденно, повсякчас

Хай буде все у Вас гаразд!

З повагою – колектив 
Великоглибочецької сільської 

ради, члени виконкому  
та депутатський корпус.

Вітаємо з днем народження 
лікаря-терапевта ТРТМО Галину 
Михайлівну МАЦЕЛЮХ, лікаря 
загальної практики-сімейної ме-
дицини Галину Володимирівну 
КАРПЕНКО, лікаря-стоматолога 
Романа Володимировича  
ДУКАСА, медичну сестру Любов 
Олегівну ДУДКУ, молодших ме-
дичних сестер Ірину Семенівну 
КУШИК та Олену Василівну 
ПРУС,  бармена Олену Юріївну 
ФРАНІВ. 

Бажаємо сонця на кожній стежині

І пригорщі повні наснаги й краси,

Світлої долі і всього доволі

У світлий цей день і в майбутні роки. 

З повагою – колектив ТРТМО.

Вітаємо з днем народження 
члена виконавчого комітету Ігро-
вицької сільської ради, директора 
ПОП “Золотий колос” Ярослава 
Володимировича СИМАКА.

Хай доля дарує Вам довгого віку,

Щоб втіхи і радості було без ліку.

Міцного здоров’я з роси і води,

Бадьорість і радість хай будуть завжди.

З повагою – виконком 
Ігровицької сільської ради.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження методиста з навчальних 
дисциплін Тернопільського ра-
йонного методичного кабінету 
Оксану Марківну РОМАНЮК, 
бухгалтера РМК Мирославу  
Зіновіївну КІСІЛЬ.

Бажаємо Вам, щоб надії збувались,

Щоб друзі хороші в житті зустрічались,

Щоб стіл був багатий і затишно в хаті,

Хай дні Ваші будуть веселі, як свято.

Від щирого серця Вам щастя й любові,

Нехай Вам таланить і будьте здорові!

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 

методичного кабінету.

Педагогічний колектив  
Ігровицької ЗОШ І-ІІ ст. щиро ві-
тає з днем народження вчителя 
географії і християнської етики 
Наталію Григорівну ХИТРАК.

Хай щастя переповнює це свято

І золотіє мрії небосхил,

Хай вділить доля радості багато,

Енергії, завзяття, творчих сил.

Колектив Смиковецької ЗОШ 
І-ІІ ст. щиро вітає з днем наро-
дження вчителя початкових класів 
Уляну Петрівну КИСЕЛИЦЮ.

Бажаєм любові і щастя в родині,

Щоб молодість вічно у серці цвіла,

Добра і надії на кожній стежині

Хай Бог посилає на довгі літа.
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Контакти ●

Світ дитинства ●

Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

6 березня у будинку куль-
тури села Байківці відбувся 
святковий концерт “Квіти 
для мами”, який організу-
вали педагоги і вихованці 
старшої вікової групи ди-
тячого садка “Метелик”. 

На свято до друзів “Метели-
ка” завітав Байковецький сіль-
ський голова Анатолій Кулик. 
“Немає кращих дітей, ніж у 
Байківцях, – зазначив Анатолій 
Романович. – Спостерігаючи  
виступ, у серці тепліла гордість 
і радість за підростаюче поко-
ління”. Особливо вразила сіль-
ського голову пісня про весну, 
яку вихованці дитсадка викона-

ли англійською мовою. За вкла-
дені зусилля Анатолій Романо-
вич передав діткам подарунки, 
а також привітав зі святом 8 
Березня усіх присутніх на святі 
жінок.

Від імені батьківського комі-
тету дитячого садка “Метелик” 
виступала Оксана Кукурічка. 
“Нехай кожен ваш день, дорогі 
педагоги, супроводжує посміш-
ка щастя, довкола панують лю-
бов і гармонія, хай весна дарує 
вам тепло і гарний настрій”, – 
побажала пані Оксана.

З усіх сил старалися діти 
віддячити рідним матусям за 
щоденну турботу. Вихованці 
красномовно декламували ві-
рші, весело співали пісень,  
артистично виконували інсце-
нівки та майстерно танцювали, 

приємно вражаючи своїх бать-
ків неабиякими талантами. А 
ще презентували усім жінкам 
на святі символічні подарунки 
від маленького щирого серця. 
Не залишили без уваги своїх 
товаришок і хлопчики старшої 
групи – під весняно-мелодійний 
акомпанемент музичного керів-
ника Тараса Володимировича 
Музичка кожна маленька красу-
ня отримала презент із сюрп-
ризом.

Над сценарієм заходу пра-
цювали ведучі свята – вихова-
телі старшої групи Зоряна Ро-
манівна Гуменна та Ольга Ро-
манівна Башняк. Як зазначила 
завідуюча дитячим садком “Ме-
телик” с. Байківці Оксана Ярос-
лавівна Шулик, нині у старшій 
групі навчається 17 діток.

Дорогі жінки!
З ледь відчутним весняним подихом 

приходить до нас чудове жіноче свято –  
8 Березня. 

Цей день несе у світ ніжність і красу. 
Адже усе найдорожче, що є у житті кож-
ного чоловіка — щастя, радість, надія, 
кохання, — пов’язане з жінкою. Без вас, 
дорогі жінки, не було б стільки світла, лю-
бові і тепла. Ви наповнюєте будні яскра-
вістю, спонукаєте до шляхетних вчинків і 
добрих справ. Тож нехай вас ніколи не оминає турбота чоловіків, 
а прекрасні почуття дарують натхнення для нових творчих успіхів 
і життєвих перемог. Бажаю вам щастя, любові, добра, сімейного 
благополуччя та родинного затишку!

 З повагою – голова Асоціації сільських і селищних рад 
Тернопільського району, Байковецький сільський голова 

Анатолій КУЛИК.

Ірина ЮРКО.

28 лютого у Львівській  
обласній раді відбулося чер-
гове засідання правління 
Всеукраїнської Асоціації 
сільських і селищних рад. 
Делегацію Тернопільщини 
на засіданні представляв 
голова Асоціації сільських і 
селищних рад Тернопіль-
ського району Анатолій  
Кулик.

Як зазначив Анатолій Романо-
вич, головним питанням порядку 
денного засідання Асоціації ста-
ло визначення напрямків діяль-
ності. Окремо винесено питання 
утворення кошторису на базі 
членських внесків учасниками 
Асоціації для можливості оплачу-
вати послуги юристів, інших фа-
хівців для вирішення складних 
проблем у сфері місцевого само-
врядування. “На жаль, у фахівців 

є усі підстави визнати, – сказав 
Анатолій Кулик, – що сільські те-
риторіальні громади не готові ви-
ступити як суб’єкти права на 
ринку земель сільськогосподар-
ського призначення”.   

Під час засідання було оголо-
шено про випуск журналу “Вісник 
Всеукраїнської асоціації сільських 
та селищних рад”. Нове видання 
є науково-популярним журналом, 
інформаційно-комунікаційним 
майданчиком для обговорення 
проблем місцевого самовряду-
вання, захисту прав, лобіювання 
інтересів сільських та селищних 
рад на різних рівнях.

Анатолій Кулик також повідо-
мив, що 12 березня у Тернопіль-
ському районі відбудуться вибо-
ри голови Асоціації сільських та 
селищних рад Тернопільського 
району, буде розглянено питання 
про вступ в Асоціацію сільських і 
селищних рад Тернопільського 
району.

На святі весни у “Метелику” 
співали англійською

Асоціація напередодні змін

Ірина ЮРКО.

5 березня відбулася чергова 
сесія Байковецької сільської 
ради. Депутати заслухали 
звіт головного бухгалтера 
Байковецької сільської ради 
Андрія Курочки про виконан-
ня бюджету за 2012 рік.

Як зазначив Андрій Романович, 
бюджет не виконано лише на 0,44 
показника, тому найбільш акту-
альним у 2013 році залишається 
питання наповнення дохідної час-
тини бюджету. Головному бухгал-
теру доручено й надалі виконува-
ти функцію контролю суб’єктів 
підприємницької діяльності, які 
знаходяться на території Байко-
вецької сільської ради. З питань 
законності, громадського поряд-
ку, соціального захисту населен-
ня, фінансів, формування бюдже-
ту у Байковецькій сільській раді 
діє комісія, учасники якої – депу-
тати Віра Генсьорська, Іван Чот-
ловш, Ігор Казіміров, Василь 
Прокоп’як. Голова комісії – Віктор 
Пулька. 

На сесії затверджено список 
сімей, які знаходяться на супро-
воді центру соціальних програм і 
заходів у справах дітей, молоді, 
жінок і сім’ї Байковецької сіль-
ської ради (керівник – Людмила 
Кулик). Це сім’ї, де виховуються 
34 дитини кризових категорій — 
діти-інваліди, діти з багатодітних 
сімей, діти з неповних сімей, діти-

сироти. У рамках програми на 
кожну з 34 дітей у 2013 році з бю-
джету Байковецької сільської ра-
ди буде виділено по 700 грн., які 
будуть виплачуватися двома тран-
шами протягом року. Цю допомо-
гу отримають діти Надії Бартошак, 
Надії Башняк, Оксани Башняк, 
Любові Бербеничук, Олени Букар-
тик, Світлани Гуменної, Олени 
Гарбуз, Ірини Данилець, Любові 
Кравчук, Галини Петрової, Оксани 
Форми, Лесі Чикало, Надії Чобу, 
Ольги Яськевич, Дарії Ракочої, 
Ірини Синишин. Іншою соціаль-
ною програмою передбачена що-
квартальна допомога у розмірі 
100 грн. байківчанам з І і ІІ група-
ми інвалідності.

Рішенням сесії також затвер-
джено участь сільської команди у 
ХХІІІ сільських спортивних іграх 
Тернопільського району. “Цього-
річ нашій команді буде значно 
важче, – сказав Анатолій Кулик. 
– Позаяк доведеться не завойову-
вати, а підтверджувати першість у 
районі, яку байківчани вибороли 
минулого року”.

Створено оргкомітет, який пра-
цюватиме над організацією про-
ведення спортивно-культурного 
фестивалю “ДзигаБай-2013”, який 
відбудеться 14 липня. Визначено і 
дату святкування 365-річчя від 
дня першої письмової згадки про 
Байківці – це 18 серпня  
2013 року.

Усього під час сесії депутати 
розглянули 17 питань.

Сесія ●

Байківці
і байківчани

Видання Байковецької сільської ради №3 (15)

Учасники свята весни у будинку культури 
 с. Байківці 6 березня 2013 року.

У Бабусь перевтілилися вихованці “Метелика” (зліва направо): Микола Куліш, Денис Букартик, 
Назар Гарбуз, Ростислав Горак. У ролі Весни — Діана Гуменна.

Бюджет і соціальні програми
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Життя прожити... ●

На байковецькій кухні ●

Місцеве самоврядування ●

15 лютого 2013 ро-
ку у с. Поляна Сва-
лявського району 
Закарпатської об-
ласті розпочала ро-
боту перша в Укра-
їні “Зимова школа-
2013” за темою: 
“Основи місцевого 
самоврядування як 
складова частина 
місцевого та регіо-
нального розви-
тку”. Школа, орга-
нізована Всеукра-
їнською асоціацією 
сільських і селищ-
них рад та 
Ш в е й ц а р с ь к о -
українським проек-
том “Підтримка де-
централізації в 
Україні” DESPRO, є 
першим етапом за-
планованої комп-
лексної програми 
н а в ч а л ь н о -
практичних курсів 
для сільських та се-
лищних голів Украї-
ни. З деталями ві-
зиту читачів “По-
дільського слова” 
знайомить голова 
Асоціації сільських 
і селищних рад 
Тернопільського району, 
Байковецький сільський  
голова Анатолій Кулик. 

– Анатолію Романовичу, Ви 
стали єдиним учасником “Зи-
мової школи-2013” з Терно-
пільської області. Прокомен-
туйте, будь ласка, результати 
поїздки.

– Під час першої “Зимової 
школи” йшлося уже не лише і не 
стільки про ресурси сільських 
територій, як про те, що нині 
села – останні бастіони цивілі-
заційного і культурного коду та 
розвитку української нації. Тому 
потрібні дієві і ефективні важелі 
об’єднання сільських рад. Від-
радно, що Всеукраїнська асоці-
ація сільських та селищних рад 
розпочала цикл навчальних за-
ходів в інтересах розвитку сіль-
ських громад. Ще більш приєм-
но, що старт цієї кампанії покла-
дено саме у Західній Україні – в 
Закарпатті.

Триденний курс навчання 
“Зимової школи” зібрав понад 
30 сільських та селищних голів з 
різних областей країни. Що-
правда, більше представників 
було зі Сходу і Центру держави. 
Учасники опрацьовували деталі 
законодавчих аспектів функціо-
нування системи місцевого са-
моврядування, планування те-
риторій та забудови населених 
пунктів, ефективного викорис-
тання земель територіальної 
громади, застосування антико-
рупційного законодавства, де-
талі розподілу повноважень та 
відповідальності між органами 
виконавчої влади і органами 
місцевого самоврядування. На 
захід були запрошені викладачі, 
компетентні у проблемах, які 
торкаються законодавчих змін, 
розвитку місцевого самовряду-
вання. Лектори “Зимової шко-
ли”, окрім лекційного викладан-
ня інформації, використали різні 
методи організації навчання: ді-
лові ігри, роботу в групах тощо. 
Такий підхід викликав активну 
участь усіх присутніх, гарячі дис-
кусії та продуктивні виступи.

– Цікаво, що головними іні-
ціаторами “Зимової школи” 
стали представники Швейца-
рії.

– Так, іноземна донорська 
технічна допомога місцевому 
самоврядуванню України стала 
несподіванкою для багатьох. У 
цьому сенсі нам пощастило, 
адже Швейцарія – це саме та 
країна, з якої варто брати при-
клад. На маленьку Швейцарію 
уже кілька років мріємо пере-
творити Байківці.

– Чи відрізняється пробле-

матика сільських і селищних 
голів у різних регіонах Украї-
ни? 

– В основному, керівників 
місцевих громад турбує одне і 
теж – розвиток сільських насе-
лених пунктів в умовах майже 
90% дотаційності. Відрадно, що 
завдяки використаному сприят-
ливому географічному розташу-
ванню Байковецька сільська ра-
да – одна з небагатьох само-
достатніх сільських рад в Украї-
ні. З іншого боку, прикро, що 
вітчизняне місцеве самовряду-
вання розвивається надто по-
вільно. 

Дискусією у “Зимовій школі” 
став розгляд питання щодо За-
кону України “Про регулювання 
містобудівної діяльності”. Також 
учасників гостро цікавило, як 
встигнути за швидкоплинною за-
конодавчою базою. Позаяк на 
формальному рівні реформа піш-
ла уперед, але нормативні доку-
менти, виписані у тих же законах, 
вчасно не надходять. Учасники 
школи зійшлися на тому, що за-
конодавці надто форсують зако-
нодавчу базу без відповідних 
нормативних документів.

На жаль, кризовою для бага-
тьох регіонів залишається і со-
ціальна сфера. У західних регіо-
нах через закордонне заробіт-
чанство в окремих селах скоро 
важко буде віднайти чоловіків 
працездатного віку, діти вихову-
ються бабусями і дідусями. У 
багатьох селах Луганської, До-
нецької областей за роки неза-
лежності України не з’явилося 
жодного новозбудованого бу-
динку. В усіх регіонах швидкими 
темпами на селі знижується рі-
вень освіти. Про стан і якість 
комунальних послуг, ремонт до-
ріг навіть не йдеться. 

– Є в Україні села, які на-
слідують практику Байковець-
кої сільської ради?

– Так, за подібною схемою 
розвитку рухаються очільники 
громад у Київській області. Бай-
ківці – друге село в Україні, яке 
на базі генерального плану за-
провадило в дію нову 
нормативно-грошову оцінку. Як 
приклад, кілька днів тому одне з 
підприємств, що веде діяльність 
на території Байковецької сіль-
ської ради, до введення нової 
нормативно-грошової оцінки 
сплачувало у місцевий бюджет 
10%. Відтепер цю ставку пони-
жено до 3%, але сума сплати 
значно перевищує ту, яка була 
від 10%. Відрадно, що влада 
Тернопільського району також 
інтенсивно впроваджує нову 
нормативно-грошову оцінку – 
це дуже важливо для кожного 

регіону і села зокрема.
– Який досвід почерпнули у 

господаря території, де від-
бувалася “Зимова школа”? 

– Полянський сільський голо-
ва Іван Дрогобецький  — потуж-
ний керівник, один із найдосвід-
ченіших очільників сільських рад 
Свалявського району. Теперіш-
ня каденція Івана Івановича – 
вже третя у послужному списку. 
Крім наполегливості, з якою він 
працює, цей сільський голова 
володіє здоровою самовпевне-
ністю. І хоча він значно молод-
ший від мене, повчитися є чому. 
В один із днів “Зимової школи” 
я пішов на ринок і поцікавився у 
людей, як вони ставляться до 
свого сільського голови. Усі в 
один голос підтримували пози-
цію Івана Дрогобецького. Окрім 
того, що він очолює самодос-
татню Полянську сільську раду, 
його сім’я також належно фінан-
сово забезпечена – дружина 
Івана Івановича веде дороговар-
тісний бізнес у Закарпатті. Богу 
дякувати, що є такі сільські го-
лови, які вміють вести управлін-
ську діяльність на належному 
рівні.

– З якими питаннями Ви 
зверталися до фахівців?

– Мене, як керівника грома-
ди, цікавило питання про вне-
сення змін до генерального пла-
ну. Згідно з українським законо-
давством, вносити поправки до 
генерального плану можна ли-
ше раз на 5 років. Це болюче 
питання для нашої сільської ра-
ди, зокрема, у частині зонуван-
ня та корекції розташування до-
ріг. 5 років — надто довгий тер-
мін, тому я вніс пропозицію ско-
ротити його хоча б до трьох 
років.

– Практика “Зимової шко-
ли” матиме продовження у 
майбутньому?

– Перша “Зимова школа” 
стала ефективним механізмом 
обміну думками та кращим до-
свідом між практиками місце-
вого самоврядування, поклала 
добрий початок програми 
навчально-практичних курсів 
для сільських  та селищних го-
лів України. Як зазначили орга-
нізатори, у майбутньому 
DESPRO та Асоціація сільських 
і селищних рад планують, окрім 
“Зимової школи”, проведення 
Літньої школи-2013. У період 
між “Зимовою” та “Літньою” 
школами проводитимуться на-
вчальні курси за запитом, у то-
му числі онлайн навчання  
на електронній платформі,  
семінари, круглі столи.  

Підготувала Ірина ЮРКО.

“Зимова школа” –  
перша в Україні

Учасники першої в Україні “Зимової школи” у с. Поляна  
Свалявського району Закарпатської області.

Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

Жити потрібно в любові до 
Господа, у гармонії із собою 
та оточуючими – рецепт дов-
голіття багатодітної матері з 
Байковець Катерини Брегін.

Нині Катерині Іванівні 88 років. 
Жінка – багатодітна мати, яка на-
родила і виростила семеро дітей. 
Доля не раз випробовувала її на 
міцність. Тим не менше, бабуся, в 
метриці якої роком народження 
значиться далекий для наших су-
часників 1925 рік, на свою долю не 
скаржиться. Народилася пані Ка-
терина у польському селі Ляшки, 
що належить до Ярославського 
повіту Підкарпатського воєвод-
ства. Ще маленькою Катерина шу-
кала шлях до Божого храму, дола-
ла великі відстані до найближчої 
церкви і зараз вважає, що всі жит-
тєві труднощі осилила з Богом у 
серці. У Польщі юнкою зустріла 
майбутнього чоловіка Володимира 
Андрійовича, родом із сусіднього 
села Дусовці також Ярославського 
повіту. У зв’язку із сумнозвісною 
операцією “Вісла” наприкінці 
1940-х років молоду сім’ю Брегі-
них переселено в українське село 
Байківці, на той час у них уже ви-
ховувалася донечка Ярослава. Не-
задовго Володимира спрямовують 
в армію... На щастя, воєнні дні не 
торкнулися його здоров’я. Коли 
Володимир знову повернувся у 
Байківці, молодята нарешті взяли 
шлюб у місцевій церкві. Вінчав по-
дружжя перший байковецький 
священик Лев Бачинський. 

У молоді роки Катерина Іванів-
на працювала у колгоспі “Заповіт 
Шевченка” в буряковій ланці. Зго-
дом перейшла на ферму. А у віль-
ний час вишивала, про що й досі 
свідчать гарно вишиті нею пошив-
ки на подушках, рушники. Чоловік 
працював слюсарем у Тернополі, 
потім у байковецькому колгоспі в 
час посівної кампанії. По трохи да-
вали собі раду. Бог подарував Ка-
терині та Володимиру семеро ді-
тей – двох доньок Ярославу та 
Марію і чотирьох синів – Ігоря, 
Миколу, Андрія, близнюків Петра і 
Павла. До речі, у Павла також зго-
дом народилося двоє синів-
близнюків. Спочатку сім’я прожи-
вала у старому будинку, неподалік 
теперішнього, разом із сім’єю 
Дмитрашів, згодом викупили хату 
у центрі села. З великою сім’єю у 

Катерини та Володимира не було 
труднощів, адже старші діти допо-
магали доглядати за молодшими, 
було кому і в поле вийти і вдома 
лад навести. Як пригадує донька 
Катерини Марія, недільні дні ди-
тинства запам’яталися маминими 
варениками з картоплею та черво-
ним борщем. Доньок у сім’ї Кате-
рина Іванівна навчала завжди при-
слухатися до авторитету чоловіка, і 
швидше могла нагримати на них, 
аніж на зятів. 

На жаль, зараз Катерина Іванів-
на проводить старість без чоловіка 
– він помер у 63-річному віці 1990 
року. Нині за бабцею доглядає до-
чка Марія та її сім’я. Марія Володи-
мирівна уже 40 років працює мо-
лодшою медсестрою у Тернопіль-
ській обласній центральній кому-
нальній лікарні. І хоч Катерина Іва-
нівна може обходитися без сторон-
ньої допомоги, впевнена: вразі чо-
го – вдома нададуть кваліфіковану 
допомогу. Донедавна бабуся ще 
вишивала, та й зараз може підре-
монтувати одяг вправними швами. 
Й досі вправляє нитку в голку, чи-
тає без окулярів. Дочка стверджує, 
що мати принципово не вживає лі-
ків, у їжі невибаглива. Хоча, було б 
неправдою сказати, що має стовід-
соткове здоров’я, минулої осені 
захворіла на двостороннє запален-
ня легень, проте одужала протягом 
двох тижнів. У свої роки Катерина 
Іванівна самостійно рухається, ці-
кавиться довколишнім світом.

Найбільший скарб Катерини 
Брегін – 14 внуків і 14 правнуків. 
Найбільше часу бабуся проводить 
з трирічною правнучкою Іванкою. 
Старші правнуки розповідають, що 
їхня бабуся дуже добра, постійно 
наголошує, щоб були ввічливими, 
не тримали зла в душі та старанно 
вчилися у школі. І хоч Катерина 
Іванівна закінчила всього чотири 
класи початкової школи, значення 
освіти вважає дуже важливим для 
кожного. Пишається бабуся прав-
нуком Сергієм Брегіним – хлопець 
нині танцює у народному аматор-
ському ансамблі танцю “Глорія-
Бай” БК с. Байківці.

Понад усе бабуся Катерина 
мріє, аби не зрадило здоров’я, і 
щоб з рідними усе було гаразд. 
На долю не нарікає, бо знає 
справжню ціну  життя, яке навчи-
ло її великому терпінню, а отже і 
великій  мудрості, що вимірюєть-
ся  короткою, але дуже ємною 
фразою: життя прожити — не по-
ле перейти.

Щедра нива 
Катерини Брегін

Катерина Брегін у колі родини:  
правнуки Галя і Василь Бербеничуки, донька Марія Зварич. 

Рецепт від директора бу-
динку культури с. Байківці 
Мар’яна Гарбуза.

Інгредієнти для тіста:  
15 яєць, 3 склянки цукру,  
3 склянки борошна, пачка ва-
нільного цукру. 

Для крему: 0,5 л домашньої 
сметани, 150 г цукрової пудри, 
15 г желатину, 150 г гарячої во-
ди, 1 кг бананів. Желатин за-
лити гарячою водою і розміша-
ти до повного розчинення. Охо-
лоджену сметану збити міксе-

ром, потім додати цукрову  
пудру і ще раз добре збити.  
У збиту сметану додати розчи-
нений желатин, порізані фрукти 
і поставити в холодильник на 
10 хв.

Спосіб приготування
Змішати усі інгредієнти для 

тіста і випекти 3 бісквітні коржі: 
2 великих (круглих) та 1 мен-
ший за діаметром. Змастити 
коржі кремом, верхній полити 
шоколадом і прикрасити кре-
мом із кухонного шприца. На-
пис – на ваш розсуд.

Торт “Моїй коханій дружині”
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ут-1
06.01 Ранкова молитва.
06.05, 07.00, 08.00 Новини.
06.30 Смiх з доставкою додому.
07.30 Гiсть студiї.
07.45 Журнал “Хочу все знати”.
08.15 Х/ф “Чаклунка”.
09.05, 21.00 Пiдсумки дня.
09.20 Д/ф “Одкровення 
       академiка Вернадського”.
09.45 Контрольна робота.
10.15 Т/с “Маруся. Повернення”.
11.55 Офiцiйна хронiка.
12.00, 15.25 Новини.
12.15 “Надвечiр`я”.
13.00 “Вiра. Надiя. Любов”.
13.55 Бiатлон. Кубок свiту. 
          Спринт (чоловiки).
15.35 Дiловий свiт. Агросектор.
15.45 Околиця.
16.10 Т/с “Дiти бiлої богинi”.
17.10 Х/ф “Головний 
         конструктор”.
18.35 Свiт спорту.
18.45 Про головне.
19.05 Концертна програма 
        “Тобi, єдинiй”.
21.25 Ювiлейний концерт 
        П. Зiброва.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Х/ф “Ланцюг”.
00.10 Ювiлейний концерт 
          гурту “Квiти”.

Канал “1+1”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 “ТСН”.
06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 
           09.10 “Снiданок з 1+1”.
07.25 М/ф “Бернард”.
10.00 Т/с “Величне столiття.
         Роксолана 2”.
11.50 Т/с “Доярка з Хацапетiвки 2. 
           Виклик долi”.
13.50 “Не бреши менi 3”.
14.50 “Не бреши менi 3”.
15.55 “Простошоу 
       з Юрiєм Горбуновим”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Величне столiття.
          Роксолана 2”.
19.30 “ТСН”.
20.15 “Вечiрнiй квартал”.
22.05 Х/ф “Правдива брехня”. (2).
01.00 Х/ф “Зламана стрiла”. (2).

Iнтер
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
         09.00 Новини.
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 “Ранок
           з Iнтером”.

09.10 Т/с “Таємницi слiдства 8”.
12.00 Новини.
12.10 Д/с “Слiдство вели...” 
13.55 “Судовi справи”.
14.50 “Сiмейний суд”.
15.50 Т/с “Анна”.
17.45 Т/с “Свати 3”.
18.00 Новини.
19.00 Т/с “Свати 3”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Шустер Live”.
00.30 Х/ф “Синоптик”.

ICTV
06.30 Дiловi факти.
06.40 Т/с “Таксi”.
07.05 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Стоп-10.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.10 Т/с “Брат за брата”.
12.25 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.15 Т/с “Прокурорська
        перевiрка”.
14.25 Т/с “Нiчнi ластiвки”.
16.40 Т/с “Брат за брата”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Нiчнi ластiвки”.
22.10 Т/с “Прокурорська
         перевiрка”.
00.30 Екстрений виклик.

стб
05.55 Х/ф “Мужики!..”
07.35 Х/ф “Любов пiд наглядом”.
09.30 Х/ф “Нiна. Розплата 
        за любов”.
17.50 “Вiкна-новини”.
18.00 Х/ф “Операцiя “И” 
         та iншi пригоди Шурика”.
20.00 “Холостяк 3”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Холостяк 3”.
00.40 “Як вийти замiж 
         з Анфiсою Чеховою”.

новий канал
06.05 Очевидець. 
            Найбiльш шокуюче.
06.35 Пiдйом.
09.00 Т/с “Щоденник лiкаря
           Зайцевой 2”.
10.00 Т/с “Кадетство”.
11.00 Т/с “Воронiни”.
13.25 М/с “Кiт-Пес”.
14.50 Т/с “Друзi”.

16.00 Т/с “Кадетство”.
16.50 Т/с “Свiтлофор”.
18.00 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.20 Пiраньї.
20.00 Т/с “Щоденник лiкаря 
        Зайцевой 2”.
21.00 Т/с “Воронiни”.
22.00 Т/с “Свiтлофор”.
23.10 Т/с “Щасливi разом”.
00.10 Репортер.

трК «україна»
06.00 Т/с “Дорожнiй патруль-2”.
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. Катерина І”.
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 “Мент у законi”. (2).
01.35 Т/с “Безмовний 
          свiдок-2”. (2).

К1
06.00 “Ранок на К1”.
07.30 М/ф.
09.00 “Три сестри”.
10.00 Х/ф “Пробач, я хочу 
         одружитися з тобою”.
12.10 “Добрий вечiр, тварини”.
13.10, 17.00 “Дiм, 
             на заздрiсть усiм”.
14.10 “Шопiнг-монстри”.
15.00, 18.00 “Звана вечеря”.
16.00 “Орел i решка”.
19.00 “КВК”.
21.35 “Розсмiши комiка”.
22.30 “Пороблено в Українi”.

23.50 “Вечiр. Паша. Зорi”.

нтн
06.00 “Легенди карного розшуку”.
07.00 Т/с “Проти течiї”.
14.45 Т/с “Лiтєйний”.
16.45 “Свiдок”.
17.00 Т/с “Висяки”.
19.00 Свiдок.
19.30 Т/с “Забутий”.
23.45 Х/ф “Зiрка”.

тет
06.00 “Єралаш”.
06.30 Телепузики.
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 “Еллi МакБiл”.
13.00 Богиня. Нова колекцiя.
13.40 Т/с “Моя прекрасна няня”.
14.45, 19.30 Дайош молодьож!
15.45 Вайфайтери.
16.25 Т/с “Чемпiонки”.
17.25 10 крокiв до кохання.
18.30 Одна за всiх.
20.35 Вiталька.
21.35 Що якщо?
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 Т/с “Торговий центр”.
17.00 “Чекай на мене”.
18.40 “Людина i закон”.
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Час”.
21.30 “Двi зiрки”.
23.05 “Вечiрнiй Ургант”.

Інтб
07.00, 7.45, 8.45, 16.00 
          Мультсалон.
07.15, 8.15 Новини, новини 
       з павутини, хронограф.
09.00 Феєрія мандрів.
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, 17.30, 19.00, 20.00,
      21.50, 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 Таємниці сходу.
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 Вдома.
21.00 Особливий 
         погляд.
21.30 Замки і фортеці України.
22.30 Слід.
00.00 Електростанція.

Enter-фiльм
05.45 Мультфiльми.
07.45 Х/ф “Якщо
          вiрити Лопотухiну...”
10.10 Х/ф “Строгови”.
11.45 Х/ф “Юнiсть Петра”.
14.20, 20.00  
       Т/с “Олександрiвський сад”.
16.30 Х/ф “Битва за Москву”.
18.10 Х/ф “Партизанська iскра”.
22.10 Х/ф “Щоденник 
         баскетболiста”.
23.55 Х/ф “Переступаючи межу”.

ут-1
06.00 Ранкова молитва.
06.05 Пiдсумки.
06.20 Клуб гумору.
07.00 Концерт В`ячеслава
           Добринiна.
08.30 Панянка i кулiнар.
09.05 Х/ф “Вальс довжиною
          в життя”.
11.30 Життя на рiвних.
11.50 “Таємницi успiху”.
12.25 Бiатлон. 
        Переслiдування (жiнки).
13.25 Мiсiс України Iнтернешнл.
14.25 Бiатлон. 
        Переслiдування (чоловiки).
15.15 Золотий гусак.
15.55 Футбол. “Шахтар” - 
        “Чорноморець”.
17.55 В гостях у Д. Гордона.
18.50 М. Поплавський. 
        “Я люблю тебе, Україно!”
20.50 Мегалот.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Без цензури.
22.00 Кабмiн: подiя тижня.
22.10 Українська пiсня.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Твiй голос.
23.30 Ера здоров`я.
23.50 Кiно в деталях.
00.40 Смiх з доставкою додому.

Канал “1+1”
06.00 “Ремонт +”.
06.15 Х/ф “Мiй татусь, 
          його коханка та я”.
08.00 “Свiтське життя”.
09.00 “Хто там?”
10.10 М/ф “Ангрi бьордс”.
10.15 М/с “Чiп i Дейл”.
11.00 “Свiт навиворiт 4: В`єтнам”.
12.00 “Тачки”.
12.25 “Що? Де? Коли? 
         Зiрковi вiйни”.
13.50 Х/ф “Доктор Дулiттл”.
15.40 “Шiсть кадрiв”.
16.30 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка 2”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Х/ф “1+1”.
22.20 Х/ф “Дуже 

       небезпечна штучка”. (2).
00.10 Х/ф “Ромовий 
          щоденник”. (2).

Iнтер
06.20 “Шустер Live”.
10.00 “Чекай на мене”.
11.05 “Смачне побачення”.
12.05 Т/с “Ключi вiд щастя”.
16.05 “Юрмала”.
20.00 “Подробицi”.
20.25 “Юрмала”.
22.35 Великий бокс. 
       В. Кличко. Прямий ефiр.
23.00 Великий бокс. В. Узєлков
       vs. С. Себiхi. Прямий ефiр.
00.15 Х/ф “15 хвилин”. (3).

ICTV
06.10 Х/ф “Контакт”.
08.50 Зiрка YouTube.
09.30 Дача.
10.40 Квартирне питання.
11.35 Дивитися всiм!
12.35 За кермом.
13.05 Х/ф “Скелелазка i останнiй 
          з 7-ої колиски”.
15.00 Х/ф “Легенда Зорро”.
17.45 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Х/ф “День “Д”.
20.45 Т/с “Честь маю!”
00.45 Х/ф “Гарольд i Кумар: 
         Втеча з Гуантанамо”. (2).

стб
06.00 Х/ф “Де знаходиться
         нофелет?”
07.20 “Караоке на Майданi”.
08.10 “Їмо вдома”.
09.20 “Хата на тата”.
11.50 “Холостяк 3”.
15.55 “Як вийти замiж 
       з Анфiсою Чеховою”.
17.00 Х/ф “Операцiя
   “И” та iншi пригоди Шурика”.
19.00 “Україна має талант! 5”.
22.10 “Слiдство ведуть 
           екстрасенси”.

новий канал
06.00 Т/с “Тру Джексон”.
07.20 Новий погляд.
08.10 Ревiзор 2.
11.55 Уральськi пельменi.
13.40 Люди ХЕ.
14.00 Нереальна iсторiя.
14.40 Файна Юкрайна.
15.30 Т/с “Татусевi доньки”.
18.00 Х/ф “Скубi-Ду 2: 
          Монстри на волi”.
20.00 Х/ф “Любов 
         з повiдомленням”.
22.00 Хто зверху 2.
00.00 Х/ф “Iнший свiт: 
        Повстання ликанiв”. (2).

трК «україна»
06.00 Срiбний апельсин.
07.00, 19.00 Подiї.
07.10 Т/с “Iнтерни”.
08.10 Найрозумнiший.
10.00 Таємницi зiрок.
11.00 Кращий кухар на селi-2.
12.00 Т/с “Дорожнiй патруль-2”.
16.00 Х/ф “Горобчик”.
18.00 Т/с “Волошки”.
22.20 Т/с “Шаман”. (2).
02.10 Т/с “Мент у законi”. (2).

К1
06.00 “Ранок на К1”.
07.30 М/ф.
09.00 М/с “Казки Ганса 
        Хрiстiана Андерсена”.
10.00 М/ф “Меч у каменi”.
11.30 Х/ф “Алмазний пес”.
13.50 “Подаруй собi життя”.
15.30 Х/ф “Ми одружимось.
    У крайньому випадку,
          зiдзвонимось!”
17.10 “Лямур Тужур”.
18.10 “Розсмiши комiка”.
19.10 “КВК”.
21.40 Т/с “Надприродне”. (2).
00.00 Х/ф “Щоденники нянi”.

нтн
05.50 “Легенди бандитського

         Києва”.
07.00 “Залiзний Оскар”.
07.30 Х/ф “Сiрi вовки”.
09.45 Х/ф “Випадок 
   у квадратi 36-80”.
11.30 “Речовий доказ”. 
12.00, 23.00 “Головний свiдок”.
13.00 “Лохотрон”.
13.30 Х/ф “Зiрка”.
15.20 Т/с “Шериф”.
19.00 Т/с “Павутиння-6”.
00.00 Х/ф “Полоненi небес”. (2). 

тет
06.00, 11.00 “Єралаш”.
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”.
11.40 Т/с “Моя прекрасна няня”.
13.50 Т/с “Половинки”.
15.30 М/ф “Попелюшка-3: 
          подорож у минуле”.
16.50 Х/ф “Диявол носить 
         Прада”.
19.10 Х/ф “Чорний лицар”.
21.10 Вiталька-2.
22.25 Що якщо?
23.00 Х/ф “Вечiрка 
          вампiрiв”. (3).

перший канал 
(україна)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
          Новини.
06.20 Х/ф “Росiйське поле”.
07.55 “Грай, гармонь улюблена!”
08.40 “Смiховинки. 
          Новi пригоди”.
08.50 “Розумницi i розумники”.
09.40 “Слово пастиря”.
10.15 “Смак”.
10.55 “Чотири династiї 
          Сергiя Михалкова”.
12.10 “Двi зiрки”.
13.40 Х/ф “Снiгур”.

15.20, 18.10 Х/ф “Приватний 
 розшук полковника у вiдставцi”.
19.00 “Тунгус. Небесне 
        знамення”.
20.00 “Чебаркульський
       метеорит. Мiсяць потому”.
21.00 “Час”.
21.20 “Сьогоднi увечерi”.
23.05 Х/ф “Меланхолiя”.

Інтб
07.00, 10.00, Хронограф, 
         погода, гороскоп.
07.10 Таємниці сходу.
07.30, 9.30, 12.20, 13.10, 
     19.30, 21.20, 23.30 
       Український хіт.
07.50, 10.10 Мультсалон.
08.30 Висновки.
09.00 Духовні роздуми.
11.00 Телевітамінки.
11.30 Вдома.
12.00 Замки і фортеці 
        України.
12.30, 19.00 Кава з «вершками».
13.00, 17.20, 21.50 Гороскоп,
          хронограф, телебіржа.
16.00 Бізнес за правилами.
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.
22.00 Арт-Терія.
22.30 Спільна правда.
23.30 Висновки.
00.00 Клуб’ОК.

Enter-фiльм
05.45 Мультфiльми.
08.20 Х/ф “Казка про 
        втрачений час”.
09.45 Х/ф “Жандарм
         у Нью-Йорку”.
11.30 Х/ф “Жандарм
           iз Сен-Тропе”.
13.15 Х/ф “Народжена
            революцiєю”.
01.25 Х/ф “Партизанська iскра”.

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.
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Програми місцевих телекаНалівTV-4
Понеділок, 11 березня
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Полюби ворога свого» 
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00 Провінційні вісті. Тиждень
07.35 «Більше спорту»
07.50 «Індекс небезпеки»
08.10 Вікно в Америку        
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Справжня ціна»
09.45 «Про нас»
11.00 Дитяча година 
12.10 Власна думка          
13.10 Хіт-парад                                             
14.00 Х.ф. «Моя мама- шпигунка» 
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
17.00 «Мандрівник»
17.30 «Гал-кліп»
19.00 Провінційні вісті
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Сільський календар»
20.30 ТНЕУ – калейдоскоп подій 
20.40 Дім книги
21.30 «Коліжанка»
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х.ф. «Суперполіцейський» 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті
ттб
6.00 Гімн України
6.05 “Джерело духовності”
6.25 “Мій тренер - гімнастика”
6.45 “Пісні нашого краю”
7.00 “Панорама подій”
7.30 “Урок… для батьків”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Відверті діалоги”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Мамина школа”
12.30 “Невигадані історії”
13.00,  16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”
13.30 “Словами малечі про цікаві речі”
13.45 “Пройди світ”
14.00 “Пісні нашого краю”
14.15 Д/ф “Хотин”
14.30 “Від класики до джазу”
15.00 “Кіноісторії нашого часу”
15.30 “Звитяга”
16.15 “Чудесний канал”
16.45 “До речі, про речі”
17.00 “Новини України”
17.15 “100 шедеврів”
17.30 “Легенди Запоріжжя”
18.15 “Пісні нашого краю”
18.30 “Західний експрес”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.30 “Актуально”
19.45 “Храми Поділля ”
20.00 “Народна скарбниця”
20.15 “Будьте здорові”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Час реформ”
21.30 “Урок… для батьків”
22.30 “Актуально”
22.45 “Гра долі”
23.00 Х/Ф “Через сімейні обставини“.
TV-4
вівторок, 12 березня
06.00, 10.00 Т.с. «Полюби ворога свого» 
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00 Провінційні вісті
07.35 «Сільський календар»
08.00 «Ти зможеш»
08.20 ТНЕУ – калейдоскоп подій
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Мандрівник»
11.00 Дитяча година 
11.50 «Чарівний ключик»
12.10 «Музичні делікатеси»
12.40 «Відчиняй»
13.10 Вечір пам’яті Миколи Мозгового
14.00 Х.ф. «Ідеальний чоловік» 
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
17.00 «Ти зможеш» 
17.15 «Рекламна кухня»
17.30 «Про кіно»
18.00 Т.с. «Запороги» 
19.00 Провінційні вісті
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Межа правди         
21.30 «Автоакадемія»
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х.ф. «Мовчи в ганчірочку» 

00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті
ттб
6.00 Гімн України
6.05 “Джерело духовності”
6.25 “Мій тренер - гімнастика”
6.45 “Пісні нашого краю”
7.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Кіноісторії нашого часу”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Будьте здорові”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Народна скарбниця”
12.15 “Час реформ”
13.00,  16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”
13.30 “Забуті пісні”
13.45 “Новини України”
14.00 “100 шедеврів”
14.15 “Легенди Запоріжжя”
14.40 “Гра долі”
15.00 “Економічне коло”
16.15 “Віконечко”
17.00 “Новини України”
17.15 “Цікаво про чай та каву”
17.30 “До чистих джерел”
18.00 “Cтудмістечко”
18.15 “Пісні нашого краю”
18.30 “ПрофStyle”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.30 “Актуально”
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 Х/Ф “Через сімейні обставини”. 
TV-4
Cереда, 13 березня
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Запороги» 
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес 
07.00 Провінційні вісті
07.35 Межа правди         
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Автоакадемія»
11.00 Дитяча година
12.10 «Гал-кліп»
12.40 «Ти зможеш»
13.00 Вечір пам’яті Миколи Мозгового
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
16.40 «Чарівний ключик»
17.00 «Мандрівник»
17.30 «Коліжанка»
19.00 Провінційні вісті
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Особливий погляд на історію, 
          сьогодення і майбутнє Тернополя
20.30 «Рекламна кухня»
21.30 «Музичні делікатеси»
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х.ф. «Сезон бджіл» 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті
ттб
6.00 Гімн України
6.05 “Джерело духовності”
6.25 “Мій тренер - гімнастика”
6.45 “Пісні нашого краю”
7.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Удосвіта”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “До чистих джерел”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Пісні нашого краю”
12.15 “Час реформ”
12.45 “Гра долі”
13.00,  16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”
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 “Від класики до джазу”
17.30 “Після школи”
17.45 “Любити людину. Антон Макаренко”

18.00 “Думки вголос ”
18.15 “Пісні нашого краю”
18.30 “Надія є”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.30 “Актуально”
19.45 Д/Ф “Зав’язані крила митця”
20.00 “Економічний інтерес”
20.15 Д/Ф “Дві долі”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Час реформ”
21.30 “Енергоманія”
22.30 “Актуально”
22.45 “Гра долі”
23.00 Х/Ф “Острів скарбів”. 
TV-4
Четвер, 14 березня
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Запороги» 
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес 
07.00 Провінційні вісті
07.35 «Рекламна кухня»
08.00 Особливий погляд на історію, сьогодення і 
майбутнє Тернополя
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Мандрівник»
11.00 Дитяча година 
12.10 «Формула здоров’я»
13.00 Вечір пам’яті Миколи Мозгового
14.00 Х.ф. «Фарт» 
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
17.00 «Мандрівник»
17.30 «Музичні делікатеси»
19.00 Провінційні вісті
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Знати більше
21.30 «Відчиняй»
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х.ф. «Примадонна» 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті
ттб
6.00 Гімн України
6.05 “Джерело духовності”
6.25 “Мій тренер - гімнастика”
6.45 “Пісні нашого краю”
7.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Розмова без нотацій”
8.00 “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”
13.00,  16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”
13.30 “Надія є”
13.45 “Новини України”
14.00 “Час реформ”
14.30 “Як це було”
15.00 Д/Ф “Дві долі”
15.30  “Фабрика ідей”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Іноземна для дітей”
17.00 “Новини України”
17.15 Д/Ф “Казковий моря світ”
17.30 “Поліське коло”
18.00 “Загублені у часі”
18.15 “Пісні нашого краю”
18.30 “Духовне світло Кам’янки”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.30 “Актуально”
19.45 “Що робити?”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Час реформ”
21.30 “Розмова без нотацій”
22.30 “Актуально”
22.45 “Гра долі”
23.00 Х/Ф “Острів скарбів”. 
TV-4
П’ятниця, 15 березня
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Запороги» 
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес 
07.00 Провінційні вісті
07.35 Знати більше 
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Мандрівник»
11.00 Дитяча година 
11.50 «Чарівний ключик»
12.10 «Гал-кліп»
12.40 «Коліжанка»

13.10 Хіт-парад               
14.00 Х.ф. «Настя» 
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
17.00, 19.30, 21.00 Наші вітання
17.30 «Відчиняй»
19.00 Провінційні вісті
20.00 ТНЕУ – калейдоскоп подій 
20.10 «Сільський календар»
20.40 «Індекс небезпеки»
21.30 «Про кіно»
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х.ф. «Тріумф кохання» 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті
ттб
6.00 Гімн України
6.05 “Джерело духовності”
6.25 “Мій тренер - гімнастика”
6.45 “Пісні нашого краю”
7.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Легенди Запоріжжя”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Пісні нашого краю”
10.15 Д/Ф “Казковий моря світ”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Духовне світло Кам’янки”
12.15 “Час реформ”
12.45 “Гра долі”
13.00,  16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”
13.30 “Загублені у часі”
13.45 “Новини України”
14.00 “Що робити?”
15.00 “Міське кільце”
15.30 “Повір у себе”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Іноземна для дітей”
17.00 “Новини України ”
17.15 “Мандри”
17.30 “Сяйво віри”
18.00 “Музей історичних коштовностей України”
18.15 “Пісні нашого краю”
18.30 “Назбиране”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.30 “Актуально”
19.45 “Західний експрес”
20.00 “Слід”
20.15 “Творимо сьогодення заради майбутнього”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Час реформ”
21.30 “Абетка здоров’я”
22.30 “Актуально”
22.45 “Гра долі”
23.00 Х/Ф “Острів скарбів”. 
TV-4
субота, 16 березня
06.00 «Відчиняй»
06.30 «Про нас»
06.45, 09.15, 11.00 Ранковий фітнес 
07.00 Провінційні вісті
07.35 Х.ф. «Настя» 
09.00 Час-Tайм
09.30 Знати більше
10.30 Блага звістка 
11.15 «Про нас»       
11.30 Зміни свій світ
12.00 Новини Європи
12.30 Х.ф. «Москаль чарівник» 
14.00 «Рекламна кухня»
14.30 Мультфільми
15.00 Х.ф.«Вогонь,вода і мідні труби» 
16.30 Дім книги
17.00 Хіт-парад
17.50 ТНЕУ – калейдоскоп подій
18.00 Наші вітання
19.00 «Baby-boom»
19.30 «Музичні делікатеси»
20.10 Симфонічний оркестр обласної філармонії,
        солістка Богдана Півненко
21.15 Музичний калейдоскоп
22.00 Х.ф. «Повернення болотного чудовиська» 
23.40 Час-Тайм
00.00 Х.ф. «Прибуття» 
ттб
6.00 Гімн України
6.05 “Джерело духовності”
6.25 “Мій тренер - гімнастика”
6.45 “Пісні нашого краю”
7.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Мандри”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Слід”

10.15 “Назбиране ”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Дитячі забави ”
12.30 “Музичний калейдоскоп ”
13.00 “Азбука смаку”
13.30 “Забуті пісні”
13.45 “Новини України”
14.00 “Час реформ”
14.30 “Гра долі”
14.50 “Театральні зустрічі”. 
16.00 “Скарби роду”
16.30 Х/Ф “У пошуках капітана Гранта”.
17.35 “Сад. Город. Квітник”
18.00 “Людина праці”
18.15 “Пісні нашого краю”
18.30 “Цікаво про чай та каву”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “Панорама подій”
19.30 “Смак життя”
20.00 “Хата на Пріорці”
20.15 “Спортивні меридіани”
20.30 “7 природних чудес України ”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Поклик таланту ”
22.00 “Панорама подій”
22.30 “Народні перлинки з бабусиної скриньки”
23.00 Х/Ф “Джентельмени удачі”   
TV-4
Неділя, 17 березня
06.00 Х.ф. «Настя» 
07.45, 09.45 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 Божественної Святої 
        Літургії з Архикатедрального Собору 
        УГКЦ  м.Тернополя 
11.40 «Про нас»
12.00 Х.ф.«Вогонь,вода і мідні труби» 
13.30 «Чарівний ключик»
14.00 «Погляд зблизька» 
14.30 Межа правди         
15.30 «Про нас»
16.00 Особливий погляд на історію,
           сьогодення і майбутнє Тернополя
16.30 «Відчиняй»
17.00 Вікно в Америку
17.20 «Індекс небезпеки»
17.40 «Рекламна кухня»
18.00 Наші вітання
19.00 Провінційні вісті. Тиждень
19.35 «Більше спорту»
19.50 Хіт-парад
20.45 «Про нас»
21.00 «Гал-кліп»
21.30 «Про кіно»
22.00 Х.ф. «Москаль чарівник» 
23.45 Час-тайм
00.00 Провінційні вісті. Тиждень
ттб
6.00 Гімн України
6.05 “Джерело духовності”
6.25 “Мій тренер - гімнастика”
6.45 “Пісні нашого краю”
7.00 “Сяйво віри”
7.30 “Як це було”
8.00 “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 “Народні перлинки з бабусиної скриньки”
12.30 “Дитячі забави”
13.00 “7 природних чудес України ”
13.30 “Смак життя”
14.00 “Поліське коло”
14.30 “Хата на Пріорці”
14.45 “Людина праці”
15.00 “Поклик таланту ” 
16.00  “Мамина школа ”
16.30 Х/Ф “У пошуках капітана Гранта”.
17.35 “Сад. Город. Квітник”
18.00 “Пройди світ”
18.15 “Пісні нашого краю”
18.30 “Силуети минулого”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 Х/Ф “Загін особливого призначення”   
20.15 “Назбиране”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Відверті діалоги”
22.00 “Скарби роду”
22.30 “Чарівне джерело”
23.00 “Культурні центри Китаю”
23.50 “Пісні нашого краю”

Ут-1
06.00 Ранкова молитва.
06.10 Свiт православ̀я.
06.40 Смiх з доставкою додому.
07.10 Сiльський час.
07.40 “Дружина”.
09.05 Хто в домi хазяїн?
09.25 Подорожуй свiтом з Ю. Акунiною.
09.50 Крок до зiрок.
10.30 Шеф-кухар країни.
11.25 Бiатлон. Мас-старт (жiнки).
12.15 Маю честь запросити.
13.05 Караоке для дорослих.
13.50 Ближче до народу.
14.25 Бiатлон. Мас-старт (чоловiки).
15.15 В гостях у Д. Гордона.
16.10 Дiловий свiт. Тиждень.
16.45 Х/ф “Гiркий ялiвець”.
18.05 Смiхоспортодром.
18.25 Концертна програма 
        “З днем ТеБе”.
20.40 Головний аргумент.
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.30 Точка зору.
21.55 Фольк-music.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.35 “Дружина”.
00.40 Смiх з доставкою додому.

канал “1+1”
06.05 Х/ф “Чужi листи”.
07.50 М/ф.
08.10 “Ремонт +”.
09.00 “Лото-Забава”.
10.10 М/ф “Ескiмоска”.
10.15 М/с “Чiп i Дейл”.
11.05 “Гастрономiчнi подорожi 
            з Ю. Висоцькою. Венецiя”.
11.45 “Недiля з Кварталом”.
12.50 Х/ф “Випадковий попутник”.
14.50 Т/с “Свати 6”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.15 “Голос країни 3”.
22.25 “Свiтське життя”.
23.25 “Що? Де? Коли? Зiрковi вiйни”.
00.35 Х/ф “Карта звукiв Токiо”. (2).

Iнтер
06.40 Бокс. В. Узєлков vs. С. Себiхi.
07.50 “Юрмала”.
09.30 “Школа доктора Комаровського”.
10.20 “Юрмала”.
14.15 Т/с “На сонячнiй сторонi вулицi”.
18.05 Х/ф “Ванька”.
20.00 “Подробицi тижня”.
21.00 “Великi танцi”.
23.00 “Музична премiя 
“Yuna-2013”.  Церемонiя нагородження”.
01.00 Х/ф “Суцiльнi неприємностi”.

ICTV
06.25 Квартирне питання.
07.15 Анекдоти по-українськи.
07.35 Дача.
08.45 Основний iнстинкт.
09.10 Дивитися всiм!
10.25 ОлiмпiЛяпи.
11.30 Козирне життя.
12.00 Мульт особи.
12.25 Кримiнальний облом.
12.50 Х/ф “День “Д”.
14.35 Т/с “Честь маю!”
18.45 Факти тижня.
19.30 Х/ф “Маска Зорро”.
22.15 Х/ф “Легенда Зорро”.
01.00 Т/с “Таксi”.

стб
06.00 Х/ф “Стережися автомобiля”.
07.40 “Їмо вдома”.
08.45 “Кулiнарна династiя”.
10.40 “Караоке на Майданi”.
11.40 Т/с “Рiвняння любовi”.
15.50 “Україна має талант! 5”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
20.00 Х/ф “Сiм я”.
21.55 Х/ф “Повернення 
          блудного тата”.
00.00 Х/ф “Любов пiд наглядом”.

Новий канал
06.00 Т/с “Тру Джексон”.

06.55 Новий погляд.
07.45 Церква Христова.
08.00 Запитайте у лiкаря.
08.30 М/с “Губка Боб”.
09.00 М/с “Пiнгвiни з Мадагаскара”.
10.00 Х/ф “Астерiкс у Британiї”.
11.45 Педан-Притула Шоу.
13.10 Хто зверху 2.
15.10 Х/ф “Скубi-Ду 2: Монстри на волi”.
17.05 Х/ф “Любов з повiдомленням”.
19.10 Х/ф “Охоронець”.
22.00 Педан-Притула Шоу.
23.45 Х/ф “Нереальний блокбастер”. (2).

трк «Україна»
06.00 Срiбний апельсин.
06.40 Подiї.
07.00 Х/ф “Горобчик”.
09.00 Ласкаво просимо.
10.00 Герої екрану.
11.00 Т/с “Дорожнiй патруль-2”.
13.00 Т/с “Iнтерни”.
14.00 Найрозумнiший.
16.00 Т/с “Слiд”.
19.00 Подiї тижня.
20.00 Т/с “Iнтерни”.
23.00 “Великий футбол”.
00.30 Т/с “Шахта”. (2).

к1
06.00 “Ранок на К1”.
07.30 М/ф.
09.00 М/ф “Меч у каменi”.
10.30 Х/ф “Алмазний пес”.
12.30 “Добрий вечiр, тварини”.
13.30 Х/ф “Мишаче полювання”.
15.25 Х/ф “Щоденники нянi”.
17.25 “Розсмiши комiка”.
19.20 Х/ф “Ефект метелика”. (2).
21.40 Т/с “Надприродне”. (2).
00.00 Х/ф “Ефект метелика 2”. (2).

НтН
05.30 “Легенди бандитського Києва”.
06.20 Х/ф “Випадок у квадратi 36-80”.
07.45 Т/с “Шериф”.

11.30 “Легенди карного розшуку”.
12.00 “Агенти впливу”.
13.00 “Православнi святi”.
15.00 Т/с “Забутий”.
19.00 Т/с “Бригада”.
00.00 Д/с “Таємницi кримiнального свiту”. 

тет
06.00 “Єралаш”.
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 “Iндiйськi байки”.
10.25 М/с “Лiло i Стiч”.
11.00 М/ф “Попелюшка-3: 
        подорож у минуле”.
12.30 Х/ф “Життя чи щось таке”.
14.40 Х/ф “Диявол носить Прада”.
17.00 Х/ф “Чорний лицар”.
19.00 Дайош молодьож!
19.35 Вiталька-2.
20.50 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2).
22.50 Х/ф “Раптово вагiтна”. (2).
00.50 Х/ф “Мiй єдиний”. (2).

Перший канал 
(Україна)

06.00, 10.00, 12.00 Новини.
06.20 Х/ф “Командир щасливої “Щуки”.
08.05 “Служу Батькiвщинi!”
08.40 “Смiховинки. ПIН-код”.
08.55 “Здоров’я”.
10.10 “Непутнi нотатки”.
10.30 “Поки всi вдома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 Середовище iснування. 
          “Вiйна жирiв”.
13.25 “Весiлля в Малинiвцi”. 
            Невигаданi iсторiї”.
14.30 Комедiя “Весiлля в Малинiвцi”.
16.15 “Форт Боярд”.
17.55 “Один в один!”

21.00 Недiльний “Час”.
22.00 “Клуб веселих та кмiтливих”. 
         Вища лiга.
00.10 “Познер”.

іНтб
07.00, 10.00 Хронограф, погода, 
         гороскоп.
07.10 Бізнес за правилами.
07.30 Висновки.
08.00 Духовні роздуми.
08.30 101 інформує.
08.40, 9.45, 15.20, 16.00, 17.50, 
      19.00, 20.50, 22.10 Український хіт .
08.00, 16.30 Гаряча лінія.
09.05, 10.10 Мультсалон.
09.15 Телевітамінки.
11.00 Спільна правда.
12.00 Концертний зал.
13.00 Артерія.
13.30 Українські традиції.
14.00, 17.30, 22.00 Хронограф, 
          гороскоп, телебіржа.
14.10 Таємниці сходу.
14.30 Телевітамінки.
15.00 Замки і фортеці 
        України.
15.30 Кава з «вершками».
16.30, 17.40 101 інформує.
17.00, 21.30 «Новини. 
       Підсумок тижня».
18.00 Вдома.
18.30 Життя-буття.
20.30 Замки і фортеці 
         України.
21.00 Бізнес за правилами.
22.30 Українська ніч.

Enter-фiльм
05.45 Мультфiльми.
08.15 Х/ф “Васьок Трубачов
            i його товаришi”.
09.45 Х/ф “Жандарм iз Сен-Тропе”.
11.30 Х/ф “Жандарм 
         у Нью-Йорку”.
13.15 Х/ф “Народжена 
         революцiєю”.
02.10 Х/ф “Майже смiшна iсторiя”.
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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 
різних потужностей, навісне об-
ладнання, гарантія, з/ч, безко-
штовна доставка. Знайдете де-
шевше — віддамо ще дешевше. 
Тел. (098) 598-94-84, (0352) 49-
30-00, (098) 259-19-58.

* 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”, 
виробник — Угорщина. Ціна дого-
вірна. 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. 
Пенсіонерам та пільговикам — 
знижка. Тел. (097) 887-48-36, Ве-
роніка.

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

* продаються музичні колон-
ки (електровойси), 2 шт. по 
1000 Вт. Підсилювач “Фонік”. 
Ціна 7500 грн. Тел. 0971599714. 
Володимир.

* 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, холодиль-
ники, морозильники, газові плити, 
порохотяги, цифрову техніку та 
оргтехніку. 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
* коня, корову, бика, дорого. тел. 

097-702-01-59, 099-425-99-55.
* колесо до Т-25, фільтр повітря-

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

ку (0,5-1 га) на околиці села побли-
зу 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 що-
до законодавства інших країн. Вул. 
Живова, 11, офіс 503, тел.: 067-
254-95-06, 095-037-80-89, 097-
206-89-10.

* цифрова відеозйомка (ве-
сілля, хрестини, перший дзво-
ник, випускний вечір, ювілей). 
097-96-86-413.

* фотозйомка урочистих та 
інших подій вашого життя. Не-
дорого, виїзд у села, запис на 
DVD, монтаж фотокліпів. Тел. 
(0352) 54-11-93 (цілодобово).

* ремонт електрообладнання, 
стартерів, генераторів, 
комп’ютерна діагностика, встанов-
лення сигналізації та замків. Чист-
ка 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 корис-
туватися екологічно чистими мий-
ними засобами за ціною виробни-
ка. Тел. (067) 340-14-13.

* здам в оренду відбійні молот-
ки, бетонозмішувачі, риштування, 
перфоратор. 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, гіп-
сокартон. Тел. (0352) 43-65-63. 

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

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

Статистична панорама ●Це важливо ●

Відбулася нарада за підсумками робо-
ти управління Пенсійного фонду Укра-
їни в Тернопільському районі. У нараді 
взяли участь голова Тернопільської 
райдержадміністрації Віктор  
Щепановський та заступник начальни-
ка головного управління Пенсійного 
фонду України в Тернопільській облас-
ті Алла Якубовська.

Станом на 1.01.2013 року на обліку в 
управлінні Пенсійного фонду перебуває 5 
951 платник, із них 1 194 юридичні особи та 
4 757 фізичних осіб. Страхувальників за 
спрощеною системою оподаткування — 1 
689 платників.

До бюджету Пенсійного фонду Українив 
Тернопільському районі за 12 місяців 2012 
року надійшло 146,6 млн. грн., що на 6,7 
млн. грн. більше, ніж заплановано. Порівня-
но з відповідним періодом минулого року, 
надходження зросли на 25,4 млн. грн., або 
на 21 %.

Проблемним залишається питання пога-
шення боргів до Пенсійного фонду, заборго-
ваність платників страхових внесків з початку 
року зменшилась на 112,6 тис. грн. Загальна 
заборгованість із страхових внесків станом 
на 1.01.2013 р. — 2,1 млн. грн. Заборгова-
ність зі сплати єдиного соціального внеску 
відповідно до 1.01.2012 року зросла на 745,4 
тис. грн. і на 1.01.2013 року становить 1 
622,4 тис. грн.

Найбільшими боржниками зі сплати 

страхових внесків та єдиного соціального 
внеску є:   

З метою погашення заборгованості до 
Пенсійного фонду в прокуратуру Тернопіль-

ського району направлено 10 матеріалів  
щодо підприємств-боржників, щодо 10 з них 
прокурором заявлено позови про стягнення 
боргу на суму 356,7 тис. грн. Щомісячно 
проводяться спільні перевірки платників з 
інспекцією праці, надається інформація в 
прокуратуру району про заборгованість до 
Пенсійного фонду в розрізі платників. 

Станом на 1.01.2013 року на виконанні в 
органах Державної виконавчої служби зна-
ходиться 334 виконавчі документи на загаль-
ну суму 3579,3 тис. грн., з них: 39 рішень 
судів на 634,4 тис. грн., 214 вимог про спла-
ту боргу на 2799,0 тис. грн., 70 рішень про 
застосування фінансових санкцій на 133,7 
тис. грн., 11 постанов про адміністративні 
правопорушення на 12,2 тис. грн.

Станом на 1.01.2013 року з початку року 
від заходів Державної виконавчої служби на-
дійшло 1 243,2 тис. грн. 

З метою стягнення заборгованості для 
відшкодування фактичних витрат на виплату 
та доставку пенсій, призначених на пільгових 
умовах управлінням, заявлено 11 позовних 
заяв про стягнення 377,2 тис. грн., з них 10 
позовів на 364,2 тис. грн. задоволено, за од-
ним позовом на 13,00 тис. грн. провадження 
закрито у зв’язку з добровільною сплатою.

Укладено договори відтермінування піль-
гових пенсій на суму 247,9 тис. грн. та стра-
хових внесків на суму 31,3 тис. грн. Протя-
гом року за договорами відтермінування на-
дійшло 108,2 тис. грн. Відповідно до 
1.01.2012 року, заборгованість з пільгових 

пенсій зменшилась на 158,5 тис. 
грн. і на 1.01.2013 року становить 
495,1 тис. грн. Згідно із Законом 
України №4814,  укладено 6 дого-
ворів про відтермінування на за-
гальну суму 19,73 тис. грн. З них 
повністю виконано дві умови дого-
вору на суму 6,6 тис. грн., відповід-
но до умов договору, було списано 
7,4 тис. грн. пені та штрафних санк-
цій.

Протягом 2012 року укладено 11 
договорів про добровільну участь в 
системі загальнообов’язкового дер-
жавного соціального страхування. В 
результаті укладених договорів на-
дійшло 26,2 тис. грн.

За порушення вимог Закону 
України “Про збір та облік єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне со-
ціальне страхування” управлінням до адміні-
стративної відповідальності притягнуто 60 
посадових осіб підприємств-боржників на 

суму 36,2 тис. грн. 11.05.2012 року подано 
матеріали в Транспортну прокуратуру щодо 
ТОКПФ “Авіаавтотранс” для порушення кри-
мінальної справи. У порушенні кримінальної 
справи відмовлено.

Проведено 11 засідань районної комісії з 
питань погашення заборгованості із заробіт-
ної плати, страхових внесків та інших 
обов’язкових платежів до Пенсійного фонду. 
В результаті вжитих заходів частково погаси-
ли борги 13 підприємств на суму 310,1 тис. 
грн., повністю погасили борги 16 підприємств 
на суму 337,2 тис. грн. Постійно проводиться 
робота з органами Державної виконавчої 
служби. Щомісячно проводиться звірка вико-
навчих документів, подаються вимоги в ДВС 
на збільшення боргу. На цей час спільно з 
органами Державної виконавчої служби про-
водиться робота щодо погашення заборгова-
ності для фізичних осіб-підприємців, які пере-
бувають на спрощеній системі оподаткування. 

В управлінні Пенсійного фонду України в 
Тернопільському районі станом на 1.01.2013 
року на обліку перебуває 16 250 отримувачів 
пенсій, що на 31 особу більше порівняно з 
минулим періодом 2012 року. 

В результаті послідовної роботи щодо 
впровадження пенсійної реформи та прове-
дення перерахунків пенсій, відповідно до по-
станов КМУ щодо підвищення розміру пен-
сій, їх середній розмір зріс на 187 грн. 90 
коп. порівняно з минулим періодом 2012 р. і 
станом на 1.01.2013 р. становить 1196,79 
грн. Власні надходження коштів за 2012 р. 
становили 146,6 млн. грн., що складає 65,8% 
забезпеченості виплати пенсій за рахунок 
власних коштів.

У 2012 році постійно проводилась 
роз’яснювальна робота серед пенсіонерів 
району з питань пенсійного законодавства. У 
засобах масової інформації було опублікова-
но 35 статей з питань пенсійного законодав-
ства та 4 виступи на хвилях Тернопільської 
районної радіокомпанії “Джерело”. У 2012 р. 
проведено 25 зустрічей з населенням за міс-
цем їх безпосереднього проживання, 71 зу-
стріч з трудовими колективами та два виїз-
них прийоми громадян за участю представ-
ників Тернопільської районної державної 
адміністрації. В управлінні Пенсійного фонду 
України діє гаряча телефонна лінія, на яку у 
2012 році звернувся 151 громадянин.

За матеріалами управління  
Пенсійного фонду України  
в Тернопільському районі.

Бюджет Пенсійного фонду: тенденції

Назва організації

Заборгова-
ність зі 

страхових 
внесків 

станом на 
1.01.2013 р.

Заборго-
ваність з 
єдиного 

соціального 
внеску 

станом на 
1.01.2013 р.

КП “Тернопільавіаав-
тотранс” 724,2 907,4

Ветсанзавод 91,3 116,0

ПП “Березовиця-
водоканал” 0 90,9

САТП 1901 102,1 80,1

ПАТ КШБМ 0 108,3

ВКП“Великобірківське” 215,4 0

Обсяг реалізованої промислової продук-
ції підприємствами Тернопільського району 
у 2012 р. становив 411266,8 тис. грн. (6,0% 
загальнообласного обсягу реалізованої про-
мислової продукції). Індекс обсягу реалізо-
ваної промислової продукції склав 86,1%.

* * *
У січні 2013 р. обсяг виробництва м’яса 

сільськогосподарськими підприємствами 
(реалізація худоби та птиці на забій у живій 
вазі) склав 5808 ц, що більше на 85,0% про-
ти січня 2012 р.

* * *
Станом на 1 лютого 2013 р. порівняно з 

1.02.2012 р. в сільськогосподарських під-
приємствах району спостерігається зрос-
тання поголів’я всіх основних видів сільсько-
господарських тварин, крім корів, та птиці. 
Кількість великої рогатої худоби збільшилась 
на 5,7%, свиней – на 47,6%, птиці – на 
80,1%. Станом на 1 лютого 2013 р. у сіль-
ськогосподарських підприємствах нарахову-
валось 2697 голів великої рогатої худоби (у 
т.ч. 952 корів), 50572 голів свиней, 459,1 
тис. голів птиці.

* * *
У січні 2013 р. підприємствами Тернопіль-

ського району виконано будівельних робіт 
на суму 4130 тис. грн., що становить 22,5% 
загального обсягу в Тернопільській області.

* * *
Загальний обсяг прямих іноземних інвес-

тицій, внесених в економіку Тернопільського 
району станом на 31 грудня 2012 р., склав 
7731,6 тис. дол. США, що становить 118,9 
дол. США на одну особу.

* * *
У січні 2013 р. транспортними підприєм-

ствами району перевезено 26,2 тис. т ванта-
жів, що на 26,3% більше, ніж у січні 2012 р. 
Вантажооборот збільшився на 26,7% і ста-
новив 19,2 млн. т/км.

* * *
Середньомісячна номінальна заробітна 

плата штатного працівника підприємств, 
установ та організацій  у 2012 р. становила 
2251 грн., що у 2 рази вище рівня мінімаль-
ної заробітної плати (1134 грн.). Порівняно з 
2011 р., розмір заробітної плати збільшився 
в середньому на 12,3%. 

* * *
Середньооблікова кількість штатних пра-

цівників підприємств, установ та організацій 
у 2012 р. становила 12375 осіб.

 
Головне управління статистики в                                                                   

Тернопільській області.
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Акценти

Будьте здорові! ●

Досвід ●

Марія БЕЗКОРОВАЙНА.

Обласний тур всеукраїн-
ського конкурсу “Вчитель 
року — 2013” визначив пе-
реможців. За підсумками 
відбіркового етапу до фіна-
лу увійшли 23 педагоги у 
номінаціях “Фізика”, “Ін-
форматика”, “Французька 
мова”, “Музичне мисте-
цтво”, “Російська мова”. 
Серед переможців обласно-
го туру — вчитель інформа-
тики Великоглибочецької 
ЗОШ І-ІІІ ст. імені Ярослава  
Стецька Оксана Михайлівна 
Комарницька. 

Перш ніж стати учасниками 
обласного туру, педагоги взяли 
участь у районному конкурсі 
“Вчитель року-2013”. У Терно-
пільському районі ці змагання 
учителів відбулися торішнього 
грудня. За результатами район-
ного етапу переможцями стали: 
у номінації “Фізика” — вчитель 
фізики Великогаївської ЗОШ І-ІІІ 
ст. Лариса Петрівна Дишкант, 
вчитель фізики та інформатики 
Острівської ЗОШ І-ІІІ ст. Ольга 
Михайлівна Машталяр, вчитель 
фізики та інформатики Ангелів-
ської ЗОШ І-ІІІ ст. Сергій Івано-
вич Семенюк, у номінації “Інфор-
матика” — заступник директора з 
навчально-виховної роботи, вчи-
тель інформатики Великоглибо-
чецької ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Я. Стець-
ка Оксана Михайлівна Комар-
ницька, вчитель математики та 
інформатики Буцнівської ЗОШ 
І-ІІІ ст. Тетяна Броніславівна Ба-
грій, вчитель математики, інфор-
матики та економіки Довжанків-
ської ЗОШ І-ІІІ ст. Оксана Миро-
нівна Вербицька. У номінації 
“Музичне мистецтво” перемогу 
здобула вчитель музичного мис-
тецтва Великогаївської ЗОШ І-ІІІ 
ст. Юлія Володимирівна Батюк.

Відтак педагоги-переможці 
районного етапу змагалися за 
першість в обласному турі Всеу-
країнського конкурсу “Вчитель 
року-2013”, який проходив на 
базі Тернопільського обласного 
комунального інституту післяди-
пломної педагогічної освіти. Під 
час конкурсу вчителі демонстру-
вали свою майстерність на уроці, 
який, за словами В. Сухомлин-
ського, “є дзеркалом загальної 
педагогічної культури вчителя, 
мірилом його інтелектуального 
багатства, показником світогля-
ду, ерудиції”. Педагоги вміло 
провели майстер-клас “Я роблю 
це так”, успішно написали контр-
ольну роботу і вдало пройшли 
тестові випробування. Вчителі 
також показали високий рівень 
професійності та творчого по-
тенціалу. Вдалими були й захист 
педагогічних ідей, співбесіди із 
членами журі з питань фахової 
підготовки, педагогіки, психоло-
гії, загальної ерудиції.

— Новинкою цьогорічного кон-
курсу у номінації “Інформатика”, 
в якій перемогла вчитель Вели-
коглибочецької ЗОШ І-ІІІ ст.  
ім. Я. Стецька Оксана Комар-
ницька, стало написання кон-

спекту уроку з 
використанням 
хмарних техно-
логій, — заува-
жила методист 
Тернопільського 
районного ме-
тодичного кабі-
нету Наталія 
Німко. — Учас-
никам створили 
відповідну вікі-
сторінку, де во-
ни заповнювали 
матрицю уроку, 
підбираючи до 
кожного етапу 
уроку ресурси 
мережі інтернет: 
презентації, ві-
деоролики, ін-
терактивні тес-
ти, карти знань, 
о н л а й н -
кросворди то-
що. 

Переможець 
обласного туру 
Оксана Михай-
лівна Комар-
ницька працює 
в ч и т е л е м 
дев’ять років. 
Крім того, вона 
— заступник ди-
ректора з 
н а в ч а л ь н о -
виховної роботи 
Великоглибо-
чецької ЗОШ  

І-ІІІ ст. імені Ярослава Стецька, є 
адміністратором шкільного сай-
ту, веде свій блог. У своїй прак-
тичній діяльності педагог вико-
ристовує найсучасніші 
інформаційно-комунікаційні, 
мультимедійні, ігрові та хмарні 
технології, а також метод проек-
тів, рольові ігри, які забезпечу-
ють розвиток творчого та креа-
тивного мислення учнів. Оксана 
Михайлівна бере активну участь 
у Всеукраїнських конкурсах 
“Успішний проект”, “Вчитель-
новатор”, “Творчий учитель-
обдарований учень”, широко ви-
користовує у своїй роботі метод 

проектів. Однією з найуспішні-
ших була робота з учнями 10 
класу над проектом “Безпечна 
мандрівка”, яка мала на меті 
формування інформаційної куль-
тури учнів та їньої стійкої моти-
вації до безпечного використан-
ня ресурсів мережі. Цю роботу 
високо оцінили члени журі Вось-
мого всеукраїнського конкурсу 
“Вчитель-новатор”, в якому  
Оксана Михайлівна стала лауре-
атом конкурсу. Тепер Оксана Ко-
марницька змагатиметься за 
звання “Вчитель року-2013” у за-
ключному турі Всеукраїнського 
конкурсу, який відбудеться у Хар-
кові 12-19 квітня. 

“Вчитель року-2013”:  
нові імена

Переможець обласного туру конкурсу  
“Вчитель року — 2013” — вчитель інформатики 

Великоглибочецької ЗОШ І-ІІІ ст.  
ім. Ярослава Стецька Оксана Михайлівна  

Комарницька (зліва) та методист  
Тернопільського РМК Наталія Михайлівна Німко.

Директор Великогаївської ЗОШ І-ІІІ ст. Оксана Миколаївна 
Кость (у центрі) та переможці районного туру конкурсу  

“Вчитель року — 2013” — педагоги Великогаївської школи: 
вчитель музичного мистецтва Юлія Володимирівна Батюк (зліва) 

та вчитель фізики Лариса Петрівна Дишкант.

Марія МИКОЛАЇШИН, 
лікар-дерматовенеролог 

Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Холодна і сира погода при-
зводить до зниження імуніте-
ту, що є головною причиною 
активізації вірусу простого 
герпесу. А ще його провоку-
ють різноманітні стреси, аві-
таміноз, анемія чи хронічні 
захворювання. Важкість пе-
ребігу вірусного процесу 
пов’язана зі ступенем пору-
шень в імунній системі. На 
сьогоднішній день повністю 
вивести з організму цю ін-
фекцію неможливо. Герпес 
можна лише “втихомирити”.

Інфікованість населення віру-
сом простого герпесу наближа-
ється до 100%. Потрапивши до 
організму, цей вірус здатний існу-
вати пожиттєво. Поширеність гер-
песу — на другому місці після роз-
повсюдження грипу.

Не інфікуватись вірусом про-
стого герпесу практично немож-
ливо. Первинне інфікування відбу-
вається ще у ранньому дитинстві. 
Вірус герпесу потрапляє в орга-
нізм через шкіру або слизові обо-
лонки. Шляхи його передачі — 
повітряно-крапельний, контактно-
побутовий, статевий. 

У дітей вірус проявляється бо-
лісними ерозіями в роті, вкритими 
білуватим нальотом (герпетичний 
стоматит). У дорослих — на обля-
мівці губ багаточисленними гру-
пованими пухирцями, на місці яких 
через декілька днів утворюються 
ерозії. Перебіг вірусного процесу 
може бути різний. Якщо берегти і  
зміцнювати свій імунітет, клінічних 
проявів інфекції можна уникнути. 
Коли ж виникатимуть збої імунно-
го захисту і вірус матиме можли-
вість активізуватись, — розвивати-
меться рецидивуючий герпес. Ха-
рактерним є його доволі гострий 
початок, що супроводжується ба-
гатьма висипаннями, високою 
температурою, збільшенням лім-
фовузлів.

Завдання лікаря полягає у то-
му, щоб грамотно проконсульту-
вати хворого щодо способу життя, 
аби вірус герпесу “не турбував”. 
Перш за все необхідно підтриму-
вати свій імунітет. Важливу роль 
відіграє загартовування.

Як тільки з’явиться висипання, 
у домашніх умовах можна зробити 
охолоджуючу примочку зі звичай-
ного чаю, — в ньому міститься та-
нін, який знижує інтенсивність за-
пального явища. Самолікування — 
не вихід. Людям, яких турбують 
симптоми герпесу, варто зверну-
тися до лікаря, який кожному хво-
рому підбере індивідуальний курс 
лікування.

Наприкінці зими герпес 
активізується

Податкові новини ●

Спрощенці 
поповнили місцеві 

бюджети, 
сплативши майже 

12 млн. грн. 
єдиного податку
Це майже на 7,6 млн. грн. біль-

ше, ніж у січні-лютому минулого 
року. Про це повідомив заступник 
начальника Тернопільської 
об’єднаної ДПІ Василь Кравець. 

До скарбниці Тернополя 
суб’єкти господарювання, які пе-
ребувають на спрощеній системі 
оподаткування, сплатили майже 
10,2 млн. грн. єдиного податку. 
“Фактично надходження цього 
платежу порівняно з відповідним 
періодом минулого року зросли 
на 6,6 млн. грн.,” — зазначив Ва-
силь Кравець. Він констатував, 
що майже 70 відсотків надхо-
джень єдиного податку сплатили 
приватні підприємці, а це 7,1 млн. 
грн., що на 1,9 млн. грн. більше, 
ніж минулоріч. Від підприємств-
спрощенців до міського бюджету 
надійшло 3,1 млн. грн. єдиного 
податку. 

Місцеву скарбницю Тернопіль-
ського району суб’єкти 
господарювання-єдинники попо-
внили, сплативши 1,6 млн. грн. 
цього платежу. Порівняно з відпо-
відним періодом минулого року 
надходження єдиного податку 
зросли на 981 тис. грн. При цьо-
му від самозайнятих осіб-
спрощенців надійшло 1,3 млн. 
грн., а від юридичних осіб — 
330,8 тис. грн., що на 773,6 тис. 
грн. та 207,3 тис. грн. відповідно 
перевищує показник аналогічного 
періоду минулого року.

“Така позитивна тенденція що-
до сплати єдиного податку є про-
гнозованим результатом втілення 
нових податкових сервісів, ство-
рення сприятливих умов для ве-
дення бізнесу та новому підходу у 
взаємовідносинах податкових ор-
ганів із бізнесом,”— зазначив  
Василь Кравець.

Відділ взаємодії із ЗМІ та 
громадськістю Тернопільської 

об’єднаної ДПІ.

За землю — майже 
7,5 млн. грн.

Саме стільки платежу сплати-
ли платники податків Тернополя 
та Тернопільського району у січні-
лютому 2013 року, що на 830,1 
тис. грн. більше порівняно з від-
повідним періодом минулого ро-
ку.

Суб’єкти господарювання  

обласного центру поповнили 
скарбницю, сплативши 6,5 млн. 
грн. цього платежу, що на 596,5 
тис. грн. перевищує минулоріч-
ний показник. З них суб’єкти під-
приємницької діяльності — юри-
дичні особи сплатили 5,4 млн. 
грн. (на 564,7 тис. грн. більше), а 
фізичні особи — 1,1 млн. грн. (на 
31,8 тис. грн. більше).

Від платників податків Терно-
пільського району до бюджету на-
дійшло 991,1 тис. грн. плати за 
землю, що на 233,6 тис. грн. біль-
ше порівняно з минулим роком. 
Суб’єкти господарювання — юри-
дичні особи сплатили 740 тис. 
грн. “земельного” платежу, а під-
приємці та громадяни — 251,1 
тис. грн., це, відповідно, на 194,1 
тис. грн. та 39,5 тис. грн. більше, 
ніж торік. 

Відділ взаємодії із ЗМІ та 
громадськістю Тернопільської 

об’єднаної ДПІ.

“Пульс” відтепер 
доступний і для 
клієнтів митниці

 Міндоходів здійснило ребрен-
динг інтерактивного сервісу 
“Пульс податкової”, який відтепер 
приймає звернення представни-
ків бізнесу не тільки з податкових, 
а й з митних питань. 

Нагадаємо, сервіс “Пульс по-
даткової” було запроваджено у 
січні 2012 року як такий, що дає 
змогу платнику повідомляти про 
неправомірні вчинки або безді-
яльність співробітників податко-
вої служби безпосередньо керів-
ництву. З цього часу “Пульс” за-
рекомендував себе не тільки як 
ефективний сервіс, а й як повно-
цінний консультаційний центр. 

Завдяки оновленому “Пульсу” 
представники бізнесу, в тому чис-
лі і суб’єкти ЗЕД, мають можли-
вість повідомити про неправомір-
ні дії або бездіяльність співробіт-
ників Міністерства доходів та збо-
рів керівництву відомства та опе-
ративно вирішувати суперечливі 
питання, що виникають не тільки 
у сфері адміністрування податків, 
а й під час здійснення митного 
контролю й митного оформлен-
ня. 

Номер цілодобової телефонної 
лінії оновленого сервісу “Пульс” 
Міністерства доходів та зборів 
для клієнтів податкової та митниці 
— (044) 284-00-07. 

 
Відділ взаємодії із ЗМІ та 

громадськістю Тернопільської 
об’єднаної ДПІ.

Цифри і факти ●

У 2012 році 12,1 тис. жінок 
у Тернопільській області 
стали матерями. Відділами 
державної реєстрації актів 
цивільного стану зареє-
стровано 12202 народжені 
дитини, в тому числі 5926 
дівчаток і 6276 хлопчиків.

Найчастіше народжували жін-
ки у вікових групах: 20-24 роки 
(34,1%), 25-29 років (34,0%) та 

30-34 роки (17,2%). Наймолод-
шими матерями в 2012 році в 
області стали: одна 13-річна 
жінка, 4 – 14-річних, 19 –  
15-річних.

У 2012 р. зареєстровано один 
випадок народження дитини у 
матері віком 45 років, два – в 
матерів віком 46 років, один – в 
матері віком 47 років та два – в 
матері віком 50 років (двійнята). 
З усіх народжених у 2012 р. 970 

дітей (7,9%) народили жінки, які 
не перебували в зареєстрова-
ному шлюбі (в 2011 р. – 7,5%). 
Двійнятами ощасливили своїх 
чоловіків 130 жінок (у 2011р. – 
131), дві жінки народили трійню 
(в 2011 р. – п’ять).

 
Головне управління 

статистики в Тернопільській 
області.

Статистика про жінок
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Будете вирішувати багато справ, 
але не зможете довести їх до кін-
ця, тому бажано сконцентруватись 
на чомусь одному. Напружений час 
для тих, хто навчається, — можливі 
конфлікти з наставниками. Творчі 
люди зможуть розкрити свої мож-
ливості. У вихідні хтось змінить ва-
ші наміри.

Вміння критично подивитися на 
життя допоможе знайти вихід зі 
становища, в якому ви опинилися. 
Бажання вирватись зі звичних для 
вас рамок буде реальним. Споді-
вайтеся на підтримку і розуміння 
близьких. Ваша праця буде належ-
но оцінена.

Жоден тиск і неординарні мето-
ди не принесуть успіху у боротьбі з 
опонентами або недоброзичлив-
цями, тому доведеться діяти хи-
трощами або ризикувати, щоб 
пом’якшити ситуацію. Дивіться на 
життя з вершини духовності, не 
піддавайтесь матеріальним споку-
сам.

Напружений час, можливі ви-
трати і незаплановані поїздки. Дех-
то може мати проблеми з переві-
ряючими на роботі або зазнає 
якоїсь втрати. Але вам легко буде 
реалізувати свої наміри і усунути 
перешкоди. Можете розпочати ро-
боту, на яку доведеться витрачати 
багато часу і зусиль, але згодом це 
виправдається.

У ваші плани захоче втрутитися 
хтось небажаний. Нічого не відкла-
дайте на потім і не пускайте на 
самоплив. У закоханих Левів на-

стає час порозуміння. Будьте уваж-
ні під час укладання угод.

До кінця тижня працюйте в поті 
чола, не гайте жодної хвилини, бо 
це чи не найприбутковіший для вас 
час. Використовуйте зв’язки, ско-
ристайтесь підтримкою впливових 
осіб. У вихідні не перевантажуйте 
себе роботою.

У ваші наміри і плани можуть 
втрутитись люди, які довго стежи-
ли за вашою діяльністю. У декого 
виникнуть розчарування через зра-
ду або поведінку коханої особи, 
особливо якщо ваш партнер наро-
джений під знаком Риб чи Тельця. 
Сприймайте життя таким, яким во-
но є зараз.

Це той чудовий час, який допо-
може розібратися у всіх таємницях 
життя. Ваші ідеї наберуть розголо-
су і сподобаються навіть вашим 
недоброзичливцям. Вже до кінця 

тижня дізнаєтесь таємницю про 
колишнє своє кохання. Той, хто ви-
рушає в заплановану поїздку, 
отримає задоволення і прибуток. 
Людина під знаком Стрільця зди-
вує вас.

Дотримуйтесь свого слова. Дії 
також мають бути помірковані, бо 
теперішні події можуть впливати на 
ваш авторитет. Можете змінювати 
свої плани, переїжджати на нове 
місце роботи або помешкання. 
Розпочнете складну справу, яка 
матиме довготривалий характер.

Якнайменше завантажуйте себе 
новими справами, бажано скон-
центруватись на завершенні ста-
рих. У вихідні вас можуть відвідати 
далекі родичі або колишні друзі. 
Вирішуйте справи приватного ха-
рактеру в державних інстанціях з 
початку наступного тижня — вам 
все легко вдасться.

Більше ентузіазму додавайте 
своїм діям. Не дуже звертайте ува-
гу на тих, хто хоче якось зупинити 
ваші наміри. Хоч би як не склада-
лися справи, очікуйте перемоги. 
Ближче до вихідних доведеться 
змінити плани через когось з 
близьких. Вас чекають знайомства 
з цікавими людьми.

Приймайте доленосні рішення. 
Не бійтесь розпочати все спочатку. 
Не намагайтесь когось змінювати, 
а дійте так, як підказує ваше сум-
ління. Події, які сталися останнім 
часом, переконують вас у тому, що 
діяти потрібно твердо. У вихідні че-
кайте підмоги і матеріальної під-
тримки. Молодих чекають приємні 
знайомства.

від Івана Круп'яка з 11 по 17 березня

Розіграш №708
від 03.03.2013 р.
Кульки —  25
7, 54, 3, 31, 65, 

62, 14, 47, 49, 56, 
55, 59, 24, 66, 6, 

20, 16, 52, 27, 10, 60, 69, 30, 
22, 17.

Велика гра:
Джекпот — не виграно.
3 лінії з одною підковою — не 

виграно.
3 лінії з 2 підковами — 1 гра-

вець — 453 302 грн.
3 лінії у 3 полях — 13 гравців —  

25 359 грн.
2 лінії у 2 полях — 1 552 гравці 

— 79 грн.
2 лінії — 643 гравці — 256 грн.
1 лінія — 84 542 гравці —  

12 грн. 
Бiлет  № 0192029 — Донецьке.

“Забава плюс”
Кульки — 

9, 6, 7, 7, 4, 5.
І кулька — №967745 — 5 гравців 

— 100 000 грн.
ІІ кулька — №67745 — 47 гравців 

— 2 500 грн.
ІІІ кулька — №7745 — 512 грав-

ців — 250 грн.
ІV кулька — №745 — 5 110 грав-

ців — 50 грн.
V кулька — №45 — 51 204  грав-

ці — 10 грн.
VІ кулька — №5 — 511 647 грав-

ців — 2 грн.
Розіграш №1243
від 06.03.2013 р.
Лототрон Б.
Набір кульок: №3
Виграшні номери:  

22, 29, 36, 45, 47, 
50.

6 номерів — не виграно.
5 номерів — 6 гравців — 166 666 

грн.
4 номери — 161 гравець — 

317 грн.
3 номери — 4075 гравців —  

25 грн.
2 номери — 37934 гравці — 

6 грн.
Розіграш №1202
від 06.03.2013 р.
Виграшні номе-

ри: 40, 15, 30, 31, 
11, 32.

Мегакулька — 7.
МЕГАДЖЕК — ПОТ — не вигра-

но.
МЕГАПРИЗ — не виграно.
5 номерів — 6 гравців — 8 954 

грн.
4 номери — 233 гравці —  

223 грн.
3 номери — 3 617 гравців — 

22 грн.
5+ Мегакулька — не виграно.
4+ Мегакулька — 51 гравець — 

446 грн. 
3+ Мегакулька — 707 гравців — 

44 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)

ТЕРЕЗИ (КАНТАР) 
(24.09 — 23.10)

ВОДОЛІЙ (ВОДОНОС) 
(21.01 — 19.02)

РИБИ 
(20.02 — 20.03)

ОВЕН (БАРАН)
(21.03 — 20.04)

КОЗЕРІГ (ЦАПОК) 
 (22.12 — 20.01)

ЛЕВ (ЗВІРОЦАР) 
(23.07 — 23.08)

ПАННА (ХЛІБОНОША) 
(24.08 — 23.09)
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— Як тобі новий чай для схуд-
нення?

— Смачний, особливо з торти-
ком.

— Тобі скільки років?
— 19.
— Давно виповнилось?
— Чотири роки тому.

— Вона мені написала: “Багато 
не пий”.

— Яка вона турботлива. За це 
треба випити.

Не знайшли до мене підхід, — 
знайдіть обхід.

— Алло, любий, увімкни перший 
канал!

— Увімкнув.
— Що там йде?
— “Давай одружимося”.
— Я згодна!

Водій ВАЗу може дивитися не-
скінченно на три речі: як тече то-
сол, як не горить фара, як його 
обганяють інші автомобілі.

Із пояснювальної записки щодо 
спізнення на роботу: “Невдало 
встав, впав на подушку, притисну-
ло ковдрою, втратив свідомість на 
годину”.

Будильник ненавидять у двох 
випадках: коли він дзвонить і коли 
він не дзвонить.

Неподалік від міста Челябінськ 
сталося ДТП. Зіткнулися міністр 
оборони та генерал міліції. Вину-
ватцем став метеорит, який, за 
протоколом, перевищив швидкість 
та не зупинився на червоне світ-
ло.

— Купив дружині перстень з ді-
амантом. Тепер вона зі мною вже 
два тижні не розмовляє...

— Чому це не розмовляє?
— Такою була угода...

— Чи можливо загадати бажан-
ня, коли сидиш між двома програ-
містами?

— Можливо! Тільки “глючити” 
буде.

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.

Традиції ●

Ірина ЮРКО.

8 лютого за сприяння архи-
єпископа і митрополита 
Тернопільсько-Зборівського 
Василія Семенюка та ректо-
ра Тернопільської вищої  
духовної семінарії  
ім. Патріарха Й. Сліпого  
о. Івана Римара у клубі  
с. Чистилів відбулося вер-
тепне дійство “Маланка”. 

У ролях головних героїв вер-
тепу виступили студенти Терно-

пільської вищої духовної семіна-
рії ім. Патріарха Й. Сліпого.

Свято Маланки для гостей 
клубу с. Чистилів провели у три 
етапи. У першому показали інс-
ценізацію театральної сценки з 
виконанням шести пісень. Перша 
пісня почалася молитвою “Отче 
наш”. У другій частині відтворили 
духовне життя українців у формі 
гуморесок. Завершальна частина 
стала моментом демонстрації 
українських народних традицій 
святкування Маланки. Як зазна-
чила завідуюча клубом с. Чисти-

лів Надія Ремус, загалом у дій-
стві взяли участь 17 осіб. 

Цей захід став першою куль-
турною подією у Чистилівському 
клубі, організованою під керівни-
цтвом Надії Ремус, яка стала 
його завідуючою у січні 2013 ро-
ку. До цього випускниця Терно-
пільського національного педа-
гогічного університету ім. В. Гна-
тюка, факультету музичного мис-
тецтва пані Надія протягом двох 
років працювала художнім керів-
ником у будинку культури с. Ігро-
виця.

Маланка празникувала  
у Чистилові

Під час свята Маланки у Чистилові (у центрі — завідуюча клубом с. Чистилів Надія Ремус).

Тернопільський 
академічний 

обласний 
драматичний театр 
ім. Т. Г. Шевченка

10.03 — Ностальгія за щастям 
“Три сестри”. А. Чехов. Початок 
вечірніх вистав о 19.00.

10.03 — Казка “Снігова коро-
лева”. Є. Шварц. Поч. о 13.00.

Тернопільська 
обласна філармонія

12.03 — Концерт, присвяче-
ний пам’яті Т. Шевченка “Обні-
міться ж, брати мої...”. Вперше 
в Тернополі прозвучить кантата 
“Заповіт” видатного українсько-
го композитора Станіслава 
Людкевича на вірші Тараса 
Шевченка у виконанні камерно-
го хору та симфонічного орке-
стру. Поч. о 18.00.
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Вітаємо! ●Шкільний меридіан ●

“Плекаймо в серці 
кожне гроно, про-
зоре диво калино-
ве” — під такою на-
звою пройшов 
урок-свято до Між-
народного дня рід-
ної мови у 5-А класі 
Терноп ільської 
спеціалізованої 
ЗОШ І-ІІІ ст. № 29 з 
поглибленим ви-
вченням іноземних 
мов під керівни-
цтвом вчителя 
української мови 
та літератури  
Олександри Степа-
нівни Чепак. 

Захід відбувся 21 
лютого, бо саме в цей 
день світова громад-
ськість відзначає Між-
народний день рідної 
мови. Історія свята має 
драматичний початок. 
21 лютого 1952 р. в 
Бангладеші влада жорстоко приду-
шила демонстрацію протесту проти 
урядової заборони на використан-
ня в країні бенгальської мови. Від-
тоді цей день в Бангладеші став 
днем полеглих за рідну мову. Мину-
ло багато років, і в жовтні 1999 р. на 
30-й сесії Генеральної конференції 
ЮНЕСКО було запроваджено Між-
народний день рідної мови, а по-

чинаючи з 21 лютого 2002 р. цей 
день відзначають і в Україні.

Свято пройшло надзвичайно ці-
каво та змістовно. Учні під керівни-
цтвом Олександри Степанівни  
Чепак виразно читали вірші про мо-
ву Катерини Мотрич, Дмитра Біло-
уса, Максима Рильського, Дмитра  
Павличка, Івана Малковича. Во-
кальний ансамбль виконав пісні про 
мову, а також частівки, складені 

учнями разом із вчителем. Діти інс-
ценізували гумореску Павла Глазо-
вого “Кухлик”. Учні ретельно готува-
лись до свята, опрацювали багато 
літературних джерел, зібрали по-
вчальні висловлювання про мову. 
На завершення до дітей звернулася 
мама учениці Юлії Домчак Марія 
Богданівна Домчак, яка прочитала 
поезію Івана Малковича “Свічечка 
букви Ї”.

Диво калинове — рідна мова

Колектив Почапин-
ської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро 
вітає з днем народжен-
ня вчителя математики 
Галину Михайлівну  
ГОЛОВАТУ.

Хай доля подарує зорепад

Здоров’я, щастя, успіхів, надії,

Життя хай квітне, як вишневий сад,

Здійсняться задуми і заповітні мрії!

Щиро вітаємо з днем наро-
дження депутатів Великоглибо-
чецької сільської ради Василя 
Володимировича СЕМЕНИНУ та 
Лілію Ярославівну БОЙКО.

Хай життя буде схоже на свято,

Доля щастя принесе багато,

Теплом зігріє і любов’ю

І подарує міцного здоров’я! 

З повагою — колектив 
Великоглибочецької сільської 

ради, члени виконкому, 
депутатський корпус.

Колектив Почапинської ЗОШ 
І-ІІІ ст. щиро вітає з днем наро-
дження технічного працівника 
Ореста Миколайовича  
ГОЛОВАТОГО.

Щастя, радості, добра,

Здоров’я, успіхів, тепла,

Благополуччя та достатку,

Щоб справи всі були в порядку.

Хай усміхається життя

Та кращим буде майбуття.

Д о р о г о г о 
сина, брата — 
директора Тов-
с т о л у з ь к о ї 
ЗОШ І-ІІІ ст.  
Т а р а с а  
П е т р о в и ч а  
Щ Е Р Б І Н І Н А  
вітаємо з  
35-річчям. Від 
душі зичимо 
великого земного щастя, родин-
ного благополуччя, професійних 
успіхів, міцного здоров’я, доброї 
і прихильної долі.

Нехай щасливо стеляться дороги,

Життя, неначе щедрий сад, цвіте,

Хай обминають прикрощі й тривоги,

Хай щедро світить сонце золоте.

Нехай здоров’я завжди добрим буде,

Хай у роботі ладиться усе,

За справи добрі хай шанують люди,

В сім’ю хай доля затишок несе.

З любов’ю — мама, тато, 
сестра Тетяна з чоловіком, 

племінник Андрійко.

Щиро вітаємо з 8 Березня  
жіночий колектив НВК 
“Домамoрицька ЗОШ І-ІІ ст.-ДЗН”. 

Теплий промінь березневий

Розбудив дзвінку весну,

Ароматом квітів перших

День святковий огорнув.

Він вітання наші щирі

Передасть всім дамам милим,

Щоб жили в добрі і мирі,

Щоб здійснились їхні мрії,

Щоб коханими були,

Щоб у радості цвіли.

З повагою – чоловічий 
колектив НВК 

“Домаморицької  
ЗОШ І-ІІ ст.- ДНЗ”.

Колектив управління Держав-
ної казначейської служби України 
в Тернопільському районі сердеч-
но вітає з днем народження го-
ловного казначея відділу звітності 
та бухгалтерського обліку опера-
цій з виконання бюджетів Юлію 
Вікторівну БУРДЯК.

Хай кожен день леліє небом чистим,

Світанки сяють, скупані в росі,

І в серці радість розквіта іскриста,

І задуми збуваються усі!

Щиро вітаємо з днем наро-
дження колишнього вчителя ма-
тематики з с. Лозова Тернопіль-
ського району Марію Михайлівну 
БЕВЗ.

Хай життя квітує, як калина в лузі,

Нехай будуть поруч щирі, вірні друзі,

Хай обминають болі і тривоги,

Хай стелиться довга життєва дорога.

Здоров’я міцного і щастя без краю,

Усього найкращого щиро бажаєм! 

З повагою — сім’я Капців  
з с. Лозова Тернопільського 

району.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження завідуючу дитячим сад-
ком «Журавлик» с. Почапинці  
Марію Василівну ЧЕРНЕЦЬКУ. 

Хай квітує доля у роках прекрасних,

А життя приносить радість і любов.

Миру і здоров’я, злагоди і щастя,

Многая літа Тобі знов і знов.

З повагою – чоловік Іван, 
дочка Іванна, син Андрій, 

невістка Наталя, внуки Андрій 
і Максимко.

З днем наро-
дження вітаємо 
Ч е р н е л е в о -
Руського сільського 
голову Михайла 
Івановича ДРУЧКА. 
Від душі зичимо 
благополуччя, міц-
ного здоров’я, щас-

тя й добра на многії літа!
Нехай Ваш цвіт повік не обліта,

Нехай струна співає, а не рветься,

І доля хай ще не скупиться на літа,

Хай Божа благодать панує в серці. 

З повагою – виконавчий 
комітет і колектив працівників 

Чернелево-Руської сільської 
ради, депутатський корпус.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження інженера відділу освіти 
Тернопільської райдержадміні-
страції Галину Петрівну КУЗИК, 
старшого економіста Андрія 
Олексійовича КОЗАЧУ.

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 — колектив відділу 
освіти Тернопільської 

райдержадміністрації.

Щиро вітаємо з 8 Березня вчи-
теля початкових класів НВК “Ве-
ликобірківська ЗОШ І-ІІІ ст.-
гімназія ім. С. Балея” Наталію 
Зіновіївну РОМАНЮК.

Хай пролісок перший дарує 

Вам ніжність,

А сонце весняне дарує тепло,

У березні вітер несе хай надію

І щастя, і радість, і тільки добро!

З повагою — учні 3-Б класу 
НВК “Великобірківська ЗОШ 

І-ІІІ ст.-гімназія ім. С. Балея”, 
батьки.

Щиро вітаємо з ювілеєм го-
ловного спеціаліста відділу об-
слуговування інвалідів, ветеранів 
війни і праці та контролю за пра-
вильністю призначення та випла-
тою пенсій управління соціально-
го захисту Тернопільської рай-
держадміністрації Людмилу  
Петрівну ОСАДЧУК.

Сонця променистого на Вашому обрії,

Долі Вам бажаємо щедрої та доброї,

Хай всі мрії Ваші збуваються,

Бажаєм того, що щастям називається!

З повагою — колектив 
управління соціального 
захисту Тернопільської 
райдержадміністрації.

Щиро вітаємо з 50-річчям со-
ціального працівника, завідуючу 
клубом с. Петриків Надію  
Петрівну ДИТЮК.

Сьогодні, в день такий врочистий,

Хай будуть квіти і вірші,

Бадьорий дух і небо чисте,

І вічна молодість в душі.

Хай долі швидка колісниця

Несе вперед, бо в русі — суть.

Хай все задумане здійсниться

Й наснаги мрії додають.

З повагою — колектив 
Петриківської сільської ради.

Колектив Ігровицької АЗПСМ 
щиро вітає з днем народження 
колишню завідуючу амбулаторією 
Галину Іванівну ПОЛОТНЯНКО.

За роком рік життя невпинно лине,

Дарує весен веселковий час.

У цю прекрасну весняну днину

Вітання щирі Ви прийміть від нас.

Хай Бог Вам посила добро і щастя,

Міцне здоров’я, море благ земних,

А щедрі дні, мов рушники квітчасті,

Нехай ще довго стеляться до ніг!

Учасники уроку-свята — учні 5 класу Тернопільської спеціалізо-
ваної загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 29 з поглибленим 

вивченням іноземних мов (справа наліво, задній план) вчитель 
музики Лілія Теофанівна Бойко, Марія Володимирівна Домчак, 
вчителі української мови та літератури Тетяна Іванівна Вороняк 

та Олександра Степанівна Чепак (в центрі).  

Учні 5 класу Тернопільської спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ст. №29 (зліва направо) 
Олег Недошитко, Вікторія Зварич, Владислав Балагура, Анастасія Казимірик.

Вікторія НЕБЕСНА,  
учениця 9 класу НВК 

“Грабовецька ЗОШ І-ІІ ст.-
дошкільний навчальний 

заклад”, голова учнівського 
самоврядування. 

Свято Стрітення — один із 
традиційних виховних заходів у 
НВК “Грабовецька ЗОШ І-ІІ ст.-
дошкільний навчальний заклад”, 
до проведення якого залучають 
учнів різних класів, батьків. Цьо-
го року до святкового дійства до-

лучилась ще й вихователь групи 
продовженого дня Наталія Сте-
панівна Петерків. Творчі зусилля 
доклала педагог-організатор  
Любов Ярославівна Стадник, без 
якої не обходиться практично 
жоден захід у навчально-
виховному комплексі. Незабутню 
музичну атмосферу створив  
Михайло Іванович Зелений.

Вихованці групи продовжено-
го дня звеселили присутніх ціка-
вими сценками звичаїв та обря-
дів українського народу, танцями 

та співами. Вдячності заслуговує 
праця батьків, адже кожна дити-
на виступала у чудовому вбранні. 
Не могли натішитися своїми під-
опічними вчителі. Хтось побачив 
у дитині прихований талант, а 
хтось просто зрозумів, як важли-
во іноді передати ініціативу са-
мим учням, щоб радіти з їхніх 
успіхів.

Під оплески присутніх зали-
шали актову залу маленькі акто-
ри, які, впевнена, запам’ятають 
цей день на довгі роки.

І зустрілася зима з весною…

Під час урочистих заходів у НВК “Грабовецька ЗОШ І-ІІ ст.-
дошкільний навчальний заклад” на Стрітення.


