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У номері: Газета Тернопільської районної ради 
і Тернопільської районної державної адміністрації

                ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

приватизація земельних ділянок; переоформлення прав власності при 
переході прав на земельну ділянку на підставі цивільно-правових угод; 
винесення земельних ділянок в натуру та встановлення межових знаків; 

геодезичні обміри; розробка проектів землеустрою.

46011, Україна, м.Тернопіль,  
просп. С. Бандери, 34-А, 2  

(біля Центрального стадіону)
тел. 52-02-07, 52-02-23

вул. М. Кривоноса, 10, 4 поверх
тел. 067-354-65-67,  

42-42-70

"Землевласник-СЛ" 

Приймаємо замовлення на землевпорядні  
та геодезичні роботи:

    10 стор.

    3 стор.

Служба 101 ●

Електронна  
версія газети  
“Подільське 

слово” — на сайті  
http://trrada.te.ua. 

Сходи села — 
діалоги з громадою.

У світі добрих 
книжок: 

літературний 
екскурс Валентини 
Семеняк-Штангей.

Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

П
огодьтеся, у свідо-
мості наших сучас-
ників образ Тараса 
Шевченка сприйма-

ється як не модний, заяло-
жений і надто сумний. 

Таке ставлення до Кобзаря 
пояснюється невдалим намаган-
ням різного роду “дослідників” 
зліпити з Шевченка монумент і 
символ, який би слугував меті. 
Ми ж повинні розуміти, що Тарас 
Шевченко – не постамент у цен-
трі наших міст і сіл, не дідусь на 
портретах (перед смертю йому 
було лише 47 років) і навіть не 
іконка на грошах. Тарас Шевчен-
ко – індивід, який вміщував цілу 
модель розвитку і становлення 
українства, з його силою, секре-

тами, прагненнями, мріями… На 
такі думки автора цих рядків на-
штовхнуло спостереження за 
концертом до 199-ої річниці від 
дня народження Тараса Шевчен-
ка, який відбувся у будинку куль-
тури села Мишковичі 7 березня. 
Шевченків образ у кращих зраз-
ках мистецтва відтворили мо-
лодь та старше покоління митців 
Тернопільського району, підтвер-
дивши істину – кожен рядок 
Шевченка актуальний і сьогодні.

“Великий син великого наро-
ду” – під такою назвою оголоси-
ла концерт ведуча, методист 
Тернопільського районного 
будинку культури Наталя По-
рада. Першим дотиком музики 
привідкрили завісу у світ Тараса 
Шевченка учасники народного 
аматорського хору БК с. Наста-
сів (художній керівник – Анато-
лій Мацейків, концертмейстер – 

Руслан Мищій).
Бог супроводжував Шевченка 

від народження і аж до смерті, 
через мистецтво Шевченко-
художник чи не вперше пізнав 
Бога. З промовами, які відкрили 
релігійну творчість Кобзаря, пе-
ред присутніми виступили місце-
ві священнослужителі – отці Ми-
рон Гах та Василій Дідух, які 
благословили учасників урочин.

Про значення постаті Тараса 
Шевченка для держави розпові-
ла заступник голови Терно-
пільської райдержадміністра-
ції Неля Саржевська. “Великі 
люди великі у всьому. Шевченко 
був і залишатиметься великим. І 
дай нам, Боже, мати таких Укра-
їнців частіше, ніж раз на століт-
тя”, – сказала Неля Анатоліївна.

– Тарас Шевченко прийшов в 
українську літературу, коли чаша 
народного терпіння переповни-

лася вщерть, – сказав, звертаю-
чись до присутніх, заступник 
голови Тернопільської район-
ної ради Роман Наконечний. – 
Неорганізований народний про-
тест, не виявлений до кінця на-
родний гнів збирався над Росій-
ською імперією як грандіозна 
хмара, що насувається, налива-
ючись свинцем... Але раптом лу-
нає перший удар грому, перший 
розряд електрики, що зібралася 
в повітрі. Таким ударом у 30-х – 
40-х рр. ХІХ ст. стала поезія 
Шевченка.

У своєму виступі Мишковиць-
кий сільський голова Борис 
Фарина закликав громадськість 
Тернопільського району бути гід-
ними синами і дочками україн-
ського народу, свого не цуратися 
і чужого научатися.

Продовження на 9 стор.

Учасники хореографічного колективу “Веселі нотки” БК с. Мишковичі (художній керівник – Тетяна Гонтарук)  
під час концерту “Великий син великого народу”, присвяченого 199-ій річниці від дня народження Тараса Шевченка.

Українську школу  
в Італії заснував 

уродженець 
Великих Бірок  

о. Ігор Данильчук.

    2 стор.

    14 стор.

Великогаївські 
школярі вчаться 

захищати 
Батьківщину.

На території Тернопільського ра-
йону до п’ятниці, 15 березня, тем-
пературні показники поступово зни-
жуватимуться. 16 березня вночі очі-
кується до 4-9 градусів морозу,  
17-го вночі – до 10-15 градусів мо-
розу. Вдень у ці дні 1-6 градусів 
нижче нуля.

У зв’язку з виходом арктичного 
циклону з Балкан увечері 14 та 
впродовж доби 15 березня на тери-
торії району очікуються складні по-
годні умови: сильні опади у вигляді 
мокрого снігу, місцями дуже сильні 
опади, налипання мокрого снігу на 
лініях електропередач та зв’язку, 
подекуди ожеледиця. Вітер північно-

східний, 17-22 метри за секунду, 
місцями пориви до 25 метрів за се-
кунду, хуртовини, на дорогах ожеле-
диця, снігові замети. Районним 
службам, керівникам установ та під-
приємств передбачити запобіжні 
заходи щодо стабільної роботи гос-
подарського комплексу в умовах 
надзвичайної ситуації. При виник-
ненні загрози інформувати службу 
цивільного захисту у Тернопільсько-
му районі (тел. 22-01-09).

Юрій ТКАЧИК, 
 начальник служби цивільного 

захисту у Тернопільському 
районі.

Штормове попередження
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Офіційне ●

Зустрічі з громадою ●

Панорама подій

Галина ЮРСА –  
ТРР “Джерело”. 

Фото автора.

Хоч нині багато різної інфор-
мації можна почерпнути з ін-
тернету, газет, телебачення, 
радіо, живе спілкування з 
людьми ніщо не замінить. 
Цим, очевидно,  керувались 
голова Тернопільської РДА 
Віктор Щепановський, пра-
цівники апарату, навчальних 
відділів та управлінь РДА, 
представники державних 
служб, завітавши у перший 
день весни до клубу у при-
міське село Біла, де сіль-
ський голова Надія Мотика 
звітувала про роботу викон-
кому за минулий рік та окрес-
лила плани соціально-
економічного розвитку села 
на рік поточний.

Голова Тернопільської РДА  
Віктор Щепановський, виступаючи 
перед громадою, наголосив, що 
двері його кабінету завжди відчи-
нені для конструктивної ділової 
бесіди, цікавих пропозицій щодо 
покращення якості життя в  районі. 
Голова РДА підтримує створення 
нових малих та великих підпри-
ємств на території району. Розши-
рення сфери послуг дасть можли-
вість створити нові робочі місця на 

селі. Сучасне життя вимагає змін у 
системі освіти, культури. “Пози-
тивним є той факт, — сказав  
Віктор Щепановський, — що у   
п’яти сільських бібліотеках  району 
створено Інтернет-центри”. Світ 
став набагато ближчим, а знання 
доступнішими. Потрібно, однак, 
пам’ятати, що книгу не замінять 
навіть найновіші технології. 

Йде весна. А з нею турботи про 
майбутню посівну. У районі діють 
програми щодо збільшення 
поголів’я тваринництва, впрова-
дження у рослинництво сучасних 
технологій. Мусимо встигати за 
світом, не залишатися аутсайде-
рами... Кожен житель села має 
дбати про благоустрій, займати 
активну життєву позицію. Адже від 
самої людини так само нині багато 
що залежить...

Віктор Васильович відповів на  
запитання білівчан. Людей дуже 
турбує, зокрема, відсутність у селі 
нової школи.

Спеціаліст Тернопільського об-
ласного управління Держкомзему 
Галина Кравчинюк розповіла про 
нове у земельному законодавстві. 
Начальник відділу архітектури та 
містобудування РДА Богдан  
Борега відповів на запитання що-
до приватизації новозбудованих 
та раніше побудованих житлових 
будинків. Заступник начальника 
управління Пенсійного фонду 

України у Тернопільському районі 
Галина Гумницька інформувала 
про  зміни у пенсійному законо-
давстві, нарахування пенсій та за-
певнила, що це здійснюється згід-
но з чинним законодавством. За-
ступник начальника Тернопіль-
ського районного віділу УМВС 
України в Тернопільській області 
Богдан Бігун наголосив, зокрема, 
на непоодиноких випадках, коли 
шахраї намагаються заволодіти 
грошима та майном довірливих 
літніх, зазвичай, одиноких людей. 
Тому краще не пускати на поріг 
незнайомців, навіть не розмовляти 
з ними, не повідомляти їм номери 
карток, рахунків, а тим більше, пін-
кодів. А якщо і трапляється, що 
приходить якийсь спеціаліст,  його 
мусить супроводжувати хтось із 
працівників виконкому сільської чи 
селищної ради. Лише так можна 
себе застерегти від шахраїв.

Одним із побажань мешканців 
села було, зокрема, те, щоб поді-
бні сходи села відбувалися у не-
робочий час. У Білій все було зро-
блено, щоб заздалегідь попере-
дити людей про звіт сільського 
голови Надії Мотики, приїзд на 
схід голови Тернопільської РДА Ві-
ктора Щепановського, керівників 
відділів та державних структур, 
але не всі з цієї інформації змогли 
скористати, бо були у цей час на 
роботі.

Схід села у Білій

З громадою с. Біла зустрілися (зліва направо): заступник голови РДА Неля Саржевська,  
голова Тернопільської  райдержадміністрації Віктор Щепановський,  

начальник відділу архітектури та містобудування РДА Богдан Борега, заступник начальника  
Тернопільського РВ УМВС України в Тернопільській області Богдан Бігун.

зареєстровано в Тернопіль-
ському районному управлінні 

юстиції
11.03.2013 р. за № 1/82

На виконання  Закону України 
“Про військовий обов’язок і військо-
ву службу”, відповідно до Указу 
Президента України від 9 листопада  
2012 року №635/2012 “Про строки 
проведення чергових призовів, чер-
гові призови громадян України на 
строкову військову службу та звіль-
нення в запас військовослужбовців 
у 2013 році”, розпорядження голови 
облдержадміністрації від 11 грудня  
2012 року №1043-од «Про організа-
цію в області призову громадян 
України чоловічої статі на строкову 
військову службу у квітні – травні  
2013 року», з метою своєчасної та 
якісної підготовки до проведення 
призову громадян України чоловічої 
статі на строкову військову службу:

1. Провести в районі у квітні – 
травні 2013 року призов на строко-
ву військову службу до лав Зброй-
них Сил України, внутрішніх військ 
Міністерства внутрішніх справ Укра-
їни громадян України чоловічої ста-
ті, яким до дня відправки у військові 

частини виповнилось 18 років і які 
не мають права на відстрочку, та 
громадян старшого призовного ві-
ку, які втратили право на відстрочку 
від призову на строкову військову 
службу.

2. Для призову громадян на 
строкову військову службу затвер-
дити склад районної призовної ко-
місії, що додається.

3. Медичний огляд призовників 
провести на базі призовної дільниці 
Тернопільського об’єднаного місь-
кого військового комісаріату за 
адресою: м.Тернопіль, вул. Тролей-
бусна, 5. 

4. Головному лікарю Тернопіль-
ського районного територіального 
медичного об’єднання І. С. Вардин-
цю:

1) узгодити з Тернопільським 
ОМВК орієнтовну кількість призо-
вників  району,  які підлягають при-
зову на строкову  військову службу 
в 2013 році, порядок проведення  їх 
медичного обстеження  на медичній 
базі призовної дільниці Тернопіль-
ського ОМВК та  медичній базі Тер-
нопільського РТМО, забезпечити  
якісне  медичне обстеження та при 
необхідності  лікування в стаціонар-

них медичних закладах району за 
скеруванням військового комісара 
Тернопільського ОМВК, запланува-
ти  на проведення цих заходів від-
повідні кошти при плануванні ви-
трат для забезпечення життєдіяль-
ності Тернопільського РТМО на 
2013 рік. 

2) перед медичним оглядом  
призовникам району на базі Терно-
пільського РТМО безкоштовно про-
вести  серологічний аналіз крові на 
антитіла до вірусу імунодефіциту 
людини (ВІЛ), антиген до вірусу ге-
патиту “B” (HBsAg), антитіла до ві-
русу гепатиту “C” (anti-HCV), реак-
цію мікропреципітації з кардіоліпі-
новим антигеном (RW); визначити 
групу крові та резус-належність, 
провести флюорографічне обсте-
ження органів грудної клітки, про-
філактичні щеплення  відповідно з 
календарем профілактичних ще-
плень, а також рентгенологічне об-
стеження згідно з направленями 
районної призовної комісії. Резуль-
тати обстежень у встановленому 
порядку надати в Тернопільський 
ОМВК.

3) з 1 березня  до 31 травня 
2013 року погодити з головним лі-

карем медичної комісії при призо-
вній дільниці  від м. Тернополя  та 
при необхідності    відрядити в роз-
порядження військового комісара 
Тернопільського ОМВК для повного 
укомплектування медичної комісії  
додатковий медичний персонал.

5. Головам виконавчих комітетів 
сільських та селищних рад району:

1) у визначені Тернопільським 
ОМВК терміни  забезпечити опові-
щення, збір та доставку призовни-
ків на призовну дільницю  для про-
ходження медичного обстеження та 
розгляду  на районній призовній 
комісії.

2) для виконання організаційних 
завдань призову відповідно до гра-
фіку Тернопільського ОМВК виділя-
ти на період підготовки та прове-
дення призову спеціалістів-
начальників ВОС  в розпорядження 
військового комісара Тернопіль-
ського ОМВК.

6. Рекомендувати начальнику ра-
йонного відділу УМВС України в Тер-
нопільській області Балику Р.М. за-
безпечити  дієву допомогу в розшу-
ку і доставці у військовий комісаріат 
громадян, які ухиляються від призо-
ву на строкову військову службу.

7. Фінансовому управлінню рай-
держадміністрації забезпечити  в 
2013 році  фінансування життєді-
яльності Тернопільського РТМО та 
виділення коштів Тернопільському 
ОМВК на виконання заходів призо-
ву на строкову військову службу, 
передбачених Програмою військово-
патріотичного виховання та підго-
товки молоді до служби  в Зброй-
них Силах України в районі на 2012-
2014 роки. 

8. Директору Тернопільського 
районного центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді Т.В. Непо-
чатовій на період проведення при-
зову громадян на строкову військо-
ву службу (березень – травень  
2013 року) відрядити в розпоря-
дження військового комісара Тер-
нопільського ОМВК спеціаліста-
психолога центру для всебічного 
соціально-психологічного вивчення 
призовників Тернопільського райо-
ну.

9. Розпорядження набуває чин-
ності з моменту його державної 
реєстрації, але не раніше дня його 
опублікування.

10. Контроль за виконанням роз-
порядження доручити заступнику 
голови районної державної адміні-
страції Саржевській Н.А. та військо-
вому комісару Тернопільського 
об’єднаного міського військового 
комісаріату Гурюку В.П.
Голова Тернопільської районної 

державної адміністрації  
В.В. ЩЕПАНОВСЬКИЙ.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від „25 ” лютого 2013р. № 44-од 
Про організацію в Тернопільському районі призову громадян України  

чоловічої статі на строкову військову службу у квітні – травні   2013 року

Вітаємо! ●

Щиросердечно 
вітаємо з річницею 
весілля Світлану 
Василівну та  
Андрія Васильови-
ча ГРЕЛЮ з с. Ве-
ликий Глибочок Тер-
нопільського району.

Так кожен рік, коли 
                          весна
І березень заходить в дім,
Радіє вся наша сім’я ,
Так затишно стає у нім.
І це тому, що вже давно
Ви свою долю поєднали,
Хоч пам’ятаєте, як нині,
Як на рушник разом ставали.
І так ішли ви по життю —
Про клятву завжди пам’ятали,
Найкраще було — не собі,
Найкраще — дітям віддавали.
Було усе — і радість, й горе,
Й нелегко було так іти,
Вузька стежинка — то не поле,
Та ви разом усе пройшли.
Сьогодні дивимось на вас,
Як очі світяться любов’ю,
І знаємо, що кожен з вас
Зустрів ту половинку свою.

З повагою та любов’ю — дочки 
Тетяна та Юля, батьки, сім’я 

Голоюхи з с. Великий Глибочок. 

Щиро і сердечно вітаємо з юві-
леєм турботливу доньку, кохану 
дружину, дорогу матусю і люблячу 
бабусю Любов Йосипівну ТРУСЬ 
із Плотичі.

Допоки сонце світить в висоті, 

Співають птахи і сміються діти, 

Тобі бажаєм молодо цвісти

 І тільки в щасті жити та радіти.

За ніжнеє серце, за щиру турботу, 

За вічне бажання добра нам усім, 

За мудрі поради, невтомну роботу 

Тобі, люба наша, доземний уклін.

З любов’ю — батько, чоловік 
Йосип, дочка Людмила, зять 

Ігор, син Віталій, невістка 
Людмила, онуки Яна і Валентин.

З 35-річчям вітаємо дорогеньку 
маму, дружину, доньку, онуку 
Світлану Вікторівну ВЛАСЮК  
з м. Тернополя. Щиро зичимо 
великого людського щастя, ра-
дості та добра, міцного здоров’я 
і родинного благополуччя на 
многії літа.

Хай доля подарує зорепад

Здоров’я, щастя, успіхів, надії,

Життя хай квітне, як вишневий сад,

Здійсняться задуми і заповітні мрії.

З повагою і любов’ю – 
чоловік Володимир, синочки 

Андрійко і Ромчик,  
донечка Алінка, мама Марія,  

свекруха Марія, бабуся Ганна, 
дядько Орест з сім’єю  
з м. Городенка Івано-
Франківської області,  

сім’ї Макухів, Кузів, Ткачів  
з м. Тернополя  

та Чернелева-Руського. 

Педагогічний колектив НВК 
«Дичківська ЗОШ І-ІІ ст.-
дошкільний навчальний заклад» 
щиро вітає з 70-літнім ювілеєм 
колишнього вчителя музики  
Володимира Йосиповича  
БІЛЕЦЬКОГО.

У праці роки пролетіли,

Неначе ластівки в блакить.

Хай серце Ваше молодіє,

Душа хай піснею дзвенить.

Педагогічний колектив НВК 
“Дичківська ЗОШ І-ІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад” 
щиро вітає з днем народження 
методиста ТРМК Оксану  
Марківну РОМАНЮК.

Нехай цвітуть дні яскравим квітом 

І будуть в них радість і тепло.

Щоб в житті було з чого радіти,

А смутку в серці ніколи не було! 

У Тернопільському об’єднаному міському військовому  
комісаріаті проводиться прийом заяв з приводу виплати учасникам 
бойових дій одноразової грошової допомоги за 2013 рік у зв’язку із 
відзначенням річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Для цього учасникам бойових дій, які не є пенсіонерами, необ-
хідно з 12.03.2013 по 30.04.2013 p., прибути в Тернопільський 
об’єднаний міський військовий комісаріат за адресою: вул. 
Тролейбусна,5,кабінет №17.

Заяви приймаються з вівторка по п’ятницю з 9-00 по 12-30.
З собою мати: паспорт, посвідчення учасника бойових дій, 

ідентифікаційний код та інформацію про номер поштового  
відділення.

Придбати газету "Подільське 
слово" можна в усіх кіосках 

"Торгпреси", приватних 
розповсюджувачів м. Тернополя  

та усіх відділеннях зв'язку 
Тернопільської області.
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Місцеве самоврядування ●

Ми — українці ●

Ірина ЮРКО.

12 березня у Тернопільській 
районній раді, відповідно до 
Законів України “Про місцеве 
самоврядування в Україні” та 
“Про асоціації органів місце-
вого самоврядування”, відбу-
лося утворення Асоціації сіль-
ських і селищних рад Терно-
пільського району, вибори 
голови президії  Асоціації і 
затвердження статуту цієї 
громадської організації. 

Участь в голосуванні за голову 
президії Асоціації сільських і се-
лищних рад Тернопільського райо-
ну взяли очільники 33 сільських і 
селищних рад Тернопільського ра-
йону, яким делеговані відповідні 
повноваження. Для виборів було 
запропоновано дві кандидатури — 
Великобірківського селищного го-
лови Романа Мацелюха та Байко-
вецького сільського голови Анато-
лія Кулика. За підсумками голосу-
вання, головою президії Асоціації 
сільських і селищних рад Терно-
пільського району на дворічний 

термін обрано Романа Мацелюха. 
Анатолій Кулик став заступником 
голови президії Асоціації. 

Того дня на підставі відповід-
них рішень сільських, селищних 
рад Тернопільського району в 
склад Асоціації включено 36 чле-
нів. Також обговорено основні 
питання статуту, визначено осно-
вні напрямки діяльності організа-
ції, які будуть актуалізовані на 
черговому засіданні Асоціації 
сільських і селищних рад  
Тернопільського району  
19 березня ц.р.

Роман Мацелюх — голова президії Асоціації 
сільських і селищних рад Тернопільського району

 У січні цього року в південно-
італійському місті Казерті при 
парафії св. Антонія Падев-
ського відбулося урочисте 
відкриття української 
суботньо-недільної школи 
“Золотоуст”. Розпочалося 
торжество із молитви та чи-
тання Святого Писання. Діти, 
тримаючи у   руках запалені 
офірки, просили у Господа 
мудрості та світла у своїх  
науках.

Після молитовної частини роз-
почалася національно-патріотична 
програма, під час якої під гімни 
двох держав були внесені держав-
ні прапори Італії та України. Після 
співу італійського гімну слово для 
привітання отримав мер Казерти 
Піо Дель Гавдіо. Зазначивши, що 
українська імміграція є найбільшою 
в Казертянській провінції, мер по-
дякував присутнім українцям за 

блискучу інтеграцію в італійське сус-
пільство, не забуваючи, однак, цін-
ностей своєї держави.

Засновник школи, душпастир 
громади УГКЦ у м. Казерта о. Ігор 
Данильчук — виходець з Великих 
Бірок  Тернопільського району, ви-
світлив значення української шко-
ли на чужині — допомогти україн-
цям зберегти культурну ідентич-
ність та мову своїх батьків.

 Директор української школи 
“Золотоуст” Лідія Шапар  привіта-
ла учнів з початком навчального 
року. Діти декламували вірші про 
українську школу,  рідну мову,  лю-
бов до України,  науки та  вчителів. 
Звучали   українські пісні у вико-
нанні хору та бандуристки  Олі 
Фурманюк.

Пролунав шкільний дзвінок, і ді-
ти в національних строях сіли за 
шкільні парти. У цей день ніхто не 
стримував сліз.  Це були  сльози 
перемоги над байдужістю, туги за 

рідною землею, усвідомлення то-
го,  що без свого  коріння  людина 
стає   “перекотиполем”, якого не 
поважають ані на чужині, ані в рід-
ній Україні.

Українська суботньо-недільна 
школа “Золотоуст”  офіційно заре-
єстрована в Італії. Тут навчаються 
діти з 1 по 11 класи, викладають 12 
учителів з вищою педагогічною 
освітою. Після закінчення навчання 
учні отримують документ установ-
леного зразка. Це вже десята укра-
їнська школа в Італії.

Приємно усвідомлювати, що 
десь далеко в Італії та інших дер-
жавах з’являються осередки укра-
їнської освіти, а в наших селах, як 
майже щоденно чуємо з повідо-
млень радіо та телебачення, за-
криваються або планують закрива-
ти школи з державною мовою на-
вчання.

Підготувала Галина ЮРСА.

“Золотоуст” — українська 
школа в Італії

Отець Ігор Данильчук з українськими учнями з Казерти (Італія). 

Тетяна НЕПОЧАТОВА, 
директор Тернопільського 

районного центру соціальних 
служб для сім’ї,  
дітей та молоді.

З метою організаційного за-
безпечення реалізації плану 
заходів щодо виконання Кон-
цепції реалізації державної 
політики у сфері протидії по-
ширенню наркоманії, бо-
ротьби з незаконним обігом 
наркотичних засобів, психо-
тропних речовин та прекур-
сорів на 2011-2015 роки і з 
метою профілактики нега-
тивних явищ, в населених 
пунктах Тернопільського ра-
йону з 12 по 21 березня 2013 
року проводиться декада 
“Обери життя”. 

В рамках декади спеціалісти та 
фахівці із соціальної роботи Терно-
пільського районного центру соці-
альних служб для сім’ї, дітей та 
молоді спільно з організаціями-
партнерами проводять зустрічі з 
учнівською та студентською мо-
лоддю, на яких висвітлюються пи-
тання небезпеки  вживання нарко-
тичних засобів, проводиться про-
паганда здорового способу життя. 

12 березня 2013 року у НВК 
“Великобірківська ЗОШ I-III ст.-
гімназія ім. С. Балея провідним 
спеціалістом відділу соціальної ро-
боти Світланою Яхван, фахівцем 
соціальної роботи Іриною Гриців, 
соціальним педагогом Великобір-
ківської ЗОШ Марією Трухан спіль-
но з представниками християн-
ської благодійної організації “Ми-
лосердя” — Романом Файніцьким 
та В’ячеславом Плеканом — для 
учнів старших класів проведено за-
хід на тему “Те, що руйнує нашу 
особистість”. 

Світовий досвід доводить, що 
поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу 
призводить до зменшення трива-
лості життя, зростання потреби в 
медичних послугах, загострення 
проблем бідності, соціальної нерів-
ності та сирітства, подолання яких 
потребує постійного збільшення 
видатків з державного бюджету. 
Основною причиною поширення 
ВІЛ-інфекції залишається вживан-
ня ін`єкційних наркотиків. У зв`язку 
з тим, що переважна більшість 
ВІЛ-інфікованих є особами пра-
цездатного та репродуктивного ві-
ку, епідемія негативно впливає на 
соціально-економічний розвиток 
країни та створює загрозу націо-
нальній безпеці.

Акції ●

“Обери життя”

Кримінал ●

Олег ГАЙОВИЙ.

Оперативники Тернопіль-
ського райвідділу внутрішніх 
справ за підозрою у збері-
ганні та реалізації наркотич-
них речовин арештували 
двох жителів обласного цен-
тру. Чоловіки самі зловжива-
ли дурманом й іншим за гро-
ші постачали пакетики із зі-
ллям.

Як розповів начальник Терно-
пільського райвідділу внутрішніх 
справ Руслан Балик, майже два 
місяці довелося документувати та 
контролювати злочинну діяльність 
наркоторговців. Міліціонери не ли-
ше здобули беззаперечні факти 
причетності дуету до зберігання та 
торгівлі марихуаною, а й зібрали 
докази стосовно ще одного сер-
йозного кримінального обвинува-
чення — організації наркопритону.

Запитання, що штовхнуло двох 
дорослих чоловіків до такого роду 
діяльності, радше актуальне для 
37-річного тернополянина. Адже 
чоловік раніше ніколи проблем із 
законом не мав, працює експеди-
тором в одній з приватних фірм, 
разом з дружиною виховують троє 
дітей. Його колишній шваґро в ми-
нулому неодноразово був суди-
мий,  та й на момент затримання 
перебував під слідством за злочи-
ни, пов’язані з наркотиками. Хто 
второваною дорогою, а хто щойно 
прокладеною, проте обоє чоловіків 
йшли в  нікуди, адже за  наркозло-
чини відповідальність сувора. А 
перспектива розбагатіти на торгів-

лі дурманом виявилася примар-
ною. Адже, згідно з законодав-
ством, усе майно, здобуте злочин-
ним шляхом, належить конфіскува-
ти. Слідчий-суддя уже видав по-
станову про вилучення грошових 
коштів, мобільної, телевізійної та 
комп’ютерної техніки. Під час об-
шуку в підозрюваних також були 
вилучені п’ятнадцять дозованих 
згортків наркотичної речовини, са-
моробні і покупні пристрої для па-
ління марихуани.    

Зі слів Руслана Балика, терито-
рією розповсюдження наркотич-
них засобів для злочинного дуету 
були обласний центр і Тернопіль-
ський район. З клієнтами тримали 
мобільний зв’язок. І щойно над-
ходило замовлення — товар до-
ставляли у домовлене місце. Сло-
вом, сервіс. Але за нього, відпо-
відно, брали чималу плату — папе-
ровий згорток вагою декілька гра-
мів вартував від ста до ста два-
дцяти гривень. 

На даний час міліціонери вста-
новлюють місця надходження нар-
котовару, адже безпосередньо 
клієнтам зловмисники доставляли 
розфасовані пакуночки  з приват-
ного помешкання, що у Гаях Шев-
ченківських, яке, до слова, вина-
ймав один з торговців.

Кримінальне провадження роз-
почато за статтями 307 та 309 
Кримінального кодексу. Але вели-
ка ймовірність того, що на лаву 
підсудних зловмисники сядуть ще 
й з обвинуваченнями в  організації 
та утриманні місць для незаконно-
го вживання, виробництва чи ви-
готовлення наркотичних засобів.

Марихуана з доставкою

Новини ●Фотоінформація ●

7 березня у Тернопільській 
обласній бібліотеці для моло-
ді у рамках музично-
поетичного вечора “Барвиста 
мелодія слова” відбулася 
презентація поетичних творів 
Світлани Гоч – директора 
ЗОШ І ст.-дитячого садка  
с. Чернелів-Руський, учасниці 
народного аматорського лем-
ківського хору “Конар Лемків-
щини”, громадської активіст-
ки, жительки села Жовтневе 
Тернопільського району. Де-
тально про подію читайте у 
наступному номері газети 
“Подільське слово”. 

На фото (зліва  
направо):  головний спеціа-
ліст відділу культури і туризму 
Тернопільської РДА, солістка 
Тернопільського районного 
будинку культури Любов 
Шарган, директор ЗОШ І ст.-
дитячого садка  
с. Чернелів-Руський, Світлана 
Гоч та заслужений діяч мис-
тецтв України Володимир До-
вбня у Тернопільській облас-
ній бібліотеці для молоді. 

 
Фото Ірини ЮРКО.

Конклав, що відкрився 12 бе-•	
резня у Ватикані, обрав 266-го 
Папу Римського — аргентинця 
Хорхе Маріо Бергольо. Новий Па-
па прийняв ім’я Франциск І і зійде 
на папський престол 19 березня, 
коли відбудеться церемонія ін-
тронізації. Довідково: архиєпис-
коп Буенос-Айреса, 76-річний 
Хорхе Маріо Бергольо народився 
в Аргентині 17 грудня 1936 р. у 
родині італійського  
іммігранта, залізничного робітни-
ка. Він молодший з п’яти дітей. У 
молодості викладав літературу, 
філософію і теологію у католиць-
ких коледжах, був професором і 
ректором семінарії.

Цьогоріч місійні Хресні ходи, •	
за інформацією Молодіжної комі-
сії Тернопільсько-Зборівської ар-
хиєпархії УГКЦ, відбудуться за 
таким графіком: 16 березня у  
м. Зборові, 17 березня у селах 
Конюхи та Острів, 18 березня — 
м. Збараж, 23 березня —  
с. Семенів-Зеленче та смт. Мику-
линці, 24 березня — с. Великі Гаї, 
25 березня — м. Скалат та  
с. Струсів, 30 березня — Ланівці 

та Козлів, 31 березня — с. Озерна 
та смт. Велика Березовиця, 6 
квітня — с. Біла, 7 квітня — с. Зо-
лотники та смт. Велика Березо-
виця (кемпінг), 8 квітня — Тере-
бовля, Підволочиськ та Залізці.

З 18 до 21 квітня у Тернополі •	
відбудеться ІІІ Міжнародний 
фестиваль-конкурс духовної пісні 
“Я там, де є благословення” за 
участю 10 хорових колективів 
з-за кордону.

5 березня завершилася реє-•	
страція участі в ЗНО. На Терно-
пільщині зареєструвалося майже 
7,5 тисяч учасників тестування. 
Змінювати персональні дані та пе-
релік предметів, вибраних на тес-
тування, можна до 19 березня.

13 березня у Тернопільському •	
районному центрі соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді 
відбувся круглий стіл на тему 
“Засоби масової інформації та 
захист суспільної моралі”. Участь 
в обговоренні взяла завідуюча 
відділом з питань громадсько-
політичного життя “Подільського 
слова” Ірина Юрко. Деталі в на-
ступному номері газети. 
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Випивку наливали 

нелегальні бармени
А на кухні господарювали нео-

формлені кухарі та посудомийки, 
такі ж продавці торгували у насе-
лених пунктах Тернопільського ра-
йону. Лише протягом одного дня 
представники робочої групи з пи-
тань детінізації доходів та відно-
син у сфері зайнятості населення 
Тернопільської районної держад-
міністрації, до якої входять терно-
пільські податківці, виявили 5 тру-
дових нелегалів. 

Цього разу було проведено ви-
їзну перевірку трьох суб’єктів під-
приємницької діяльності, які про-
вадили діяльність у сфері ресто-
ранного господарства та торгівлі 
на території Великоберезовицької 
селищної та Острівської сільської 
рад. 

Загалом, з початку року фахів-
цями управління оподаткування 
фізичних осіб Тернопільської 
об’єднаної ДПІ виявлено 16 нео-
блікованих найманих працівників, 
з якими роботодавці вже уклали 
трудові відносини відповідно до 
законодавства. Однак, такі бізнес-
мени будуть знаходитись у зоні 
податкових ризиків і перебувати-
муть під пильним оком податківців 
і надалі. 

Для кожного РРО 
— свій модем

Починаючи з липня цього року, 
суб’єкти господарювання, які ви-
користовують у своїй діяльності 

касову техніку, в обов’язковому 
порядку подаватимуть звітність 
про використання  реєстраторів 
розрахункових операцій до подат-
кових органів по дротових або 
бездротових каналах зв’язку. Це 
стосується зокрема копій розра-
хункових документів та фіскальних 
звітних чеків. 

Виконати вказані вимоги 
суб’єкти господарювання можуть 
двома шляхами. Перший — при-
дбати реєстратори розрахункових 
документів нового покоління, що 
створюють контрольну стрічку в 
електронній формі. Другий — до-
опрацювати існуючу касову техніку 
та приєднати до неї відповідні мо-
деми для передачі даних. З пи-
тань підключення зовнішніх моде-
мів та доопрацювання внутрішньо-
го програмного забезпечення 
РРО, які на сьогодні використову-
ються підприємствами, пропонує-
мо звернутись до виробників за-
значених РРО або центрів сервіс-
ного обслуговування. 

Варто мати на увазі, що техно-
логію передачі звітності до подат-
кових органів по дротових або 
бездротових каналах зв’язку за-
тверджено наказом Мінфіну Укра-
їни від 08.10.2012 №1057 „Про 
затвердження Вимог щодо ство-
рення контрольної стрічки в елек-
тронній формі у реєстраторах роз-
рахункових операцій та модемів 
для передачі даних та Порядку пе-
редачі електронних копій розра-
хункових документів і фіскальних 
звітних чеків реєстраторів розра-

хункових операцій дротовими або 
бездротовими каналами зв’язку 
до органів державної податкової 
служби”. Даним порядком перед-
бачено, що модем може викорис-
товуватись для передачі даних 
лише з тим РРО, фіскальний но-
мер якого передано при прове-
денні персоналізації до системи 
обліку даних РРО. 

Таким чином, кожний РРО, у 
тому числі резервний, використо-
вується лише з конкретним моде-
мом.

Співвласники 
сплачують податок 
на нерухоме майно 

кожен за свою 
частку

Власники будівель, віднесених 
до житлового фонду, є платника-
ми податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки. 

Якщо об’єкт житлової нерухо-
мості перебуває у спільній частко-
вій або спільній сумісній власності 
кількох осіб, то платники податку 
на нерухоме майно визначаються 
наступним чином: 

- якщо об’єкт житлової нерухо-
мості перебуває у спільній частко-
вій власності кількох осіб, платни-
ком податку є кожна з цих осіб за 
належну їй частку; 

- у разі, коли такий об’єкт пере-
буває у спільній сумісній власності 
кількох осіб, але не поділений на 
частки між власниками, платником 

податку є одна з осіб-власників, 
визначена за їх згодою (якщо інше 
не встановлено судом); 

- якщо ж об’єкт, що перебуває 
у спільній сумісній власності кіль-
кох осіб, поділений між ними в на-
турі, то платником є кожна з цих 
осіб за належну їм частку. 

Нагадаємо, що податок на не-
рухомість сплачується за місцем 
розташування об’єкта оподатку-
вання і зараховується до відповід-
ного бюджету. База оподаткуван-
ня об’єктів нерухомості, які пере-
бувають у власності фізичної осо-
би, обчислюється органом ДПС на 
підставі даних Державного реє-
стру речових прав на нерухоме 
майно. Такі відомості надаються 
безоплатно органами державної ре-
єстрації прав на нерухоме майно. 

Водночас, юридичні особи об-
числюють базу оподаткування са-
мостійно, виходячи з житлової 
площі об’єкта та на підставі доку-
ментів, які підтверджують право 
власності на нього.  

Порядок нарахування та сплати 
податку на нерухоме майно, від-
мінне від земельної ділянки, ви-
значений положеннями ст. 265 
Податкового кодексу України від 2 
грудня 2010 року № 2755-VI із змі-
нами та доповненнями. 

Довідки за тел.: 15-07, 
52-12-27.

Відділ взаємодії із ЗМІ  
та громадськістю 

Тернопільської  
об’єднаної ДПІ. 

Катерина ЖиДчуК,  
учениця 9-А класу  

НВК “Великобірківська  
ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія  

ім. С. Балея”.

Під такою назвою відбуло-
ся Шевченківське свято  
в НВК “Великобірківська 
ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія ім.  
С. Балея”. 

Дев’ятикласники представили 
глядачам творчість Кобзаря в 
сучасній інтерпретації. Тарас 
Шевченко постав перед нами у 
чотирьох іпостасях: як людина, 
що отримала від Бога талант і не 
закопала його в землю; як поет, 
що не шукав слави, а вона зна-
йшла його; як чоловік, що мріяв 
про тихе сімейне щастя; як ми-
тець, який понад усі скарби світу 

цінував свободу.
Особливого колориту свято 

набуло завдяки виступу вокаль-
ного ансамблю “Калиновий цвіт” 
та шестикласників — учасників 
вокально-хорового гуртка під 
керівництвом вчителя музично-
го мистецтва Наталії Іванівни 
Грицан.

Зі сцени прозвучали пісні на 
слова Кобзаря “Ой, на горі”, 

“Летить галка через балку”, “Бу-
ло колись в Україні”, “Зоре моя 
вечірняя…”

Рубрика “Чи знаєте ви?” за-
свідчила, що старшокласники 
добре знають факти з біографії 
Тараса Шевченка, що його доля 
є близькою для кожного, хто 
вважає себе українцем.

читайте на сайті  
www.wbirky-school.te.ua

“Я свічку засвітив колись…”

Заступник директора з  
навчально-методичної роботи НВК 

“Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ст. 
гімназія ім. С. Балея” Людмила 
Несторівна Радьо (у центрі) та 
вчитель музичного мистецтва 

Наталія Іванівна Грицан з  
учасниками Шевченківського свята.

Виконавчий ко-
мітет Великобірків-
ської селищної ра-
ди та громада се-
лища Великі Бірки 
вітають з 60-річчям 
заступника головно-
го лікаря з лікувальної 
роботи Тернопільського 
районного територіального 
медичного об’єднання  
Віталія Михайловича САХАНА — 
члена виконкому  Великобірків-
ської селищної ради 4-х скликань, 
чуйну і добру людину, висококвалі-
фікованого лікаря, який 37 років 
працює у Великих Бірках і користу-
ється заслуженим авторитетом се-
ред жителів селища. Від душі ба-
жаємо Вам, Віталію Михайловичу, 
невичерпних сил та натхнення у 
нелегкій відповідальній роботі, міц-
ного здоров’я, великого людського 
щастя та благополуччя в родині.

Ще небо хмарами не вкрите,

Ще так прозоро сяють роси,

А вже по ліву руку — літо,

А вже по праву руку — осінь.

Ще очі блиску не позбулись,

Ще серце жити не стомилось,

А вже по ліву руку — юність

А вже по праву руку — зрілість.

А час летить нестримно далі

Й душа немов би молодіє:

По ліву руку — всі печалі

По праву руку — всі надії

Життя не зміряти літами,

А щастя — то важка наука,

Хай буде радість завжди з Вами

По ліву і по праву руку.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження головного лікаря загальної 
практики-сімейної медицини Ступ-
ківської АЗПСМ Лілю Сергіївну 
БОЙКО.

Хай легко прощається, добре живеться,

Все вміється, все удається.

Чистого неба, радості в хаті,

Будьте завжди веселі й багаті! 

На довгих стежках життєвої ниви 

Будьте здорові й щасливі!

З повагою — колектив 
Ступківської АЗПСМ.

Колектив Товстолузької сіль-
ської ради щиро вітає з днем на-
родження касира Володимиру 
Корнилівну ПАНЬКЕВич та се-
кретаря Степана Романовича 
ГуЛЮ.

Бажаєм Вам сонця на життєвій ниві

І вірних друзів завжди на путі,

Хай усе, що потрібно людині,

Супутником буде у Вашому житті.

Від щирого серця вітаємо з на-
родженням внучки Діанки директо-
ра Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.  
Любов Миколаївну КОЗуБ.

У світі краще немає утіх,

Ніж веселий дитячий сміх,

З появою милої внучки

Вмить розтануть в небі хмаринки.

Нехай росте вона як треба:

Чарівна, мила,

Щоб бабусі відрадою

Кожен день вона була!

З повагою — педагогічний та 
трудовий колективи 

Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.

Щиросердечно вітаємо техніч-
ного працівника Байковецької ЗОШ 
І-ІІ ст. Надію Юліанівну  
ЛЕМЕЩАК з народженням внучки.

Бажаємо, щоб росла Ваша онука 

щасливою,

була веселою і щирою.

Хай Господь обдаровує ласкою,

Щоб життя її стало казкою.

З повагою — педагогічний та 
трудовий  колектив 

Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.

Колектив територіального цен-
тру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) щиро 
вітає з днем народження праців-
ників Марію Несторівну    
КуРиЛО з с. Великий Глибочок, 
Оксану Дмитрівну ПАНчиШиН з  
с. Застінка, Галину Львівну  
СТОМАРІВСЬКу з с. Чернелів-
Руський, Любов Євгенівну   
ПАВЛОВСЬКу з с. Мишковичі.

Хай пахучим цвітом стелиться дорога,

Хай відходять в далеч горе і біда,

Хай шанують і поважають люди,

А на покуті радість хай сіда.

Нехай душа ніколи не старіє, 

На білій скатертині будуть хліб та сіль,

Своїм теплом хай завжди сонце гріє

Й слова подяки линуть звідусіль.

Служу Україні! ●

Любов до Вітчизни і любов до 
людей — ось два стрімкі потоки, 

які, зливаючись, утворюють 
могутню річку патріотизму.

23 лютого у календарі по-
значено як День захисника 
Вітчизни.  І вже  стало тра-
дицією у нашій школі прово-
дити у ці дні відкриті заняття 
гуртка військово-
патріотичного напряму 
“Школа безпеки” з показо-
вими виступами гуртківців, а 
також цікавою пізнавально-
розважальною програмою. 

Організаторами та ведучими 
свята були керівники гуртка — Ві-

талій Терлецький та Ірина Васи-
лик. Розпочались змагання ві-
тальним виступом старшоклас-
ниць, які намагались в цей день 
не обійти увагою хлопців і  ще раз 
підкреслити у них такі риси, як 
мужність, сміливість, щиросердя 
та шляхетність.  

На гостей та вболівальників 
чекали різноманітні цікаві естафе-
ти та завдання: вихід із піснею, 
бій на колоді, стрільба з пневма-
тичної гвинтівки, інтелектуальний, 
кулінарний, театралізований, 
спортивний та музичний конкур-
си. Захоплення у вболівальників 
викликало одягання військовос-
лужбовця на час з усім необхід-
ним бойовим спорядженням та 

проходження “мінного поля”. За-
вершилось свято показовими ви-
ступами гуртківців з рукопашного 
бою.

Учасники та вболівальники ве-
село провели час, відпочили. 
Гуртківці з честю впоралися з усі-
ма завданнями і не посоромили 
звання майбутніх захисників Ві-
тчизни. Особливого трепету до-
дало те, що на свято завітали ви-
пускники гуртка. Деякі з них уже 
відслужили у лавах Збройних Сил 
України, і мали можливість на 
святі поділитись досвідом вій-
ськовослужбовця. Інші стали ак-
тивними вболівальниками, а та-
кож членами журі.  Очолювала 
суддівську команду вчителька по-

чаткових класів Ольга Ониськів, 
яка побажали усім рости здоро-
вими, загартовувати тіло і душу, 
бути готовими до різноманітних 
життєвих випробувань. Ведучі 
привітали переможців, закликали 
усіх вивчати історію України, при-
множувати її славу, бути справ-
жніми захисниками спокою у сво-
їх домівках; лицарями, здатними 
завжди підставити своє сильне 
плече чарівній половині людства.

 
Христина АНДРуШКІВ, 

староста гуртка військово-
патріотичного напряму “Школа 
безпеки” Довжанківської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів.

Ми вам довіримо Батьківщину
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УТ-1
06.00 “Доброго ранку, Україно!”
06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.10, 7.05 Спорт.
06.20 Рецепти здоров’я.
06.30 Смiх з доставкою додому.
07.15 Огляд преси.
07.30 Гiсть студiї.
07.45 Кiножурнал 
        “Хочу все знати”.
08.15 Д/ф “О. Яковлєва. 
        Я сама”.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.30, 22.20 Без цензури.
09.55 Книга.ua.
10.15 Т/с “Маруся. Повернення”.
11.50, 20.55 Офiцiйна хронiка.
12.00, 13.00, 15.00, 18.20 
            Новини.
12.10, 19.05, 21.25 Дiловий свiт.
12.20 Право на захист.
12.40 Енергоблок.
12.45 Темний силует.
13.15 Х/ф “Операцiя 
        “Хольцауге”.
14.40 Вiкно в Америку.
15.15 Euronews.
15.25 Наука.
15.30 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Життя на рiвних.
16.00 Х/ф “Син полку”.
18.45 Свiт спорту.
18.55 Агро-News.
19.25 Сiльрада.
19.35 Концерт С. Ротару.
21.00 Пiдсумки дня.
21.35 221. Екстрений виклик.
22.50 Трiйка, Кено, 
        Секунда удачi.
23.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.25 Кiно в деталях.

канал “1+1”
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
        19.30, 23.45 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.30, 8.05, 
           9.10 “Снiданок з 1+1”.
07.25 М/ф “Бернард”.
10.00, 17.10 Т/с “Величне 
         столiття. Роксолана-2”.
11.35 Х/ф “1+1”.
13.50, 14.50 “Не бреши менi-3”.
15.55 “Простошоу з Юрiєм
          Горбуновим”.

16.45 “ТСН. Особливе”.
20.15, 21.20 Т/с “Свати-6”.
22.30 “Грошi”.
00.25 Т/с “Доярка з Хацапетiвки-2. 
        Виклик долi”.

Iнтер
05.30 Х/ф “Ванька”.
07.00, 7.30 Новини.
07.10, 7.35 “Ранок з “Iнтером”.
14.00 “Судовi справи”.
14.55 “Сiмейний суд”.
15.55 “Чекай на мене”.
17.45, 19.00 Т/с “Свати-3”.
18.00 Новини.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Таємницi 
        слiдства-12”.
22.25 Т/с “У зонi ризику”.
00.20 Х/ф “Миротворець”. (2).

ICTV
06.25, 7.35 Дiловi факти.
06.35 Т/с “Таксi”.
07.00 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Х/ф “Маска Зорро”.
12.05, 13.00 Х/ф “Скелелазка
        й останнiй iз 7-ї колиски”.
12.45 Факти. День.
14.30 Т/с “Нiчнi ластiвки”.
16.35 Т/с “Брат за брата”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Морськi дияволи-6.
      Смерч”.
22.10 Т/с “Прокурорська
          перевiрка”.
23.25 “Свобода слова”.

СТб
06.35, 16.00 “Усе буде добре!”
08.20, 18.20 “Неймовiрна 
         правда про зiрок”.
09.55 Х/ф “Сiм’я”.
11.50 “МайстерШеф-2”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
19.55 “Слiдство ведуть 
          екстрасенси”.
20.55 Т/с “Рiвняння любовi”.
22.25 “Детектор брехнi-3”.
23.35 “Битва екстрасенсiв”.
00.40 Т/с “Доктор Хаус”.

новий канал
06.05 Очевидець. Найбiльш 
         шокуюче.
06.45, 7.10, 7.40, 8.45 Пiдйом.
06.50, 19.15 Пiраньї.
07.30, 8.30, 19.00, 23.55
         Репортер.
09.00 Х/ф “Охоронець”.
11.30, 17.50 Т/с “Воронiни”.
13.25 М/с “Кiт-Пес”.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.45 Т/с “Кадетство”.
16.45 Т/с “Свiтлофор”.
19.35 Спортрепортер.
20.00 Т/с “Щоденник лiкаря 
       Зайцевої”.
21.00 Т/с “Кухня”.
22.00 Ревiзор-2.
00.25 Т/с “Щоденники 
         вампiра-3”. (2).

Трк «Україна»
06.00 Т/с “Дорожнiй патруль-2”.
07.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.20 Ранок з Україною.
09.20, 13.50, 17.20 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Волошки”.
15.20 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Нерiвний шлюб”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Лягавий”.
20.50 Т/с “Профiль убивцi”.
22.50 Х/ф “Велика гра”. (2). 

к1
07.00 М/ф.
10.00 Х/ф “Ми одружимось. 
       У крайньому випадку,
       зiдзвонимось!”
11.30 Х/ф “Мишаче полювання”.
13.15 “Пороблено в Українi”.
14.40, 18.00 “Звана вечеря”.
15.30 “КВН”.
19.00 “Шопiнг-монстри”.
20.00 “Лямур Тужур”.
21.00 “Розсмiши комiка”.
21.50 Х/ф “Ефект метелика”. (2).
23.50 Х/ф “Ефект 
           метелика-2”. (2).

нТн
06.00 “Легенди карного розшуку”.

06.30 Х/ф “Сiрi вовки”.
08.20 “Агенти впливу”.
09.00 “Православнi святi”.
09.55 Т/с “Павутиння-6”.
13.45 Т/с “Бригада”.
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 “Бранцi небес”. (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 Знайомство з батьками.
13.25 Т/с “Моя прекрасна няня”.
14.40 Дайош молодьож!
15.40 Вайфайтери.
16.10 Т/с “Чемпiонки”.
17.10 Досвiдос-2.
17.45, 22.25 Чортiвня щодня.
18.10 Вiталька.
18.55 БарДак.
19.30 Богиня. Нова колекцiя.
19.55 Дайош молодьож!
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, 9.15 Телеканал
            “Доброго ранку!”
09.25 “Контрольна закупiвля”.
09.55 “Жити здорово!”
10.55 “Модний вирок”.
12.15 “Час обiдати!”
13.00 “Доброго здоров’ячка!” 
       з Г. Малаховим.
14.00 Iншi новини.

14.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
15.15 Т/с “Торговий центр”.
16.10 “Поки що не пiзно”.
17.00 “Я подаю на розлучення”.
18.40 “Давай одружимося!”
19.55 “Хай говорять”.
21.00 “Час”.
21.30 Т/с “Журов”.
23.30 “Вечiрнiй Ургант”.

інТб
07.00, 7.45, 8.45, 16.00 
          Мультсалон.
07.15, 08.15 Новини, новини
   з павутини, гороскоп, 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, гороскоп, 
     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, 
   гороскоп, 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
08.20 Х/ф “Васьок Трубачов
         i його товаришi”.
09.40 Х/ф “Сiдай поряд, Мишко!”
11.00, 17.15 Т/с “Олександрiвський
       сад”.
12.50 Х/ф “Строгови”.
14.10 Х/ф “Ще люблю,
         ще сподiваюся”.
15.35 Х/ф “Серця чотирьох”.
19.15 Х/ф “Фортеця на колесах”.
20.40 Х/ф “Зберегти мiсто”.
22.25 Х/ф “Фанат”.
23.55 Х/ф “Переступаючи межу”.

УТ-1
06.00 “Доброго ранку, 
        Україно!”
06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.10, 7.05 Спорт.
06.20 Рецепти здоров’я.
07.20 Ера будiвництва.
07.30 Гiсть студiї.
07.45 Кiножурнал 
        “Хочу все знати”.
08.15 Д/ф “Б. Токарєв. 
       Таємниця двох капiтанiв”.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.25 Шеф-кухар країни.
10.15 Т/с “Маруся. 
        Повернення”.
11.00, 18.55 Пiдсумкова 
   прес-конференцiя 
   прем’єр-мiнiстра України
   М. Азарова з 
    українськими ЗМI.
13.00, 15.00, 18.20 Новини.
13.15 Хай щастить.
13.45 Х/ф “Шукай вiтру”.
15.15 Euronews.
15.20 Наука.
15.25 Дiловий свiт. 
       Агросектор.
15.30 Х/ф “Мiськi подробицi”.
18.35, 21.20 Дiловий свiт.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.25 “Адреналiн”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.25 Х/ф “Ланцюг”.

канал “1+1”
06.05, 7.00, 8.00, 9.00, 
          19.30 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.30, 8.05, 
      9.10 “Снiданок з 1+1”.
07.25 М/ф “Бернард”.
10.00, 17.10 Т/с “Величне
      столiття. Роксолана-2”.
11.50 Т/с “Найкращий 
       друг сiм’ї”.
12.50 Т/с “Доярка 
  з Хацапетiвки-2. Виклик долi”.
13.50, 14.50 “Не бреши менi-3”.
15.55 “Простошоу з Юрiєм 
          Горбуновим”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
20.15, 21.20 Т/с “Свати-6”.
22.30 “Мiняю жiнку-7”.

Iнтер
05.30 Т/с “Об’єкт №11”.

07.00, 7.30, 8.00, 8.30,
     9.00, 12.00, 18.00 Новини.
07.10, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок 
        з “Iнтером”.
09.10 Т/с “Захист свiдкiв”.
13.00 Д/с “Слiдство вели...” 
      з Л. Каневським”.
14.00 “Судовi справи”.
14.55 “Сiмейний суд”.
15.50 Т/с “Анна”.
17.45, 19.00 Т/с “Свати-3”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Таємницi 
       слiдства-12”.
22.25 Т/с “У зонi ризику”.
00.20 Х/ф “Герой-одинак”.

ICTV
06.30, 7.35 Дiловi факти.
06.40 Т/с “Таксi”.
07.05 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Екстрений виклик.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
        новини.
10.10, 16.40 Т/с “Брат за
       брата”.
12.30, 13.00 Анекдоти 
        по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.10, 22.10 Т/с “Прокурорська
        перевiрка”.
14.20, 20.10 Т/с “Морськi
        дияволи-6. Смерч”.
18.45 Факти. Вечiр.
00.45 Провокатор.

СТб
05.50, 16.00 “Усе буде добре!”
07.35, 18.20 “Неймовiрна 
      правда про зiрок”.
09.00 “Зоряне життя”.
09.55 Х/ф “Повернення 
       блудного тата”.
11.50 “МайстерШеф-2”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
20.00 “Слiдство ведуть 
       екстрасенси”.
20.55 Т/с “Рiвняння любовi”.
22.25 “Кохана,
           ми вбиваємо дiтей”.
00.20 Т/с “Доктор Хаус”.

новий канал
06.05 Очевидець. 
         Найбiльш шокуюче.

06.45, 7.10, 7.40, 8.45 Пiдйом.
06.50, 19.15 Пiраньї.
07.30, 8.30, 19.00 Репортер.
09.00, 20.00 Т/с “Щоденник
          лiкаря Зайцевої”.
10.00, 15.45 Т/с “Кадетство”.
11.00, 17.50 Т/с “Воронiни”.
13.25 М/с “Кiт-Пес”.
14.50 Т/с “Друзi”.
16.45, 23.05 Т/с “Свiтлофор”.
19.35 Спортрепортер.
21.00 Т/с “Кухня”.
00.35 Т/с “Щоденники
         вампiра-3”. (2).

Трк «Україна»
06.00 Т/с “Дорожнiй
         патруль-2”.
07.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.20 Ранок з Україною.
09.20, 13.00, 17.20 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Лягавий”.
12.00 “Хай говорять”.
14.35 Т/с “Подружжя”.
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Нерiвний шлюб”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Лягавий”.
20.50 Т/с “Профiль убивцi”.
21.50 Т/с “Подружжя”.
23.50 Т/с “Грiмм”. (2).
00.45 Х/ф “Велика гра”. (2).

к1
07.00 М/ф.
09.30, 21.50 “Три сестри”.
10.30, 23.40 Х/ф “Бум-2”.
12.20 “Добрий вечiр, тварини”.
13.20, 17.00 “Дiм, 
         на заздрiсть усiм”.
14.15, 19.00 “Шопiнг-монстри”.
15.10, 18.00 “Звана вечеря”.
16.10 “Орел i решка”.
20.00 “Розсмiши комiка”.
21.00 “Велика рiзниця”.
23.10 “ШоуМонроу”.

нТн
06.55 Х/ф “Московська спека”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 “Медичнi таємницi”.
10.25 Т/с “Мiй особистий 
        ворог”.

12.40 Т/с “Бандитський
          Петербург-8”.
14.35, 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 “600 кг золота”. (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.
13.25 Т/с “Моя прекрасна
         няня”.
14.40, 19.55 Дайош молодьож!
15.40 Вайфайтери.
16.10 Т/с “Чемпiонки”.
17.10 Досвiдос-2.
17.45, 22.25 Чортiвня щодня.
18.10 Вiталька.
18.55 БарДак.
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, 9.15 Телеканал “Доброго 
ранку!”
09.25 “Контрольна закупiвля”.
09.55 “Жити здорово!”
10.55 “Модний вирок”.
12.15 “Час обiдати!”
13.00 “Доброго здоров’ячка!” з 
Г. Малаховим.
14.00 Iншi новини.
14.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
15.15 Т/с “Торговий центр”.
16.10 “Поки що не пiзно”.

17.00 “Я подаю на розлучення”.
18.40 “Давай одружимося!”
19.55 “Хай говорять”.
21.00 “Час”.
21.30 Т/с “Журов”.
23.30 “Вечiрнiй Ургант”.

інТб
07.00, 7.45, 8.45 Мультсалон.
07.15, 08.15 Новини, новини 
   з павутини, гороскоп,
      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, гороскоп, 
    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, 
    гороскоп, 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
08.00 Х/ф “Дитинство Тьоми”.
10.50, 16.55 
    Т/с “Олександрiвський сад”.
12.40 Х/ф “Строгови”.
13.55 Х/ф “Зiрка чарiвного
         щастя”.
17.55 Т/с “Загибель iмперiї”.
18.55 Х/ф “Ескадрон гусарiв 
летючих”.
21.50 Х/ф “Фортеця на 
         колесах”.
23.15 Х/ф “Чаттахуччi”.
00.55 Х/ф “Ще люблю, 
          ще сподiваюся”.

вівТорок, 19 березня
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06.00 “Доброго ранку, 
         Україно!”
06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.10, 7.05 Спорт.
06.20 Рецепти здоров’я.
07.20 Гiгабайт.
07.30 Гiсть студiї.
07.45 Кiножурнал 
        “Хочу все знати”.
08.15 Д/ф “О. Сафонова.
          У пошуках кохання”.
09.05, 21.00 Пiдсумки дня.
09.25 Уряд на зв’язку
          з громадянами.
10.15 Т/с “Маруся. Повернення”.
11.55, 20.55 Офiцiйна хронiка.
12.00, 13.00, 15.00, 18.20 
       Новини.
12.10, 18.55, 21.25 Дiловий
         свiт.
12.15 Крок до зiрок.
13.15 “Таємницi успiху” 
       з Н. Городенською.
13.50 Х/ф “Остання крадiжка”.
15.15 Euronews.
15.25 Наука.
15.30 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Х/ф “Василь Буслаєв”.
17.00 Х/ф “Стрiли Робiн Гуда”.
18.45 Свiт спорту.
19.10 Про головне.
19.45 Театральнi сезони.
20.50 Мегалот.
21.35 221. Екстрений виклик.
22.20 Концерт “Озветься
          в музицi душа”.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.25 Х/ф “Ланцюг”.

Канал “1+1”
06.05, 7.00, 8.00, 9.00, 
        19.30, 23.45 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.30, 8.05, 
       9.10 “Снiданок з 1+1”.
07.25 М/ф “Бернард”.
10.00, 17.10 Т/с “Величне
        столiття. Роксолана-2”.
11.50 Т/с “Найкращий 
       друг сiм’ї”.
12.50 Т/с “Доярка з Хацапетiвки-2.
      Виклик долi”.
13.50, 14.50 “Не бреши менi-3”.
15.55 “Простошоу з Юрiєм 
         Горбуновим”.
16.45 “ТСН. Особливе”.

20.15, 21.20 Т/с “Свати-6”.
22.30 “Українськi сенсацiї”.

Iнтер
05.30 Т/с “Об’єкт №11”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30,
      9.00, 12.00, 18.00 Новини.
07.10, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок
       з “Iнтером”.
09.10 Т/с “Захист свiдкiв”.
13.00 Д/с “Слiдство вели...”
           з Л. Каневським”.
13.55 “Судовi справи”.
14.50 “Сiмейний суд”.
15.50 Т/с “Анна”.
17.45, 19.00 Т/с “Свати-3”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Таємницi
          слiдства-12”.
22.25 Т/с “У зонi ризику”.
00.20 Х/ф “Пiд прикриттям”. (3).

ICTV
06.20, 7.35 Дiловi факти.
06.30 Т/с “Таксi”.
06.55 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Нетаємнi файли.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi
         новини.
10.10, 16.40 Т/с “Брат 
          за брата”.
12.30, 13.00 Анекдоти
         по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.10, 22.10 Т/с “Прокурорська
       перевiрка”.
14.20, 20.10 Т/с “Морськi
         дияволи-6. Смерч”.
18.45 Факти. Вечiр.
00.45 Кримiнальний облом.

сТб
06.10, 16.00 “Усе буде добре!”
07.55, 18.20 “Неймовiрна прав-
да про зiрок”.
09.20 “Зоряне життя”.
10.10 “Кохана, 
        ми вбиваємо дiтей”.
12.05 “МайстерШеф-2”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
20.00 “Слiдство ведуть екстра-
сенси”.
20.55 Т/с “Рiвняння любовi”.
22.25 “Хата на тата”.
00.10 Т/с “Доктор Хаус”.

новий канал
06.05 Очевидець. Найбiльш
        шокуюче.
06.45, 7.10, 7.40, 8.45 Пiдйом.
06.50, 19.15 Пiраньї.
07.30, 8.30, 19.00 Репортер.
09.00, 20.00 Т/с “Щоденник
         лiкаря Зайцевої”.
10.00, 15.45 Т/с “Кадетство”.
11.00, 17.50 Т/с “Воронiни”.
13.25 М/с “Кiт-Пес”.
14.50 Т/с “Друзi”.
16.45, 23.05 Т/с “Свiтлофор”.
19.35 Спортрепортер.
21.00 Т/с “Кухня”.
00.35 Т/с “Щоденники
         вампiра-3”. (2).

ТрК «Україна»
06.00 Т/с “Дорожнiй патруль-2”.
07.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.20 Ранок з Україною.
09.20, 13.00, 17.20 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Лягавий”.
12.00 “Хай говорять”.
14.35 Т/с “Подружжя”.
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Нерiвний шлюб”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Лягавий”.
21.00 Т/с “Профiль убивцi”.
21.50 Т/с “Подружжя”.
23.50 Т/с “Грiмм”. (2).
00.45 Х/ф “Перевага 
        Борна”. (2). 

К1
07.00 М/ф.
09.30, 21.50 “Три сестри”.
10.30, 23.40 Х/ф “Ангус, стрiнги 
та французькi цiлунки”.
12.20 “Добрий вечiр, тварини”.
13.20, 17.00 “Дiм,
      на заздрiсть усiм”.
14.15, 19.00 “Шопiнг-монстри”.
15.10, 18.00 “Звана вечеря”.
16.10 “Орел i решка”.
20.00 “Велика рiзниця”.
23.10 “ШоуМонроу”.

нТн
06.00 Х/ф “Вiйна”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.

09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 “Медичнi таємницi”.
10.25 Т/с “Мiй особистий во-
рог”.
12.40 Т/с “Бандитський 
Петербург-8”.
14.35, 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 “Деннi ─ цепний пес”. (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 “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.
13.25 Т/с “Моя прекрасна 
       няня”.
14.40, 19.55 Дайош молодьож!
16.10 Т/с “Ранетки”.
17.10 Досвiдос-2.
17.45, 22.25 Чортiвня щодня.
18.10 Вiталька.
18.55 БарДак.
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, 9.15 Телеканал
      “Доброго ранку!”
09.25 “Контрольна закупiвля”.
09.55 “Жити здорово!”
10.55 “Модний вирок”.
12.15 “Час обiдати!”
13.00 “Доброго здоров’ячка!” 
     з Г. Малаховим.
14.00 Iншi новини.
14.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
15.15 Т/с “Торговий центр”.
16.10 “Поки що не пiзно”.

17.00 “Я подаю на розлучення”.
18.40 “Давай одружимося!”
19.55 “Хай говорять”.
21.00 “Час”.
21.30 Т/с “Журов”.
23.30 “Вечiрнiй Ургант”.

ІнТб
07.00, 7.45, 8.45, 16.00 
        Мультсалон.
07.15, 8.15 Новини, новини з 
   павутини, гороскоп, 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, гороскоп, 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 Арт-Терія.
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,
   гороскоп, 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
08.10 Х/ф “Сiдай поряд, 
         Мишко!”
09.30 Х/ф “Золотi роги”.
10.45 Т/с “Олександрiвський
          сад”.
11.40, 17.00 Т/с “Загибель
        iмперiї”.
12.35 Х/ф “Строгови”.
13.50 Х/ф “Бiлий ворон”.
15.30 Х/ф “Скаженi грошi”.
19.00 Х/ф “У вогнi
        броду немає”.
20.40 Х/ф “Фанат”.
22.10 Х/ф “Скажений автобус”.
00.05 Х/ф “Капоте”.

УТ-1
06.00 “Доброго ранку, 
          Україно!”
06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.10, 7.05 Спорт.
06.20 Рецепти здоров’я.
07.20 Ера будiвництва.
07.30 Гiсть студiї.
07.45 Кiножурнал
          “Хочу все знати”.
08.15 Д/ф “В. Матецький. 
        Було та минуло”.
9.05, 21.00 Пiдсумки дня.
9.30 Свiтло.
9.55, 19.05 Про головне.
10.15 Т/с “Маруся. 
       Повернення”.
11.55, 13.15, 20.55 
     Офiцiйна хронiка.
12.00, 13.00, 15.00, 18.20 
    Новини.
12.10 Здоров’я.
13.10, 18.50, 21.15 
    Дiловий свiт.
13.30 Х/ф “Слiдством 
         встановлено”.
15.15 Euronews.
15.30 Наука.
15.40 Дiловий свiт. 
          Агросектор.
15.55 Х/ф “Так i буде”.
18.45 Свiт спорту.
19.30 Концерт дуету “Свiтязь”.
20.20 Досвiд.
22.45 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.25 Х/ф “Ланцюг”.

Канал “1+1”
06.05, 7.00, 8.00, 9.00, 
         19.30 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.30, 8.05,
     9.10 “Снiданок з 1+1”.
07.25 М/ф “Бернард”.
10.00, 17.10 Т/с “Величне
      столiття. Роксолана-2”.
11.50 Т/с “Найкращий 
     друг сiм’ї”.
12.50 Т/с “Доярка 
  з Хацапетiвки-2. Виклик долi”.
13.50, 14.50 “Не бреши 
      менi-3”.
15.55 “Простошоу з Юрiєм 
      Горбуновим”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
20.15 Т/с “Свати-6”.
21.20, 22.20 “Свати 
          за кадром”.

23.20 “Моя хата скраю”.

Iнтер
05.30 Т/с “Об’єкт №11”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
   9.00, 12.00, 18.00 Новини.
07.10, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок
       з “Iнтером”.
09.10 Т/с “Захист свiдкiв”.
13.00 Д/с “Слiдство вели...” 
        з Л. Каневським”.
13.55 “Судовi справи”.
14.50 “Сiмейний суд”.
15.50 Т/с “Анна”.
17.45, 19.00 Т/с “Свати-3”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Таємницi
        слiдства-12”.
22.25 Т/с “У зонi ризику”.
00.20 Х/ф “Санта 
        на продаж”. (2).

ICTV
06.25, 7.35 Дiловi факти.
06.35 Т/с “Таксi”.
07.00 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
       новини.
10.10 Т/с “Брат за брата”.
12.30 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00, 22.10 Т/с “Прокурорська
        перевiрка”.
14.10, 20.10 Т/с “Морськi 
        дияволи-6. Смерч”.
16.25 Т/с “Убивча сила”.
18.45 Факти. Вечiр.
00.50 Нетаємнi файли.

сТб
06.10, 16.00 “Усе буде добре!”
08.00, 18.20 “Неймовiрна
        правда про зiрок”.
09.20 “Зоряне життя”.
10.15 Х/ф “Сукня вiд кутюр”.
12.00 “МайстерШеф-2”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
20.00 “Слiдство ведуть 
           екстрасенси”.
20.55 Т/с “Рiвняння любовi”.
22.25 “Кулiнарна династiя”.
00.10 Т/с “Доктор Хаус”.

новий канал

06.05 Очевидець. 
     Найбiльш шокуюче.
06.45, 7.10, 7.40, 8.45 Пiдйом.
06.50, 19.15 Пiраньї.
07.30, 8.30, 19.00 Репортер.
09.00, 20.00 Т/с “Щоденник
       лiкаря Зайцевої”.
10.00, 15.45 Т/с “Кадетство”.
11.00, 17.50 Т/с “Воронiни”.
13.25 М/с “Кiт-Пес”.
14.50 Т/с “Друзi”.
16.45, 23.05 Т/с “Свiтлофор”.
19.35 Спортрепортер.
21.00 Т/с “Кухня”.
00.35 Т/с “Щоденники
        вампiра-3”. (2).

ТрК «Україна»
06.00 Т/с “Дорожнiй
          патруль-2”.
07.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.20 Ранок з Україною.
09.20, 13.00, 17.20 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Лягавий”.
11.00 Т/с “Профiль убивцi”.
12.00 “Хай говорять”.
14.35 Т/с “Подружжя”.
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Нерiвний шлюб”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Лягавий”.
21.00 Т/с “Профiль убивцi”.
21.50 Т/с “Подружжя”.
23.50 Т/с “Грiмм”. (2). 

К1
07.00 М/ф.
09.40, 21.50 “Три сестри”.
10.40, 23.40 Х/ф
          “Поцiлуночок”.
12.20 “Добрий вечiр, 
       тварини”.
13.20, 17.00 “Дiм, 
        на заздрiсть усiм”.
14.15, 19.00 “Шопiнг-
          монстри”.
15.10, 18.00 “Звана вечеря”.
16.10 “Орел i решка”.
20.00 “Велика рiзниця”.
21.00 “Розсмiши комiка”.
23.10 “ШоуМонроу”.

нТн
05.50 Х/ф “Вiйна”.

08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 “Медичнi таємницi”.
10.25 Т/с “Велике зло
       та дрiбнi капостi”.
12.35 Т/с “Бандитський
         Петербург-8”.
14.30, 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 “Напролом”. (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 “Ранетки”.
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.
13.25 Т/с “Моя прекрасна 
       няня”.
14.40, 19.55 Дайош молодьож!
16.10 Т/с “Ранетки”.
17.10 Досвiдос-2.
17.45, 22.25 Чортiвня щодня.
18.10 Вiталька.
18.55 БарДак.
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, 9.15 Телеканал 
        “Доброго ранку!”
09.25 “Контрольна закупiвля”.
09.55 “Жити здорово!”
10.55 “Модний вирок”.
12.15 “Час обiдати!”
13.00 “Доброго здоров’ячка!”
          з Г. Малаховим.

14.00 Iншi новини.
14.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
15.15 Т/с “Торговий центр”.
16.10 “Поки що не пiзно”.
17.00 “Я подаю на розлучення”.
18.40 “Давай одружимося!”
19.55 “Хай говорять”.
21.00 “Час”.
21.30 Т/с “Журов”.
23.30 “Вечiрнiй Ургант”.

ІнТб
07.00, 7.45, 8.45. Мультсалон.
07.15, 8.15 Новини, новини з
 павутини, гороскоп, хронограф.
09.00 Спільна правда.
10.00 Новини, новини з
 павутини, гороскоп, 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,
     гороскоп, 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
07.35 Х/ф “Золотi роги”.
08.50 Х/ф “Увага, черепаха!”
10.15, 17.00 Т/с
         “Загибель iмперiї”.
12.05 Х/ф “Сiль землi”.
13.15 Х/ф “Калина червона”.
15.05 Х/ф “Дежа вю”.
19.00 Х/ф 
     “Надбання республiки”.
21.30 Х/ф “У вогнi броду 
немає”.
23.10 Х/ф “Впритул”.

чеТвер, 21 березня
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Вдячність ●

Сторінки історії ●

Єфрем ГАСАЙ, 
член Всеукраїнської 
спілки краєзнавців.

Лихоліття мину-
лих подій з різних 
причин покликало 
багатьох їх учас-
ників далеко за 
межі рідного 
краю. Десятиліт-
тями про їхню долю не бу-
ло жодних відомостей. Ли-
ше тепер, в роки незалеж-
ності, ми збираємо листи-
зерна про своїх земляків, 
повертаємо забуті та неві-
домі імена, які нині по-
новому вписуються в істо-
рію рідного краю, які гідні 
того, щоб їх пам’ятали.

Сільську родину Гриця Копа-
чівського в селі Красівка одно-
сельці знали як безземельну. 
Хлібороби працювали у наймах, 
збирали врожай з подільського 
чорнозему на чужих нивах. До-
помогали їм сини та дочки. Си-
ни мали б орати, сіяти і радіти 
вирощеному врожаю, та, на 
жаль, у Копачівських свого по-
ля не було. Та батьки могли по-
хвалитися дітьми, особливо си-
нами Василем та Костянтином, 
які проявляли більший нахил до 
читання книжок, ніж до землі, 
тим більше, чужої. Тому батьки 
бачили своїх синів у навчанні.

Та нелегко було хліборобам 
вивести своїх синів у люди. 
Брак коштів, домашні нестатки 
змусили молодих галичан шу-
кати шляхи кращої долі у незві-
даних світах. Та на їх життєвих 
шляхах були тернисті перешко-
ди. Василеві юнацькі роки були 
пов’язані з перебуванням у ав-
стрійській армії під час Першої 
світової війни. Та пощастило 
втекти, повернутись до батьків-
ської оселі, в Тернополі здобув 
гімназійну освіту. Мріяв про 
медичну, та коштів на вищу 
освіту у Копачівських не було. 
Але була надія на заробітки.

У 1920 році в Тернополі нова 
радянська влада в особі голови 
ревкому виступає з більшо-

вицькими гаслами про 
безкоштовне навчання 
за Збручем. І “зачарова-
ний Сходом”, Василь по-
дався в еміграцію до 
СРСР. Він відступав ра-
зом з частинами Черво-
ної армії на схід перед 
поверненням польських 
окупаційних військ. Та на 
радянській території мо-

лодого галичанина мобілізува-
ли в Червону армію, де він про-
довжував військову службу до 
1923 року.

Син Костянтин в час 
національно-визвольної бороть-
би за українську державність і 
незалежність добровільно попо-
внив ряди армії УНР, перебував 
у петлюрівському з’єднанні. Йо-
го не оминув червоноармій-
ський полон. Звідти пощастило 
втекти та повернутися на Ві-
тчизну. В мирний час у Красівці, 
окупованій поляками, колишній 
український військовий проявив 
себе в культурно-
просвітницькому товаристві 
“Просвіта”, аматорських гуртках 
та інших громадських організа-
ціях. Але, переслідуваний оку-
паційною владою, український 
патріот залишив рідне село та 
подався шукати заробітків у за-
океанській країні.

Василеві вороття з радян-
ської сторони, з-за Збруча, до 
батьківської оселі не було. Чер-
воноармієць Василь Копачів-
ський жодної звістки про себе 
не подав рідним, які вважали, 
що він зник безвісти десь на 
Сході. А він і не хотів повідо-
мляти про себе, адже знав про 
цензуру, переслідування окупа-
ційною владою родин, з яких 
хтось перебував у більшовиць-
кій державі.

Під час українізації в радян-
ській республіці Василеві усміх-
нулася доля. Здійснилась його 
мрія про безкоштовне навчан-
ня. І колишнього тернопіль-
ського гімназиста у Сімферо-
полі зарахували студентом 
Кримського медичного інститу-
ту. Згодом створив сім’ю, а в 
Запорізькій області 19 квітня 

1930 року у подружжя Копачів-
ських з’явився на світ син Ро-
ман. Здається, було чим похва-
литися, та він не наважився 
написати до рідної Красівки 
правду про життя в “країні Рад”. 
На це були різні причини.

З 1929 року в час згортання 
українізації над усіма вихідця-
ми з України на теренах УРСР 
починають нависати лиховісні 
хмари недовіри та пересліду-
вань. Та й не всі люди у Красів-
ці, мабуть, повірили б, що Ва-
силь Копачівський одним із 
перших з односельців безко-
штовно у 1936 році закінчив ви-
щий медичний заклад з дипло-
мом радянського лікаря. Мав 
можливість працювати в Украї-
ні, однак був розчарований 
суспільно-політичним станови-
щем в країні “робітників і се-
лян”. Хліборобський син був 
свідком наслідків примусової 
колективізації, голодомору, де-
портацій, політичних переслі-
дувань та судових процесів. 
Дипломований лікар мріяв ста-
ти на стежку охорони здоров’я, 
але усвідомлював — і над ним 
можуть нависнути чорні хмари 
недовіри чи, можливо, арешту. 
Уже тоді сім’я Копачівських ви-
рішила змінити місце прожи-
вання якомога далі від України. 
Галичанин попросив спрямува-
ти його в Казахстан. Василь 
розумів, що лікар потрібен усю-
ди. У Караганді отримав спря-
мування на шахту ім. Кірова.  
Почав працювати, йшов до лю-
дей з відкритим серцем, нама-
гався усім допомогти, вселити 
надію на одужання та продо-
вження життя, сумлінно дотри-
муючись клятви Гіппократа. 
Віддалений від отчого краю лі-
кар Василь Копачівський і на 
чужині зміг здобути авторитет і 
повагу серед місцевих жителів. 
Здається, в Караганді вирувало 
інше життя, але зміна місця 
проживання та сумлінна праця 
не врятували від чекістського 
“невсипущого ока”. Василь не 
знав, що над ним вже навис ка-
ральний меч, безжальна маши-
на репресій не визнавала ви-

нятків, не враховувала жодних 
заслуг, а вимагала чергових 
жертв.

З дня в день зростав авто-
ритет прибулого у Казахстан 
хірурга з України, він допома-
гав кожному, хто цього потре-
бував, не дивлячись на похо-
дження людини, національність, 
політичні погляди, проявляючи 
самовідданість, повагу та ду-
шевну теплоту. Але з України 
долинали невтішні новини, 
адже в горезвісному 1937 році 
активізувалися політичні пере-
слідування та судові процеси.

Напередодні першого верес-
ня, початку шкільного року, 
сім’я Копачівських мала приєм-
ні клопоти і турботи, адже син 
Роман мав йти у перший клас. 
Тишу порушив дзвінок (до по-
мешкання лікаря часто дзвони-
ли та просили допомоги). Але 
цього разу дзвінок дзвонив 
безперервно, поки лікар, гото-
вий негайно прийти на допомо-
гу, не відчинив дверей. Зрозу-
мів: перед ним були чекісти. 
Вони взяли галичанина під вар-
ту і відконвоювали до “чорного 
ворона”. Невідомі протоколи 
слідства, заперечення проти 
пред’явлених звинувачень. Од-
не знав — жодних злочинів про-
ти радянської влаади не здій-
снював.

Майже 5 місяців перебував 
під вартою і, як задокументова-
но у кримінальній справі, “по-
становою трійки УНКВД в Кара-
гандинській області від 1 люто-
го 1938 року визнаний винним 
у здійснені злочину згідно зі 
статтею 58-1а Кримінального 
кодексу РСФСР і засуджений 
до вищої міри покарання — 
розстрілу”. Йому інкримінува-
лася контрреволюційна діяль-
ність. Майже сім місяців пере-
бував засуджений у камері 
смертників в очікуванні вико-
нання вироку. Людина гуманної 
професії, селянський син спо-
дівався на визнання його виро-
ку як помилки судової системи. 
Та 2 вересня 1938 року, через 
рік після арешту, куля з рук ен-
каведиста зупинила серце ліка-

ря, людини мирного покликан-
ня. У Караганді згасла зоря 
його долі.

Внучка репресованого лікаря 
Василя Копачівського Ніна Пар-
хоменко згадує: “Мій батько 
розповідав, як їм важко дове-
лося жити, коли арештували 
його батька Василя, як бідува-
ла сім’я. Всі цуралися їх, обхо-
дили стороною. Довший час у 
сім’ї зберігалося свідоцтво про 
смерть діда у 1946 році від хво-
роби… Трапилось так, що було 
втрачене свідоцтво про наро-
дження мого батька Романа. 
Потрібно було його поновити. 
Я поїхала в Україну, в Запорізь-
ку область. З управління Служ-
би безпеки відповідь надіслали 
в Карагандинську область. Ме-
ні також видали довідку, що дід 
Василь не помер своєю смер-
тю, а його розстріляли як “во-
рога народу” ще в 1938 році. 
Мій батько дуже розхвилював-
ся, оскільки лише у 68 років до-
відався, що діда стратили…”

Даремно чекали на його по-
вернення 25-річна дружина На-
талія Василівна та 8-річний син 
Роман. У жорстокий вирок вони 
роками не вірили. Лише через 
чверть віку, 29 березня 1963 ро-
ку, Василя Григоровича Копачів-
ського реабілітовано посмертно. 
Йому повернуто чесне ім’я і зня-
то ганебне тавро “ворога наро-
ду”. Це прізвище внесено у спи-
сок репресованих і реабілітова-
них осіб в Карагандинській об-
ласті, про що стало відомо ре-
дакції Тернопільської обласної 
книги “Реабілітовані історією”.

На запит про пошуки відо-
мостей про долю земляка або 
когось з його сім’ї редакція 
отримала відповідь, що у Кара-
ганді живе його внучка Ніна 
Пархоменко. Зав’язалось лис-
тування з Красівкою. Лише тоді 
вона дізналась, звідки був ро-
дом Василь Копачівський. Лис-
тування доповнило життєпис 
про красівчанина. Хай же слово 
рідною мовою палає незгаси-
мою свічкою та цвіте нев’янучою 
квіткою на його невідомій мо-
гилі на далекій чужині.

Розстріляна доля лікаря Копачівського

Галина ЮРСА –  
ТРР „Джерело”. 

Фото Надії САЛАБАЙ.

Нині село багате тоді, ко-
ли тут діють, хай невелич-
кі, промислові та сільсько-
господарські підприєм-
ства. Адже вони суттєво 
наповнюють сільську каз-
ну. Кожного підприємця 
життя зобов’язує дбати 
про прибуток, забезпечу-
вати людей роботою. І хоч 
у нашій країні на держав-
ному рівні ще немає зако-
нодавства щодо лояльнос-
ті до підприємців, які за-
ймаються благодійністю, 
проте кожен з них, осо-
бливо в селі, допомагає 
сільським установам, ор-
ганізаціям, окремим гро-
мадянам.

На території Баворівської 
сільської ради знаходиться ряд 
установ культосвітньої та духо-
вної сфери, якими опікуються 
місцеві підприємці. Один з них 
– директор ТОВ „Нове життя” 
Анатолій Бучинський. Це дуже 
скромна та порядна людина,  
що гідно виконує свою роботу і 
не любить похвали та величан-
ня. Але, як  справедливо заува-
жили  жителі Застав’є та Баво-
рова, у день його народження, 
який Анатолій Євгенович від-
значає 6 березня, гарні слова 
подяки сказати не гріх, і вони 
зайвими ніколи не будуть.

Відчуває місцевий дитячий 
садочок брак продуктів, треба 

щось тут полагодити, рекон-
струювати, надати транспорт, 
придбати щось з апаратури, 
наприклад, магнітофон, — звер-
таються до Анатолія Бучинсько-
го. І знають, що дітям він ніколи 
не відмовить. Церковні грома-
ди із Застав’є вдячні пану Ана-
толію за постійну підтримку, 
моляться за його здоров’я.

Гордість Баворова, його гід-
на  візитівка — дитячий зразко-
вий танцювальний колектив 
„Візерунок”. Як сказала його 
мистецький керівник Наталя 
Гевко, вона не уявляє  його іс-
нування без допомоги Анатолія 
Бучинського та інших підпри-
ємців, які забезпечують танцю-
ристів транспортом для виїздів, 
надають матеріальну підтрим-
ку. Школа так само має від 
сільськогосподарського під-
приємства „Нове життя”, яке 
очолює Анатолій Бучинський, 
суттєву підтримку.

Цього року зима 
запам’ятається великими сніга-
ми. І те, що до Баворова та 
Застав’є безперервно їздили 
маршрутки, немала заслуга й 
пана Анатолія. На релігійні свя-
та кожен отримує подарунки. А 
серця одиноких літніх  людей, 
інвалідів зігріті у ці дні увагою, 
добрим словом, грошовою чи 
іншою підтримкою від Анатолія 
Бучинського...

У свій день народження іме-
нинник особливо радів від щи-
рих вітань найменшеньких жи-
телів Баворова та Застав’є. Ви-
хованці місцевого садочка по-
дарували пану Анатолію вірші 

та пісні, присвятили  танець 
„Для іменинника”. А задушевне 
„Многая літа” підтримали усі 

батьки дітей, їхні бабусі та ді-
дусі, які прийшли привітати  
Анатолія Євгеновича та подяку-

вати за все добро, яке він з 
багатства своєї душі робить 
для дітей та села. 

Щедрість, що меж не знає

Директор ТОВ „Нове життя” Анатолій Бучинський,  
завідуюча Баворівським дитячим садочком Марія Алексевич (крайня справа),  

працівниця садочка Ольга Заблоцька та вихователька Любов Горват  
з маленькими жителями Баворова та Застав’є – вихованцями дитячого садочка.
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Вітаємо! ●Шкільний меридіан ●

Марія ДМИТРИШИН, 
заступник директора  

з навчально-виховної роботи, 
Ірена КРІСА,  

заступник директора з 
виховної роботи,  
Людмила КОЗАР,  

педагог-організатор 
Буцнівської ЗОШ І-ІІІ ст.

Міцний, твердий горішок
 знань,

І розколоти — непросте 
завдання.

Проте берися до науки
 без вагань

І знайдеш відповідь на кожне
 запитання.

Хто вміє добре працювати,
Кмітливим бути і книжки

 читати,
Той зможе цей горішок

 скуштувати,
Достатньо лиш собі сказати:
“Я хочу все на світі знати!”.

Такими повчальними слова-
ми 11 лютого у Буцнівській 
ЗОШ І-ІІІ ступенів вчителі по-
чаткових класів Оксана Бог-
данівна Дячук (класовод 1 
класу), Наталія Олексіївна 
Солопа (класовод 2 класу), 
Ганна Михайлівна Забояк 
(класовод 3 класу) і Оксана 
Ігорівна Крижанівська (кла-
совод 4 класу) розпочали 
святкову лінійку у рамках 
тижня початкових класів “Во-
лодар знань”.

З 11 по 15 лютого учні здійсни-
ли уявну подорож на кораблі 
“Фортуна” (назву запропонував 
учень 4 класу Арсеній Півторак) 
островами: “Рахівничок” (понеді-
лок), “Юннатик” (вівторок), “Про-
читайко” (середа), “Майстер Са-

моробко” (четвер), “Екознайко” 
(п’ятниця). Щоранку під звуки 
фанфар лінійку відкривав госпо-
дар певного острова і повідомляв 
про цікаві події, які будуть чекати 
на школярів.

На острові “Рахівничок” учні 1-3 

класів мали змогу проявити свою 
кмітливість у конкурсі юних мате-
матиків “Міцний горішок”, а учні 4 
класу — в інтелектуальному шоу 
“Найрозумніший математик”, які 
підготувала вчитель Оксана Ігорів-
на Крижанівська.

Цікаві досліди у 
лабораторії “Стихій 
води і повітря” 
школярі подивили-
ся наступного дня 
на острові “Юнна-
тик” (провела На-
талія Олексіївна 
Солопа). Пізна-
вальними були та-
кож презентації з 
мультимедійним 
супроводом і тес-
товими завдання-
ми “Пам’ятники 
тваринам”, “Ці ди-
вовижні, незвичай-
ні тварини” і “Най-
най-най… серед 
тварин України” 
(підготувала вчи-
тель Наталія Олек-
сіївна Солопа). Ці-
кавою була пре-
зентація проекту 
“Кримські гори”, з 
якою виступили 
учні 4 класу під ке-
рівництвом Оксани 

Ігорівни Крижанівської.
У середу молодші школярі від-

відали острів “Прочитайко”, де на 
учнів 1-2 класів чекало “Диво, спо-
внене краси” (вікторина казок), а 
на учнів 3-4 класів — презентація з 
мультимедійним супроводом 
“Книга — джерело знань” та пись-
мове бліц-опитування “Найуважні-
ший”. Окрасою острова стала ви-
ставка книжок на тему “Книга — 
наш друг”. Відвідини острова 
“Прочитайко” завершилися анке-
туванням учнів на тему “Роль кни-
ги в моєму житті”. Цю цікаву подо-
рож підготувала Ганна Михайлівна 
Забояк.

На острові “Майстер Самороб-
ко” учні стали учасниками 
майстер-класів. Майстер- клас зі 
створення пластилінових жабок 
для маленьких скульпторів 1 кла-
су провела Оксана Богданівна 
Дячук, з прикрашання хатинки 
узором-бігунцем для юних маля-
рів 2 класу — Наталія Олексіївна 
Солопа, з розробки обкладинки 
книжки для творчих дизайнерів-
третьокласників — Ганна Михай-
лівна Забояк, з техніки малюван-
ня “Казкової квітки Петриківки” 
для талановитих художників 4 
класу провела Оксана Ігорівна 
Крижанівська.

Останнім учні відвідали острів 
“Екознайко”. В рамках акції “До-
поможемо пташкам” Оксана Бог-
данівна Дячук з учнями 1 класу 
реалізувала практичний проект 
“Годівничка”. Наймолодші учас-
ники подорожі розвісили у шкіль-
ному саду годівнички з їжею для 
пернатих друзів. Конкурс цікавих 
загадок і запитань про птахів ви-
явив найкращого орнітолога се-
ред учнів 2-4 класів (підготувала 
Оксана Богданівна Дячук). “Істо-
рію чудернацьких картоплин” ре-
презентували учні 2 класу під ке-
рівництвом вчителя Наталії Олек-
сіївни Солопи (презентація в рам-
ках проекту “Від осені до осе-
ні…”).

Уявна подорож островами за-
вершилася урочистою лінійкою, 
на якій були підбиті підсумки і на-
городжені грамотами лауреати 
конкурсів. А переможцям ще й 
присвоєно титул “Володар знань”. 
“Володарями знань” стали: учні 1 
класу — Ростислав Жидик, Денис 
Брикайло, Ліля Середа, Юрій 
Трут; учні 2 класу — Діана Дуда, 
Владислав Табас, Аліна Хамула; 
учні 3 класу — Любомир Ярема, 
Андрій Гнатущенко, Анастасія Ки-
рилейза, Михайло Якубішин; учні 
4 класу — Ірина Забояк, Аліна Та-
бас, Арсеній Півторак. Вітаємо 
переможців! 

Хочу все знати!

Вчитель Буцнівської ЗОШ І-ІІІ ст. Оксана Богданівна Дячук  
з першокласниками під час проведення акції “Годівничка”.

Майже справжні хмаринки. Досліди під керівництвом педагога 
Наталії Олексіївни Солопи проводять учні Буцнівської ЗОШ І-ІІІ ст.  

Ірина Забояк, Ростислав Жидик, Денис Брикайло.

Переможці, лауреати, учасники та організатори  
тижня початкових класів Буцнівської ЗОШ І-ІІІ ст. “Володар знань”.

П е д а г о г і ч н и й  
колектив Мишковиць-
кої ЗОШ І-ІІІ ст. щиро 
вітає з днем народжен-
ня вчителя географії 
Петра Артемовича 
ВОЛИНЦЯ та вчителя 
фізики Віту Володи-
мирівну ТРИГУБИШИН.

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.

Дорогого сина, брата, онука, 
похресника Степана Романови-
ча ГУЛЮ з с. Товстолуг вітаємо 
з 25-річчям.

Бажаємо добра і довголіття,

У кожній справі хай щастить,

Вік щедрий, як калинове суцвіття,

У злагоді і радості прожить,

Хай доля буде, як волошка в житі,

Душа хай буде завжди молода,

Від сонця – золота, а від небес –

 блакиті,

Хай обминають горе і біда.

Хай матір Божа тебе охороняє,

В душі панують мир і доброта,

Ісус Христос здоров’я посилає

На многії і благії літа.

З найкращими побажаннями 
— батьки, бабуся, дідусь, 
брат Денис, хресна мама 

Ольга та вся родина.

Від щирого 
серця з днем  
народження віта-
ємо Дениса  
Д Е Й Н Е К У  
з Тернополя.

Хай життя твоє 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 — мама, тато, 
бабуся, дядько Руслан.

З днем народження щиро ві-
таю Христинку ВЕНЯРСЬКУ з 
Тернополя.

Незабутніх вражень, щасливих подій,

Здійснення задумів, втілення мрій!

Хай прекрасним цвітом шлях 

життя рясніє,

Здійснюються завжди заповітні мрії.

З повагою — Денис Дейнека.

Трудовий колектив Мишко-
вицької ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з 
днем народження сторожа  
Миколу Михайловича АРХІТКУ.

Хай радість поселиться у Вашому домі

І ліку не буде щасливим рокам,

Міцного здоров’я, удачі в усьому

Ми щиро сьогодні бажаємо Вам.

Колектив Шяхти-
нецької ЗОШ І-ІІ ст. 
ім. О. Г. Барвін-
ського щиро вітає 
з днем народжен-
ня заступника ди-
ректора з виховної 
роботи Оксану Сте-
панівну ГУЦАЛЮК та 
технічного працівника 
Галину Богданівну КОВАЛЬ.

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.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження депутата Ігровицької 
сільської ради Любов Яросла-
вівну БУРМАКУ.

Хай життя буде схоже на свято,

Доля щастя принесе багато,

Теплом зігріє і любов’ю

І подарує міцного здоров’я! 
З повагою — колектив 

Ігровицької сільської ради, 
члени виконкому, 

депутатський корпус.
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Другокласниці Софія Тучак  
та Софія Нецко уквітчали портрет Т. Г. Шевченка.

Ольга Родіонівна Кармазин та вчитель української мови  
і літератури Товстолузької ЗОШ І-ІІІ ст.  

Марія Кирилівна Пелехата (справа) під час уроку.

Марія ПЕЛЕХАТА, 
вчитель української мови  

і літератури комунального 
закладу Товстолузької  

ЗОШ І-ІІІ ст.

Навесні, коли тануть сніги
І на рясці засяє веселка,
Повні сили й живої снаги,
Ми вшановуємо Шевченка.

Цими словами розпочався 
урок позакласного читання 
“Сторінками “Кобзаря”  
у 2 класі Товстолузької ЗОШ 
І-ІІІ ст. Класний керівник 
Ольга Родіонівна Кармазин 
зазначила, що це – урок-
зустріч із творчістю поета, 
прозаїка, художника, генія 
української літератури  

Т. Г. Шевченка. Вчителька 
наголосила, що Шевченко 
став славою і гордістю укра-
їнського народу, заповітною 
думою, безсмертною  
піснею.

Другокласники згадали осно-
вні віхи дитинства малого Тараса 
Шевченка. Софія Тучак та Софія 
Нецко заквітчали портрет Тараса 
Григоровича вінком, який сплели 
своїми руками. Ольга Родіонівна 
ознайомила учнів із творами по-
ета. Нею була створена тематич-
на виставка. Учні із захопленням 
виконували завдання: розгадува-
ли кросворд, виконували роботу 
в парах “Знайди зайвий рядок”, у 
творі уміло розшукували, “з яко-
го вірша цей рядок”. Прослухав-

ши записи вірша “Світає…”, учні 
грали у гру “Що я чую, що я ба-
чу?”. Кульмінацією уроку було 
виразне читання творів Т.Г. Шев-
ченка із дивовижної книги “Коб-
зар”, виконання пісні “Уклін тобі, 
Тарасе”.

Підсумовуючи урок, Ольга Ро-
діонівна запитала учнів: “А що 
найбільше сподобалося на уро-
ці?”. Кожен учень за допомогою 
мікрофона висловлював свої вра-
ження про урок, про те, що 
запам’ятав, що сподобалося.

Домашнім завданням для дітей 
було розповісти своїм рідним про 
урок “Сторінками “Кобзаря”.

Директор Товстолузької школи 
Тарас Петрович Щербінін подяку-
вав вчительці та учням за цікавий 
і змістовний урок.

Сторінками “Кобзаря”

Класний керівник 2 класу Товстолузької ЗОШ І-ІІІ ст. Ольга Родіонівна Кармазин  
та учні (зліва направо) Олег Демидась, Арсен Саловський,  
Софія Нецко, Тарас Назарко, Софія Тучак, Роман Патриляк.

Продовження.
Початок на 1 стор.

Під час концерту у виконанні 
народного аматорського жіно-
чого вокального ансамблю “Ка-
лина” Тернопільського район-
ного будинку культури (мис-
тецький керівник Степан Боро-
дай, концертмейстер Ірина 
Черняк) прозвучала пісня “Не 
щебече соловейко” – твір, що 
охоплює усі жанрові ознаки 
української народної пісні.

Вірю, того дня Тарас Шев-
ченко з гордістю за молоде по-
коління дивився з портрета в 
глибині сцени на зворушливу 

грацію танцювальних номерів 
хореографічного колективу 
“Веселі нотки” БК с. Мишковичі 
(художній керівник – Тетяна 
Гонтарук), дитячого танцюваль-
ного гурту “Легка доріжка”  
БК с. Мишковичі (керівник – 
Соломія Сцібайло-Яра). Стру-
нами скрипки торкнувся сер-
дець учасників Шевченкового 
свята ансамбль скрипалів Ост-
рівської музичної школи (ху-
дожній керівник – Надія Фесь-
ків). Лунали пісні та вірші вели-
кого поета у професійному ви-
конанні соліста Тернопільсько-
го районного будинку культури 
Ігоря Вовчака, лауреата всеу-

країнських конкурсів і фестива-
лів, соліста Тернопільського 
районного будинку культури 
Василя Хлистуна, дуету Соломії 
Сцібайло-Ярої та Тетяни Гонта-
рук. Глибини душі усіх присут-
ніх торкнулося декламування 
уривка з поеми “Гайдамаки” – 
“Лебедин” читця клубу с. Сми-
ківці Мар’яни Оборської.   

Завершилося свято під аком-
панемент народного аматор-
ського духового оркестру  
“Доля” Тернопільського район-
ного будинку культури (худож-
ній керівник – заслужений пра-
цівник культури України  
Богдан Процак).

Актуальний Шевченко

Мишковицький сільський 
голова Борис Фарина на сцені 
будинку культури Мишкович 

виступив з вітальною  
промовою до учасників  
концерту “Великий син 

великого народу” з нагоди 
199-ої річниці від дня  

народження Т. Г. Шевченка.

На фото справа: заступник 
голови Тернопільської  

райдержадміністрації Неля 
Саржевська (крайня зліва)  

та заступник голови  
Тернопільської районної ради 
Роман Наконечний (справа), 

учасники народного  
аматорського хору 

 БК с. Настасів (художній 
керівник – Анатолій  

Мацейків, концертмейстер 
– Руслан Мищій) під час 

відзначення 199-ої річниці  
від дня народження Тараса  
Шевченка у Мишковичах.
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Валентина 
СЕМЕНЯК-
ШТАНГЕЙ, 

член Національної 
спілки письменників 

України.

Маленька дівчин-
ка побачила в се-
бе на долоньці 
н і ж н о -
кришталеву сні-
жинку і була дуже вражена 
її красою. Їй дуже захотіло-
ся поділитись своїм від-
криттям і, міцно затиснувши 
у своїй долоньці це перла-
мутрове сяйво, вона кину-
лася до сусідської Марійки. 
Серце дівчинки шалено за-
стукотіло в грудях від не-
сподіваного хвилювання, 
що враз її охопило. Адже 
крихітна Марійка такого 
сніжно-білого дива на цьо-
му світі ще не бачила! Двері 
відчинила Марійчина мама. 
І яким же великим було роз-
чарування маленької ді-
вчинки, коли вона почула, 
що Марійка тільки тиждень 
як народилася, вона постій-
но спить і ще не розплющує 
очі… Дівчинка розкрила до-
лоньку — сніжинки на ній 
вже не було.
 
Цю історію розповіла мені ві-

дома тернопільська журналістка 
Оксана Небесна. Власне, це во-
на була тією маленькою дівчин-
кою, яка захотіла поділитися не-
перевершеною красою довко-
лишнього світу із новонародже-
ним немовлям. А пригадалася 
вона мені тоді, коли я взяла до 
рук поетичну книжечку для дітей 
відомої у нашому краю поетеси 
Тамари Ткачук-Гнатович “Вірші 
про найкращі пори: від сніжинки 
— до комори”. 

Ця книжечка — не просто ціка-
ва мандрівка у загадковий світ 
природи, а ще й відкриття у ньо-
му самого себе, відчуття своєї 
цілісності із природою, із Абсо-
лютом, який все це створив. Бо 
сьогодні, на жаль, у стосунках 
“людина-природа” — велика про-
галина. Наші діти — пряме  від-
дзеркалення  наших думок, на-
ших дій, вчинків. Вони у всьому 
копіюють дорослих. А чи завжди 
вчинки та дії дорослих  у сучас-
ному суспільстві мають позитив-
ний результат та, зрештою, гар-
ний приклад для наслідування? 
“Сьогодні людяності в людях стає 
все менше, тому що людському 
життю бракує гармонії… Через 
свої егоїстичні бажання людина 
обкрадає матінку Землю, відби-
раючи в неї її багатства — нафту, 
газ, залізо тощо, сьогодні пору-
шений екологічний баланс. Тіль-
ки духовність може змінити лю-
дину, піднести її на вищий рі-
вень”. Автор слів — сучасний ін-
дійський святий Сатья Саї Баба. 

Невеличка за обсягом книжеч-
ка дуже актуальна за своїм зміс-
товним наповненням. Авторка  
просто і водночас влучно та 
ненав’язливо у поетично-
грайливій формі розповідає про 
повсякденні явища природи, на-
даючи їм важливого філософ-
ського підтексту та особливої 
значущості, приписуючи їм люд-
ських рис. І це дуже добре, адже 
дітям з їхньою багатою творчою 
уявою в такій формі легше сприй-
мати оточуючий світ, відтак лег-
ше усвідомити (як особистості) 
своє істинне призначення на 
Землі, а саме — любити світ і 
служити йому, повсякчас творячи 
добро. Тому й не дивно, що Та-
марина “зима” зовсім не люта, а 
ніжна і добра, ще й до всього во-
на в неї сміється. Щоб підсилити 
цю якість “характеру”, авторка 
влучно підбирає ніжно-пестливі 
слова, від яких в душі може  роз-
чинитися будь-який агресивний 
намір, навіть не народившись, 
чи, бодай, якась лиха недобра 
думка:  зимонька біленька, до-
линка, кожушок, санчата, буруль-
ка, вередулька, сніжок, стіжок, 

ріжок, міцненько, звірята, 
хлібчик, чобітки, сніжки, 
вершечок, квіточки, соба-
чата, краплинки, пір‘їнки, 
голочки, стежечки, чере-
шеньки, яблуньки, криль-
ця… На відміну від снігу, 
який падає, сніжок у Тама-
ри — бігає.

Книжечка Тамари — це 
своєрідна профілактика-
порятунок для сучасних ді-

тей від зчерствіння їхніх душ, які 
в силу технічного прогресу ми-
моволі стали заручниками 
комп’ютерної епохи. Про що, до 
речі, нещодавно написала Тама-
рина колега, поетеса Ганна На-
зарків (“Зимовий віршик”), коли 
помітила, що на сільській зимо-

вій вулиці нема дітей: 
“Я не можу зрозуміти —
І куди поділись діти?
Галя, Петрик і Кіндрат
Не біжать вже до санчат…
Всі сучасні Галі й Петі
“Зависають” в Інтернеті.
Хоч за вікнами зима,
Гратись часу в них нема”.
А от герой одного віршика ав-

торки Т. Ткачук-Гнатович (“В гос-
ті до сніжинки”) Сніг несподівано 
“ожив” і став скликати дітлахів у 
дивовижний спосіб: 

“Ковзани та сани
Зачекались вас.
Уставайте рано,
Бо радіти час”.
Впевнена, що та дитини, до рук 

якої потрапить ця книжечка, від-
разу після знайомства з нею, від-
дасть перевагу не комп’ютеру, а:

“Вмоститься в санки,
Щоб з горбка в долинку
Мчати залюбки”.
Знову ж таки, все залежить 

від дій дорослих та особисто 
батьків, які мають вчасно доне-
сти інформацію про це чудове 
нове книжкове видання, яке над-
рукувало тернопільське видав-
ництво “Терно-граф”. 

Цікавий образ Діда Мороза 
(“Новий рік”): він дуже “мобіль-
ний”, а щоб не впасти на дорозі, 
бо ж слизько, бере у підмогу ві-
тер, залишає свої речі в Зими. І 
все це лише задля того, аби 
швидко привітати людей з по-
чатком Нового року і побажати 
їм миру та щастя. Незвичність 
Діда Мороза в тому, що в своїх 
діях перевагу віддає духовному, 
а не матеріальному началу. Він 
вважає, що подарунки можуть 
зачекати. Подарунки — це вто-
ринне, а первинне — мир і щас-
тя, те, що людина шукає все 
життя і до чого завжди інтуїтив-
но тягнеться. Як важливо зараз 
донести цю мудру думку до ро-
зуму і сердець сучасних дітей, 
які, на жаль, здебільшого вихо-
вуються на заматеріалізованій 
та еротизованій рекламі, в якій 
нема “ні душі, ні серця”.

Дитяча поезія поетеси Тама-
ри вчить дітей найкращим за-
гальнолюдським цінностям: лю-
бові, доброті, чемності, слухня-
ності, працьовитості, змалечку 
виховує патріотичні почуття, 
прищеплює любов і повагу до 

українських традицій та звичаїв.
Багатьом природнім явищам 

авторка “приписує” риси, які 
властиві людським почуттям. І 
від цього книжечка тільки ви-
грає, бо відразу ніби “вбираєть-
ся” у містичну одіж. Від того все 
довкола оживає, збагачує твор-
чу уяву того, хто читає, розши-
рює свідомість і тоді у всьому, 
що тебе оточує, починаєш бачи-
ти Божественну присутність. То-
ді ніхто не наважиться образити 
не те, щоб якусь пташку чи тва-
ринку, а навіть…травинку чи 
квітку. 

Справді, Слово, пропущене 
через Серце, здатне творити 
дива. І коли хтось з батьків чита-
тиме цю книжечку своїй дитині, 
яка ще не вміє читати, то він (чи 
вона) обов’язково згадає своє 
власне дитинство і йому (чи їй) 
обов’язково захочеться  піти у 
двір і разом зі своєю малечею 
зліпити Снігову Бабу або ж по-
гратися у сніжки, посадити де-
рево разом з дитиною чи полити 
квітку. Що може бути краще від 
такого щирого і спорідненого 
спілкування? 

Після зими настає весна, і ві-
ршики ніби оживають, в них 
з’являється і пробуджується но-
ва якість: тепло, сонце, веселка, 
любов до всього сущого. Через 
поетичне сприйняття світу ра-
зом із авторкою садимо майбут-
нє дерево, “щоб гілки нам з 
ненькою звеселяли світ”. На 
сторінках книжечки у розділі 
“Весняний передзвін” оживає 
природа, все довкола вирує 
життєдайними соками, життя ви-
грає всіма барвами веселки. 
Пестливо-ніжна форма звертан-
ня тому така, бо такою є душа 
самої поетки. І від того “весня-
ний” розділ набуває рис особли-
вої радісної дитячості. Відбува-
ється повне злиття з природою, 
з’являється  гармонійне відчуття 
єдності з Космосом.

“Дощику щедресенький,
Пороси!
У земельку крапельок
Наноси!
Щоб трава і вітоньки
Ожили,
Засміялись квітоньки,
Розцвіли”.
Так у дитячих душах пробу-

джується відчуття єдності та ці-
лісності з рідним краєм, з ма-
ленькою батьківщиною, з ро-
дом.

Тішить розум і серце новизна 
образу зеленої трави (“Травич-
ка”). Авторка вчить читача поди-
витися на звичайну траву незви-
чайними очима. Виявляється 
стрункість її тому така особлива, 
що вона — травичка, “шабельку 
несе свою, ніби в справжньому 
бою. І радіє, зеленить, мріє з со-
нечком дружить!”.

Варто також відзначити не-
втомну працелюбність не менш 
талановитої художниці, яка ілю-
струвала книгу, Світлани Кости-
шин. Добре літнє сонечко в ка-
пелюшку (розділ “Літо-літечко”)  
та  сонечко під парасолькою 
(розділ “Синьоока щедра осінь”) 
— викликають радісну усмішку. 
Ці розділи насичені незабудка-
ми, червоними маками, череш-
невим цвітом, дзвониками, во-
лошками, ромашками, мальвами 
та жоржинами, матіолою. 

Головні герої книжки, а їх ба-
гато — сніг, дощик, сонце, зем-
ля, квіти, птахи, звірята, вітер, 
веселка, роса — “працюють” у 
злагодженому космічному ритмі. 
Через те ця книжечка нагадує 
зразок доброго намиста, де 
кожна намистинка несе в собі 
різдвяні почуття, весняну пест-
ливу ніжність, червневе літепло і 
вересневий спокій. “Найпростіші 
і світлі слова” — на останній сто-
рінці, це програмний віршик, 
особливий подарунок авторки і 
батькам, і дітям. Своєрідний 
урок, який допоможе збудувати 
“етичний фундамент” для вну-
трішньої культури дитини, яка 
щойно починає його для себе 
відкривати. 

“І в пуп’янках з веселкою 
поселяться джмелі…” 

Титульна сторінка поетичної 
книжки Тамари Ткачук-Гнатович 

“Вірші про найкращі пори: від 
сніжинки — до комори”.

Ольга МАШТАЛЯР, 
вчитель інформатики 

Острівської ЗОШ І-ІІІ ст.

Сучасність вимагає як від до-
рослих, так і від дітей щоден-
ної праці в мережі Інтернет. 
Всесвітня мережа Інтернет є 
цікавою й корисною, адже 
містить велику кількість ін-
формації. Тут можна дізна-
тись про найсвіжіші новини, 
найоригінальніші досліджен-
ня, побачити  найвіддаленіші 
куточки Землі та розмовляти 
в режимі реального часу.

Найактивнішим є спілкування в 
соціальних мережах, таких як “Од-
нокласники”, “Вконтакте”, 
“Facebook” і “Myspace”, Skype, 
Twitter, і т.д. Але, поряд з корисною 
інформацією, існують сайти, вміст 
інформації котрих виховують нега-
тив.

Саме тому в комунальному за-
кладі Острівській ЗОШ І-ІІІ ст. з 5 
лютого по 12 лютого 2013 року бу-
ло проведено ряд заходів щодо 
безпечного користування мере-
жею Інтернет.

На уроках інформатики 5 люто-

го 2013 року учні 9, 10 та 11 класів 
переглянули відеоролики про без-
печну роботу в мережі Інтернет, 
ознайомились із сайтом Онляндія. 
Проведена вікторина про захист 
роботи дітей в мережі Інтернет.

Відбулося шкільне методичне 
об’єднання вчителів, присвячене 
“Дню безпечного Інтернету”, на ко-
трій вчитель інформатики Ольга 
Михайлівна Машталяр виступила із 
доповіддю а вчителям роздано 
пам’ятки “Контроль за дітьми в Ін-
тернеті”.

Учнями створено презентації та 
прослухано їх захист вчителями 
кафедри. Учнями 9, 10 класів ство-
рено стінгазети на теми: 
“Комп’ютерні віруси” та “Безпеч-
ний Інтернет”.  Проведено конкурс 
малюнків на тему: “Безпечний Ін-
тернет” між учнями 7-11 класів.

Для безпечного використання 
ресурсів мережі на учнівських 
комп’ютерах вчителем інформати-
ки встановлені фільтри — Інтернет 
цензори.

Я переконана, що всі батьки мо-
їх вихованців, учні, вчителі є освіче-
ними щодо питання безпечного 
користування Всесвітньою мере-
жею Інтернет.

Безпека дітей  
в Інтернеті

Вчитель інформатики Ольга Михайлівна 
Машталяр (в центрі) із найактивнішими  

учасницями конкурсу.

Учениця 10 класу Острівської ЗОШ І-ІІІ ст.,  
переможець конкурсу малюнків Олена Брохівська.

Творчість ●

Оксана КОЗЮПА, 
методист навчально-

методичного центру управління 
культури Тернопільської 

облдержадміністрації,  
мама учня 7 класу  

Володимира Козюпи.

У Довжанківській ЗОШ І-ІІІ ст. 
вже три роки існує дитячий 
вокальний ансамбль”Барви”, 
який очолює випускниця Ін-
ституту мистецтв Тернопіль-
ського педагогічного універ-
ситету ім. В.Гнатюка Олена 
Ярославівна Якимів.

Участь в ансамблі приносить ді-
тям багато радості і задоволення. 
Активними учасниками “Барв”є 
Володимир Козюпа, Христина Ва-
довська, Тетяна Бровко, Руслана 
Душенька, Максим Нечай, Софія 
Процюк, Андрій Андреєв, Андрій 
Скрипець, Христина Андрушків, 

Тетяна Безпалько, Руслана Чехов-
ська, Надія Стойко, Максим Без-
палько, Галина Ткачук. Юні вока-
лісти беруть участь у районних 
конкурсах вокального співу, у різ-
номанітних шкільних заходах. Крім 
вокалу, учні займаються постанов-
кою голосу, метою якого є розви-
ток співочого дихання, співом в 
ансамблі, набувають навичок спі-
вочої емоційності. Заняття колек-
тиву відбуваються двічі на тиж-
день. Виступи учнів відзначаються, 
перш за все, щирістю та ідеаль-
ною гармонією.

В репертуарі ансамблю – на-
родні та сучасні українські пісні. За 
сприяння ансамблю щира подяка 
директору школи Галині Андріївні 
Коковській та заступнику директо-
ра з навчально-виховної роботи 
Олені Данилівні Твердохліб, му-
зичному керівнику та учасникам 
“Барв” – вдячність за популяриза-
цію української пісні.

Гармонія ансамблю 
“Барви”
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ут-1
06.00 “Доброго ранку, Україно!”
06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.10, 7.05 Спорт.
06.20 Рецепти здоров’я.
07.40 Ера бiзнесу.
07.45 Кiножурнал 
         “Хочу все знати”.
08.15 Д/ф “О. Захарова. 
       Донька “Ленкому”.
09.05, 21.00 Пiдсумки дня.
09.20 Д/ф “П’ять вiдстокiв
         нас”.
09.45 Контрольна робота.
10.15 Т/с “Маруся. 
          Повернення”.
11.55 Офiцiйна хронiка.
12.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.10, 18.55, 21.10 Дiлови
       й свiт.
12.15 Телемарафон 
   до Всесвiтнього дня 
   боротьби з туберкульозом.
13.05 “Надвечiр’я”.
14.00 Українська пiсня.
14.35 Околиця.
15.10 Дiловий свiт. 
      Агросектор.
15.15 Театральнi сезони.
16.05 Х/ф “Матч вiдбудеться 
       за будь-якої погоди”.
18.45 Свiт спорту.
19.10 Концерт до 60-рiччя 
        українського ТБ.
21.15 Концерт 
       С. Ротару.
22.50 Трiйка, Кено, 
       Секунда удачi.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Х/ф “Ланцюг”.

Канал “1+1”
06.05, 7.00, 8.00, 9.00, 
      19.30 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.30, 8.05, 
      9.10 “Снiданок з 1+1”.
07.25 М/ф “Бернард”.
10.00, 17.10 Т/с “Величне
        столiття. Роксолана-2”.
11.50 Т/с “Найкращий 
      друг сiм’ї”.
12.50 Т/с “Доярка 
  з Хацапетiвки-2. Виклик долi”.
13.50, 14.50 “Не бреши менi-3”.
15.55 “Простошоу з Юрiєм 
        Горбуновим”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
20.15 Т/с “Свати-6”.
21.30, 22.30 “Свати 
        за кадром”.
23.30 Х/ф “Чужий”. (2).

Iнтер
05.30 Т/с “Об’єкт №11”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
     9.00, 12.00, 18.00 Новини.
07.10, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок
        з “Iнтером”.
09.10 Т/с “Захист свiдкiв”.
13.00 Д/с “Слiдство вели...”
         з Л. Каневським”.
13.55 “Судовi справи”.
14.50 “Сiмейний суд”.
15.50 Т/с “Анна”.
17.45, 19.00 Т/с “Свати-3”.
20.00 “Подробицi”.
20.30, 23.55 “Шустер Live”.
21.35 Футбол. Збiрна Польщi 
         збiрна України.

ICTV
06.30, 7.40 Дiловi факти.
06.40 Т/с “Таксi”.
07.05 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Стоп-10.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.25 Надзвичайнi 
         новини.
10.10, 16.30 Т/с “Убивча сила”.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.05, 22.10 Т/с “Прокурорська
      перевiрка”.
14.15, 20.10 Т/с “Морськi
       дияволи-6. Смерч”.
18.45 Факти. Вечiр.
00.50 Екстрений виклик.

стб
05.45 Х/ф “Людина 
      народилася”.
07.30 Х/ф “Iнше обличчя”.
09.25 Х/ф “Вербна недiля”.
17.55, 22.00 “Вiкна-новини”.
18.05 Х/ф “Джентльмени
         удачi”.
20.00, 22.35 “Холостяк-3”.
00.00 “Як вийти замiж з 
        Анфiсою Чеховою”.

новий канал
06.05 Очевидець. Найбiльш 
     шокуюче.
06.45, 7.10, 7.40, 8.45 Пiдйом.
06.50, 19.15 Пiраньї.
07.30, 8.30, 19.00 Репортер.
09.00, 20.00 Т/с “Щоденник 
        лiкаря Зайцевої”.
10.00, 15.45 Т/с “Кадетство”.
11.00, 17.50 Т/с “Воронiни”.
13.25 М/с “Кiт-Пес”.

14.50 Т/с “Друзi”.
16.45, 23.05 Т/с “Свiтлофор”.
19.35 Спортрепортер.
21.00 Т/с “Кухня”.
00.35 Т/с “Щоденники
      вампiра-3”. (2).

трК «україна»
06.00 Т/с “Дорожнiй
        патруль-2”.
07.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.20 Ранок з Україною.
09.20, 13.00, 17.20 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Лягавий”.
11.00 Т/с “Профiль убивцi”.
12.00 “Хай говорять”.
14.35 Т/с “Подружжя”.
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 “Мент у законi”. (2).
01.40 Т/с “Безмовний 
         свiдок-2”. (2).

К1
07.00 М/ф.
09.40 “Три сестри”.
10.40 Х/ф “Лихач”.
12.20 “Добрий вечiр, тварини”.
13.20, 17.00 “Дiм, 
      на заздрiсть усiм”.
14.15 “Шопiнг-монстри”.
15.10, 18.00 “Звана вечеря”.
16.10 “Орел i решка”.
19.00 “КВН”.
21.20 “Розсмiши комiка”.
22.10 “Пороблено в Українi”.
23.20 “Вечiр. Паша. Зорi”.

нтн
06.00 Х/ф “Вiйна”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.

09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 “Медичнi таємницi”.
10.25 Т/с “Велике зло та 
        дрiбнi капостi”.
12.40 Т/с “Бандитський
       Петербург-9”.
14.35 Т/с “Лiтєйний”.
16.45 “Свiдок”.
17.00 Т/с “Висяки”.
19.00 Свiдок.
19.30 Т/с “Наркомiвський обоз”.
23.45 Х/ф “Я  лялька”. (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 “Ранетки”.
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.
13.25 Т/с “Моя прекрасна
       няня”.
14.40, 19.15 Дайош молодьож!
16.10 Т/с “Ранетки”.
17.10 10 крокiв до кохання.
18.10 Одна за всiх.
20.30 Вiталька.
21.30 Що якщо?
21.55 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, 9.15 Телеканал 

        “Доброго ранку!”
09.25 “Контрольна закупiвля”.
09.55 “Жити здорово!”
10.55 “Модний вирок”.
12.15 “Час обiдати!”
13.00 “Доброго здоров’ячка!” 
       з Г. Малаховим.
14.00 Iншi новини.
14.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
15.15 Т/с “Торговий центр”.
16.10 “Поки що не пiзно”.
17.00 “Чекай на мене”.
18.40 “Людина i закон”.
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Час”.
21.30 “Двi зiрки”.
23.10 “Вечiрнiй Ургант”.
23.50 Х/ф “Не зiйшлися 
        характерами”.

Інтб
07.00, 7.45, 8.45, 16.00 
      Мультсалон.
07.15, 8.15 Новини, новини
     з павутини, гороскоп,
         хронограф.
09.00 Феєрія мандрів.
09.30 Бізнес за правилами.
10.00 Новини, новини з
    павутини, гороскоп, 
    хронограф, телебіржа.
10, 30, 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,
    гороскоп, 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
07.50 Х/ф “Пригоди Тома Сойєра”.
11.20, 17.00 Т/с “Загибель iмперiї”.
13.10 Х/ф “Сiль землi”.
14.25 Х/ф “Вiзит панi”.
19.00 Х/ф “Скажений автобус”.
20.55 Х/ф “Депресiя”.
23.45 Х/ф “Вiсiм виходять 
       з гри”.
01.45 Х/ф “Бiлий ворон”.

ут-1
06.20 Клуб гумору.
07.05 “О. Буйнов. 
  Чоловiк на сценi та в життi”.
08.25 Панянка i кулiнар.
09.05 Життя на рiвних.
09.25 Школа юного 
         суперагента.
09.40 Х/ф “Кортик”.
13.30 “Таємницi успiху”
       з Н. Городенською.
14.05 В гостях у Д. Гордона.
14.55 Золотий гусак.
15.30 10+10. Український
         фольк.
16.40 Концерт М. Грицкана.
18.25 Концерт Т. Повалiй.
20.50 Мегалот.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Без цензури.
21.55 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.

Канал “1+1”
06.00 “Ремонт +”.
06.15 Мелодрама 
    “Безбiлетнi пасажирки”.
08.00 “Свiтське життя”.
09.00 “Хто там?”
10.10 М/ф “Ангрi Бьордс”.
10.15, 10.40 М/с “Чiп i Дейл”.
11.00 “Свiт навиворiт-4:
         В’єтнам”.
12.00 “Тачки”.
12.25 “Голос країни-3”.
14.55 Комедiя 
        “Доктор Дулiттл-2”.
16.40 Комедiя “Калачi”.
18.30 “Розсмiши комiка”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Бойовик “Казино 
        “Рояль”. (2).
23.10 Трилер “Час”. (2).

Iнтер
06.20 “Шустер Live”.
09.30 “Чекай на мене”.

11.05 “Смачне побачення”.
12.05 Т/с “Коли на 
   пiвдень вiдлетять журавлi”.
16.05 “Юрмала”.
20.00 “Подробицi”.
20.25 Концерт “Сватам 
       5 рокiв”.
23.00 Х/ф “Три днi 
        з дурнем”.
00.45 Х/ф “Крайнi 
       заходи”. (2).

ICTV
06.05 Свiтанок.
06.55 Козирне життя.
07.30 Х/ф “Битва драконiв”.
09.35 Зiрка YouTube.
10.00 Дача.
11.05 Квартирне питання.
12.05 Дивитися всiм!
13.25 За кермом.
13.50 Нетаємнi файли.
14.50 Екстрений виклик.
15.50 Х/ф “Вiдставник”.
17.45 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Х/ф “Вiдставник-2: 
        cвоїх не кидаємо”.
21.00 Х/ф “Вiдставник-3”.
23.00 Х/ф “Ключ саламандри”.

стб
06.30 Х/ф “Медовий мiсяць”.
08.05 “Караоке на майданi”.
09.00 “Їмо вдома”.
10.10 “ВусоЛапоХвiст”.
10.50 “Хата на тата”.
12.35 “Холостяк-3”.
16.00 “Як вийти замiж 
      з Анфiсою Чеховою”.
17.05 Х/ф “Джентльмени
         удачi”.
19.00 “Україна 
       має талант!-5”.
22.10 “Слiдство ведуть 
     екстрасенси”.
01.50 “Детектор брехнi-3”.

новий канал
06.40 Новий погляд.
08.05, 10.00 Ревiзор-2.

11.40 Уральськi пельменi.
13.25 Люди ХЕ.
14.00 Нереальна iсторiя.
14.40 Файна Юкрайна.
15.35 Т/с “Татусевi доньки”.
17.40 Х/ф “Кiшки проти 
   собак: Помста Кiттi Галор”.
19.30 Х/ф “Людина-павук”.
22.00 Хто зверху-2?
23.55 Спортрепортер.
00.00 Х/ф “Як утриматися
        на плаву”.

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”.
13.00 Т/с “Дорожнiй
        патруль-3”.
14.00 Х/ф “У рiчки два
       береги”.
18.00 Т/с “Моє улюблене
        чудовисько”.
22.10 Т/с “Шаман”. (2).
02.00 Т/с “Мент у 
       законi”. (2).

К1
07.00, 10.00 М/ф.
09.00 М/с “Казки 
    Ганса Хрiстiана Андерсена”.
11.20 М/ф “Арнольд!”
12.40 Х/ф “Лессi”.
14.30 Х/ф “Мiський пейзаж”.
16.10 “Весiльний розмiр”.
17.10 “Лямур Тужур”.
18.10 “Розсмiши комiка”.
19.00 “КВН”.
21.30 Т/с “Надприродне”. (2).
23.40 Х/ф “Красунчик”. (2).

нтн
05.50 “Легенди бандитського 
        Києва”.

06.15 “Залiзний Оскар”.
06.45 Х/ф “Помста 
       мистецтво”.
08.30 Х/ф “Вiд Бугу 
       до Вiсли”.
11.30 “Речовий доказ”.
12.00, 23.00 “Головний
        свiдок”.
13.00 Д/с “Таємницi
      кримiнального свiту”.
13.30 Х/ф “Одиночне
        плавання”.
15.20 Т/с “Шериф”.
19.00 Т/с “Павутиння-6”.
00.00 Х/ф “Таємниця
        ордену”. (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”.
11.50 Т/с “Моя прекрасна
         няня”.
13.35 Т/с “Половинки”.
14.35 Х/ф “Перша дочка”.
16.45 Х/ф “Кохання-зiтхання”.
18.55 Х/ф “Вiйна наречених”. 
      (2).
20.55 Вiталька-2.
22.25 Що якщо?
23.00 Х/ф “Життя 
        за межею”. (3).

перший канал 
(україна)

06.00, 10.00, 12.00, 
       15.00, 18.00 Новини.
06.20 Х/ф “Людина-амфiбiя”.
08.00 “Грай, гармонь 
       улюблена!”
08.40 “Смiховинки. 
        Новi пригоди”.
08.55 “Розумницi i розумники”.
09.45 “Слово пастиря”.
10.15 “Смак”.

10.55 “Євгенiй Леонов. 
      Страх самотностi”.
12.15 “Абракадабра”.
15.15 “Герої “Великої 
       перерви”.
15.45, 18.15 Х/ф “Велика 
      перерва”.
21.00 “Час”.
21.20 “Сьогоднi увечерi”.
23.05 “Yesterday live”.

Інтб
07.00, 10.00 Хронограф, 
       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
08.05 Х/ф “Пригоди 
       Тома Сойєра”.
11.35 Х/ф “Людина-оркестр”.
13.05 Х/ф “Оскар”.
14.30 Х/ф “Азазель”.
17.25 Т/с “1814”.
21.05 Х/ф “Суто 
       англiйське вбивство”.
23.55 Х/ф 
    “Зникла експедицiя”.

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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Неділя, 24 березНя

Програми місцевих телекаНалівTV-4
Понеділок, 18 березня
07.00, 16.00 Провінційні вісті. Тиждень.
07.35 Програма «Більше спорту».
07.50 Програма «Слід».
08.10 Вікно в Америку.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.15, 10.45 Ранковий фітнес.
09.30 Програма «Справжня ціна»
09.45 Програма «Про нас»
10.00 Т/с «Запороги». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 Межа правди.
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Настя». (1).
17.00 Особливий погляд на історію, 
         сьогодення і майбутнє Тернополя.
17.30 Музична програма «Гал-кліп».
18.00 Т/с «Запороги». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Програма «Погляд зблизька».
20.30 ТНЕУ  калейдоскоп подій.
20.40 Дім книги.
21.00 Наші вітання.
21.30 Програма «Baby-boom».
22.35 Х/ф «Амазонки». (1).
00.15 Час-Tайм.
ттб
07.00 «Панорама подій».
07.30 «Урок… для батьків».
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Відверті діалоги».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Мамина школа».
12.30 «Чарівне джерело».
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
13.25 «Плекайте мову».
13.30 «Словами малечі про цікаві речі».
13.45 «Пройди світ».
14.00 «Пісні нашого краю».
14.15 «Силуети минулого».
14.30 «Чарівне джерело».
15.00 «Кіноісторії нашого часу».
15.30 «Звитяга».
16.15 «Чудесний канал».
16.40 «Юні експерти».
16.45 «До речі, про речі».
17.00 «Новини України».
17.15 «Обери життя».
17.30 «Легенди Запоріжжя».
18.00 «В об’єктиві ТТБ».
18.15 «Пісні нашого краю».
18.30 «Цвіт папороті».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Актуально».
19.45 «Храми Поділля».
20.00 «Парламенти світу».
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 «Сімнадцять миттєвостей весни». (1).
24.00 Мовлення у цифровому форматі цілодобово.
TV-4
вівторок, 19 березня
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Програма «Погляд зблизька».
08.00 Програма «Ти зможеш».
08.20 ТНЕУ ─ калейдоскоп подій.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.15, 10.45 Ранковий фітнес.
09.30 Програма «Мандрівник».
10.00 Т/с «Запороги». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
11.50 Дитяча програма «Чарівний ключик».
12.10 Програма «Музичні делікатеси».
12.40 Програма «Відчиняй».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Знову до школи». (1).
17.00 Програма «Ти зможеш».
17.15 Програма «Рекламна кухня».
17.30 Програма «Про кіно».
18.00 Т/с «Запороги». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Власна думка.
21.00 Наші вітання.
21.30 Програма «Авто академія».

22.35 Х/ф «Без звуку». (2).
00.15 Час-Tайм.
ттб
07.00, 13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
07.30 «Кіноісторії нашого часу».
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Будьте здорові».
10.30 «Час країни».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «В об’єктиві ТТБ».
12.15 «Час реформ».
12.45 «Обери життя».
13.25 «Плекайте мову».
13.30 «Забуті пісні».
13.45 «Новини України».
14.00 «Легенди Запоріжжя».
14.30 «Гра долі».
14.45 «Парламенти світу».
15.00 «Економічне коло».
16.15 «Хатинка Василинки».
16.40 «Цвіт папороті».
17.00 «Новини України».
17.15 «100 шедеврів».
17.30 «Мандри».
17.50 «Музична хвиля ТТБ».
18.00 «Cтудмістечко».
18.15 «Пісні нашого краю».
18.30 «ПрофStyle».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
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 «Сімнадцять миттєвостей весни». (1).
24.00 Мовлення у цифровому форматі цілодобово.
TV-4
Cереда, 20 березня
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Власна думка.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.15, 10.45 Ранковий фітнес.
09.30 Програма «Автоакадемія».
10.00 Т/с «Запороги». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 Музична програма «Гал-кліп».
12.40 Програма «Ти зможеш».
13.00 Симфонічний оркестр обласної філармонії.
14.00 Х/ф «Один у лісі». (1).
16.40 Дитяча програма «Чарівний ключик».
17.00 Програма «Мандрівник».
17.30 Програма «Beby-boom».
18.00 Т/с «Запороги». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Програма «Формула здоров’я».
21.00 Наші вітання.
21.30 Програма «Музичні делікатеси».
22.35 Х/ф «Дрібка перцю». (1).
00.15 Час-Tайм.
ттб
07.00, 13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
07.30 «Удосвіта».
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Пісні нашого краю».
10.10 «Мандри».
10.30 «Час країни».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «100 шедеврів».
12.15 «Час реформ».
12.45 «Гра долі».
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».
16.50 «Око Карпат».
17.00 «Новини України».
17.15 «Від класики до джазу».
17.30 «Після школи».
17.45 «Весна іде!»
18.00 «Думки вголос».
18.15 «Пісні нашого краю».

18.30 «Надія є».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Актуально».
19.45 «У пошуках легенд».
20.00 «Економічний інтерес».
20.15 Д/ф «Леся Українка у Колодяжному».
20.40 «Музична хвиля ТТБ».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Час реформ».
21.30 «Енергоманія».
22.30 «Актуально».
22.45 «Гра долі».
23.00 Х/ф «Сімнадцять миттєвостей весни». (1).
24.00 Мовлення у цифровому форматі цілодобово.
TV-4
Четвер, 21 березня
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Програма «Формула здоров’я».
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.15, 10.45 Ранковий фітнес.
09.30 Програма «Мандрівник».
10.00 Т/с «Запороги». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 Програма «Про кіно».
12.20 Програма «Рекламна кухня».
12.35 Програма «Автоакадемія».
13.00 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Австралійське танго». (1).
17.00 Програма «Мандрівник».
17.30 Програма «Музичні делікатеси».
18.00 Т/с «Запороги». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Знати більше.
21.00 Наші вітання.
21.30 Програма «Відчиняй».
22.35 Х/ф «Історія Уенделла Бейкера». (2).
00.15 Час-Tайм.
ттб
07.00, 13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
07.30 «Розмова без нотацій».
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Пісні нашого краю».
10.15 «Думки вголос».
10.30 «Час країни».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Після школи».
12.15 «Уряд на зв’язку з громадянами».
12.45 «Гра долі».
13.25 «Плекайте мову».
13.30 «Надія є».
13.45 «Новини України».
14.00 «Час реформ».
14.30 Д/ф «Леся Українка у Колодяжному».
14.55 Телезамальовка.
15.00 Співоче «Веретено».
15.15 «Від класики до джазу».
15.30 «Фабрика ідей».
16.15 «Чудесний канал».
16.40 «Іноземна для дітей».
16.50 «Музична хвиля ТТБ».
17.00 «Новини України».
17.15 «Музей води».
17.25 «Край, в якому я живу».
17.30 «Далекі і близькі».
18.00 «Загублені у часі».
18.15 «Ну, що б, здавалося, слова». 
18.20 «Історія рідного краю».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
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 «Сімнадцять миттєвостей весни». (1).
24.00 Мовлення у цифровому форматі цілодобово.
TV-4
П’ятниця, 22 березня
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Знати більше.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.15, 10.45 Ранковий фітнес.
09.30 Програма «Мандрівник».
10.00 Т/с «Запороги». (1).

11.00, 16.10 Дитяча година.
11.50 Дитяча програма «Чарівний ключик».
12.10 Музична програма «Гал-кліп».
12.40 Програма «Beby-boom».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Погана звичка». (1).
17.00 Програма «Мандрівник».
17.30 Програма «Відчиняй».
18.00 Т/с «Запороги». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 ТНЕУ калейдоскоп подій.
20.10 Програма «Погляд зблизька».
20.40 Програма «Індекс небезпеки».
21.00 Наші вітання.
21.30 Програма «Про кіно».
22.35 Х/ф «Закон сили». (2).
00.15 Час-Tайм.
ттб
07.00, 13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
07.30 «Легенди Запоріжжя».
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Пісні нашого краю».
10.10 «Історія рідного краю».
10.30 «Час країни».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Музей води».
12.10 «Край, в якому я живу».
12.15 «Час реформ».
12.45 «Гра долі».
13.25 «Плекайте мову».
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».
16.50 «Юні експерти».
17.00 «Новини України».
17.15 «Пісні нашого краю».
17.30 «Сяйво віри».
18.00 «Живі сторінки».
18.30 «Назбиране».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Актуально».
19.45 «Західний експрес».
20.00 Д/ф «Мелодії української душі».
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 «Сімнадцять миттєвостей весни». (1).
23.50 «Музична хвиля ТТБ».
24.00 Мовлення у цифровому форматі цілодобово.
TV-4
субота, 23 березня
07.00 Провінційні вісті.
07.35 Х/ф «Золотошукачі». (1).
09.00 Час-Tайм.
09.15, 11.00 Ранковий фітнес.
09.30 Знати більше.
10.30 Блага звістка з Ріком Реннером.
11.15 Програма «Про нас».
11.30 Зміни свій світ.
12.00 Новини Європи.
12.30 Х/ф «Комедія давно минулих днів». (1).
14.00 Програма «Рекламна кухня».
14.30 В/ф «Юридична академія України ім. Яросла-
ва Мудрого».
15.05 Х/ф «Діти-шпигуни». (1).
16.30 Дім книги.
17.00 Хіт-парад.
17.50 ТНЕУ калейдоскоп подій.
18.00 Наші вітання.
19.00 Програма «Коліжанка».
19.30 Програма «Музичні делікатеси».
20.10 Співає Леонід Корженевський.
21.30 Особливий погляд на історію, сьогодення і 
майбутнє Тернополя.
22.00 Х/ф «Штормові вершники». (2).
23.40 Час-Тайм.
00.00 Х/ф «Третя п’ятниця». (2).
ттб
07.00 «Вісті ТТБ».
07.30 «Гра долі».
07.45 «Храми Поділля».

08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Пісні нашого краю».
10.15 «Назбиране».
10.30 «Час країни».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Дитячі забави».
12.30 «Музичний калейдоскоп».
13.00 Д/ф «Мелодії української душі».
13.25 «Плекайте мову».
13.30 «Забуті пісні».
13.45 «Новини України».
14.00 «Живі сторінки».
14.30 Х/ф «У зоні особливої уваги». (1).
16.00 «Скарби роду».
16.30 Х/ф «У пошуках капітана Гранта». (1).
17.35 «Сад. Город. Квітник».
18.00 «Просто неба».
18.15 «Пісні нашого краю».
18.30 Співоче «Веретено».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00 «Панорама подій».
19.30 «Смак життя».
20.00 «7 природних чудес України».
20.15 «Спортивні меридіани».
20.30 «Азбука смаку».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Поклик таланту».
22.00 «Панорама подій».
22.30 «Душка, що означає душа».
23.00 Вечір пам’яті В. Вихруща (2007 р.).
24.00 Мовлення у цифровому форматі цілодобово.
TV-4
Неділя, 24 березня
06.00 Х/ф «Комедія давно минулих днів». (1).
07.45, 09.45 Ранковий фітнес.
08.00 Новини Європи.
08.40 Час-Тайм.
09.00 Повнота радості життя.
09.30 Програма «Справжня ціна».
10.00 Дім книги.
10.15 Пряма трансляція святої літургії з 
       архікатедрального собору УГКЦ м. Тернополя.
11.40 Програма «Про нас».
12.00 Х/ф «Діти-шпигуни». (1).
13.30 Дитяча програма «Чарівний ключик».
14.00 Програма «Сільський календар».
14.30 Власна думка.
15.30 Програма «Про нас».
16.00 Програма «Формула здоров’я».
17.00 Вікно в Америку.
17.20 Програма «Індекс небезпеки».
17.40 Програма «Рекламна кухня».
18.00 Наші вітання.
19.00 Провінційні вісті. Тиждень.
19.35 Програма «Більше спорту».
19.50 Хіт-парад.
20.45 Програма «Про нас».
21.00 Музична програма «Гал-кліп».
21.30 Програма «Про кіно».
22.00 Х/ф «Третя п’ятниця». (2).
23.45 Час-тайм.
00.00 Провінційні вісті. Тиждень.
ттб
07.00 «Сяйво віри».
07.30 «Душка, що означає душа».
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Крізь призму часу».
10.30 «Cпортивні меридіани».
10.45 «Словами малечі про цікаві речі».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Азбука смаку».
12.20 «7 природних чудес України».
12.30 «Дитячі забави».
13.00 «Пісні нашого краю».
13.25 «Плекайте мову».
13.30 «Смак життя».
14.00 Х/ф «У пошуках капітана Гранта». (1).
15.00 «Поклик таланту». 
16.00 «Мамина школа».
16.30 «Театральні зустрічі».
         («І все-таки я тебе зраджу»).
18.00 «Пройди світ».
18.15 «Пісні нашого краю».
18.30 «Сад. Город. Квітник».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00 Х/ф «Хід у відповідь». (1).
20.20 «Майстри великої родини».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Відверті діалоги».
22.00 «Скарби роду».
22.30 «Акценти».
23.00 «Культурні центри Китаю».
24.00 Мовлення у цифровому форматі 
         цілодобово.

Ут-1
06.10 Свiт православ’я.
06.40 Клуб гумору.
07.05 Панянка i кулiнар.
07.40 “Дружина”.
09.05 Хто в домi хазяїн?
09.25 Як це?
09.50 Крок до зiрок.
10.30 Шеф-кухар країни.
11.20 Маю честь запросити.
12.05 Х/ф “Острiв скарбiв”.
15.30 Ближче до народу.
16.05 Караоке для дорослих.
16.50 В гостях у Д. Гордона.
17.45 Дiловий свiт. Тиждень.
18.20 Пам’ятi М. Мозгового.
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”.

канал “1+1”
06.05 Мелодрама “З неба на землю”.
07.50 М/ф.
08.10 “Ремонт +”.
09.00 “Лото-Забава”.
10.10 М/ф “Ескiмоска”.
10.15, 10.40 М/с “Чiп i Дейл”.
11.05 “Гастрономiчнi подорожi 
              з Юлiєю Висоцькою”.
11.45 “Недiля з Кварталом”.
12.40 “Шiсть кадрiв”.
13.25 “Мiняю жiнку-7”.
14.50, 15.55, 17.00, 18.20 Т/с “Свати-6”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.15 “Голос країни-3”.
22.40 “Свiтське життя”.
23.40 “Що? Де? Коли? Зiрковi вiйни”.
00.50 Драма “Материк”. (2).

Iнтер
05.50 Х/ф “Черговий тато: лiтнiй табiр”.

07.30 “Юрмала”.
09.30 “Школа доктора Комаровського”.
10.05, 21.00 “Великi танцi”.
12.15 Концерт “Сватам 5 рокiв”.
15.00 Д/ф “Свати-5. Життя без гриму”.
16.00 Т/с “Один на всiх”.
20.00, 3.15 “Подробицi тижня”.
23.25 Х/ф “Вiйна свiтiв”. (2).

ICTV
06.10 Квартирне питання.
07.00 Анекдоти по-українськи.
07.30 Дача.
08.40 Основний iнстинкт.
09.10 Дивитися всiм!
10.25 ОлiмпiЛяпи.
11.30 Козирне життя.
12.00 Мультособи.
12.20 Кримiнальний облом.
12.55 Х/ф “Вiдставник”.
14.50 Х/ф “Вiдставник-2: 
           cвоїх не кидаємо”.
16.45 Х/ф “Вiдставник-3”.
18.45 Факти тижня.
19.30 Х/ф “Скарб Амазонки”.
21.45 Х/ф “Широко крокуючи”.
23.30 Т/с “Таксi”.
00.50 Х/ф “Помутнiння”. (2).

стб
06.00 Х/ф “Вогонь, вода i...
           мiднi труби”.
07.20 “Їмо вдома”.
08.35 “Кулiнарна династiя”.
10.30 “Караоке на майданi”.
11.30 Т/с “Рiвняння любовi”.
15.40 “Україна має талант!-5”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
20.00 Х/ф “Лекцiї для домогосподарок”.
22.15 Х/ф “Дiм на узбiччi”.
00.20 Х/ф “Iнше обличчя”.

Новий канал
06.55 Новий погляд.
07.45 Церква Христова.

08.00 Запитайте у лiкаря.
08.25 М/с “Губка Боб Квадратнi 
        Штани”.
09.00 М/с “Пiнгвiни з Мадагаскару”.
10.00 Х/ф “Астерiкс i Обелiкс: велика 
бiйка”.
11.45, 22.00 Педан-Притула Шоу.
13.10 Хто зверху-2?
15.10 Х/ф “Кiшки проти собак: Помста 
Кiттi Галор”.
16.30 Х/ф “Людина-павук”.
19.10 Х/ф “Людина-павук-2”.
23.40 Х/ф “Сестри по нещастю-2”.

трк «Україна»
06.45 Подiї.
07.00 Х/ф “Великий прорив 
           Бетховена”.
09.00 Ласкаво просимо.
10.00 Герої екрану.
11.00 Т/с “Дорожнiй патруль-3”.
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
07.00, 10.20 М/ф.
09.50 М/ф “Арнольд!”
11.15 Х/ф “Лессi”.
13.00 “Добрий вечiр, тварини”.
13.50 Х/ф “Уяви собi”.
15.50 Х/ф “Сили природи”.
18.00 “Розсмiши комiка”.
19.50 Х/ф “Еон Флакс”. (2).
21.30 Т/с “Надприродне”. (2).
23.50 Х/ф “Грiффiн i Фенiкс: 
           на краю щастя”.

НтН
05.40 “Легенди бандитського Києва”.

06.30 Х/ф “Загiн особливого 
         призначення”.
07.45 Т/с “Шериф”.
11.30 “Легенди карного розшуку”.
12.00 “Агенти впливу”.
13.00 “Православнi святi”.
15.00 Т/с “Наркомiвський обоз”.
19.00 Т/с “Бригада”.
00.00 Д/с “Таємницi кримiнального свiту”.
00.30 Х/ф “Я лялька”. (3).

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 “Алiса у Дивосвiтi”.
11.20 М/ф “Алiса у Задзеркаллi”.
12.15 М/ф “Союз звiрiв”.
14.10 Х/ф “Кохання-зiтхання”.
16.20 Х/ф “Вiйна наречених”.
18.30 Одна за всiх.
19.30 Дайош молодьож!
20.30 Вiталька-2.
22.00 Х/ф “Планета iдiотiв”. (2).
23.55 Х/ф “Джек i Джил: любов на 
валiзах”. (2).

Перший канал (Україна)
06.00, 10.00, 12.00 Новини.
06.20 Х/ф “Поема про море”.
08.10 “Армiйський магазин”.
08.45 “Смiховинки. ПIН-код”.
09.00 “Здоров’я”.
10.10 “Непутнi нотатки”.
10.35 “Поки всi вдома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 Середовище iснування.
            “Не все коту масниця”.
13.20 “Олександр Мiтта. 

           Завжди про любов”.
14.30 Х/ф “Гори, гори, моя зiрко”.
16.20 “Форт Боярд”.
17.55 “Один в один!”
21.00 Недiльний “Час”.
22.00 Х/ф “Кококо”.
23.40 “Познер”.

іНтб
07.00, 10.00 Хронограф, гороскоп.
07.10 Бізнес за правилами.
07.30 Висновки.
08.00 Духовні роздуми.
08.30 101 інформує.
08.40, 09.45, 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».
16.30 101 інформує.
17.00, 21.30 «Новини. Підсумок тижня».
17.40 101 інформує.
18.00 Вдома.
18.30 Життя-буття.
20.30 Замки і фортеці України.
21.00 Бізнес за правилами.
22.30 Українська ніч.

Enter-фiльм
08.30 Х/ф “Людина-оркестр”.
09.50 Х/ф “Оскар”.
11.15 Х/ф “Суто англiйське 
           вбивство”.
14.05 Т/с “1814”.
17.45 Х/ф “Азазель”.
20.40 Х/ф “Кольє Шарлотти”.
00.15 Х/ф “Депресiя”.
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ПРОДАМ
* мотор ГАЗ-52 (в хорошому 

стані) після капремонту, радіа-
тор, генератор, трамплер, стар-
тер, коробку передач, задній 
міст, ресори, 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 (потуж-
ністю від 4 до 15 к.с.), трак-
тори (від 12 к.с.), мототрак-
тори двигуни різних потуж-
ностей, навісне обладнання, 
гарантія, з/ч, безкоштовна 
доставка. Знайдете дешевше 
— віддамо ще дешевше. Тел. 
(098) 598-94-84, (0352) 49-
30-00, (098) 259-19-58.

* котел опалювальний газо-
вий, 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.

* швейну машинку “Верітас”, 
виробник — Угорщина. Ціна до-
говірна. Тел. 24-98-61, (067) 
165-87-97.

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

* газову колонку AEG в хоро-
шому стані, виробник — Німеч-
чина. 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 забу-
дову в с. Романівка Тернопіль-
ського р-ну, 0,15 га, тел. (096) 
789-34-34.

*автомобіль “Шевроле Авео” 
— на виплату від 995 грн./мі-
сяць. Пенсіонерам та пільгови-
кам — знижка. Тел. (097) 887-
48-36, Вероніка.

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

* продаються музичні ко-
лонки (електровойси), 2 шт. 
по 1000 Вт. Підсилювач “Фо-
нік”. Ціна 7500 грн. Тел. 
0971599714. Володимир.

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

* продається будинок у с. Бі-
ла Тернопільського району, 
10х11 м, з надвірними будівля-
ми. Всі комунікації, 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 
будівлями в смт. Микулинці, 
центр, можлива добудова. Ціна 
договірна.Тел. (099) 237-57-20, 
(098) 817-52-42.

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

* металочерепиця, про-
фнастил, комплектуючі, сис-
теми водозабору. Консульта-
ції з установки, заміри, до-
ставка. Тел. (097) 473-51-37.

* продам обігрівачі, холо-
дильники, морозильники, газові 
плити, порохотяги, цифрову 
техніку та оргтехніку. Гарантія, 
доставка. Тел.: 43-38-44; 43-
43-23.

* продаю вікна, двері мета-
лопластикові, дерев’яні, ме-
талеві ворота, захисні роле-
ти, паркет, меблі. Низькі ці-

ни. Тел.: (0352) 52-42-39.
* декоративну бетонну ого-

рожу, тротуарну плитку, паркет 
дубовий. Найнижчі ціни, тел.: 
51-38-26, (093) 108-18-73, (097) 
936-95-65.

* цегла від виробника, мож-
лива 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 пові-
тряний. Тел. (098) 49-53-189.

* стару хату або земельну ді-
лянку (0,5-1 га) на околиці села 
поблизу Тернополя. Тел. (098) 
769-21-69.

ПОСЛУГИ
* до уваги юридичних і фізич-

них осіб: автосервіс “Спектр” (м. 
Тернопіль, вул. 15 квітня, 44) ре-
монтує ходову частину, двигуни, 
коробки передач, електрооблад-
нання, гальмівну систему, систе-
му охолодження, рульове управ-
ління; встановлення сигналізації; 
комп’ютерна діагностика; зва-
рювальні роботи  на лег-
кових автомобілях і бусах. Чист-
ка форсунок, ремонт інжекторів. 
Тел. 067-700-55-02, 51-00-97.

* потрібен спеціаліст з органі-
зації виробництва спеціальних 

гвинтів. 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, антицелюліт-
ний). Перший сеанс — безко-
штовний. Мирослав, 097-867-
52-79.

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

* цифрова відеозйомка (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, вста-
новлення сигналізації та замків. 
Чистка форсунок, ремонт інжек-
торів. Тел. 067-700-55-02, 51-
00-97.

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

* штукатурка, стяжка, шпа-
клювання та фарбування, супутні 

ремонтні роботи. Ремонт квар-
тир та офісів. Тел. (097) 90-89-
170.

* пропоную можливість корис-
туватися екологічно чистими 
мийними засобами за ціною ви-
робника. Тел. (067) 340-14-13.

* здам в оренду відбійні мо-
лотки, бетонозмішувачі, ришту-
вання, 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 сто-
лярні вироби, терміново. Тел.: 
(067) 350-66-21 (Василь), (096) 
813-88-93 (Володимир).

* весільний, святковий, ве-
чірній макіяж, розпис обличчя, 
нарощення 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”. 
Плитка, шпаклювання, побілка, 
арки, кольорова штукатурка, 
стяжка, гіпсокартон. Тел. (0352) 
43-65-63. 

* встановлення сантехніки, 
каналізації, 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

Пенсійна реформа ●

Любов ГУМЕННА, 
начальник відділу  

з призначення пенсій 
управління Пенсійного 

фонду України  
в Тернопільському районі.

З 1 січня 2013 року розмір 
прожиткового мінімуму 
для осіб, що втратили пра-
цездатність, підвищився 
до 894 гривень. Відтак, як 
передбачено в чинному 
законодавстві, збільши-
лись розміри виплат, які 
визначають з урахуванням 
прожиткового мінімуму. 

Мінімальна пенсія 
й доплата за 

понаднормативний 
стаж

Відповідно до статті 28  
Закону України “Про 
загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування”, міні-
мальний розмір пенсії за віком і 
доплату за понаднормативний 
стаж визначають з урахуванням 
прожиткового мінімуму, вста-
новленого для осіб, що втрати-
ли працездатність. Тому з січня 
ц. р. ці пенсії підлягають пере-
рахунку.

Якщо пенсію було призначе-
но до 1 жовтня 2011 року, і осо-
ба після цієї дати не здійснюва-
ла перерахунку пенсії з ураху-
ванням страхового стажу та за-
робітку, набутого після призна-
чення (попереднього перера-
хунку) пенсії, то з 1 січня ц. р.  
мінімальний розмір її пенсії та 
доплату за понаднормативний 
стаж буде визначено за (понад) 
20 і 25 років страхового стажу 
для жінок і чоловіків відповідно.

Якщо ж пенсію було призна-
чено після жовтня 2011 року 
або раніше, але після цієї дати 
перераховано відповідно до 
стажу та заробітку, набутого 
після призначення (попередньо-

го перерахунку) пенсії, та її мі-
німальний розмір і доплату за 
понаднормативний стаж було 
встановлено з урахуванням 30 
та 35 років страхового стажу, то 
перерахунок у січні здійснено 
на підставі цих показників.

Мінімальний 
розмір пенсійної 

виплати
Відповідно до постанови  

Кабінету Міністрів України від 
26 березня 2008 року №265, 
якщо щомісячний розмір пен-
сійних виплат особи (з ураху-
ванням надбавок, підвищень, 
додаткових пенсій, цільової 
грошової допомоги, сум індек-
сації та інших доплат до пенсій, 
встановлених законодавством, 
окрім пенсій за особливі заслу-
ги перед Україною та щомісяч-
ної доплати до пенсії у зв’язку 
з втратою годувальника членам 
сімей шахтарів, смерть яких 
настала внаслідок нещасного 
випадку на виробництві або 
професійного захворювання) 
не досягає прожиткового міні-
муму, встановленого законом 
для осіб, які втратили працез-
датність, таким особам нада-
ють щомісячну державну адрес-
ну допомогу до пенсії в сумі, 
якої не вистачає до зазначено-
го розміру. Тобто, з 1 січня 
2013 року щомісячну державну 
адресну допомогу встановлено 
в розмірі, що не вистачає до 
894 грн.

Перерахунок — 
тільки для тих,  
хто не працює

У Законі України “Про заходи 
щодо законодавчого забезпе-

чення реформування пенсійної 
системи” передбачено, що роз-
мір пенсії, обчислений відпо-
відно до статті 28 Закону “Про 
загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування”, перера-
ховують у разі збільшення роз-
міру визначеного законом про-
житкового мінімуму для осіб, 
які втратили працездатність, 
тим громадянам, які не працю-
ють (не здійснюють діяльність, 
пов’язану з отриманням дохо-
ду, що є базою для нарахуван-
ня єдиного соціального вне-
ску). Однак, у разі звільнення з 
роботи та звернення пенсіоне-
ра в управління Пенсійного 
фонду України за місцем про-
живання з відповідною заявою 
пенсію буде перераховано.

Мінімальні пенсії  
шахтарям

З 1 січня 2013 року виплати 
особам, які отримують пенсії, 
призначені (перераховані) за 
нормами Закону України “Про 
підвищення престижності шах-
тарської праці”, збільшено за 
рахунок застосування нового 
розміру прожиткового мініму-
му. Після перерахунку мінімаль-
ний розмір пенсії шахтарів ста-
новитиме 2682 грн. (894 грн. х 
3). Однак пенсіонерам-
шахтарям, які працюють, з 1 
січня пенсії не перераховувати-
муть. Це зумовлено положен-
ням Закону України “Про захо-
ди щодо законодавчого забез-
печення реформування пенсій-
ної системи” про те, що розмір 
пенсії, обчислений відповідно 
до статті 28 Закону “Про 
загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування”, перера-
ховують у разі збільшення роз-

міру прожиткового мінімуму для 
осіб, які втратили працездат-
ність, тим особам, які не пра-
цюють. Зауважу, що в разі 
звільнення з роботи та звер-
нення пенсіонера в управління 
Пенсійного фонду України за 
місцем проживання з відповід-
ною заявою пенсію буде пере-
раховано.

Пенсія у зв’язку  
з втратою 

годувальника
Пенсії у зв’язку з втратою 

годувальника призначають у 
таких розмірах: на одного не-
працездатного члена сім’ї — 
50% пенсії за віком померлого 
годувальника, на двох і більше 
непрацездатних членів сім’ї — 
100% пенсії за віком померлого 
годувальника, яку розподіля-
ють між ними рівними частка-
ми.

Дітям-сиротам пенсію у 
зв’язку з втратою годувальника 
призначають у зазначених роз-
мірах, виходячи з розміру пен-
сії за віком кожного з батьків.

Водночас розмір пенсії у 
зв’язку з втратою годувальника 
на одного непрацездатного 
члена сім’ї має бути не меншим 
як 100%, на двох — 120%, на 
трьох і більше — 150% прожит-
кового мінімуму для осіб, які 
втратили працездатність. Роз-
мір такої пенсії визначають з 
урахуванням надбавок, підви-
щень, додаткових пенсій, ці-
льової грошової допомоги, сум 
індексації та інших доплат до 
пенсій, визначених у законо-
давстві, крім пенсій за особливі 
заслуги перед Україною та що-
місячної доплати до пенсії у 

зв’язку з втратою годувальника 
членам сімей шахтарів, смерть 
яких настала внаслідок неща-
сного випадку на виробництві 
або внаслідок професійного за-
хворювання. Якщо розмір за-
значеної пенсії менший за зга-
дані вище відсотки, то таким 
особам надають щомісячну 
державну адресну допомогу до 
пенсії в сумі, якої не вистачає 
до цих розмірів. Тобто, у зв’язку 
зі збільшенням прожиткового 
мінімуму з 1 січня 2013 року 
підвищились мінімальні розмі-
ри цих пенсій до 894 грн. (894 
грн. х 100%), 1072,80 грн. (894 
грн. х 120%) та 1341грн. (894 
грн. х 150%) відповідно.

Перерахунок 
надбавок

З 1 січня 2013 року, виходя-
чи з розміру прожиткового мі-
німуму для осіб, які втратили 
працездатність, а це 894 грн., 
обчислено розміри підвищен-
ня пенсій ветеранам війни та 
жертвам нацистських переслі-
дувань; пенсію за особливі за-
слуги перед Україною; додат-
кові пенсії особам, постраж-
далим унаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи; щомісячну 
доплату до пенсії непрацюю-
чим пенсіонерам, звільненим 
у зв’язку із закриттям ЧАЕС; 
державну соціальну допомогу 
на догляд; мінімальну пенсію 
для інвалідів — військовослуж-
бовців строкової військової 
служби та пенсії у зв’язку з 
втратою годувальника, при-
значені членам їхніх сімей; 
надбавки на утриманців відпо-
відно до Закону України “Про 
пенсійне забезпечення осіб, 
звільнених з військової служ-
би, та деяких інших осіб”. Слід 
зазначити, що згадані доплати 
перераховано всім пенсіоне-
рам, до пенсій яких їх нарахо-
вано, незалежно від того, пра-
цює пенсіонер чи ні.

У 2013-му зросли  
пенсійні виплати
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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.

Акценти
Зростаємо патріотами ●

Здоровий спосіб життя ●

Петро БІДНЮК, 
вчитель предмету  
“Захист Вітчизни” 

Великогаївської ЗОШ І-ІІІ ст. 

Важливу роль у справі вихо-
вання учнів Великогаївської 
ЗОШ І-ІІІ ст. відіграють гурт-
ки з військово-патріотичного 
виховання, а саме “Джури”, 
в яких беруть участь учні 
5-10 класів та “Влучний стрі-
лець”, котрий представля-
ють школярі 9-11 класів. 

Гуртки охоплюють такі напрям-
ки роботи: вивчення бойових і 
трудових традицій українського 
народу, історії становлення укра-
їнського війська та Збройних сил 
України, історії рідного краю, 
освоєння стрілецької зброї, здій-
снення екскурсій на козацькі мо-
гили у м. Берестечко, на місце 
зародження українського коза-
цтва на острові Хортиця у Запо-
ріжжі. З метою вивчення побуту 
солдатів та знайомства з бойо-
вою технікою великогаївські шко-
лярі відвідали і військову частину 
м. Тернополя. Активна участь 
гуртківців виявляється в урочис-
тих заходах школи, присвячених 
героїчним датам в історії україн-
ського народу. Неодноразово учні 
нашої школи були ініціаторами 
благоустрою пам’ятних місць у 
Великих Гаях. Зокрема, нещодав-
но учні старших класів розчисти-
ли від снігу обеліск воїнам УПА, 
віддали шану та поклали тут кві-
ти. 

“Нащадки козацької слави” – 
так називається спортивний фес-
тиваль, що відбувся на базі Вели-
когаївської школи у 2012-2013 
навчальному році. Участь у зма-
ганнях взяли окремі загони у 
складі учнів  5-10 класів. У про-
грамі фестивалю проведено кон-
курси: “Презентація загону кла-
су”, “Знавці історії Козацької до-
би України”, “Стрибки у довжину 
з місця”, “Стрибки через скакалку 

протягом 30 секунд”, “Віджиман-
ня”, “Перетягування линви” та 
“Естафета”.

За підсумками фестивалю, пе-
реможцем змагань визнано загін 
ім. Івана Мазепи, який представ-
ляли учні 9 класу. Друге почесне 
місце виборов загін ім. Пилипа 
Орлика (учні 8-А класу). Третю 
призову позицію присвоєно заго-
ну ім. Дмитра Вишневецького 
(8-Б клас).

Традиційними у Великогаїв-
ській ЗОШ І-ІІІ ст. є і спартакіади 
допризовної молоді, присвячені 
Дню захисника Вітчизни серед 
учнів 9-11 класів. У програмі про-
ведено такі конкурси: “Неповне 
розбирання та складання авто-
мата Калашникова”, “Поштовх 
двох гир вагою16 кг”, “Стрільба з 
пневматичної гвинтівки на дис-
танції 5 м з положення сидячи”. 
Інтересу серед учнів до цих зма-
гань додав виступ школяра за-

гальноосвітньої школи №26  
м. Тернополя Андрія Михайлови-
ча – жителя с. Великі Гаї. Свій 
виступ юнак представив як 
спортсмен-воркаутер. Нагадає-
мо, воркаут від англійського 
“workout” – це ефективне трену-
вання тіла за найменших затрат і 
елементарних умов. 

Переможцем у загальному за-
ліку з усіх видів змагань став 
учень 11 класу Назар Ковалков-
ський, учень 9 класу Дмитро Ха-
рін отримав другу переможну 
позицію, третю сходинку на 
п’єдесталі зайняв учень 10 класу 
Андрій Околіта. Грамотами від-
повідних ступенів переможцям 
вручила директор Великогаїв-
ської ЗОШ І-ІІІ ст. Оксана Мико-
лаївна Кость, яка побажала гурт-
ківцям бути гідними синами Ві-
тчизни, зберігати у серці посіяне 
вчителями благодатне зерно лю-
бові до Батьківщини. 

Що посієш, те й пожнеш

Вчитель предмету “Захист Вітчизни” Великогаївської ЗОШ І-ІІІ ст.  
Петро Іванович Біднюк та переможці спартакіади допризовної 
молоді Дмитро Харін, Назар Ковалковський, Андрій Околіта.

Вихованці гуртка “Джури” у зимовому парку “Гай Кобзаря”.

Учасники спортивного фестивалю “Нащадки козацької слави” 
у Великогаївській ЗОШ І-ІІІ ст.

Як запобігти 
артриту 

Американські вчені встанови-
ли, що чоловіки та жінки в се-
редньому віці схильні до виник-
нення артриту в області колін-
них суглобів при інтенсивних 
фізичних навантаженнях. У про-
веденому ними дослідженні 
взяли участь 200 осіб з нор-
мальною вагою у  віці від 45 до 
55 років. 

На думку дослідників, ризик 
захворювання може бути зни-
жений, якщо люди середнього 
віку будуть дотримуватись по-
мірних фізичних навантажень, 
яких при регулярних заняттях  
достатньо, щоб підтримувати 
хорошу спортивну форму.  

Користь для 
клієнтів – вигода 

для себе
У Німеччині лікарняні каси, 

які здійснюють страхування на 
випадок хвороби, активно спри-
яють розвитку масового спорту. 
В кожному великому агенстві є 
спеціальна служба, завдання 
якої полягає в тому, щоб залу-
чити якомога більшу кількість 
клієнтів до занять спортом. З 
цією метою організовуються 
змагання (в основному з бігу), 
найбільш активні спортсмени – 
любителі заохочуються  грошо-
вими преміями та подарунка-
ми. 

„ Ми  хочемо заохотити на-
ших клієнтів до того, щоб вони 
більше рухались”, — говорить 
керівник спортивного відділу 
одного з найбільших страхових 
агенств Barmer GEK Рудигер 
Майерюрген. В якості консуль-
тантів з організації змагань і 
тренувань виступають видатні 
спортсмени і тренери. Так, 
олімпійський чемпіон в бігу на 
5000 м Дітер Бауман через Ін-
тернет відповідає на питання 
бігунів-початківців. 

Витрати, на які йдуть при 
цьому лікарняні каси, повністю 
окуповуються тим,  що їх 
клієнти-спортсмени менше хво-
ріють. Це означає, що дово-
диться менше платити за їх ме-
дичне обслуговування. Напри-
клад, на одній дільниці спортив-
них програм та ж BARMER GEK 
економить в середньому 100 
євро на рік. А в спортивних про-
грамах цього агенства бере  
участь більше мільйона осіб.

Замінити 
прогулянки  
на пробіжки 

Американські спеціалісти з 
університету штату Північна Ка-
роліна рекомендують прихиль-
никам здорового способу життя 
замінити прогулянки на пробіж-
ки. Останні дослідження пока-
зали: не дуже швидкий біг на-
справді менш втомлюючий для 
організму і більш корисний для 
м’язів, ніж швидка хода. Справа 
в тому, що біг зі швидкістю при-
близно два метри на секунду 

дозволяє литковим  м’язам ско-
рочуватись більш ефективно. В 
підсумку підвищується витрива-
лість. Коли людина швидко йде, 
м’язи напружуються більше, але 
вивільнюють менше  енергії. В 
результаті витривалість змен-
шується.   А під час бігу м’язи 
так не перевантажуються, ви-
вільняючи більше енергії. 

Корисна ініціатива
Міністерство охорони 

здоров’я Японії закликає своїх 
працівників відмовитись від по-
їздок в ліфті і підніматись на по-
трібний поверх по сходах. Цей 
захід передбачений для оздо-
ровлення, підвищення працез-
датності і профілактики ожирін-
ня у чиновників. Найцікавіше 
полягає в тому, що буфет  – 
єдине місце, де можна переку-
сити, – знаходиться на остан-
ньому, 22 поверсі будинку мі-
ністерства.

Аргентинське танго 
– найкращий вид 

фітнесу для людей 
старшого віку 

Аргентинське танго – найкра-
щий  вид фітнесу для людей 
старшого віку та ідеальний спо-
сіб підтримувати в них ясність 
розуму і тренування координації 
рухів, а необхідність засвоїти 
всі тонкощі  танцю стимулюють 
і рухову пам’ять танцюристів. 

Фізкультура 
сильніша за погану 

спадковість 
Як показують раніше прове-

дені дослідження, від 35 до 65%  
випадків підвищеного артері-
ального тиску пояснюють спад-
ковістю. Проте вченим зі штату 
Південна Кароліна (США) вда-
лось довести, що погана спад-
ковість може бути переможена 
з допомогою фізичної активнос-
ті. Протягом тривалого часу до-
слідники вели спостереження 
за 6278 добровольцями у віці 
20-80 років.  При цьому в кож-
ного третього учасника експе-
рименту батьки страждали на 
гіпертонію. На момент початку 
досліджень  всі його учасники 
були здорові. Але за час спо-
стережень 1545 чоловік захво-
ріли на гіпертонію. При цьому, 
якщо людина приділяла увагу 
інтенсивним фізичним наванта-
женням, ризик відхилення  від 
нормального тиску знижувався 
на 42 %. Помірне навантаження 
(2,5 години на тиждень на про-
гулянку у швидкому темпі) дава-
ло 26 % зниження ризику. Якщо 
у людини була погана спадко-
вість і при цьому вона не займа-
лась  фізкультурою, ризик отри-
мати гіпертонію був вище зви-
чайного на 70 %. А ось при ви-
сокому рівні фізичної активності 
погана спадковість зумовлюва-
ла підвищення  ризику гіперто-
нії тільки на 16%, 

 
Підготувала Олена ГИКАВА.

Знайомтесь: 
ваш дільничний 

інспектор 
ДЕМКІВ  

Ігор Ігорович
 Дільничний інспектор міліції сектору дільнич-

них інспекторів міліції Тернопільського РВ УМВС, 
старший лейтенант міліції, обслуговує адміністративну дільницю, до 
якої входять села Миролюбівка, Настасів, Йосипівка, Мар’янівка.

Контактні телефони : 43-61-17, (097) 752-13-25
Прийом громадян:  
Перший, третій вівторок місяця — приміщення Миролюбів-

ської  сільської ради з 09.00 по 11.00.
Перший, третій четвер місяця — приміщення  Йосипівської  

сільської ради з 18.00 по 21.00.
Другий, четвертий вівторок місяця — приміщення Настасів-

ської  сільської ради з 09.00 по 11.00.
Другий, четвертий четвер місяця — приміщення  Мар’янівської  

сільської ради з 18.00 по 21.00.
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Життя пливе рівномірно, і це 
дуже дратуватиме представників 
цього знака. Ви прагнете разю-
чих змін і пригод. Зірки не схва-
люють цього і віщують вам великі 
прикрощі з поганими наслідками. 
Будьте стримані і розважливі.

Якщо ви зібралися в далеку 
дорогу й вагаєтесь, чи все буде 
добре, відкиньте сумніви і мер-
щій вирушайте у подорож. Зірки 
обіцяють, що вона буде сповнена 
хорошими несподіванками. Тель-
ці, які залишаться в рідних домів-
ках, мають присвятити свій час 
рідним.

Хорошим людям — хороше 
життя, і ви його цілком заслужи-
ли. На щастя, вас оточують люди, 
які це розуміють і завжди готові 
прийти на допомогу. З деякими 
сусідами будьте обережні, пиль-
нуйте своє здоров’я.

Останнім часом ви надто мало 
уваги приділяєте собі. Усі ваші 
думки - про родичів, друзів, ко-
лег. Настав час схаменутися і за-
йнятися собою, адже сил навряд 
чи вистачить на всіх і на все. Від-
починьте у вихідні, корисними 
будуть поїздки.

На початку тижня у вас виру-
ватимуть емоції, ви сповнені 
енергії. Найкраще це спрямувати 
на примноження достатку. Тоді 
багато чого здобудете. Зірки за-
стерігають, що не варто спереча-
тися вдома чи на роботі. Ви мо-
жете бути занадто збуджені, щоб 
тверезо оцінювати ситуацію. У 

вихідні маєте нагоду познайоми-
тись з вартою уваги людиною.

Погане самопочуття не впли-
ває на ваш настрій. Ви намагає-
тесь стриматись від негативних 
емоцій. У нагороду за старання 
на вас чекає успіх у всіх справах. 
Єдине, від чого варто утрима-
тись, — це від великих фінансо-
вих операцій.

Наступний тиждень буде по-
рівняно спокійним, можете від-
почити у колі давніх друзів або 
родичів. У професійній діяль-
ності будьте пунктуальні. На ви-
хідні можливі емоційні зриви. 
Нічого не беріть надто близько 
до серця. Серйозні справи ще 
попереду.

Життя пішло у звичне для вас 
русло, тому особливих несподі-
ванок упродовж тижня не пе-
редбачається. Фінансові питан-

ня вирішаться дуже швидко і 
без труднощів. Можете насоло-
джуватися життям. У жодному 
разі не переймайтеся дурниця-
ми.

Маєте чудову нагоду відзна-
читись — зробити щось таке, що 
принесе вам повагу й популяр-
ність. Керівництво не залишить 
вас поза увагою, може навіть 
збільшити зарплатню. Майбут-
ній проект має всі передумови 
бути успішним. У сім’ї панує зла-
года, не варто її порушувати.

Якщо ви стали жахливим его-
їстом і своїми невиваженими 
вчинками завдаєте комусь бо-
лю, то негайно змініться. Живу-
чи за таким принципом, ви й 
самі зазнаватимете прикрощів. 
Тому отямтеся! Виділіть хоч 
одиницю свого дорогоцінного 
часу рідним людям, зробіть їм 
щось приємне.

Якщо ви беретесь до якоїсь 
справи, то зазвичай доводьте її 
до кінця, не ламайте хороших 
традицій. Дуже багато людей 
покладаються на вас. Постарай-
тесь не розчаровувати їх, тим 
більше, що всі передумови для 
успіху — у ваших руках. Будьте 
обережні, зважайте навіть на 
дрібниці!

Ви даремно фанатично за-
йнялись самовдосконаленням. 
Все, що ви робили досі, не таке 
погане, як здається. Тепер ви 
перебуваєте у справді чудовій 
формі і готові до більших випро-
бувань. Хочете приємно вразити 
керівництво — мерщій до справ!

від Івана Круп'яка з 18 по 24 березня

Розіграш №709
від 10.03.2013 р.
Кульки —  2, 21, 

66, 44, 56, 3, 1, 
22, 19, 28, 75, 17, 
14, 13, 69, 15, 40, 

12, 38, 18, 50, 51, 33, 27.
Велика гра:
Джекпот — не виграно.
3 лінії з одною підковою — 

не виграно.
3 лінії з 2 підковами — не ви-

грано.
3 лінії у 3 полях — 28 гравців 

—  15 784 грн.
2 лінії у 2 полях — 3 410 грав-

ців — 48 грн.
2 лінії — 639 гравці — 345 

грн.
1 лінія — 140 770 гравці —  

10 грн. 
Бiлет  № 1985849 — Запорізь-

ке.
“ З а б а в а 

плюс”
Кульки — 

5, 8, 3, 0, 6, 9.
І кулька — №583069 — 8 грав-

ців — 100 000 грн.
ІІ кулька — №83069 — 72 

гравці — 2 500 грн.
ІІІ кулька — №3069 — 713 

гравців — 250 грн.
ІV кулька — №069 — 7 129 

гравців — 50 грн.
V кулька — №69 — 71 129  

гравці — 10 грн.
VІ кулька — №9 — 712 236 

гравців — 2 грн.
Розіграш №1245
від 13.03.2013 р.
Лототрон Б.
Набір кульок: 

№3
Виграшні номе-

ри:  9, 11, 12, 13, 25, 51.  
6 номерів — не виграно.
5 номерів — 2 гравці — 10 997 

грн.
4 номери — 140 гравців — 

219 грн.
3 номери — 3 302 гравці —  

15 грн.
2 номери — 26 035 гравці — 

6 грн.
Розіграш №1204
від 13.03.2013 р.
Виграшні номе-

ри: 14, 5, 33, 6, 
35, 2.

Мегакулька — 4.
МЕГАДЖЕК — ПОТ — не вигра-

но.
МЕГАПРИЗ — не виграно.
5 номерів — 10 гравців — 5 422 

грн.
4 номери — 204 гравці —  

304 грн.
3 номери — 3 600 гравців — 

23 грн.
5+ Мегакулька — не виграно.
4+ Мегакулька — 22 гравці — 

608 грн. 
3+ Мегакулька — 555 гравців 

— 46 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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Один банківський працівник 
телефонує іншому:

— Привіт, друже, як справи?
— Добре!
— Ой, вибачте, не туди попав.

— Купив хвалену німецьку со-
ковижималку, а вона зламалася. 

— А багато соку вичавили? 
— Та трохи яблучного і апель-

синового, а вже на березовому 
вона накрилася...

— Я вчора таку красуню в по-
стіль уклав, — мрійливо говорить 
один.

Другий сумно відповідає:
— А мені не везе. Усе старі по-

падаються.
І обидва віруси грипу полетіли 

далі.

Лікар до хворого: 
— Як ви засинаєте? 
— Рахую до трьох. 
— Лише до трьох? 
— Інколи і до півчетвертої.

— Чому півень співає все жит-
тя?

— Тому, що в нього багато 
дружин і жодної тещі.

Хочете зберегти гроші в умо-
вах фінансової кризи? Зберігай-
те їх у різній валюті й у різних 
банках: долари — в консервних, 
гривні — у скляних.

— Чому ви так любите ходити 
на футбол?

— Розумієте, удома на мене 
кричить дружина, у магазині — 
продавець, на роботі — началь-
ник, а на футболі я кричу на 
всіх!

Дві подруги:
— Ну і як перший обід молодо-

му чоловікові? 
— Нормально, завтра вже ви-

пишуть...

— Ви холостяк чи одружений? 
— запитує кравець замовника, 
знімаючи мірку для костюма.

— Одружений.
— Тоді запишемо: “Потайна 

кишеня в підкладці піджака”.

Усміхніться

Банк  
речей

при Тернопільському  
районному територіальному  
центрі соціального  обслуго-

вування проводить збір 
одягу та взуття, придатного 
для користування.  Всі речі 
будуть роздані одиноким 

малозабезпеченим людям. 
Звертатися за адресою: 

м. Тернопіль, вул.  
М. Кривоноса, 10, тел. 

53-81-12, 53-79-06.

Шевченківські дні ●

Тернопільський 
академічний 

обласний 
драматичний театр 
ім. Т. Г. Шевченка
16.03 — поліцейська комедія 

“Супниця, або Порцелянові при-
страсті”. Р. Ламуре

17.03  — невигадана історія 
“Ноктюрн осінньої любові” за 
п’єсою А. Крима “Нелегалка” 
Поч. о 19.00 год.

Галина ЮРСА —  
ТРР „Джерело”.

Колись у своїй безсмертній 
„Долі”  Тарас Шевченко за-
питав: „Які з нас люди?” 
Час стер із пам’яті імена 
багатьох знатних та  за-
можних вельмож, владних 
службовців, придворних 
поетів, композиторів, ху-
дожників, тих, до кого, на 
думку поета, доля була 
прихильнішою, ніж до бід-
ного сіроми. 

А ось уже 199 років в Україні 
та на усіх континентах землі 

вшановують сина кріпака, який 
мав  Божий дар поета і художни-
ка,  посягнув найвищі вершини 
науки,  міг прожити своє життя 
просто, ситно та багато з одною 
лише умовою — не бачити та не 
описувати правди, що діється на 
„ Україні убогій”, не показувати у 
своїх творах гнобителів рідного 
народу...

У день народження україн-
ського поета, пророка Тараса 
Шевченка біля його пам’ятника у 
Товстолузі зібралися люди, щоб 
помолитися за його багато-
страждальну душу, заспівати 
Шевченків безсмертний „Запо-
віт”, покласти букети квітів до 

його пам’ятника. Парох Товсто-
луга та Застінки о.Василь від-
правив заупокійну панахиду за 
Тарасом Шевченком. Директор 
Товстолузької школи Тарас Щер-
бінін та Товстолузький сільський 
голова Юрій Присяжний розпо-
віли про тернистий шлях, яким 
гідно пройшов наш Великий 
Кобзар. Щемно та душевно зву-
чали пісні на слова Тараса Шев-
ченка біля пам’ятника та у школі.

Пройшло майже два століття. 
А поетів день народження кожен 
українець відзначає та відзнача-
тиме завжди як уродини рідної 
людини. Бо правда та пам’ять 
часу  непідвладні.

Правда часу непідвладна

Парох Товстолуга та Застінки о. Василь Собчук, Товстолузький  
сільський голова Юрій Присяжний, директор Товстолузької школи 

Тарас Щербінін з активом сіл біля пам’ятника Т. Г. Шевченку у Товстолузі.
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Вітаємо! ●Духовні цінності ●

Галина ЮРСА — ТРР 
„Джерело”.

Надзвичайно урочисто від-
значили 10 березня день 
пам’яті Кобзаря у Гаях Шев-
ченківських. Урочистості  
організувала  парафія церк-
ви Успіння Пресвятої Бого-
родиці УГКЦ.  

У капличці церковний хор під 
орудою Ігоря Рибки зворушливо 
виконав пісні на слова Тараса 
Шевченка. Серед них дуже відо-
мі, які  співають на усіх урочи-
нах, і ті, які почуєш не так часто, 
– „Орися ж ти, моя ниво”, „На 
розпутті кобзар сидить”, „Тече 
вода в синє море” та ін. А сіль-

ські співочі дуети, сольні вико-
навці Володимир Сарницький та 
Ганна Головацька, Ігор Штепа та 
Наталія Блажко  душевно та щи-
ро передали увесь трагізм долі 
поета і його розіп’ятої на хресті 
історії неньки-України. Читець 
Борис Туфтановський зворушив 
усіх присутніх віршем Тараса 
Шевченка „Не молилася за ме-
не”. А мати Ольга Мельничук із 
своїм сином Сашком були дуже 
переконливими у сцені „Мати з 
Тарасом”.  Тяжка доля україн-
ської жінки та її дітей, втілена у 
невеличкому сюжеті, заставила 
плакати, співпереживати. Усе 
багатсво поезії  українського 
пророка показали юні жителі Га-
їв Шевченківських. Вони читали 

так щиро, як можуть лише діти. 
Ніхто з присутніх у цей день не 

пішов з каплички байдужим. Лю-
ди збагатилися безсмертним 
Шевченковим словом, піснями, 
які століття сприймають як народ-
ні. Адже поет завжди говорив, що 
його вірші та художні полотна 
створені для народу і про народ, 
а не для його гнобителів. 

Присутні на урочинах щиро 
вдячні Галині Слободян, яка 
взяла на себе непростий 
обов’язок організації дійства. 
Праця цієї дуже скромної люди-
ни залишила в серцях усіх, хто у 
цей день прийшов вшанувати 
українського поета Тараса Шев-
ченка, гарні враження, схвилю-
вала до глибини душі. 

Поклін Тарасу  
від Гаїв Шевченківських

Учасники відзначення дня пам’яті Кобзаря у Гаях Шевченківських.

Галина  РАДИК, 
вчитель української мови та 

літератури НВК 
“Великобірківська ЗОШ І-ІІІ 

ст.- гімназія ім. Степана 
Балея”, керівник драматичного 
гуртка “Театральна світлиця”.

1 березня у НВК “Великобір-
ківська ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія 
ім. Степана Балея” відбулася 
урочиста лінійка у формі 
усного журналу “Шляхами 
життя і творчості Лесі Укра-
їнки”, приуроченого 142-й 

річниці з дня народження ви-
датної української поетеси 
Лариси Петрівни Косач.

 У жодній зі світових літератур 
немає такого прекрасного сузір’я 
жінок-письменниць, яке прикра-
шає українську літературу. У ньо-
му незгасною зорею сяє ім’я Лесі 
Українки. Світ ще не знав такої по-
етеси. Безсмертна іскра Проме-
тея потрапила в її серце і запала-
ла ясним вогнем. Ім’я Лесі Україн-
ки овіяне особливою всенародною 
любов’ю. Це була людина винят-

кової мужності та принциповості, 
духовної краси та мистецького об-
дарування. Велика поетеса Украї-
ни, жінка з трагічною долею, вона 
увійшла в свідомість поколінь як 
символ незламності та боротьби.

Активну участь у проведенні за-
ходу брали учасники драматично-
го гуртка школи-гімназії “Теа-
тральна світлиця” Ярослав Підліс-
ний, Христина Лаховська, Лілія 
Гуйда, Ірина Гуйда та Діана-Марія 
Баула.

Читайте на сайті  
www.wbirky-school.te.ua

Шляхами життя  
і творчості Лесі Українки

На сцені актової зали Великобірківської школи-гімназії (зліва направо) Христина Лаховська,  
Лілія Гуйда, Ірина Махіброда, Ірина Гуйда, Діана-Марія Баула, Ярослав Підлісний.

З днем народжен-
ня вітаємо вчителів-
пенсіонерів Володи-
миру Михайлівну 
ЮРЧАК, Домінію 
Федорівну ПІДЛІСНУ 
і технічного працівни-
ка Жовтневої ЗОШ І-ІІ 
ст. Ігоря Валентиновича  
КЛІБАНОВА.

Дай Вам, Боже, днів щасливих,

Дай добра, здоров’я, сили,

Дай любові, згоди, втіхи,

Змоги дай життю радіти.

А сьогодні, у це свято,

Щастя зичимо багато,

Хай Вас Бог благословляє,

Многі літа посилає.

З повагою – колектив 
Жовтневої ЗОШ І-ІІ ст.

Щиро вітає-
мо з днем наро-
дження голову 
правління ПАТ 
“Тернопільмісь-
кгаз”, заслуже-
ного працівника 
сфери послуг 
України, депута-
та Тернопіль-
ської районної 

ради Володимира Леонідовича 
БОБРІВЦЯ.  Ваш професійний 
досвід, Володимире Леонідови-
чу, нерозривно пов’язаний з роз-
витком газового господарства. 
Високі виробничі успіхи підпри-
ємства — це Ваше вміле керівни-
цтво, наполегливість та відда-
ність справі. Хай Ваша невичерп-
на енергія та досвід і надалі 
служать людям та розвитку галу-
зі. Бадьорості духу, снаги і на-
тхнення Вам на многії літа!

З повагою — колектив ПАТ 
“Тернопільміськгаз”.

З 60-річчям вітаємо 
заступника головного 
лікаря Тернопільського 
районного територі-
ального медичного 
об’єднання з лікуваль-
ної роботи Віталія  
Михайловича САХАНА. Від душі 
зичимо великого людського щас-
тя, козацького здоров’я, профе-
сійних успіхів, родинного благо-
получчя та достатку. 

На килимі життя, немов пахуча м’ята,

Розквітла Ваша ювілейна дата,

Нехай вона повік не одцвітає,

Хай щастя Вашу хату не минає.

Нехай обминають болі й тривоги,

Хай стелиться довга життєва дорога.

З повагою – колектив 
гінекологічного відділу 

Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Вітаємо з днем народження 
голову правління ПАТ “Тернопіль-
міськгаз” Володимира Леонідо-
вича БОБРІВЦЯ. Зичимо міцно-
го здоров’я, професійних успіхів, 
гарного настрою, благополуччя 
родині, щирих та надійних  
друзів! 

Бажаємо миру і світлої долі,

Здоров’я, натхнення і сили доволі,

Творчого вогнику, віри й наснаги,

Бадьорості духу, людської поваги.

На довгих стежках життєвої ниви

Будьте здорові й щасливі!

З повагою — колектив 
редакції газети  

“Подільське слово”.

Вітаємо з днем народження 
директора будинку культури  
с. Лозова Дарію Михайлівну 
ТКАЧ.

Хай життя буде схоже на свято,

Доля щастя принесе багато,

Теплом зігріє і любов’ю

І подарує міцного здоров’я! 

З повагою –  колектив 
Лозівської сільської ради.

Педагогічний колектив Острів-
ської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з 
днем народження вчителя худож-
ньої культури Надію Володими-
рівну КРАМАР.

Хай щастя переповнює це свято

І золотіє мрії небосхил,

Хай вділить доля радості багато,

Енергії, завзяття, творчих сил.

Сердечно вітаємо з днем на-
родження секретаря Лозівської 
сільської ради Наталію Богда-
нівну КІТЧАК та інспектора вій-
ськового обліку Зеновію Михай-
лівну  ЗВАРУН.

Хай щастя і радість Вам ллються рікою,

Щоб Ви не стрічались ніколи з журбою.

Хай пісня дзвінка виграє на вустах,

Хай смутку не буде ніколи в очах! 

З повагою – члени виконкому 
та депутатський корпус 

Лозівської сільської ради.

Вітаємо з  
60-річним ювіле-
єм заступника 
головного лікаря 
ТРТМО з ліку-
вальної роботи 
Віталія Михай-
ловича САХАНА.

Шановний Ві-
талію Михайло-
вичу! Прийміть 
щирі побажання міцного здоров’я, 
сімейної злагоди та добра, успіхів 
на професійні ниві. Висловлюємо 
безмежну вдячність за багаторіч-
ну сумлінну працю, високий про-
фесіоналізм та щедрість душі.

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 
територіального медичного 

об’єднання.

Вітаємо з днем народження 
сестру-господиню ТРТМО  
Любомиру Євгенівну ЮЗВУ, 
медсестер стаціонару Ольгу 
Павлівну КУБІВ та Мар’яну 
Анатоліївну ДІДУХ, медичну се-
стру Галину Володимирівну  
ГАНУЛ, сторожа Віталія  
Васильовича ВОРОБЦЯ, мо-
лодшу медичну сестру ФАПу  
с. Курники Зеновію Михайлівну 
ЗВАРУН.

Живіть в здоров’ї, мирі, силі,

Хай проти Вас роки будуть безсилі,

Хай Матір Божа Вас охороняє

І Господь Бог із неба щастя посилає.

З повагою – колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Вітаємо з днем народження 
лікаря-анестезіолога ТРТМО  
Тараса Миколайовича  
СИНИЦИНА, фельдшера ШМД 
Лідію Дмитрівну БРИДУН, лікаря 
загальної практики сімейної меди-
цини Галину Василівну СОКО-
ЛОВСЬКУ, лікаря загальної прак-
тики сімейної медицини Велико-
березовицької АЗПСМ Оксану 
Олександрівну ЗВАРИЧ.

Зичимо здоров’я, щастя, довголіття,

Настрою веселого на повне століття,

Щоб життя було веселим, 

радісним, багатим,

І щоб кожен день прожитий 

Вам здавався святом.

З повагою – колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Педагогічний колектив Острів-
ської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з 55-
річчям вчителя математики Ольгу 
Василівну ПЕЛЕХАТУ.

Сонця променистого на Вашому обрії,

Долі Вам бажаємо щедрої та доброї,

Хай всі мрії Ваші збуваються,

Бажаємо того, що щастям називається!

Щиро вітаємо з днем наро-
дження депутатів Великобере-
зовицької селищної ради Олега 
Романовича КИРИЛІВА та  
І горя  Богдановича  
ЧАПЛЬОВСЬКОГО.

Хай квітує доля у роках прекрасних,

А життя приносить радість і любов.

Миру і здоров’я, злагоди і щастя,

Многая літа Вам знов і знов.

З повагою — виконком 
Великоберезовицької 

селищної ради, депутатський 
корпус.


