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"Землевласник-СЛ" 

Приймаємо замовлення на землевпорядні  
та геодезичні роботи:

Новини ●

    9 стор.

    7 стор.

    15 стор.

Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

16 
б е р е з н я  
у будинку куль-
тури  Жовтневого 
урочисто відзна-

чили Прощення – день, у який 
Церква встановила прави-
ло прощати одне одному 
образи. 

Дарма, що напередодні зима 
усе ще демонструвала свій харак-
тер, мешканці Жовтневого довели 
– для справжнього лемка поганої 
погоди не буває. Чому я згадала 
про лемків? А тому, що свято За-
пустів у Жовтневому має подвій-

ний підтекст. У цей день за ще-
дрим, на галицький манер, сто-
лом, в особливому звучанні пісень 
збираються нащадки великого і 
дружнього лемківського роду. 
Адже Жовтневе є чи не найбіль-
шим у Тернопільському районі 
осередком життя цього етносу.

Хоча лейтмотивом свята Про-
щення було звертання до ближ-
нього з проханням вибачити крив-
ду, не менш щиро християни у 
Жовтневому говорили про вдяч-
ність, якої направду заслуговують 
організатори цього заходу. Адже 
дійство акумулює в собі кращі на-
родні традиції, не дозволяє квіту-
чій гілці Лемківщини канути в не-
бутті. Цьогоріч уперше в амплуа 
ведучих свята Запустів у Жовтне-

вому виступило подружжя місце-
вих жителів Василя та Людмили 
Гронських. До слова, Василь Сер-
гійович живе у лемківській громаді 
понад двадцять років, він – зять 
родини Барнів, родом з Одещини. 
За чималий відрізок часу встиг від-
чути себе тут одним цілим з гро-
мадою, і хоч про своє коріння не 
забуває, все ж бути серед лемків 
вважає за честь. Людмила Ярос-
лавівна – головний спеціаліст від-
ділу організаційної роботи та вну-
трішньої політики Тернопільської 
райдержадміністрації, голова осе-
редку  Всеукраїнського товари-
ства “Лемк івщина”  
с. Жовтневе, учасниця народного 
аматорського хору “Конар Лемків-
щини” БК с. Жовтневе, у свій час 

працювала секретарем Чернелево-
Руської сільської ради, громадська 
активістка і чудова жінка. 

Того дня з вітальним словом до 
присутніх звернулася основопо-
ложник відзначення Запустів у 
Жовтневому, в минулому голова 
осередку Всеукраїнського товари-
ства “Лемківщина” с. Жовтневе 
Рута Сардига. Рута Семенівна щи-
ро тішиться, що рідні традиції  жи-
вуть і процвітають. У дарунок для 
односельчан жінка з ім’ям квітки 
читала напам’ять авторську пое-
зію, розповіла цікаву притчу про 
Запусти та, за традицією, попро-
сила у кожного вибачення за мож-
ливі образи.

Продовження на 8 стор.

Під час Запустів у будинку культури с. Жовтневе (зліва направо): секретар Чернелево-Руської сільської ради  
Петро Кузьмяк, вчитель початкових класів Жовтневої ЗОШ І-ІІ ст. Віта Кузьмяк, завідуючий бібліотекою-філією с. Чернелів-
Руський Петро Стрончик, голова осередку  Всеукраїнського товариства “Лемківщина” с. Жовтневе, головний спеціаліст 

відділу організаційної роботи та внутрішньої політики Тернопільської РДА Людмила Гронська, вчитель трудового навчання 
Жовтневої ЗОШ І-ІІ ст. Андрій Гоч, медичний реєстратор Тернопільського обласного клінічного перинатального центру “Мати і 
дитина” Мирослава Коньчик, співведучий свята Василь Гронський, директор будинку культури с. Жовтневе Богдан Романюк.

Через відсутність кворуму 26 •	
березня не відбулося друге 
пленарне засідання 45 сесії 
Тернопільської обласної ради. 
Із  необхідних 61-го зареєстру-
валося 45 депутатів. До поряд-
ку денного засідання було вне-
сено 80 питань, серед яких за-
твердження обласного 
бюджету-2013. Через відсут-
ність кворуму не відбулося і за-
сідання територіальної вибор-
чої комісії. Друге пленарне за-
сідання 45 сесії обласної ради 
перенесено на 2 квітня, повідо-
мляє прес-служба Тернопіль-
ської обласної ради.

29 березня у Тернополі про-•	

йде акція протесту “Вставай, 
Україно!”. Очікується, що в ак-
ції візьмуть участь лідери трьох 
політичних сил – ВО “Свобода” 
Олег Тягнибок, ВО “Батьківщи-
на” Арсеній Яценюк і партії 
“Удар” Віталій Кличко. Віче від-
будеться о 17 годині на площі 
біля пам’ятника Степану Банде-
рі, передає кореспондент DT.
UA.

За словами директора Гідро-•	
метеоцентру Миколи Кульбіди, 
на території України 30 і 31 бе-
резня очікується значне поте-
пління. 30 березня температу-
ра повітря зросте до +11 граду-
сів, 31 березня – до +17.  

Ступківський 
сільський голова 

Петро Куць: 
знайомство 
зблизька.

Який інвестор 
найкращий — 

знають пайовики  
ПП “Агрон” та  

ФГ “Березовського”.

“Я вибрала долю 
собі сама” — 

літературно-музична 
композиція, 
присвячена  

Ліні Костенко, у НВК 
“Великобірківська 

ЗОШ І-ІІ ст.-гімназія 
ім. С. Балея.
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За матеріалами 
Тернопільського 

міськрайонного центру 
зайнятості. 

У Тернопільському міськра-
йонному центрі зайнятості  
в рамках відзначення Дня со-
ціальної справедливості від-
бувся семінар з соціальними 
партнерами на тему “Нове 
законодавство про зайня-
тість населення — новий ін-
струментарій надання соці-
альних послуг”. 

Директор міськрайонного цен-
тру зайнятості А. В. Куриляк озна-
йомив присутніх роботодавців із 
станом ринку праці, а 36 присутніх 
представників роботодавців —  
з новим Законом України “Про за-
йнятість населення”, який вступив 
у дію з 1 січня 2013 року, правами 
та обов’язками роботодавців  
у співпраці з центром зайнятості.  

Начальник відділу взаємодії  
з роботодавцями міськрайонного 
центру зайнятості Л. М. Дмитрен-
ко наголосила на важливості до-
тримання мінімальних гарантій в 
оплаті праці, легалізації заробітної 

плати, зауважила про зміну пере-
ліку категорій громадян, які мають 
додаткові гарантії у сприянні пра-
цевлаштуванню. Згідно з новим 
законодавством, це стосується 
чоловіків, які мають дітей віком до 
6 років, самотніх чоловіків, які ма-
ють дітей віком до 14 років або 
дітей-інвалідів, осіб, яким до на-
стання права на пенсію за віком 
залишилося 10 років і менше. 
Розширення переліку категорії 
громадян, які мають додаткові га-
рантії у сприянні працевлаштуван-
ню, є позитивним нововведенням, 
спрямованим на підтримку грома-
дян, які є неконкурентоспроможні 
на ринку праці.

Для задоволення кадрових по-
треб роботодавців служба зайня-
тості надає допомогу в укомплек-
туванні підприємств персоналом, 
необхідними працівниками, у тому 
числі з використанням психодіаг-
ностичних методик, та проводить 
професійне навчання безробітних 
на замовлення роботодавців для 
конкретних робочих місць як у на-
вчальних закладах, так і безпосе-
редньо на виробництві. Підвищен-
ню ефективності навчання сприяє 
впровадження практики стажуван-

ня на виробництві. 
Особи, яким виповнилося  

45 років і більше, страховий стаж 
яких становить не менше 15 років, 
мають право до досягнення пен-
сійного віку на одноразове отри-
мання ваучера для підтримки їх 
конкурентоспроможності шляхом 
перепідготовки, спеціалізації, під-
вищення кваліфікації за професія-
ми та спеціальностями для пріо-
ритетних видів економічної діяль-
ності. Вибір професії (спеціаль-
ності) із затвердженого переліку, 
форми і місця навчання здійсню-
ється особою.

На семінарі виступив начальник 
управління Пенсійного фонду в  
м. Тернополі В. Я. Михалюк, який 
розповів присутнім про актуальні 
питання пенсійного забезпечення. 
Слово надали першому заступни-
ку начальника — заступнику го-
ловного державного інспектора з 
питань праці В. П. Зюлковському, 
який розповів про відповідальність 
роботодавців щодо дотримання 
законодавства про працю, рівень 
заробітної плати в м. Тернополі та 
Тернопільському районі та плідну 
співпрацю центру зайнятості з ін-
спекцією з питань праці.

Нове законодавство про зайнятість 
населення — новий інструментарій  

надання соціальних послуг

Марія БЕЗКОРОВАЙНА.

У цьому переконався  
52-річний мешканець села 
Курівці Зборівського району, 
який нещодавно перебував 
на лаві підсудних у Терно-
пільському міськрайонному 
суді.  Такої “заслуги” чоловік 
“удостоївся” за злочин, ско-
єний ще 1998 року.

— 15 років тому 12 квітня меш-
канець Курівців за попередньою 
змовою з двома товаришами про-
никли у приміщення магазину в 
Плотичі, що належить Тернопіль-
ському райСТ, і викрали звідти 
продовольчі товари: алкогольні 
напої, цукерки та макарони, — 

розповів заступник прокурора 
Тернопільського району Роман 
Максимик. — Сума збитків, нане-
сена районному споживчому това-
риству, склала 2009 гривень. 

Однак викраденим чоловік не 
скористався. Дізнавшись, що його 
розшукує міліція, придбав квитки 
на потяг і виїхав до Росії, де до 
скоєння злочину перебував на за-
робітках. Він добре знав, що його 
чекатиме після того, як потрапить 
у руки правоохоронців, адже шість 
років — з 1983 по 1989 рр. — від-
бував покарання  у місцях позбав-
лення волі за вчинення тяжкого 
злочину. Втім цей період не став 
для нього уроком, і він ще раз ви-
рішив стати на злочинні “граблі”.

У Хабаровському краї Росій-

ської Федерації, де переховувався 
від закону за крадіжку, чоловік 
створив сім’ю. Щоправда, з жін-
кою, яка народила йому доньку, 
жили у цивільному шлюбі. Чоловік 
навіть не здогадувався, що пере-
буває у міжнародному розшуку. У 
руки правоохоронців сусідньої 
країни потрапив торішнього бе-
резня. Вони й доправили його до 
ізолятора тимчасового тримання у 
Зборові. Уже через рік, 11 берез-
ня, мешканець Курівців постав 
перед судом. Феміда взяла до 
уваги його щиросердне покаяння і 
винесла вирок: призначити пока-
рання у вигляді трьох років по-
збавлення волі, звільнивши від 
відбування покарання з випробу-
вальним строком на один рік.

Кримінал ●

Від суду не втечеш

Ігор ПРОЦИШИН, 
лікар Тернопільського відділення 
Теребовлянського міжрайонного 

відділу ДУ “Тернопільський 
обласний лабораторний центр 
Держсанепідслужби України”.

Використання води для пиття 
— важлива потреба людини. 
Якщо без їжі людина може 
прожити близько двох тижнів, 
а в окремих випадках навіть 
до 45 днів, то без води — ли-
ше кілька днів. Леонардо да 
Вінчі писав: “Воді дана чудо-
дійна влада стати соком жит-
тя на землі”.  Але вода може 
стати одним із факторів пере-
дачі інфекційних захворювань, 
у першу чергу — кишкових ін-
фекцій. Крім кишкових інфек-
цій, через питну воду можуть 
також передаватися збудники 
туляремії, лептоспірозу, си-
бірської виразки та ін. 

Моніторинг захворюваності на-
селення засвідчив, що поширення 
хвороб відбувається на фоні бакте-
ріального та вірусного забруднення 
питної води, у першу чергу — води 
з колодязів. Інфікування води в ко-
лодязях збудниками кишкових ін-
фекцій та іншими патогенними 
збудниками відбувається при по-
траплянні в неї різними шляхами 
виділень хворих і бактеріоносіїв: 
при просочуванні у воду колодязя 
господарсько-побутових стічних 
вод, води при пранні білизни, вмісту 
вбиралень, вигрібних ям тощо. За-
бруднення води має місце також у 
тих випадках, коли неподалік від 
колодязів розташовані приміщення 
для свійських тварин та водопій для 
тварин, коли в колодязі потрапля-

ють трупи гризунів, деякі з яких, 
можливо, були хворі на різні інфек-
ції. 

Сприяють цьому повеневі ситуа-
ції, коли потоками води змивається 
гноївка, вміст вигрібних ям, і ці не-
чистоти потрапляють в поверхневі 
водоносні горизонти, які в основно-
му наповнюють наші колодязі. 

Виживання патогенних збудників 
у воді різна і залежить від багатьох 
факторів: температури води, її хі-
мічного та мікробного складу, інсо-
ляції і аерації, властивостей збудни-
ків тощо. Тривалість виживання у 
воді холерних вібріонів — від декіль-
кох днів до декількох місяців. Збуд-
ники черевного тифу і паратифів 
можуть виживати в проточній воді 
декілька днів, у стоячій — понад 
тиждень, а в мулі на дні колодязя 
навіть два-три тижні. Збудники ди-
зентерії також живуть у воді зна-
чний час, що може призвести до 
спалахів дизентерії водного похо-
дження. Лептоспори зберігаються у 
воді до 2 місяців. Патогенні збудни-
ки добре переносять низьку темпе-
ратуру. 

Профілактика передачі інфекції 
через воду є різноплановою робо-
тою. При цьому головна увага по-
винна бути зосереджена на раціо-
нальному виборі та санітарній охо-
роні джерел питного водопоста-
чання від забруднення, забезпе-
ченні належної експлуатації коло-
дязів і підвищенні рівня санітарної 
культури населення. Кожну крини-
цю, з якої беруть воду для пиття та 
господарських потреб, треба ста-
ранно оглянути і з’ясувати її сані-
тарний стан. Особливу увагу слід 
звернути на те, яка її глибина, чи є 
щілини та тріщини на стінках. Верх 
колодязя повинен бути не менше 

як на 0,8 метра вище поверхні 
землі. З метою захисту від засмі-
чення верх колодязя необхідно за-
кривати кришкою. 

Кожен господар повинен знати, 
щоб мати якісну та безпечну воду, 
не можна в радіусі 50 метрів біля 
криниці прати та полоскати білиз-
ну, мити різні предмети, приводи-
ти на водопій тварин, влаштовува-
ти водоймища для водоплавної 
птиці тощо. Щоб запобігти заму-
люванню, колодязь необхідно пе-
ріодично (не рідше одного разу на 
рік) очищати від намулювання, 
проводити поточний ремонт та де-
зінфекцію. 

У випадку підтоплення криниць 
слід проводити відкачування води, 
очищення криниць та їх дезінфек-
цію. Знезараження води здійсню-
ють із застосуванням дезінфекцій-
них засобів “Хлорне вапно”, “Аква-
табс 8,68”, “Жавель-Клейд”, “Хло-
рактів” та ін. 

Щоб уникнути зараження вірус-
ним гепатитом А та гострими киш-
ковими інфекціями слід викорис-
товувати для пиття, миття посуду, 
овочів і фруктів лише перекип’ячену 
питну воду з джерел, які не були 
підтоплені, або питну бутильовану 
воду. Слід зазначити, що знезара-
ження води дає тимчасовий ефект. 
Тому, якщо є постійне джерело за-
бруднення: затікання нечистот від 
вбиральні, ґрунтових вод через 
несправний колодязний зруб, ко-
ристування водою з колодязя за-
боронено до усунення цих дефек-
тів. Щоб вода в колодязі була чи-
стою та безпечною для вживання, 
необхідно утримувати колодязь в 
належному санітарному стані, сво-
єчасно проводити ремонт, очи-
щення та дезінфекцію.

Яку воду п’ємо?
SOS! ●

Колегія ●

Ірина ЮРКО.

26 березня перший заступ-
ник голови Тернопільської 
райдержадміністрації Воло-
димир Дев’ятков провів коле-
гію РДА. Участь у колегії взяв 
голова Тернопільської район-
ної ради Василь Дідух.

Про стан виконання заходів 
програми боротьби з онкологічни-
ми захворюваннями на період до 
2016 року доповів заступник го-
ловного лікаря Тернопільського 
районного територіального ме-
дичного об’єднання Ігор Войто-
вич. За словами Ігоря Романовича, 
заходи, здійснені протягом остан-
ніх років щодо виконання районної 
програми боротьби з онкологічни-
ми захворюваннями, свідчать про 
позитивні зміни. Зокрема, змен-
шилася питома вага злоякісних 
новоутворень, виявлених у запу-
щених стадіях, знизився і рівень 
летальності. Водночас, зросла 
смертність від раку. “Сьогодні на 
диспансерному обліку в Тернопіль-
ському районі перебуває 1300 осіб 
з онкологічними захворюваннями”, 
— зазначив Ігор Войтович.

Набуває актуальності питання 
про те, щоб у Тернопільському ра-
йоні відкрити заклад для надання 
паліативної допомоги. “Відкриття 
на базі колишньої лікарні Червоно-
го Хреста у Великому Глибочку 
хоспісу для невиліковно хворих 

стане невід’ємною складовою су-
часної системи охорони здоров’я, 
— сказав під час колегії голова 
Тернопільської районної ради 
Василь Дідух. —  Там є всі умови 
для того, щоб прийняти пацієнтів. 
Це буде заклад обласного рівня. 
До співпраці залучатимемо органи 
державної влади, Тернопільську 
районну організацію Товариства 
Червоного Хреста України, волон-
терів, соціальних працівників. Аби 
люди, які звернулися за підтрим-
кою, відчули, що вони у своїй біді 
не самотні”. 

Про стан виконання сільськи-
ми, селищними радами делегова-
них повноважень органів виконав-
чої влади за І квартал 2013 року 
доповів керівник апарату Терно-
пільської РДА Арсен Чудик. 

Заступник військового комі-
сара Тернопільського 
об’єднаного міського військо-
вого комісаріату Микола Бойко 
підбив підсумки призову грома-
дян на строкову службу в 2012 
році і окреслив перспективи на 
2013 рік. Торік, за словами допо-
відача, було призвано 1322 юна-
ки. 119 осіб через стан здоров’я 
визнали непридатними до вій-
ськової служби. 431 призовник 
не з’явився на призовну комісію. 
Тепер юнаки перебувають у роз-
шуку. Загалом 2012 року лави 
Збройних сил України поповни-
ли 62 юнаки з Тернопільського 
району. 

У Великому Глибочку 
відкриють заклад  

для надання паліативної 
допомоги

Марія БЕЗКОРОВАЙНА.

Попри негоду, яка вирувала 
минулими вихідними, робота 
швидкої не сповільнилася. 
Навпаки, незважаючи на сні-
гові замети, лікарі карети 
“103” разом із еменесника-
ми хоч із запізненням, але 
прибували до недужих і на-
давали їм невідкладну ме-
дичну допомогу.

У неділю вранці, 14 березня, до 
фельдшера з Великої Луки Любові 
Іванюти зателефонували рідні Іва-
на Барського з Хаток Тернопіль-
ського району, який скаржився на 
нудоту та головокружіння. Пані 
Люба одразу зв’язалася із лікарем 
Мишковицької амбулаторії, яка ви-
дала їй необхідні медикаменти. 
Через снігові кучури Любов Іваню-
та дісталася до хворого і почала 
надавати йому першу допомогу: 
ввела ін’єкції, підключила крапель-
ницю. Стан хворого трохи покра-
щився, але симптоми свідчили про 
підозру інсульту, тож пацієнта по-
трібно було негайно шпиталізува-
ти до медичного закладу. Рідні 

Івана Барського зателефонували у 
відділення швидкої медичної до-
помоги ТРТМО і викликали еме-
несників. Однак через снігові за-
мети автомобілі доїхати до села не 
змогли. Та це не налякало рятівни-
ків і медиків, адже на кону — люд-
ське життя і дорога кожна хвилина. 
Начальник служби цивільного за-
хисту в Тернопільському районі 
Юрій Ткачик одразу зателефону-
вав своєму знайомому із Великої 
Луки Михайлові Льосі та попросив 
допомоги. Невдовзі пан Михайло 
на санях віз лікаря і фельдшера 
“швидкої” та еменесника до паці-
єнта. Після надання допомоги во-
ни транспортували недужого до 
карети “103”, яка й доправила йо-
го до спеціалізованого медзакла-
ду.

Того ж дня бригада районної 
“швидкої” через снігові кучугури  
везла з Великого Глибочка до 
Тернополя хворого, який перебу-
вав у коматозному стані. У суботу 
медики разом із еменесниками 
боролися зі сніговіями у Настасові. 
Дві години вони добиралися до 
пацієнта, але невідкладну допомо-
гу надали вчасно. 

Надзвичайна ситуація ●

У негоду “швидка” 
дісталася до всіх

26 березня — 10 років  
світлої пам’яті  

ЛІВІНсьКОгО  
Миколи Миколайовича 

18.08.1946 — 26.03.2003
Твій шлях на Землі був коротким і нелегким…. 
Нам так не вистачає Тебе,  

    Твоєї щирої турботи, доброго слова.
Низько схиляємо голови перед 
світлою пам’яттю Твоєю.
Дружина, тесть, син Олег з невісткою Ірою, син Ігор  

з невісткою Наталею, онуки славчик, Вікуся, Володя, свати, 
родичі, друзі і колеги.

Новини ●
30 березня відбудеться пер-•	

ше пробне зовнішнє незалежне 
оцінювання. Майбутні абітурієн-
ти тестуватимуть знання з істо-
рії України, математики, геогра-
фії, хімії та світової літератури. 
6 квітня 2013 р. відбудеться 
пробне тестування з української 
мови та літератури, іноземних 
мов, всесвітньої історії, біології, 
фізики, російської мови. Запро-
шення (реєстраційні картки) 

учасників пробного тестування, 
де вказана дата 23 березня, за-
лишаються дійсними на 6 квітня 
2013 р. Загалом на участь у 
пробному ЗНО на Тернопільщи-
ні зареєструвалося понад 2,5 
тисячі учасників. 

31 березня 2013 року о 3:00 •	
на всій території України відбу-
деться перехід на “літній час” 
— годинникова стрілка буде пе-
реведена на 1 годину вперед.



Тема дняП’ятниця, 29 березня 2013 року3
Офіційне ●

Доходи загального фонду

Код  Назва 
План на 

рік з 
урахуван-
ням змін

Виконано % вико-
нання

Залишок коштів на 1.01.2012 року — 1053.5 тис. грн.

11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, податки 
на збільшення ринкової вартості  27991,70 28224,61 100,8

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
податковими агентами, із доходів платника податку 
у вигляді заробітної плати 26562,70 27061,39 101,9

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
податковими агентами, із доходів платника податку 
інших, ніж заробітна плата 364,00 448,65 123,3

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фі-
зичними особами за результатами річного деклару-
вання 945,00 620,55 65,7

11010600

Фіксований податок на доходи фізичних осіб від за-
йняття підприємницькою діяльністю, нарахований 
до 1 січня 2012 року 0,00 0,36 0,0

11020200
Податок на прибуток підприємств та фінансових 
установ комунальної власності 120,00 93,66 78,1

20000000 Неподаткові надходження  190,00 202,79 106,7
21080500 Інші надходження 0,00 0,96 0,0
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 30,00 1,01 3,4

22080400

Надходження від орендної плати за користування 
цілісним майновим комплексом та іншим майном, 
що перебуває в комунальній власності 0,00 29,49 0,0

24060300 Інші надходження  160,00 171,33 107,1

Всього (без 
урахуван-
ня транс-
фертів)  28181,70 28427,40 100,9
40000000 Офіційні трансферти  154345,20 153801,60 99,6

41010600

Кошти, що надходять до районних та міських (міст 
Києва і Севастополя, міст республіканського і облас-
ного значення) бюджетів з міських (міст районного 
значення), селищних, сільських та районних у містах 
бюджетів  4790,20 4634,34 96,7

41020000 Дотації  87972,81 87972,81 100,0

41020100
Дотації вирівнювання з державного бюджету місце-
вим бюджетам  71591,10 71591,10 100,0

41020600

Додаткова дотація з державного бюджету на вирів-
нювання фінансової забезпеченості місцевих бю-
джетів 13100,80 13100,80 100,0

41021200

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим 
бюджетам на покращення надання соціальних по-
слуг найуразливішим верствам населення 857,20 857,20 100,0

41021800

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим 
бюджетам на оплату праці працівників бюджетних 
установ 2416,50 2416,50 100,0

41021900

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим 
бюджетам на стимулювання місцевих органів влади 
за перевиконання річних розрахункових обсягів по-
датку на прибуток підприємств та акцизного податку 7,21 7,21 100,0

41030000 Субвенції  61582,19 61194,45 99,4

41030600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюдже-
там на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малоза-
безпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-
інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям 49524,90 49465,42 99,9

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 
на надання пільг та житлових субсидій населенню на 
оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 
водопостачання і водовідведення, квартирної плати 
(утримання будинків і споруд та прибудинкових терито-
рій) 9232,99 9232,87 100,0

41030900

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 
на надання пільг з послуг зв`язку, інших передбачених 
законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, 
зубопротезування, оплату електроенергії, природного 
і скрапленого газу на побутові потреби) 1760,60 1470,25 83,5

41031000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюдже-
там на надання пільг та житлових субсидій населен-
ню на придбання твердого та рідкого пічного побу-
тового палива і скрапленого газу 76,10 76,10 100,0

41032600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
придбання медикаментів та виробів медичного призна-
чення для забезпечення швидкої медичної допомоги 435,30 435,30 100,0

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і прийомним бать-
кам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сі-
мейного типу 455,70 438,41 96,2

41037000

Субвенція з державного бюджету місцевим бюдже-
там на проведення виборів депутатів Верховної Ра-
ди Автономної Республіки Крим, місцевих рад та 
сільських, селищних, міських голів 96,60 76,09 78,8

Всього  182526,90 182229,00 99,8

Звіт про виконання бюджету  
Тернопільського району за 2012 рiк

Видатки загального фонду

Код Показник
План на рік 
з урахуван-
ням змін

Виконано % вико-
нання

10000 Державне управління 1919,21 1917,03 99,9
70000 Освіта 59969,77 59567,75 99,3
80000 Охорона здоров`я 35970,59 35675,95 99,2
90000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 62026,34 61881,85 99,8
110000 Культура і мистецтво 6768,00 6709,43 99,1
120000 Засоби масової інформації 300,00 300,00 100,0
130000 Фізична культура і спорт 701,60 664,59 94,7

170000
Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомуні-
кації та інформатика 1476,00 1187,83 80,5

180404 Підтримка малого і середнього підприємництва 18,00 17,98 99,9

210105
Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситу-
ацій та наслідків стихійного лиха 48,00 47,99 100,0

250102 Резервний фонд 20,00  0,0

250311

Дотації вирівнювання, що передаються з районних та 
міських (міст Києва і Севастополя, міст республікансько-
го і обласного значення) бюджетів 10348,70 10337,84 99,9

250313
Додаткова дотація з державного бюджету на вирівню-
вання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів 1754,00 1754,00 100,0

250315 Інші додаткові дотації 828,00 828,00 100,0

250319
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бю-
джетам на оплату праці працівників бюджетних установ 330,20 330,20 100,0

250344

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 
виконання програм соціально-економічного та культурно-
го розвитку регіонів 208,00 108,00 51,9

250388

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на про-
ведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Респу-
бліки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 96,60 76,10 78,8

250404 Інші видатки 5,00 3,02 60,4
Видатки спеціального фонду, які здійснюються за рахунок доходів 
загального фонду   485,72  
Всього 
по бю-
джету  182788,01 181893,26 99,5

Залишок коштів на 1.01.2013р.—1389,2, тис. грн.

Видатки спеціального фонду

Код Показник
План на рік 
з урахуван-
ням змін

Виконано % вико-
нання

10000 Державне управління 0,00 39,42  
70000 Освіта 273,23 428,98 157,0
80000 Охорона здоров`я 2292,41 1682,39 73,4
90000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 135,56 4,37 3,2
110000 Культура і мистецтво 126,30 215,29 170,5

180409

Внески органів влади Автономної Республіки Крим та 
органів місцевого самоврядування у статутні капітали 
суб`єктів підприємницької діяльності 16,00 16,00 100,0

250354

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на бу-
дівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг 
комунальної власності у населених пунктах 1962,40 1962,40 100,0

250380 Інші субвенції 129,50 87,28 67,4
Всього 
по бю-
джету  4935,40 4436,12 89,9

Залишок коштів на 1.01.2013р.— 855,9 тис. грн.
Світлана МарчуК,  

начальник фінансового управління Тернопільської райдержадміністрації.

Доходи спеціального фонду

Код

 Назва 

План на 
рік з 
ураху -
ванням 
змін

Виконано % 
вико-
нання

Залишок коштів на 1.01.2012 року — 628,5 тис. грн.

21110000
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогоспо-
дарського і лісогосподарського виробництва  60,5 69,47 114,8

25010100
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 
згідно з їх основною діяльністю 1324 1229,81 114,8

25010200
Надходження бюджетних установ від додаткової (господар-
ської) діяльності 806 506,54 114,8

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ  190 220,40 114,8
25020100 Благодійні внески, гранти, дарунки  183,37  

25020200

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, 
організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ 
для виконання цільових заходів  3,00  

Всього (без 
урахуван-
ня транс-
фертів) 2380,5 2212,58 2,9

41034400

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на бу-
дівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг 
комунальної власності у населених пунктах 1962,4 1962,40 100,0

 
Доходи загального фонду, які передаються до спеціального фонду 
(бюджету розвитку)  485,72  

Всього  4342,9 4660,70 46,8

Статистична панорама ●
Обсяг реалізованої промислової про-

дукції підприємствами Тернопільського 
району у січні 2013 р. становив 29568,5 
тис. грн. (5,2% до загальнообласного 
обсягу реалізованої промислової про-
дукції).

* * *
У січні-лютому 2013 р. обсяг виробни-

цтва м’яса сільськогосподарськими під-
приємствами (реалізація худоби та птиці 
на забій у живій вазі) склав 12583 ц, що 
на 72,4% більше проти січня-лютого 
2012 р.

* * *
Станом на 1 березня 2013 р., порівня-

но з 1 березня 2012 р., у сільськогоспо-
дарських підприємствах району спосте-
рігається зростання поголів’я всіх осно-
вних видів сільськогосподарських тва-
рин, крім корів, та птиці. Кількість вели-
кої рогатої худоби збільшилась на 4%, 
свиней – на 47,1%, птиці – на 64,3%. 
Станом на 1 березня 2013 р. у сільсько-
господарських підприємствах нарахову-
валось 2738 голів великої рогатої худоби 
(у т.ч. 929 голів корів), 51668 голів сви-
ней, 416,1 тис. голів птиці.

* * *
У січні-лютому 2013 р. підприємства-

ми Тернопільського району виконано бу-

дівельних робіт на суму 9292 тис. грн., 
що становить 21,6% до загального об-
сягу в Тернопільській області.

* * *
У січні-лютому 2013 р. підприємства-

ми автомобільного транспорту (з ураху-
ванням вантажних перевезень, викона-
них фізичними особами — підприємця-
ми) перевезено 52 тис. т вантажів, що на 
4,9% більше, ніж у січні-лютому 2012 р. 
Вантажооборот збільшився на 7,3% і 
становив 39,7 млн. т/км.

* * *
Заборгованість працівникам економіч-

но активних підприємств у січні 2013 р. 

зменшилась на 7,6%, або на 148 тис. 
грн., і на 1 лютого 2013 р. становила 
1803,5 тис. грн. Уся сума заборгованості 
припадає на підприємства транспорту.

* * *
Чисельність населення в Тернопіль-

ському районі станом на 1 лютого 2013 
р. становила 65431 особа. У січні 2013 р. 
чисельність населення збільшилась за 
рахунок міграційного приросту на 46 
осіб, що в розрахунку на 1000 населення 
становило 8,3 особи. 

Головне управління статистики  
в Тернопільській області.



П’ятниця, 29 березня 2013 року4 Актуально!
“Гаряча лінія” ●

Саме ці питання були акту-
альними під час чергового 
телефонного сеансу “гаря-
чої лінії” Тернопільської 
об’єднаної ДПІ. Цього разу 
на запитання мешканців 
Тернополя і Тернопільсько-
го району відповідала на-
чальник відділу адміністру-
вання податку на доходи 
фізичних осіб Леся Мико-
лаївна Захарко. Загалом 
під час телефонного сеансу 
надійшло близько 20 запи-
тань про податкову знижку, 
подання звітності засобами 
т е л е к о м у н і к а ц і й н о г о 
зв’язку, деталі переведен-
ня касової техніки для ро-
боти з електронною стріч-
кою та інші сервіси подат-
кової служби для платни-
ків податків. Найактуальні-
ші з них пропонуємо вашій 
увазі.

Надання в оренду 
нерухомості 

інвалідом 
“Тернополянин, інвалід ІІ гру-

пи планує здавати в оренду 
успадковану ним квартиру. На 
роботі він користується податко-
вою соціальною пільгою. Чи 
можна цю ж пільгу застосовува-
ти до доходу від оренди кварти-
ри?”

— Ні, оскільки Податковим ко-
дексом України передбачено, 
що податкова соціальна пільга 
застосовується виключно до до-
ходу, нарахованого на користь 
платника податку як заробітна 
плата (інших прирівняних до неї, 
відповідно до законодавства, 
виплат, компенсацій та винаго-
род). При цьому його розмір не 
повинен перевищувати суми, що 
дорівнює розміру місячного про-
житкового мінімуму, діючого для 
працездатної особи на 1 січня 
звітного податкового року, по-
множеного на 1,4 та округлено-
го до найближчих 10 грн., цього-
річ –1610 грн. До інших виплат 
податкова соцпільга не може бу-
ти застосована.

Відтак, доходи від надання в 
оренду власного майна фізич-
ною особою, яка є інвалідом, 
оподатковуються на загальних 
підставах за ставками, визначе-
ними Податковим кодексом. А 
саме: 15% — якщо загальна су-
ма отриманих платником подат-
ку у звітному податковому місяці 
доходів не перевищує десяти-
кратного розміру мінімальної за-
робітної плати, встановленої на 
1 січня звітного року (тобто, в 
2013 р. — 11 470 грн.), та 17% 
— з суми, що перевищує вище-
зазначений розмір.

Слід мати на увазі й те, що 
коли ви здаєте в оренду нерухо-
мість особі, яка не є суб’єктом 
господарювання, ви є відпові-
дальними за нарахування та 
сплату до бюджету податку на 
доходи фізичних осіб. У такому 
випадку ви самостійно нарахо-
вуєте та сплачуєте податок до 
бюджету в строки, встановлені 
для квартального звітного (по-
даткового) періоду, а саме: про-
тягом 40 календарних днів після 
останнього дня такого звітного 
(податкового) кварталу. Отри-
маний дохід та сума сплаченого 
протягом року податку відобра-
жаються у річній податковій де-
кларації, яку ви маєте подати до 
1 травня року, що настає за звіт-
ним. Тобто, якщо ви здаватиме-
те квартиру в оренду з 2013 р., 
податок на доходи фізичних осіб 
повинні будете сплачувати що-
квартально, а декларацію пода-
ти до 1 травня 2014 року. 

Нецільова 
благодійна 

допомога: деталі 
оподаткування

“Який розмір нецільової бла-
годійної допомоги не підлягає 
оподаткуванню податком на до-
ходи фізичних осіб у цьому ро-
ці?”

— Відповідно до Податкового 

кодексу, не включається до опо-
датковуваного доходу сума не-
цільової благодійної допомоги, 
що надається юридичними або 
фізичними особами на користь 
платника податку сукупно у роз-
мірі 1610 гривень. Обчислюєть-
ся ця сума так: розмір місячного 
прожиткового мінімуму, діючого 
для працездатної особи на 1 січ-
ня звітного року, помноженого 
на 1,4 та округленого до най-
ближчих 10 грн. Законом Украї-
ни “Про Державний бюджет 
України на 2013 рік” прожитко-
вий мінімум для працездатних 
осіб на одну особу в розрахунку 
на місяць встановлено в розмірі 
1147 грн.

При цьому слід мати на увазі, 
що таке обмеження не поширю-
ються на профспілкові виплати 
своїм членам, умови звільнення 
яких від оподаткування перед-
бачені пп. 165.1.47 п. 165.1 ст. 
165 цього Кодексу. 

Оподаткування 
подарунка у вигляді 

квартири
“Я мешканець Тернопільсько-

го району, у приватній власності 
маю квартиру, яку хотів би по-
дарувати своїй дочці. Чи сплачу-
ватиме вона податок на доходи 
фізичних осіб і в якому розмірі?

— Відповідно до пп. 174.2.1 п. 
174.2 ст. 174 Податкового ко-
дексу, вартість власності, що 
отримується як подарунок чле-
нами сім’ї дарувальника першо-
го ступеня споріднення, оподат-
ковується за нульовою ставкою. 
Членами сім’ї фізичної особи 
першого ступеня споріднення 
вважаються її батьки, чоловік 
або дружина, діти, у тому числі 
усиновлені.

Таким чином дохід у вигляді 
вартості квартири, отриманої 
дочкою, оподатковується за ну-
льовою ставкою. При цьому по-
давати податкову декларацію 
про майновий стан і доходи не 
потрібно за умови, що дочка не 
отримуватиме в звітному подат-
ковому році інших доходів, які 
підлягають декларуванню. 

Успадкування 
грошових 

заощаджень 
колишнього СРСР 

не оподатковується
“Минулого року я отримала 

від своєї матері в спадок гро-
шові заощадження колишнього 
СРСР.  Чи повинна сплатити 
податок за таку спадщину?”

— Порядок оподаткування 
доходу, отриманого платником 
податку як спадщина, визначе-
но ст. 174 Податкового кодек-
су, де міститься й перелік 
об’єктів спадщини, що оподат-
ковуються за нульовою став-
кою. Зокрема, до них належать 
грошові заощадження, поміще-
ні до 2 січня 1992 р. в установи 
Ощадного банку СРСР та дер-
жавного страхування СРСР, що 
діяли на території України, а 
також у державні цінні папери 
(облігації Державної цільової 
безпроцентної позики 1990 р., 
облігації Державної внутріш-
ньої виграшної позики 1982 р., 
державні  казначейськ і 
зобов’язання СРСР, сертифіка-
ти Ощадного банку СРСР) та 
грошові заощадження грома-
дян України, поміщені в устано-
ви Ощадного банку України та 
колишнього Укрдержстраху 
протягом 1992-1994 років, по-
гашення яких не відбулося, що 
успадковуються будь-яким 
спадкоємцем.

Отже, незалежно від ступеня 
споріднення, дохід, отриманий 
резидентом від резидента як 
спадщина у вигляді грошових 
заощаджень колишнього СРСР, 
не оподатковується. 

 
За матеріалами телефонного 

сеансу “гарячої лінії” 
Тернопільської  

об’єднаної ДПІ. 

Операції ●

Марія БЕЗКОРОВАЙНА.

Впродовж березня працівни-
ки Державтоінспекції Терно-
пільського району проводять 
комплекс загальнодержав-
них профілактичних заходів 
на пасажирському транспор-
ті під умовною назвою  
“Автобус”, який має на меті 
подбати про безпеку переве-
зень пасажирів автобусами, 
особливо під час перевезен-
ня організованих груп дітей.

Під час перевірок пасажиропе-
ревізників особливу увагу держав-
тоінспектори приділяють питанням 
діяльності фахівця з безпеки до-

рожнього руху, зберігання тран-
спортних засобів за місцем стоян-
ки, організації передрейсового 
контролю технічного стану автобу-
сів та проведення щозмінного ме-
дичного огляду водіїв.  
Інспектори на місцях складають 
приписи, дають перевізникам пев-
ний період, аби відзвітувати про 
усунення недоліків. Хто не вклада-
ється у цей час і не реагує – при-
тягують до адміністративної відпо-
відальності.

— За період операції працівни-
ки ВДАІ Тернопільського райвідді-
лу міліції перевірили 173 автобуси 
і задокументували 32 порушення, 
— зазначив державтоінспектор 
ВДАІ Тернопільського РВ  

УМВСУ в області Тарас  
Іванишин. — Зокрема, виявили 
три автобуси, у яких пасажирів пе-
ревозили понад норму, два тран-
спортні засоби з несправними ши-
нами. Автоінспектори також задо-
кументували дев’ять порушень, які 
стосуються відхилення від визна-
ченого маршруту. 

ДАІ Тернопільського району ще 
раз звертається до водіїв, які за-
ймаються пасажироперевезення-
ми, особливо до водіїв, які пере-
возять групи дітей, з проханням не 
допускати створення аварійних 
ситуацій, бути уважними під час 
керування транспортним засобом 
та дотримуватись правил дорож-
нього руху.

ДАІ перевіряє автобуси

Галина ЮРСА. 
Фото автора.

Під час круглого столу з 
участю керівників громад-
ських організацій краю, ліде-
рів молодіжних об’єднань, 
який відбувся у Тернополі  
20 березня, підбили підсум-
ки результатів дослідження 
“Оцінка громадянської участі 
та організацій громадянсько-
го суспільства в Україні” 
Українського фонду демо-
кратії “Спочатку Люди”. 

Результати засвідчили, що хоч 
українському суспільству нині 
властива зневіра щодо влади, за-
кону, справедливості, на нього не 
можна почепити ярлик “моя хата 
скраю”. Українці надзвичайно ак-
тивні у громадському житті і готові 
робити ще більше, причому без-
платно, тільки б скоріше настали 
системні зміни у державі. Багато 
громадян давно усвідомили, що 
силові методи не вирішать жодних 
економічних, політичних та інших 
проблем. Щоб у державі настала 
справжня демократія, кожен окре-
мо взятий громадянин України 
має усвідомити власну відпові-
дальність за її майбутнє та май-
бутнє своїх дітей.

Керівник департаменту аналі-
тики та соціальних досліджень 
Українського фонду “Спочатку  
Люди”, доктор політичних наук  

Лідія Смола презентувала онлайн-
проект цього Фонду “Афіша гро-
мадської активності” (“АГА”).  Цей 
проект – єдина територія для гро-
мадських організацій, об’єднань, 
окремих активних громадян, які 
бажають реалізувати свої 
суспільно-соціальні заходи, інфор-
мувати населення про свої гро-
мадські ініціативи, добрі справи 

щодо покращення життя як окре-
мих осіб, які цього потребують, 
так і суспільства загалом.  “АГА” 
буде  запущено у соціальній мере-
жі “Facebook”, проект стане до-
ступним усім, хто вже сьогодні 
власною ініціативою, конкретними 
справами сприяє демократичним 
змінам в Україні.

Час демократичних змін
Круглий стіл ●

Керівник департаменту аналітики та соціальних досліджень 
Українського фонду “Спочатку Люди” Лідія Смола (в центрі)  

з учасниками круглого столу з обговорення результатів  
дослідження “Оцінка громадянської участі та організацій  

громадянського суспільства в Україні”. 

Освіта ●

Батьки учнів 1 класу 
Товстолузької ЗОШ І-ІІІ ст. 

Прощання з Букварем – свя-
то, на якому першокласники 
прощаються зі своїм пер-
шим і головним підручни-
ком. 

Здається, тільки вчора перший 
дзвоник покликав наших дітей до 
школи, а вони вже закінчують на-
вчання у першому класі. За цей 
невеликий проміжок часу діти ви-
вчили букви, стали самостійно 

читати казки, оповідання, вірші. 
Скільки зусиль докладено для 

того, щоб подолати цю першу 
сходинку – навчитися читати. Спо-
чатку з деяким острахом взяли у 
руки новий Буквар вчителька та 
батьки учнів 1 класу Товстолузької 
ЗОШ І-ІІІ ступенів. Та в процесі на-
вчання виявилось, що зміст Буква-
рика цілком посильний для сучас-
ного  школяра. Адже, живучи в час 
глобальної комп’ютеризації, діти 
значно випереджають в розвитку 
однолітків минулого десятиліття.

Урочисто й цікаво пройшло 

прощання з Букварем для товсто-
лузьких першачків. З нагоди ра-
дісного і, разом з тим, трішки сум-
ного свята в житті маленьких пер-
шокласників зібралися гості – вчи-
телі, учні, батьки. Перед присутні-
ми розгорнулося святкове дійство. 
Казкова атмосфера квіткового 
свята, жарти, веселі пісні, загадки 
не залишили байдужими нікого. 
Свято закінчилося та спогади про 
нього залишаться з нами на все 
життя. Цікавої мандрівки стежина-
ми знань, маленькі школярі!

Прощавай, Букварику!

Учні 1 класу Товстолузької ЗОШ  
І-ІІІ ст. зі своєю вчителькою Ольгою 

Петрівною Бриляк та батьками.

Декларування доходів  
від оренди та спадщини
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Ут-1
06.00 “Доброго ранку, Україно!”
06.05 Худ. фільм “Управа”. 
06.30 Підсумки
07.00, 08.00 Новини
07.30 Гість студії
07.45 Кіножурнал “Хочу все знати”
08.15 Док. фільм “Винокурський
         соловей”
09.00 Підсумки тижня
09.40 Без цензури
10.05 Концертна програма 
       В.Крищенка “Десять заповідей”
12.10 Енергоблок
12.15 Діловий світ
12.20 Хай щастить
12.40 Право на захист
13.00 Темний силует
13.10 Г.Гаркуша. Концертна 
          програма
14.40 Вікно в Америку
15.00 Новини  
15.15 Euronews
15.30 Діловий світ. Агросектор
15.35 Життя на рівних
16.00 Х/ф “Крах інженера Гаріна” 
18.20 Новини  
18.45 Світ спорту
18.55 Агро-News
19.05 Діловий світ
19.25 Сільрада
19.45 “Про життя” 
21.00 Підсумки дня
21.25 Діловий світ
21.35 Ток-шоу “Віра. Надія. Любов”
22.30 Книга.ua
22.55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23.00, 01.00 Підсумки
23.25 Кіно в деталях
00.25 Підсумки. Бізнес
00.40 Від першої особи

канал “1+1”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 “ТСН”.
06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 
       09.10 “Снiданок з 1+1”.
07.25 М/ф “Бернард”.
10.00 Т/с “Величне столiття. 
         Роксолана 2”.
11.40 Х/ф “Не може бути”.
13.40 “Не бреши менi 2”.
14.45 “Сiмейнi мелодрами 3”.
15.45 “Секретнi матерiали 
          шоу-бiзнесу”.
16.45 “ТСН. Особливе”.

17.10 Т/с “Величне столiття. 
         Роксолана 2”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Лєднiков”.
22.10 “Грошi”.
23.20 “ТСН”.
23.40 “ТСН. Особливе”.
00.05 “Секретнi матерiали 
          шоу-бiзнесу”.
01.05 Х/ф “Двадцать дев`ять i
       все ще незаймана”. (3).

Iнтер

05.30 М/ф “Шрек”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 
          Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 “Ранок 
          з ІНТЕРом”
09.10 “Новорічний вечір з 
          М.Галкіним і М.Басковим”
12.25 Новини
12.45 Т/с “Найкрасивіша” 
16.15 “Жди меня”
18.00 Новини
18.05 “Вечірній квартал”
20.00 “Подробиці”
20.30 Т/с “Ідеальний шлюб”  
22.40 Т/с “Випереджаючи постріл”  
00.50 Т/с “Вулиця різника”  
02.45 “Подробиці”

ICTV
06.20 Дiловi факти.
06.35 Т/с “Таксi”.
06.55 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Т/с “Пiд зливою куль”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Пiд зливою куль”.
13.20 Х/ф “Скарб нацiї”.
16.00 Х/ф “Скарб нацiї 2:
         Книга таємниць”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Морськi дияволи 6. Смерч”.
22.15 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
23.25 Свобода слова.

СтБ
06.20 “Усе буде добре!”
08.05 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.45 Х/ф “Iдеальна дружина”.
11.45 “Один за всiх”.

13.35 “Зваженi i щасливi”.
16.00 “Усе буде добре!”
18.00 “Вiкна-новини”.
18.20 “Неймовiрна правда про зiрок”.
19.50 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
20.55 Т/с “Мати-й-мачуха”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Детектор брехнi 3”.
23.20 “Битва екстрасенсiв”.
00.15 Т/с “Доктор Хаус”.
01.10 Х/ф “Вузький мiст”.

новий канал
06.05 Очевидець. 
         Найбiльш шокуюче.
06.50 Пiраньї.
07.10 Пiдйом.
09.00 Х/ф “Мiстер i мiсiс Смiт”.
11.30 Т/с “Воронiни”.
13.20 М/с “Качинi iсторiї”.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.50 Т/с “Кадетство”.
16.50 Т/с “Свiтлофор”.
18.00 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.15 Пiраньї.
20.00 Т/с “Воронiни”.
21.00 Т/с “Кухня 2”.
22.00 Ревiзор 2.
00.15 Т/с “Щоденники вампiра 3”.
         (2).

тРк «Україна»
06.00 Т/с “Дорожнiй патруль-3”.
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 “Багаття на снiгу”.
15.20 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Нерiвний шлюб”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Сьогодення”.
21.50 Х/ф “Іван Всемогутнiй”.
23.35 Х/ф “Дiамантовий
           полiцейський”.

к1
07.00 М/ф.
09.20 Х/ф “Здивуй мене”.
11.20 Х/ф “Зевс i Роксана”.
13.00 “Пороблено в Українi”.
14.25, 18.00 “Звана вечеря”.
15.25 “КВН”.

19.00 “Шопiнг монстри”.
20.00 “Лямур Тужур”.
21.00 “Розсмiши комiка”.
21.50 Х/ф “Хранителi”. (2).
00.50 Х/ф “Красунчик-2”. (2).

нтн
06.00 “Легенди карного розшуку”.
06.30 Х/ф “Дай менi вiдповiдь”.
08.05 “Агенти впливу”.
09.00 “Православнi святi”.
10.40 Т/с “Зрадник”.
14.20 Т/с “Бригада”.
19.00, 23.45 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв-9”.
21.45 Т/с “Кримiналiсти: мислити 
        як злочинець”. (2).
22.45 Т/с “CSI: Маямi-9”. (2).
00.15 Х/ф “Експеримент
           “Карнозавр”. (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”.
12.55 Лялечка.
13.55 Т/с “Моя прекрасна няня”.
15.00, 19.55 Одна за всiх.
16.05 Т/с “Ранетки”.
17.10 Досвiдос-2.
17.45 Дайош молодьож!
18.15 Вiталька.
18.55 БарДак-3.
19.20 Богиня. Нова колекцiя.
20.20 Т/с “Любить — не любить”.
21.00 Вiталька-2.
22.20 Кiт. Фактор.
23.00 Дурнєв+1.
23.25 МосГорСмєх.
00.00 Т/с “Притулок”. (2).

перший канал 
(Україна)

05.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новини.
05.05 Телеканал “Доброго ранку!”
09.15 “Контрольна закупiвля”.
09.50 “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”.
15.20 Т/с “Торговий центр”.
16.15 “Поки що не пiзно”.
17.00 “Я подаю на розлучення”.
18.00 Вечiрнi новини.
18.40 “Давай одружимося!”
19.55 “Хай говорять”.
21.00 “Час”.
21.30 Т/с “Умови контракту”.
23.30 “Вечiрнiй Ургант”.

інтБ
07.00, 7.45, 8.45, 16.00 Мультсалон.
07.15, 8.15 Новини, новини з 
          павутини, хронограф.
09.00 Кава з «вершками».
09.30, 12.00, 13.30, 15.30, 19.20,
   20.20, 21.20, 22.30 Український хіт.
10.00 Новини, новини з павутини,
          хронограф, телебіржа.
10.30 Арт-Терія.
11.00 Спільна правда.
13.00, 15.00, 17.00 Новини, новини
      з павутини, хронограф, 
       телебіржа.
14.00, 18.00 Життя-буття.
14.30 Чому? Що? Де?
17.30 Українські традиції.
18:00 Життя-буття.
18.30, 20.30, 22.00, 23.30 Новини,
       новини з павутини, 
       хронограф, телебіржа.
19.00 Замки і фортеці України.
19.30 Феєрія мандрів.
20.00 Срібний струмок.
21.00 Таємниці сходу.
21.30 Вдома.
00.00 До півночі далеко.

Enter-фiльм
07.25 Х/ф “Москва-Кассiопея”.
08.55 Х/ф “Пiдлiтки у Всесвiтi”.
10.25, 11.15 Т/с “Дорога 
          Маша Березiна”.
12.05 Х/ф “Усе навпаки”.
13.25 Х/ф “Звiльнення на берег”.
14.50 Х/ф “Опiкун”.
16.40 Т/с “Червона капела”.
18.40 Х/ф “Оксамитовий 
         сезон”.
20.30 Х/ф “Кримiнальний талант”.
23.30 Х/ф “Тендер”.

Ут-1
06.00 “Доброго ранку, Україно!”
06.05 Худ. фільм “Управа”. 
06.30 Підсумки
07.00, 08.00 Новини
07.30 Гість студії
07.45 Кіножурнал “Хочу все знати”
08.15 Док. фільм “М.Державін.
        Мені все ще смішно”
09.05 Підсумки дня
09.30 Шеф-кухар країни
10.20 Т/с “Маруся. Повернення”
12.35 Новини
12.55 Українська пісня
13.25 Подорожуй світом 
       з Ю.Акуніною
13.50 Х/ф “Приватна особа” 
15.00 Новини  
15.15 Euronews
15.35 Наука
15.40 Діловий світ. Агросектор
16.00 Х/ф “Крах інженера Гаріна” 
18.20 Новини  
18.45 Світ спорту
18.55 Діловий світ
19.10 Про головне
19.45 “Про життя” 
21.00 Підсумки дня
21.10 Діловий світ
21.15 Соціальне шоу “Адреналін”
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00, 01.00 Підсумки
23.25 Худ. фільм “Ключі від безодні”. 
00.25 Підсумки. Бізнес
00.40 Від першої особи

канал “1+1”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 “ТСН”.
06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 
        09.10 “Снiданок з 1+1”.
07.25 М/ф “Бернард”.
10.00 Т/с “Величне столiття. 
        Роксолана 2”.
11.45 Т/с “Лєднiков”.
13.40 “Не бреши менi 2”.
14.45 “Сiмейнi мелодрами 3”.
15.45 “Секретнi матерiали 
       шоу-бiзнесу”. “Надути зiрку”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Величне столiття. 
         Роксолана 2”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Лєднiков”.
22.10 “Мiняю жiнку 7”.
23.35 “ТСН”.
23.55 “ТСН. Особливе”.
00.20 “Секретнi матерiали 
          шоу-бiзнесу”. “Надути зiрку”.

Iнтер
05.15 Т/с “Випереджаючи постріл”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
          09.00 Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
         “Ранок з ІНТЕРом”
09.10 Т/с “Відображення”
12.35 Новини
12.55 Д/с “Слідство вели”
13.50 “Судові справи”
14.45 “Сімейний суд”
15.45 Т/с “Анюта”
17.40 Т/с “Свати 5”  
18.00 Новини
18.55 Т/с “Свати 5”  
20.00 “Подробиці”
20.30 Т/с “Ідеальний шлюб”
22.40 Т/с “Випереджаючи постріл”
00.50 Т/с “Вулиця різника”

ICTV
06.40 Дiловi факти.
06.50 Т/с “Таксi”.
07.15 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Екстрений виклик.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.10 Т/с “Убивча сила”.
12.40 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.05 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.10 Т/с “Морськi дияволи 
          6. Смерч”.
16.30 Т/с “Убивча сила”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Морськi дияволи 
        6. Смерч”.
22.15 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
23.25 Х/ф “Голодний кролик 
        атакує”. (2).

СтБ
05.55 “Чужi помилки. 
          Карнавальна нiч”.
06.35 “Усе буде добре!”
08.35 “Неймовiрна правда 
         про зiрок”.
10.00 “Зоряне життя. 
          Життя пiсля слави”.
10.55 “Зоряне життя. 
          Нерiвнi шлюби”.
12.00 Х/ф “Хатня робiтниця”.
13.50 “Зваженi i щасливi”.

16.00 “Усе буде добре!”
18.00 “Вiкна-новини”.
18.20 “Неймовiрна правда 
        про зiрок”.
20.00 “Слiдство ведуть 
       екстрасенси”.
20.55 Т/с “Мати i мачуха”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
01.00 Т/с “Доктор Хаус”.

новий канал
06.05 Очевидець. Найбiльш 
         шокуюче.
06.50 Пiраньї.
07.10 Пiдйом.
09.00 Т/с “Щоденник лiкаря 
         Зайцевої”.
11.00 Т/с “Воронiни”.
13.35 М/с “Качинi iсторiї”.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.50 Т/с “Кадетство”.
16.50 Т/с “Свiтлофор”.
18.00 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.15 Пiраньї.
20.00 Т/с “Воронiни”.
21.00 Т/с “Кухня 2”.
22.00 Т/с “Свiтлофор”.
23.00 Т/с “Щасливi разом”.
00.15 Репортер.

тРк «Україна»
06.00 Т/с “Дорожнiй патруль-3”.
07.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.20 Ранок з Україною.
09.20, 13.50, 17.20, 21.50 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Профiль убивцi”.
11.50 Х/ф “Особиста справа
         майора Баранова”.
15.20 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Нерiвний шлюб”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Сьогодення”.
23.15 Т/с “Куля-дура:
         повернення агента”. (2).

к1
07.00 М/ф.
09.25, 21.50 “Три сестри”.
10.25, 23.15 Х/ф “Спитай Сiндi”.
12.15, 21.00 “Розсмiши комiка”.
13.10, 17.00 “Дiм, на заздрiсть усiм”.
14.10, 19.00 “Шопiнг монстри”.

15.10, 18.00 “Звана вечеря”.
16.10 “Орел i решка”.
20.00 “Велика рiзниця”.

нтн
07.00 Х/ф “Iнспектор 
         карного розшуку”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 “Медичнi таємницi”.
10.25 Т/с “Свiй-чужий”.
12.35 Т/с “Бандитський Петербург-9”.
14.35, 19.30 Т/с “Вулицi 
      розбитих лiхтарiв-9”.
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: Маямi-9”. (2).
00.15 Х/ф “Карнозавр-3:
       первiснi тварюки”. (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”.
12.55 Лялечка.
13.55 Т/с “Моя прекрасна няня”.
15.00 Одна за всiх.
16.05 Т/с “Ранетки”.
17.10 Досвiдос-2.
17.45 Дайош молодьож!
18.15, 21.00 Вiталька.
18.55 БарДак-3.
19.20 Богиня. Нова колекцiя.
19.55 Т/с “Любить — не любить”.
22.20 Велика рiзниця.
23.00 Чортiвня щодня.
23.25 МосГорСмєх.
00.00 Т/с “Притулок”. (2).

перший канал 
(Україна)

05.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новини.
05.05 Телеканал “Доброго ранку!”
09.15 “Контрольна закупiвля”.
09.50 “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”.
15.20 Т/с “Торговий центр”.
16.15 “Поки що не пiзно”.
17.00 “Я подаю на розлучення”.
18.00 Вечiрнi новини.
18.40 “Давай одружимося!”
19.55 “Хай говорять”.
21.00 “Час”.
21.30 Т/с “Умови контракту”.
23.30 “Вечiрнiй Ургант”.

інтБ
07.00, 7.45, 8.45 Мультсалон.
07.15, 8.15 Новини, новини
      з павутини, хронограф.
09.00 Вдома.
09.30, 11.00, 11.50, 12.20, 13.30,
       15.30, 16.30, 20.00, 21.20, 
        22.50 Український хіт.
10.00 Новини, новини з
     павутини, хронограф, телебіржа.
10:30 Телевітамінки.
11.30 Бізнес за правилами.
12.00 Срібний струмок.
13.00, 15.00, 17.00 Новини, новини 
   з павутини, хронограф, телебіржа.
16.00 Телевітамінки.
17.30 Життя-буття.
18.00 Українські традиції.
18.30, 20.30, 22.00, 23.30 Новини, 
       новини з павутини, хронограф, 
       телебіржа.
19.00 Кава з «вершками».
19.30 Духовні роздуми.
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
07.10 Х/ф “Пiдлiтки у Всесвiтi”.
08.40 Х/ф “Москва-Кассiопея”.
10.10, 11.00 Т/с “Дорога
          Маша Березiна”.
11.50 Х/ф “Два рядки дрiбним
           шрифтом”.
13.35 Х/ф “Замри, помри, 
          воскресни!”
15.25 Х/ф “Довга дорога до себе”.
16.55 Т/с “Червона капела”.
18.45 Х/ф “Термiново, таємно, 
         Губчека”.
20.20 Х/ф “Мiсiя в Кабулi”.
22.50 Х/ф “Взвод”.

вівтоРок, 2 квітня
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06.00 “Доброго ранку, Україно!”
06.05 Худ. фільм “Управа”. 
06.30 Підсумки
07.00, 08.00 Новини
07.30 Гість студії
07.45 Кіножурнал “Хочу все знати”
08.15 Док. фільм “М.Державін. 
        Мені все ще смішно”
08.15 Док. фільм “Є.Меньшов.
        Миттєвість, що засліплює”
09.05 Підсумки дня
09.25 Уряд на зв’язку з
         громадянами
10.15 Т/с “Маруся. Повернення”
12.35 Новини
13.00 Крок до зірок
13.50 Х/ф “Приватна особа” 
15.00 Новини  
15.15 Euronews
15.35 Наука
16.00 Х/ф “Смерть під вітрилом”
18.20 Новини  
18.40 Діловий світ
19.00 Театральні сезони
19.45 “Про життя” 
20.50 Мегалот
21.00 Підсумки дня
21.20 Діловий світ
21.30 “Надвечір’я” 
22.25 Світло
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
23.00, 01.00 Підсумки
23.25 Худ. фільм “Ключі від безодні”. 
00.25 Підсумки. Бізнес
00.40 Від першої особи

канал “1+1”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 “ТСН”.
06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 
         09.10 “Снiданок з 1+1”.
07.25 М/ф “Бернард”.
10.00 Т/с “Величне столiття. 
         Роксолана 2”.
11.45 Т/с “Лєднiков”.
13.40 “Не бреши менi 2”.
14.45 “Сiмейнi мелодрами 3”.
15.45 “Секретнi матерiали 
       шоу-бiзнесу”. “Життя пiсля шоу”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Величне столiття. 
          Роксолана 2”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Лєднiков”.
23.20 “ТСН”.
23.40 “ТСН. Особливе”.
00.05 “Секретнi матерiали 

     шоу-бiзнесу”. “Життя пiсля шоу”.

Iнтер
05.15 Т/с “Випереджаючи постріл”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 
       Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 “Ранок 
           з ІНТЕРом”
09.10 Т/с “Відображення”
12.40 Новини
13.00 Д/с “Слідство вели”
13.55 “Судові справи”
14.50 “Сімейний суд”
15.45 Т/с “Анюта”
17.40 Т/с “Свати 5”  
18.00 Новини
18.55 Т/с “Свати 5”  
20.00 “Подробиці”
20.30 Т/с “Ідеальний шлюб”
22.40 Т/с “Випереджаючи постріл”
00.50 Т/с “Вулиця різника”

ICTV
06.25 Дiловi факти.
06.35 Т/с “Таксi”.
06.55 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Нетаємнi файли.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.10 Т/с “Убивча сила”.
12.40 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.05 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.10 Т/с “Морськi дияволи
         6. Смерч”.
16.30 Т/с “Убивча сила”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Морськi дияволи 
       6. Смерч”.
22.10 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
23.25 Х/ф “Патруль”. (2).

стБ
06.15 “Усе буде добре!”
08.00 “Неймовiрна правда
         про зiрок”.
09.35 “Зоряне життя. Життя з
         чужим обличчям”.
10.35 “Зоряне життя. 
          Зорянi трагедiї”.
11.30 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
14.00 “Зваженi i щасливi”.
16.00 “Усе буде добре!”
18.00 “Вiкна-новини”.

18.20 “Неймовiрна правда 
        про зiрок”.
19.50 “Слiдство ведуть 
          екстрасенси”.
20.55 Т/с “Мати-й-мачуха”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Хата на тата”.
00.15 Т/с “Доктор Хаус”.
01.10 Х/ф “Летять журавлi”.

новий канал
06.05 Очевидець. Найбiльш 
           шокуюче.
06.50 Пiраньї.
07.10 Пiдйом.
09.00 Т/с “Щоденник лiкаря 
      Зайцевої”.
11.00 Т/с “Воронiни”.
13.35 М/с “Качинi iсторiї”.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.50 Т/с “Кадетство”.
16.50 Т/с “Свiтлофор”.
18.00 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.15 Пiраньї.
20.00 Т/с “Воронiни”.
21.00 Т/с “Кухня 2”.
22.00 Т/с “Свiтлофор”.
23.00 Т/с “Щасливi разом”.
00.10 Репортер.

трк «Україна»
06.00 Т/с “Дорожнiй патруль-3”.
07.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.20 Ранок з Україною.
09.20, 13.00, 17.20, 21.50 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Сьогодення”.
11.50 “Хай говорять”.
15.20 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Нерiвний шлюб”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Сьогодення”.
23.15 Т/с “Куля-дура:
        повернення агента”. (2).

к1
07.00 М/ф.
09.15, 21.50 “Три сестри”.
10.15, 23.15 Х/ф “Сила вiри”.
12.15, 21.00 “Розсмiши комiка”.
13.10, 17.00 “Дiм, на заздрiсть усiм”.
14.10, 19.00 “Шопiнг монстри”.
15.10, 18.00 “Звана вечеря”.
16.10 “Орел i решка”.

20.00 “Велика рiзниця”.

нтн
05.45 Х/ф “Раз на раз не випадає”.
06.55 Х/ф “Буднi карного розшуку”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 “Медичнi таємницi”.
10.25 Т/с “Свiй-чужий”.
12.35 Т/с “Бандитський Петербург-9”.
14.35, 19.30 Т/с “Вулицi 
         розбитих лiхтарiв-9”.
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: Маямi-9”. (2).
00.15 Х/ф “З-пiд землi”. (2).

тет
06.00 “Єралаш”.
06.30 Телепузики.
07.00 Байдикiвка.
07.30, 8.25 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
09.00 Т/с “Ранетки”.
10.00 Т/с “Всi жiнки — вiдьми”.
11.00 Т/с “Та, що говорить
        з привидами”.
12.00 Т/с “Еллi МакБiл”.
12.55 Лялечка.
13.55 Т/с “Моя прекрасна няня”.
15.00 Одна за всiх.
16.05 Т/с “Ранетки”.
17.10 Досвiдос-2.
17.45 Дайош молодьож!
18.15, 21.00 Вiталька.
18.55 БарДак-3.
19.20 Богиня. Нова колекцiя.
19.55 Т/с “Любить — не любить”.
22.20 Велика рiзниця.
23.00 Чортiвня щодня.
23.25 МосГорСмєх.
00.00 Т/с “Притулок”. (2).

Перший канал 
(Україна)

05.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новини.
05.05 Телеканал “Доброго ранку!”
09.15 “Контрольна закупiвля”.
09.50 “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”.
15.20 Т/с “Торговий центр”.
16.15 “Поки що не пiзно”.
17.00 “Я подаю 
         на розлучення”.
18.00 Вечiрнi новини.
18.40 “Давай одружимося!”
19.55 “Хай говорять”.
21.00 “Час”.
21.30 Т/с “Умови контракту”.
23.30 “Вечiрнiй Ургант”.

інтБ
07.00, 7.45, 8.45, 16.00 Мультсалон.
07.15, 8.15 Новини, новини 
         з павутини, хронограф.
09.00 Духовні роздуми.
09.30, 11.00, 11.40, 13.50, 15.50, 
           23.00 Український хіт.
10.00 Новини, новини з павутини,
         хронограф, телебіржа.
10.30 Замки і фортеці України.
11.20 Таємниці сходу.
12.30, 22.30 Кава з «вершками».
13.00, 15.00, 17.00 Новини, новини 
     з павутини, хронограф, 
       телебіржа.
13.30 Українські традиції.
14.00 Мій лицарський хрест.
14.30 Артерія.
15.30 Срібний струмок.
17.30 За і проти.
18.00 Бізнес за правилами.
18.30, 20.30, 22.00, 23.30 Новини,
    новини з павутини, хронограф, 
        телебіржа.
19.00 Вдома.
19.30 Українські традиції.
20.00 Феєрія мандрів.
21.00 Спільна правда.
22.30 Кава з «вершками».
00.00 Рок-н-рол до рання.

Enter-фiльм
07.25 Х/ф “Пригоди жовтої валiзки”.
08.50 Х/ф “Раз, два 
     горе не бiда!”
10.20, 11.10 Т/с “Дорога 
            Маша Березiна”.
12.00 Х/ф “Опiкун”.
13.30 Х/ф “П’ятнадцята весна.
         Привласнити звання героя”.
15.15 Х/ф “Преферанс 
         по п’ятницях”.
16.55 Т/с “Червона капела”.
18.45 Х/ф “Кримiнальний талант”.
21.45 Х/ф “Оксамитовий сезон”.
23.35 Х/ф “Росiйський дiм”.

Ут-1
06.00 “Доброго ранку, Україно!”
06.05 Худ. фільм “Управа”. 
06.30 Підсумки
07.00, 08.00 Новини
07.30 Гість студії
07.45 Кіножурнал “Хочу все знати”
08.15 Док. фільм “М.Державін. 
        Мені все ще смішно”
08.15 Док. фільм “М.Нейолова.
       З собою та без себе”
09.05 Підсумки дня
09.30 Т/с “Маруся. Повернення”
12.35 Новини
13.00 Здоров’я
13.45 Х/ф “Приватна особа” 
15.00 Новини  
15.15 Euronews
15.30 Наука
15.35 Діловий світ. 
        Агросектор
15.50 Х/ф “Іспектор Гулл”
18.20 Новини  
18.45 Світ спорту
18.50 Діловий світ
19.15 “Про життя” 
20.25 Досвід 
21.00 Підсумки дня
21.15 Діловий світ
21.25 Досвід 
22.50 Трійка, Кено, Максима
23.00, 01.00 Підсумки
23.25 Худ. фільм “Ключі
         від безодні”. 
00.25 Підсумки. Бізнес

канал “1+1”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 “ТСН”.
06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 09
       .10 “Снiданок з 1+1”.
07.25 М/ф “Бернард”.
10.00 Т/с “Величне столiття. 
         Роксолана 2”.
11.45 Т/с “Лєднiков”.
14.45 “Сiмейнi мелодрами 3”.
15.45 “Секретнi матерiали 
  шоу-бiзнесу”. “Суворi дiєти зiрок”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Величне столiття. 
          Роксолана 2”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Лєднiков”.
21.15 “Пекельна кухня 3”.
23.30 “ТСН”.
23.50 “ТСН. Особливе”.
00.15 “Секретнi матерiали 
       шоу-бiзнесу”. 
     “Суворi дiєти зiрок”.

Iнтер
05.15 Т/с “Випереджаючи постріл”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
      09.00 Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 “Ранок
          з ІНТЕРом”
09.10 Т/с “Відображення”
12.40 Новини
13.00 Д/с “Слідство вели”
13.55 “Судові справи”
14.50 “Сімейний суд”
15.45 Т/с “Анюта”
17.40 Т/с “Свати 5”  
18.00 Новини
18.55 Т/с “Свати 5”  
20.00 “Подробиці”
20.30 Т/с “Ідеальний шлюб”
22.40 Т/с “Випереджаючи постріл” 
00.40 Т/с “Вулиця різника” 

ICTV
06.20 Дiловi факти.
06.30 Т/с “Таксi”.
06.55 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Максимум в Українi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.10 Т/с “Убивча сила”.
12.40 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.05 Т/с “Прокурорська 
        перевiрка”.
14.10 Т/с “Морськi дияволи
          6. Смерч”.
16.30 Т/с “Убивча сила”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Морськi дияволи 
        6. Смерч”.
22.10 Т/с “Прокурорська
          перевiрка”.
23.25 Х/ф “Я - легенда”. (2).

стБ
06.05 “Чужi помилки. 
         Спадок паталогоанатома”.
06.45 “Усе буде добре!”
08.45 “Неймовiрна правда
          про зiрок”.
10.10 “Зоряне життя. 
          Нещаснi в любовi”.
11.10 “Зоряне життя.
         Зорянi вдови”.
12.15 Х/ф “Маша i море”.

14.10 “Зваженi i щасливi”.
16.00 “Усе буде добре!”
18.00 “Вiкна-новини”.
18.20 “Неймовiрна 
          правда про зiрок”.
19.50 “Слiдство ведуть 
        екстрасенси”.
20.55 Т/с “Мати-й-мачуха”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Кулiнарна династiя”.
00.15 Т/с “Доктор Хаус”.
01.10 Х/ф “На пiдмостках сцени”.

новий канал
06.05 Очевидець. 
         Найбiльш шокуюче.
06.50 Пiраньї.
07.10 Пiдйом.
09.00 Т/с “Щоденник лiкаря 
         Зайцевої”.
10.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.00 Т/с “Воронiни”.
13.35 М/с “Качинi iсторiї”.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.50 Т/с “Кадетство”.
16.50 Т/с “Свiтлофор”.
18.00 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.15 Пiраньї.
20.00 Т/с “Воронiни”.
21.00 Т/с “Кухня 2”.
22.00 Т/с “Свiтлофор”.
23.00 Т/с “Щасливi разом”.
00.10 Репортер.

трк «Україна»
06.00 Т/с “Дорожнiй патруль-4”.
07.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.20 Ранок з Україною.
09.20, 13.00, 17.20, 21.00
     Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Сьогодення”.
11.50 “Хай говорять”.
15.20 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Нерiвний шлюб”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Сьогодення”.
22.20 Х/ф “Двоє в чужому 
         домi”. (2).
00.15 Т/с “Грiмм-2”. (2).

к1
07.00 М/ф.
09.30, 21.50 “Три сестри”.

10.30, 23.15 Х/ф “Стара школа”.
12.15, 21.00 “Розсмiши комiка”.
13.10, 17.00 “Дiм, на заздрiсть усiм”.
14.10, 19.00 “Шопiнг монстри”.
15.10, 18.00 “Звана вечеря”.
16.10 “Орел i решка”.
20.00 “Велика рiзниця”.

нтн
05.40 Х/ф “Ти пам’ятаєш”.
07.05 Х/ф “Тут твiй фронт”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 “Медичнi таємницi”.
10.25 Т/с “Свiй-чужий”.
12.35 Т/с “Бандитський Петербург-10”.
14.35, 19.30 Т/с “Вулицi 
      розбитих лiхтарiв-9”.
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: Маямi-9”. (2).
00.15 Х/ф “Останнiй хижак 
      Юрського перiоду”. (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”.
12.55 Лялечка.
13.55 Т/с “Моя прекрасна няня”.
15.00 Одна за всiх.
16.05 Т/с “Ранетки”.
17.10 Досвiдос-2.
17.45 Дайош молодьож!
18.15, 21.00 Вiталька.
18.55 БарДак-3.
19.20 Богиня. Нова колекцiя.
19.55 Т/с “Любить — не любить”.
22.20 Велика рiзниця.
23.00 Чортiвня щодня.
23.25 МосГорСмєх.
00.00 Т/с “Притулок”. (2).

Перший канал (Україна)
05.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новини.
05.05 Телеканал “Доброго ранку!”
09.15 “Контрольна закупiвля”.

09.50 “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”.
15.20 Т/с “Торговий центр”.
16.15 “Поки що не пiзно”.
17.00 “Я подаю на розлучення”.
18.00 Вечiрнi новини.
18.40 “Давай одружимося!”
19.55 “Хай говорять”.
21.00 “Час”.
21.30 Т/с “Умови контракту”.
23.30 “Вечiрнiй Ургант”.

інтБ
07.00, 7.45, 8.45. Мультсалон.
07.15, 8.15 Новини, новини
        з павутини, хронограф.
09.00 Спільна правда.
10.00 Новини, новини з павутини, 
         хронограф, телебіржа.
10.30 Телевітамінки.
11.00 Феєрія мандрів.
11.30, 13.30, 14.50, 18.20, 19.20, 20.20, 
      21.20, 23.00 Український хіт.
13.00, 15.00, 17.00 Новини, новини
    з павутини, хронограф, телебіржа.
14.00 За і проти.
14.30 Бізнес за правилами.
15.30 Вдома.
16.00 Телевітамінки.
16.30 Замки і фортеці України.
17.30 Кава з «вершками».
18.00 Срібний струмок.
18.30, 20.30, 22.00, 23.30 Новини, 
    новини з павутини, 
      хронограф, телебіржа.
19.00 Таємниці сходу.
19.30 Життя-буття.
20.00 Замки і фортеці України.
21.00 Срібний струмок.
22.30 Мій лицарський хрест.
00.00 Електростанція.

Enter-фiльм
07.25 Х/ф “Раз, два горе не бiда!”
08.55 Х/ф “Пригоди жовтої валiзки”.
10.20, 11.10 Т/с “Дорога 
     Маша Березiна”.
12.00 Х/ф “Бiля озера”.
15.20 Х/ф “Вулиця повна несподiванок”.
16.40 Т/с “Червона капела”.
18.30 Х/ф “Мiсiя в Кабулi”.
21.00 Х/ф “Термiново, таємно,
         Губчека”.
22.35 Х/ф “Вiйна Харта”.

четвер, 4 квітня
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Банк речей
при Тернопільському районному 

територіальному центрі соціального  
обслуговування проводить збір 
одягу та взуття, придатного для 
користування. Всі речі роздадуть 

одиноким малозабезпеченим 
людям. Звертатися за  

адресою: м. Тернопіль,  
вул. М. Кривоноса, 10,  

тел.: 53-81-12, 53-79-06.

Ваші гроші ●

Петро Куць:  
„Найбільший скарб –  

то мої онуки”
Галина ЮРСА – ТРР 

“Джерело”. 
Фото автора.

Ступківчани іноді жартують 
поміж себе, що навіть якби 
на деякий час з села раптом 
зникли годинники, радіо, те-
левізори, мобільні телефо-
ни, вони б все одно знали, 
котра година. Адже впро-
довж  останніх п’ятнадцяти 
років рівно о пів на восьму 
зустрічають свого сільського 
голову біля сільради. Уже 
вчетверте Петро Филимоно-
вич Куць отримав довіру на 
цей відповідальний пост. І 
коли був молодшим, і в зрі-
лий час намагається працю-
вати так, щоб не розчарову-
вати людей, служити їм ві-
рою та правдою. Таким за-
вжди був  впродовж 42 ро-
ків. Саме стільки Петро Фи-
лимонович віддав праці на 
різних посадах у Тернопіль-
ському районі.

Любить село  
та господарку

Народився Петро Куць 31 бе-
резня 1953 року у Великому Гли-
бочку в сім’ї службовців. Тут про-
вів свої найкращі дитячі та юнаць-
кі роки. У 1970-80-ті  модно було 
переїжджати у місто, влаштовува-
тись на промислове підприєм-
ство. Проте хлопця не вабила 
така перспектива. Він любив се-
ло. Тож після успішного закінчен-
ня середньої школи вступив до 
Золочівського сільськогосподар-
ського технікуму. Диплом з від-
знакою додав сил та енергії для 

вступу та успішного навчання у 
Львівському інституті сільського 
господарства.

10 літ головування у колгоспі 
“Зоря” (1984-1994), контора яко-
го знаходилась у Жовтневому, 
Петро Куць згадує з приємністю. 
Адже багато чого тоді було для 
нього, молодого голови, вперше. 

У колгоспі “Зоря” утримували 
на той час 1300 голів ВРХ, в тому 
числі 980 дійних корів. “Зоря” у 
свій час удостоїлася Почесної 
відзнаки Виставки досягнень на-
родного господарства України за 
передові показники вирощування 
гречки. Петро Филимонович тоді 
приїхав у село на новому авто-
мобілі ВАЗ-2104. “Цією нагоро-
дою дуже пишаюся, — зазначає 
Петро Куць, — адже господар-
ство отримало її завдяки чесній 
праці десятків простих сільських 
трударів”. 

Були й інші, не менш вагомі 
успіхи, які приходили завдяки 
важкій праці, недоспаним ночам. 
„Бувало, — продовжує Петро Фи-
лимонович, — побачить мене 
хтось із районного керівництва в 
годині восьмій-півдев’ятої ранку 
на дорозі та запитує, чого я так 
пізно на роботу їду. А я вже три 
години як на роботі, лише зайшов 
додому поснідати”.

У Жовтневому проживають 
лемки. Щоб зберегти унікальну 
лемківську культуру, за час голо-
вування Петра Куця було створе-
но хор „Конар Лемківщини”, який 
тішить співом дотепер. Під ору-
дою художнього керівника Ми-
хайла Рапіти колектив здобув 
звання „народний”.

Засмучує Петра Филимонови-
ча стан ре-
формуван-
ня сільсько-
го госпо-
д а р с т в а . 
„Серце бо-
лить, — ка-
же Петро 
Куць, — від 
того, коли 
чую сухі 
статистичні 
цифри про 
стан справ 
у сучасно-
му аграр-
ному секто-
рі. У світі 
у к р у п н ю -
ють госпо-
дарства, а 
в нас по-
ширене так 
зване дріб-
не товарне 
в иробни -
цтво у сіль-
ському гос-
подарстві, 
при якому 

неможливо засто-
сувати ні сівозміну, 
ні передові техно-
логії тощо. Гнітить 
також, що не може-
мо забезпечити се-
бе якісною м’ясною 
продукцією,  купує-
мо сумнівне за кор-
доном.  А  передо-
ве національне 
сільськогосподар-
ське виробництво у 
занепаді. Кожен 
господарник вижи-
ває, як може, не 
відчуваючи суттєвої 
підтримки держави”.

Неначе писанка — 
село

1998 року ступківчани вперше 
доручили Петрові Филимоновичу 
Куцю почесну та відповідальну 
ношу сільського голови. Нині во-
ни й не уявляють когось іншого на 
цій посаді. За цей час село зміни-
лося до невпізнання. У центрі 
Ступок – площа Незалежності. 
Поряд – гарний дитячий майдан-
чик. У вихідні та свята тут відпо-
чивають ступківчани та гості села. 
До послуг жителів — лікарська 
амбулаторія. Повністю заверше-
но газифікацію села. У Ступках 
гарна школа, нещодавно здійсне-
но капітальний ремонт другого 
поверху. У  селі, вважає сільський 
голова, мають бути комфортні 
умови проживання людей. Тому 
розпочато будівництво централь-
ної водопровідної системи.

Дороги у Ступках так само 
приводять до ладу. Торік капі-
тально відремонтовали одну ву-
лицю, ще на трьох провели по-
точний ремонт. Донедавна вулиці 
Ступок освітлювались у вихідні та 
свята, а нині — щодня. Навіть у 
найлютіші морози у всіх соціаль-
них закладах села тепло. Подба-
ли і про економію коштів за те-
пло. Лише за рахунок того, що 
проведено заміну труб водяного 
опалення на газові, вдається що-
року зекономити більше 30 тисяч 
гривень. 

Минулого року вирішили пи-
тання централізованого збору і 
вивезення побутового сміття. 
Санітарний стан села покращив-
ся, а люди стали відповідальніші 
не лише до порядку на своїх обі-
йстях, вони турбуються про еко-
логію рідного села. Колись один 
ступківчанин напівжартома ска-
зав, що сільському голові Петро-
ві Филимоновичу Куцю варто 
щиро подякувати бодай за те, 
що навчив кожного у Ступках під-
мітати дорогу біля свого 
подвір’я.

Цього року сесія Тернопіль-
ської обласної ради затвердила 
межі села, розробили нову 

нормативно-грошову оцінку зе-
мель, розробляється генплан за-
будови нового масиву.

Ступки – село патріотичне. 
Торік до 70-річчя УПА тут відкри-
ли та освятили меморіальний 
комплекс вихідцям села, україн-
ським повстанцям братам Вов-
кам. Тоді ж упорядкували могилу 
учасникам українського націо-
нального опору.

А навідаймось у Ступки восе-
ни. Тут впродовж восьми остан-
ніх років проводиться конкурс на 
краще вирощування квітів, упо-
рядкування подвір’я серед насе-
лення, підприємств та організа-
цій. Спочатку було багато скеп-
тиків, а нині вже сусіди конкуру-
ють один з одним щодо кращого 
вибору сортів квітів, створення 
ландшафтних композицій. І це на 
добро. Бо Ступки тоді подібні до 
велетенського дорогого квітко-
вого букета!

Серед добрих традицій Петро 
Куць називає проведення у при-
міщенні сільської ради щопоне-
ділкових робочих нарад з участю 
усіх спеціалістів апарату, галузей 
культури, медицини, освіти, на 
яких аналізують зроблене за ми-
нулий тиждень та планують на 
майбутній. Такий метод, вважає 
Петро Филимонович, хоч, може, і 
запозичений з недалекого мину-
лого, проте дає позитивні ре-
зультати. Люди не працюють з 
паперами, а виконують конкрет-
ну роботу, відчувають себе від-
повідальними.

Усі соціально-економічні про-
екти Ступок здійснюються при 
активній фінансовій підтримці 
місцевих підприємців, зокрема, 
почесного жителя села Олега 
Караванського, депутата Терно-
пільської районної ради Мирос-
лава Білика та інших.

Життєве кредо  
та надійний тил

Петро Куць, яку б посаду не 
обіймав, завжди дотримується 
правила: не обіцяй того, чого 
зробити не в силі, а пообіцяв – 
виконай за будь-яких умов. Це 
його кредо як керівника, який не 
лише подає гарну та корисну 
ідею, але й робить все можливе 
та неможливе, щоб її втілити. А 
ще на почесному місці у кабінеті 
сільського голови такі написані на 
папері рядки: „Шануй людей, ко-
ли крокуєш вгору, бо стрінеш їх, 
як сходитимеш вниз”. Без надій-
ної підтримки усіх жителів Ступок, 
їхньої самовідданої праці немож-
ливо було б досягти всього, що 
зроблено за останні 15 років у 
селі. Приємно нині пройтися гар-
ними овітленими вулицями Сту-
пок, впізнати серед всього зро-
бленого і часточку його власної 
праці.

Миліше над усе для Петра Фи-
лимоновича після важкого трудо-
вого дня зайти до власної оселі, 
де його зустрічає дружина Гали-
на, доньки Ірина та Мар’яна, які 
подарували найбільший скарб, 
який тільки може бути у житті, — 
милих онуків Діаночку та Вадим-
чика. А ще для Петра Куця важли-
во відчувати святий оберіг — мо-
литву матері Ірини. Чути у свої 
шістдесят, як хтось тебе ще на-
зиває сином. Це дає життєві си-
ли, спонукає до творення.

Ступківський сільський голова Петро Куць  
у робочому кабінеті.

Сергій МАНДЗЮК,  
начальник управління 

соціального  
захисту населення 

Тернопільської 
райдержадміністрації.

На виконання соціальних 
ініціатив Президента Укра-
їни В. Ф. Януковича Кабі-
нет Міністрів України при-
йняв Постанову №149 від 
13 березня 2013 року “Де-
які питання виплати у 2013 
році разової грошової до-
помоги, передбаченої За-
конами України “Про ста-
тус ветеранів війни, гаран-
тії їх соціального захисту” 
та “Про жертви нацист-
ських переслідувань”, від-
повідно до якої у 2013 році 
збільшено розміри щоріч-
ної разової грошової до-
помоги до Дня Перемоги 
ветеранам війни.

Так, розмір допомоги інвалі-
дам війни та колишнім малоліт-
нім (яким на момент ув’язнення 
не виповнилося 14 років) 
в’язням концентраційних табо-
рів, гетто та інших місць при-
мусового тримання, визнаним 
інвалідами загального захво-
рювання, трудового каліцтва та 
з інших причин складатиме:

інвалідам I групи — 2415 
гривень; 

інвалідам II групи — 2110 
гривень; 

інвалідам III групи — 1895 
гривень.

Учасники бойових дій та ко-
лишні неповнолітні (яким на 
момент ув’язнення не виповни-
лося 18 років) в’язні концен-
траційних таборів, гетто, інших 
місць примусового тримання, а 
також діти, які народилися у 
зазначених місцях примусового 
тримання їх батьків, до Дня Пе-
ремоги отримають — 745 гри-
вень. Також збільшено допомо-
гу особам, які мають особливі 
заслуги перед Батьківщиною — 
до 2415 гривень.

У нинішньому році 375 гри-
вень отримають члени сімей 
загиблих та дружини (чоловіки) 
померлих інвалідів війни, дру-
жини (чоловіки) померлих учас-
ників бойових дій, учасники ві-
йни і жертви нацистських пере-
слідувань, визнані за життя ін-
валідами загального захворю-
вання, трудового каліцтва.

Учасникам війни та колишнім 
в’язням концентраційних табо-
рів, гетто, інших місць приму-
сового тримання, особам, які 
були насильно вивезені на при-
мусові роботи, дітям партиза-
нів, підпільників, інших учасни-
ків боротьби з націонал-
соціалістським режимом у тилу 
ворога передбачені виплати у 
розмірі 135 гривень.

Виплати щорічної разової 
грошової допомоги будуть про-
ведені до 5 травня ц.р.

Виплати 
ветеранам війни  

до Дня 
Перемоги

Вадим та Діана — найкращі онуки Петра Куця.

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.

Ступківський сільський голова Петро Куць серед мешканців та гостей села  
під час освячення каплиці Матері Божої біля Ступківського джерела, 2009 р.
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Вітаємо! ●

Традиції ●

Продовження.
Початок на 1 стор.

У своєму виступі секретар 
Чернелево-Руської сільської ра-
ди Петро Кузьмяк мовив до 
учасників урочистостей поетич-
ними рядками письменника Во-
лодимира Барни з Тернополя, 
який щиро передав переживан-
ня свого ліричного героя на-
прикінці XX століття: “Війна піш-
ла на Захід, вони пішли на Схід. 
І вибирати довелося їм тоді по-
між смертю і життям! І вибрали 
життя. І пішли до рідних братів-
українців…”. 

Вперше перед громадою се-
ла на Запустах виступили твор-
чі представники молодшого по-
коління — учасники дитячого 
аматорського ансамблю “Зо-
рецвіт” БК с. Жовтневе (мис-
тецький керівник — Богдан Ро-
манюк), у дзвінких голосах яких 
весело кружляв барвистий ві-
ночок з українських народних 
пісень. Дотепними гуморесками 
Миколи Савчука звеселяв гос-
тей свята Назар Яциковський. 
Юнак вразив односельчан від-
мінною пам’яттю та професій-
ним виконавчим артистизмом. 

Традиційні лемківські пісні 
дарували гостям учасники на-
родного аматорського хору “Ко-
нар Лемківщини” БК с. Жовтне-
ве (художній керівник — заслу-
жений працівник культури Укра-

їни Михайло Рапіта). Поєднання 
українців і лемків на канві Укра-
їни засяяло барвистими візе-
рунками традицій, талантів і па-
тріотизму так само, як поєдна-
лися два кольори в одноймен-
ній пісні у виконанні золотого 
тенора, директора будинку 
культури с. Жовтневе Богдана 
Романюка. Виконавцями сцена-
рію Людмили та Василя Грон-
ських були не лише звичні до 
сцени митці, експромт-
промовою до присутніх звер-
тався кожен присутній на святі. 
За збереження спадщини тра-
дицій, історії предків вдячні 
слова від молодого покоління 
висловили Ірина Гронська  
та Андрій Кітик. Було не важли-
во: лемко ти від народження, 
чи почуваєшся ним віднедавна 
— на святі панувала атмосфера 
дружнього,  родинного  
затишку. 

Як свідчать сторінки історії, 
чин Прощення першими почали 
звершувати монахи у Єгипті. У 
Великий піст ченці усамітнюва-
лися для молитви в пустелі се-
ред хижих звірів, під палючим 
сонцем, без води. Погодьмося, 
досить важке випробування. 
Кожен усвідомлював, що через 
40 днів, у світлий Великдень, 
побачить не всіх братів, та й 
сам може загинути. Тож у пе-
реддень посту монахи збирали-
ся, аби попросити один в одно-

го вибачення за образи, навіть 
вчинені ненароком. З плином 
часу ця традиція поширилася 
Церквою. Тепер складно уяви-
ти, як можна розпочинати піст, 
не попросивши прощення. Як 
зазначив під час урочистостей 
парох церкви святої Трійці  
о. Іван Гавліч, нині християни 
не надають належного значення 
традиціям Запустів. “Маючи 
злобу проти своїх ближніх, — 
сказав отець Іван, — віруючі лю-
ди моляться Богу, ходять до 
церкви, приймають Святі Тайни, 
роздають милостиню, чинять ін-
ші добрі діла і думають, що так 
воно і повинно бути: злоба — 
злобою, а добро — добром, од-
не одному не заважає. Такі ві-
руючі глибоко помиляються. Від 
тих, хто тримає у своєму серці 
ненависть, Господь не приймає 
молитву. Він відкидає їхню ми-
лостиню, а їх самих не прощає 
до того часу, доки не викинуть 
із душі зло і не заспокоять її”. 

Направду, ми звертаємося 
до Господа в щоденній молитві 
словами: “… і прости нам про-
вини наші, як і ми прощаємо 
винуватцям нашим”. Тож вибач-
те і мені, дорогі читачі “Поділь-
ського слова”, за все, що, мож-
ливо, здалося вам коли-небудь 
образою з-під мого пера. Нехай 
тайна Великого посту відкри-
ється нам з легким серцем та 
добрими помислами.

Лемківські запусти
Солісти дитячого аматорського ансамблю “Зорецвіт” БК с. Жовтневе. 

Мистецький керівник — Богдан Романюк.

Учасники свята Запустів у будинку культури с. Жовтневе, 16 березня 2013 року.

П е д а г о г і ч н и й  
колектив Ступків-
ської ЗОШ І ступеня 
щиро вітає з 60-
літтям Ступківського 
сільського голову 
Петра Филимоно-
вича КУЦЯ.

Дай Вам, Боже, 

            днів щасливих,

Дай добра, здоров’я, сили,

Дай любові, миру, втіхи,

Змоги дай життю радіти.

Ми сьогодні у це свято

Щастя зичимо багато.

Хай Вас Бог благословляє,

Многії літа посилає. 

Вітаємо з днем народження 
лікаря загальної практики-
сімейної медицини Великобере-
зовицької АЗПСМ Оксану  
Богданівну БОБЕЦЬКУ, завіду-
ючу ФАПом с. Прошова Наталію 
Анатоліївну БАЙДЕЦЬКУ, аку-
шерку Ігровицької АЗПСМ  
Надію Михайлівну МОКРИЦЬКУ, 
акушерку ФАПу с. Петриків 
Юлію Ігорівну СУП, молодшу 
медичну сестру ФАПу с. Байківці 
Галину Володимирівну  
ВОЗНЯК, молодшу медичну се-
стру ФАПу с. Лозова Людмилу  
Юліанівну СТЕЦОК.

Бажаємо Вам сонця на життєвій ниві

І вірних друзів завжди на путі,

Хай усе, що потрібно людині,

Супутником буде у Вашому житті.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Вітаємо з днем народження 
лікаря-офтальмолога ТРТМО 
Світлану Вікторівну ГУМЕНЮК, 
лікаря-бактеріолога Людмилу 
Олександрівну БОЙКО, медич-
ну сестру Надію Михайлівну 
БРОНЕЦЬКУ, молодших медич-
них сестер Ганну Миколаївну 
ЮРІВ, Надію Афанасіївну  
БОБРИК, лаборантку Оксану 
Богданівну ДРЕВНИЦЬКУ, ме-
дичного реєстратора Наталію 
Миколаївну ШУМЕЙКО, фель-
дшера ШМД Ірину Богданівну 
ГУРАЛЬ, водія Михайла Васи-
льовича РОЯ, робітника підсо-
бного господарства Андрія  
Даниловича КРУПКУ.

Щастя, радості, добра,

Здоров’я, успіхів, тепла,

Благополуччя та достатку,

Щоб справи всі були в порядку.

Хай усміхається життя

Та кращим буде майбуття. 

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Щиро вітаємо з ювілеєм на-
чальника відділу департаменту 
агропромислового розвитку 
Тернопільської облдержадміні-
страції Марію В’ячеславівну  
ДЕРМАНСЬКУ.

Ви народились навесні, Маріє,

Хай серце Ваше сповнює надія,

Хай кожен день буде для Вас чудовим,

Хай доля Ваша буде веселкова.

Небесна Ненька хай святим покровом

Освятить кожну Вашу мить життя,

Хай ювілей черговий прийде знову

На многії і благії літа!

З повагою — родина  
із с. Забойки,  

колеги по роботі.

З днем народження щиро ві-
таємо вчителя фізичного вихо-
вання Байковецької ЗОШ І-ІІ ст. 
Руслана Степановича  
КАСАРДУ.

В цей святковий час

Прийміть побажання від нас.

Хай буде здоров’я міцне, мов граніт,

І з ним Вам прожити не менше ста літ.

Хай горе обходить Вас стороною,

А щастя приходить і ллється рікою!

З повагою —  колектив 
Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.

Дирекція, трудовий  колектив 
Байковецької ЗОШ І-ІІ ст. щиро 
вітають з днем народження тех-
нічного працівника школи  
Наталію Василівну ПАВЛЮК. 

Бажаєм  щастя i достатку, 

Ясного неба i тепла,

В роботі — успіху й терпіння, 

У справах — вічного горіння.

Щиросердечно вітаємо з  
народженням онука директора 
Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.  
Любов Миколаївну КОЗУБ.

З онуком Вас вітаємо і перш за все 

бажаємо:

Хай росте здоровим, милим 

і спокійним, 

Добрим і відважним, щедрим і гідним,

Радісним, завзятим, сміливою

 людиною. 

Нехай Господь його оберігає, 

А Матір Божа ласки посилає.

З повагою —  педагогічний  
та трудовий  

колективи Байковецької  
ЗОШ І-ІІ ст.

Щиро і сердечно вітаємо вчи-
теля початкових класів Байко-
вецької ЗОШ І-ІІ ст. Лілію  
Ростиславівну ОНУФРЕЇВУ з 
народженням синочка.

Народилося хлоп’ятко, 

Наче сонце, ангелятко, 

Хай радіє вся земля — 

У світі кращого нема. 

Хай усмішкою втішає 

І щасливим він зростає, 

У любові і красі, 

У достатку і в добрі. 

З повагою — колектив 
Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.

27 березня день народження 
відзначила вродлива, розумна, 
щира подруга, найкращий взі-
рець серед представниць чарів-
ної половини людства Оксана 
ЮЗВА з Тернополя. Щиро і сер-
дечно вітаємо іменинницю!

Хай сонечко світить із ясного неба, 

Бажаємо всього, чого тільки треба.

Хай дні Твої будуть веселі, як свято,

Здоров’я міцного бажаєм багато.

Нехай на обличчі живе мила посмішка,

У серці виграє любові струна!

З повагою — друзі.

Від щирого серця вітаємо з 
днем народження завідуючого 
господарством дитячого садка 
“Метелик” с. Байківці Миколу 
Степановича ФЕРЕНЦА.

Бажаємо здоров’я, добра, довголіття,

Хай вистачить щастя на ціле століття,

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

І радість — на серці, і хліб — на столі.

З повагою — колектив 
дитячого садка “Метелик”  

с. Байківці.

Богдан БІЛОУС, 
м. Тернопіль.

Ти знову підеш і скажеш
 “прощай”.

Навіщо ти так? Ну і нехай.
Усе, що було, залишить 

печаль,
Та спогади мої не залишай.
У цьому житті ми маємо

 шанс
Зробити усе за деякий час,
Але чи потрібно усе це тобі,
Якщо не буде любові у нас?
Ти, наче сон, така красива…
Прекрасний сон. Ти — моя

сила.

Ніч на дворі, тебе немає.
Що знов не так? Усе зникає..
Зникає усмішка з мого буття,
Зникає щастя — так само і я
Зникаю без тебе. Ти — моє

 життя!
Навіщо усе це, любове моя?
Зникає день із моїх очей,
Зникає сон із моїх ночей,
Усе дороге, що було у мене,
Стало пустим і таким 

дешевим.
Усі ті спогади, що були,
Пропали вмить, як мої сни,
І я скажу тобі: “Прощавай,
Залиши мене, 

та не забувай!”

Не забувай
З ліричного зошита ●
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Ярослав БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото  

Марії БЕЗКОРОВАЙНОЇ.

— Веснувати можемо хоч 
завтра, — зазначив при зу-
стрічі директор ПП “Агрон” 
та фермерського госпо-
дарства “Березовського”, 
заслужений працівник 
сільського господарства 
України Юрій Березов-
ський. — Восени в опти-
мальні агротехнічні строки 
посіяли озимі пшеницю, 
ячмінь, ріпак на 1800 гек-
тарах лану. У грунт лягло 
добірне зерно — елітної та 
першої репродукції. За 
цим постійно стежив наш 
головний агроном Володи-
мир Новосад. Поки що 
рослинницька галузь в аг-
ропідприємстві “Агрон” та 
ФГ “Березовського” є 
основною і, безперечно, 
рентабельною.

У 2012 році ПП “Агрон” — 
один із лідерів аграрного комп-
лексу Тернопільського району 
та області — виробив сільсько-
господарської продукції на су-
му понад 40 млн. грн. Це до-
сить вагома цифра, за якою 
стоїть праця механізаторів, во-
діїв, адмінперсоналу. Нині не-
втомне подружжя Юрія та На-
талі Березовських орендує 
землі в 11 населених пунктах 
Тернопільського району. Торік 
додалися паї у смт. Велика Бе-
резовиця, селах Дичків та Кра-
сівка. Левову частку коштів “аг-
ронівці” виділяють на соціаль-
ний розвиток сіл, де орендують 
землю. Матеріальна допомога, 
транспортні послуги надаються 
школам, дитячим садкам, за-
кладам медицини і культури, 
церковним громадам. Не обді-
ляють турботою малозабезпе-
чені сім’ї, одиноких людей по-
хилого віку.

 — Раді, що у нас інвестори 
місцеві, щирі і не гордують се-
лянами, — не раз чув у Малому 
Ходачкові, Кип’ячці, Білоскірці. 
— Хоч Юрій Романович та На-
таля Григорівна належать до 
молодої плеяди агроменедже-
рів, але є мудрими керівника-
ми. 

Погодьтесь, не про кожного 
керівника сьогодні так скажуть. 

Середньомісячна заробітна 
плата у ПП “Агрон” торік склала 
4 тисячі гривень. Впродовж 
останніх років в агропідприєм-
стві зарплата зросла майже 
втричі. 

Юрій Березовський за фа-

хом агроном, але надзвичайно 
любить техніку. Її у ПП “Агрон” 
впродовж останніх п’яти років 
придбали на 12 млн. грн. Торік 
придбали потужний трактор 
“Нью Холад”. Досвідчені меха-
нізатори Степан Осадчук і Ва-
силь Назарко вже випробували 
його в роботі. За добу виорю-
вали 60 гектарів землі. У тієї ж 
фірми придбали оборотний 
плуг, борони, розпушувач грун-
ту.

 — З партнерами у нас скла-
лися добрі ділові стосунки, — 
каже Юрій Романович. — Тісно 
співпрацюємо з компанією 
“Лан”. На території агропідпри-
ємства діє клас-академія — тут 
навчаємо працювати на всій 
техніці, якою торгує “Лан” — 
офіційний представник у захід-
ному регіоні німецької фірми 
“Claas”. Тут навчаються і підви-
щують свій фаховий рівень спе-
ціалісти з усієї України. У ПП 
“Агрон” — переважно техніка 
“Claas”.

ПП “Агрон” тісно співпрацює 
з компанією “Агроскоп Украї-
на”, яка займається засобами 
захисту рослин. Мінеральні до-
брива постачає фірма “Трейд-
Агрохім”, яку очолює Леонід 
Ківерцький. Знайшли “агронів-
ці” й нових партнерів в Австрії. 

На товстолузьких полях нео-
дноразово проводяться семіна-
ри з участю цих фірм, практичні 
навчання механізаторів, інже-
нерів, спеціалістів агронауки. В 
агропідприємстві добре усві-
домлюють, що рослинництво 
без тваринництва — день мину-
лий, а не завтрашній. Тому 
Юрій Романович розпочав но-
вий проект, який робить акцент 
на свинарстві. Уже навесні роз-
почнеться будівництво нового 
свинокомплексу на 2-3 тисячі 
голів. Розраховує на тісну 
співпрацю з корпорацією “Аг-
ропродсервіс”. Саме там бу-
дуть закуповувати молодняк. А 
в “Агроні” проходитиме цикл 
дорощування та відгодівлі. Пе-
реваги очевидні — більш про-
дуктивно використовуватиметь-
ся зерно, у структурі посівів 
збільшиться кормова група, а 
це посіви сої, конюшини, лю-
церни, гороху тощо. 

Керівники господарства 
Юрій і Наталя Березовські вва-
жають, що в селі треба створю-
вати нові робочі місця, залуча-
ти молодь. Нещодавно прийня-
ли на роботу завідувачем ре-
монтної майстерні Андрія Жи-
руху. Андрій — спеціаліст на всі 
руки — токар, електрогазозвар-
ник, слюсар. Поповнили колек-

тив тракторист Володимир Ми-
китів, бухгалтер Рома Лозин-
сь ка ,  р і з норобочий  
Петро Сухецький.

Впродовж останніх років у 
ПП “Агрон” у реконструкцію 
старих виробничих об’єктів 
вкладено понад 15 млн. грн. Є 
новий виробничий корпус, де 
ремонтують техніку. Тут для 
людей створені усі належні по-
бутові умови (душові, їдальня, 
роздягальня). Реконструювано 
автогаражі, змонтовано навіси 
для зберігання сільськогоспо-
дарської техніки, перекрито да-
хи зернових складів та допо-
міжних площ токового госпо-
дарства. В експлуатацію введе-
но сучасний потужний зерноо-
чисний комплекс, автоматизо-
вану вагу. 

Належні умови створено для 
роботи адмінперсоналу, при-
дбано сучасні комп’ютери. Ке-
рівництво “Агрону” високо ці-
нує головного бухгалтера Ори-
сю Гоцко, бухгалтерів Любов 
Шугету, Любу Кущ, Любов  
Карпу. 

Окрім чудових професійних 
якостей, усі працівники  
ПП “Агрон” вражають щирістю 
душі, добротою та повагою до 
людей, шанобливим ставлен-
ням до землі-годувальниці.

Найкращий інвестор — місцевий

Директор ПП “Агрон” та фермерського господарства “Березовського”,  
заслужений працівник сільського господарства України Юрій Березовський. 

Цікаво ●

Роман БИРКА, 
головний спеціаліст-зоотехнік 
управління агропромислового 

комплексу Тернопільської 
райдержадміністрації. 

У 2013 році запроваджується 
новий напрям державної під-
тримки селян — дотація за 
кожен кілограм зданих на 
м’ясо великовагових тварин. 
Долучитися до програми мо-
жуть власники особистих се-
лянських господарств, члени 
виробничих або обслуговую-
чих сільськогосподарських ко-
оперативів і власники фер-
мерських господарств, які, 
починаючи з 1 січня 2013 ро-
ку, здали свою продукцію на 
переробні сертифіковані під-
приємства.

За що нараховується  
допомога?

Допомога нараховується за ви-
рощений великоваговий молодняк 
ВРХ і свиней (крім свиноматок і кну-
рів), які з 1 січня 2013 року були 
продані на забій і переробку. Жива 
вага тварини, що реалізується, по-
винна становити не менше 330 кг 
— для великої рогатої худоби та від 
100 до 150 кг — для свиней. Твари-
ни на момент реалізації на забій 
повинні бути ідентифіковані та за-
реєстровані в установленому по-
рядку.

Розмір дотації
Дотація надається за 1 кг при-

йнятої живої ваги у таких розмірах: 
2,5 грн. — за молодняк великої ро-
гатої худоби живою масою не менш 
як 330 кг; 1,5 грн. — за свиней (крім 
свиноматок і кнурів) живою масою 
від 100 до 120 кг; 1 грн. — за свиней 
(крім свиноматок і кнурів) живою 
масою від 120 до 150 кг.

Як отримати дотацію?
Щоб отримати допомогу, слід 

звернутися до дільничного спеціа-
ліста ветеринарної медицини, який 
надасть відомість переміщення ве-
ликої рогатої худоби або реєстра-
ційне свідоцтво на свиню, зробити 
копію цього документа. Оформлен-
ня та видача документів безкоштов-
на. Відтак звернутися до сільської, 
селищної чи міської ради за міс-
цезнаходженням господарства та 
надати документи.

Для фермерського господарства 
слід мати такі документи:

* один примірник приймальних 
квитанцій (форма ПК-1 або ПК-1 
УКС), виданих суб’єктами господа-
рювання, які мають власні чи орен-
довані потужності для забою тва-
рин;

* копію довідки про включення 
до ЄДРПОУ;

* копію довідки або договору про 
відкриття рахунку в банку;

* копію відомості переміщення 
тварин для молодняка ВРХ або ко-
пію реєстраційного свідоцтва сви-
ней (відомість переміщення).

Для фізичних осіб (власників од-
ноосібних селянських господарств, 
членів виробничих або обслуговую-
чих сільськогосподарських коопе-
ративів) слід мати такі документи:

* один примірник приймальних 
квитанцій (форма ПК-2 або ПК-2 
УКС), виданих суб’єктами господа-
рювання, які мають власні або орен-
довані потужності для забою тва-
рин;

* копію відомості переміщення 
тварин для молодняка ВРХ або ко-
пію реєстраційного свідоцтва сви-
ней (відомість переміщення);

* копії паспорта та ідентифікацій-
ного коду громадянина;

* довідку або договір про від-
криття рахунку в банку.

Для тих,  
хто зумів 
виростити

На теплого 
Олекси 

діставай 
вулики

 Саме так у старовину 30 бе-
резня казали пасічники. На те-
плого Олекси, якого ще нази-
вали “Божим чоловіком”, який 
піклується про бджіл, виставля-
ли ікони покровителів, скро-
плюючи свяченою водою вули-
ки. За теплої погоди відкрива-
ли у вуликах льотки, щоб бджо-
ли зробили перший обліт. При 
цьому примовляли: “На теплого 
Олексія корова йде на верес, 

риба – на нерест, а бортник – 
на бджоли”. Коли ж була погода 
холодною або весна пізньою, 
пасічник клав руку на вулик і ка-
зав: “Нуте, ви, бджоли, готуй-
тесь: прийшла пора, ідіть та не 
лінуйтесь. Приносьте густі ме-
ди, різні воски, часті рої. Богу 
на славу, а мені на пожиток”. 
Іноді на пасіці розстеляли хус-
тину, клали на неї хлібець і про-
скурку, посипали житом, скро-
плювали Йорданською водою, 
запалювали освячену свічку.

Цього дня з нетерпінням че-
кали й хлібороби. Вони зранку 
одягалися у святкове вбрання, 
вітали один одного з весною і 

теплом. Крім пасічників і хлібо-
робів, святого Олексу шанува-
ли й рибалки.

Після Теплого Олекси з Бо-
жого благословення розпочи-
нався пасічницький сезон.

Нагадаємо, що преподобний 
Олексій жив у ІV столітті в Римі. 
Залишивши замолоду батьків-
ський дім, святий Олексій став 
проповідником і праведником, 
живучи як жебрак на паперті.

Рослина-
мандрівник

Гречка людям відома здавна. 
Її батьківщина – Гімалаї. Звідти 

помандрувала гречка до Сибі-
ру, на Далекий Схід, у Монго-
лію, Китай, Індію і Європу. В 
Україну, як припускають до-
слідники, гречку завезли воїни 
князя Святослава під час візан-
тійського походу. Називають 
цю крупу гречкою – від “гре-
чанки”, “грекині”.

У наших пращурів був звичай 
на Килину-греченицю (саме то-
ді сіяли гречку) запрошувати 
лірників і пригощати їх греча-
ною кашею. Вони, дякуючи за 
частування, співали господа-
рям про царівну Крупеничку, 
яка виросла із гречаного зер-
нятка. 
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  Назва  господарства Орієнтова-
на к-ть машин

Дата 
проведення

Назва села

Білецька сільська рада  42 19.04.2013 с. Біла
 Агробудмеханізація 7  19.04.2013 с. Біла
ТОВ “Тернопільагромаш” 1 19.04.2013 с. Біла
МШБ ПМК-14 4 19.042013 с. Біла

СП “Шляхове підприємство – 2” 1 19.04.2013 с. Біла
Байковецька сільська рада 35 17.06.2013 с. Байківці
ТОВ “Вікторія” 13 17.06.2013 с. Байківці
Баворівська сільська рада 22 15.04.2013 с. Баворів
ФГ “Аванто” 3 15.04.2013 с. Баворів
СПП “Мричко” 14 15.04. 2013 с. Баворів
ФГ “Загадка” 1 15.04.2013 с. Баворів
ФГ “Бучинський” 2 15.04.2013 с. Застав’є
Буцнівська сільська рада 31 07.10.2013 с. Буцнів
ПОП “Улич” 1 07.10.2013 с. Буцнів
ТОВ “Стимул” 6 07.10.2013 с. Буцнів
ТОВ “Меркурій” 4 07.10.2013 с. Серединки
Великоберезовицька 
селищна рада

 97 16.09.2013 смт. 
Велика Березовиця

Тернопільська дорожна 
експлуатаційна дільниця

14 16.09.2013 смт. 
Велика Березовиця

Мосторембуд 4 16.09.2013 смт. 
Велика Березовиця

Філія Тернопільський райавтодор 11 16.09.2013 смт. 
Велика Березовиця

ФГ “Ірина” 1 16.09.2013 смт. 
Велика Березовиця

Тернопільська єпархія УГКЦ 2 16.09.2013 смт. 
Велика Березовиця

Тернопільська МЕМ 2 16.09.2013 смт. 
Велика Березовиця

ФГ “Веселка” 2 16.09.2013 смт. 
Велика Березовиця

ВАТ “Втормет” 1 16.09.2013 смт. 
Велика Березовиця

Великобірківська селищна рада 56 08.10.2013 смт. Великі Бірки

Тернопільська центральна 
районна лікарня 

2 08.10.2013 смт. Великі Бірки

ФГ “Полівода” 2 08.10.2013 смт. Великі Бірки
ТОВ ВТФ “Обнова” 1 08.10.2013 смт. Великі Бірки
ТОВ “Альянс” 1 08.10.2013 смт. Великі Бірки
Великобірківське КП 3 08.10.2013 смт. Великі Бірки

Великогаївська сільська рада 100 18.06.2013 с. Великі  Гаї

СПП “Зорбуд” 1 18.06.2013 с. Великі  Гаї

ВАТ “Птахофабрика 
“Тернопільська”

11 18.06.2013 с. Великі  Гаї

ФГ “Гаврилишин” 3 18.06.2013 с. Великі  Гаї

ПП “Онікс” 11 18.06.2013 с. Великі  Гаї
Компанія “Терланд Агро” 3 18.06.2013 с. Великі  Гаї
ФГ “Руслан” 1 18.06.2013 с. Великі  Гаї

Великоглибочецька сільська рада 35 27.05.2013 с. Великий Глибочок

МП “Подолянка” 4 27.05.2013 с. Великий Глибочок
ФГ “Троянда” 2 27.05.2013 с. Великий Глибочок
Великолуцька сільська рада 40 19.06.2013 с. Велика Лука
ТзОВ “Садівник” 1 19.06.2013 с. Хатки
Гаї-Шевченківська сільська рада 11 20.08.2013 с. Гаї Шевченківські
Грабовецька сільська рада 27 18.04.2013 с. Грабовець
ФГ “Скочеляс” 16 18.04.2013 с. Грабовець
ФГ “Баворовського” 20 18.04.2013 с. Грабовець

Дичківська сільська рада 12 17.04.2013 с. Дичків
ПАП “Батьківщина” 28 17.04.2013 с. Дичків

Домаморицька сільська рада 53 28.05.2013 с. Домаморич

Довжанківська сільська рада 54 29.05.2013 с. Довжанка
ПАП “Перемога” 17 29.05.2013 с. Довжанка
ФГ “Олійник” 16 29.05.2013 с. Довжанка
Драганівська сільська рада 41 17.09.2013 с. Драганівка
ПП “Астра” 4 17.09.2013 с. Драганівка
БФ “Карітас” 3 17.09.2013 с. Драганівка

Дубівецька сільська рада 25 21.08.2013 с. Дубівці

ТОВ “Агрокомплекс” 59 21.08.2013 с. Дубівці
Ігровицька сільська рада 43 25.03.2013 с. Ігровиця

15 січня 2013 року в Тернопільському 
районі розпочався обов’язковий технічний 
контроль тракторів, самохідних шасі, само-
хідних меліоративних і дорожньо-
будівельних машин та тракторних причепів, 
який триватиме до грудня ц.р.

Мета контролю — перевірка технічної 

справності тракторно-транспортних засо-
бів, уточнення їх чисельності, приналежнос-
ті, підвищення технічної готовності, а також 
контроль за своєчасністю проходження ме-

дичного огляду трактористами – машиніс-
тами. На технічний контроль подаються за-
реєстровані технічно справні трактори тіль-
ки з електростартером, запуском двигуна з 

кабіни трактора. Особи, які використовува-
тимуть незареєстровані транспортні засо-
би, будуть притягуватись до відповідаль-
ності згідно з чинним законодавством. Екс-
плуатація тракторно-транспортних засобів 
без талона про проходження обов’язкового 
технічного контролю забороняється.

Графік 
проведення річного технічного контролю тракторів, самохідних шасі, меліоративних  

та дорожньо-будівельних машин, тракторних причепів сільськогосподарських товариств, підприємств  
та організацій, приватних, індивідуальних власників Тернопільського району на 2013 рік

Технічний контроль-2013

ФГ “Семеха” 2 20.06.2013 с. Настасів
ФГ “Цезар” 9 20.06.2013 с. Настасів
ТОВ “Сім-сім” 13 20.06.2013 с. Настасів

ПП “Козубський” 3 20.06.2013 с. Настасів
ТОВ “Доброслав” 1 20.06.2013 с. Настасів
Петриківська сільська рада 55 06.11.2013 с. Петриків
ФГ “Лангринтана” 3 06.11.2013 с. Петриків
ДП “Тернопільське державне 

лісогосподарське підприємство”
26 06.11.2013 с. Петриків

Петриківський геріатричний 
будинок-інтернат

1 06.11.2013 с. Петриків

Підгороднянська сільська рада 41 04.11.2013 с. Підгороднє
ПП “Підгороднянське” 1 04.11.2013 с. Підгороднє
Плотицька сільська рада 45 12.07.2013 с. Плотича
ФГ “Агро” 2   12.07.2013 с. Плотича
МПМ”Софіт” 1 12.07.2013 с. Плотича
ПП “Агроспецгосп” 13 12.07.2013 с. Плотича
Держекспертцентр 8 12.07.2013 с. Плотича
Почапинська сільська рада 70 30.05.2013 с. Почапинці
ТОВ “Збруч” 35 30.05.2013 с. Забойки
Романівська сільська рада 34 21..06.2013 с. Романівка
ТОВ “Романівське” 4 21.06.2013 с. Романівка
Скоморохівська сільська рада 45 10.07.2013 с. Скоморохи

ФГ “Калина 1” 2 10.07.2013 с. Смолянка
ФГ “Калина 2” 2 10.07.2013 с. Смолянка
ФГ “Надія” 1 10.072013 с. Смолянка
ПП “Агрофірма “Медобори” 10 10.07.2013 с. Скоморохи
ФГ “Джерело” 5 10.07.2013 с. Скоморохи
Смиковецька сільська рада 34 06.11.2013 с. Смиківці
ПП “Агролідер” 2 06.11.2013 с. Смиківці
ФГ “Едельвейс” 3 06.11.2013 с. Смиківці
ФГ “Радуга” 1 06.11.2013 с. Смиківці
Стегниківська сільська рада 6 31.05.2013 с. Стегниківці
ТОВ “Стегниківське” 23 31.05.2013 с. Стегниківці
Ступківська сільська рада 13 11.07.2013 с. Ступки
Товстолузька сільська рада 36 16.04.2013 с. Товстолуг
СФГ “Боївка” 1 16.04.2013 с. Застінка
ПМП “Агрон” 29 16.04.2013 с. Товстолуг
ФГ “Березовського” 6 16.04.2013 с. Товстолуг
Чернелево-Руська сільська 

рада
56 05.03.2013 с. Чернелів-

Руський
ФГ “Кітик” 5 05.03.2013 с. Жовтневе
ФГ “Солтисяк” 4 05.03.2013 с. Жовтневе
ТОВ “Сміга ЛТД” 3 05.03.2013 с. Жовтневе

СФГ “Іваник” 3 05.03.2013 с. Жовтневе
Чистилівська сільська рада 43 23.08.2013 с. Чистилів
ФГ “Світанок” 2 23.08.2013 с. Чистилів
Шляхтинецька сільська рада 17 06.03.2013 с. Шляхтинці
ТОВ “Промінь” 11 06.03.2013 с. Шляхтинці

Проведення технічного контролю тракторів, тракторних причепів індивідуальних 
власників буде проводитись на території сільськогосподарських товариств, підпри-
ємств, організацій, сільських та селищних рад, на території яких проживають власники. 
Початок проведення технічного контролю о 10.00.

Зеновій ШуфляДа, 
 заступник начальника управління Технічного нагляду охорони праці  

та пожежної безпеки Держсільгоспінспекції у Тернопільській області.

Назва  господарства Орієнтова-
на к-ть машин

Дата 
проведення

Назва села

ПОП “Золотий колос” 18 25.03.2013 с. Ігровиця
Івачеводолішнівська сільська 

рада
27 22.08.2013 с. Івачів Долішній

Йосипівська сільська рада 41 26.03.2013 с. Йосипівка

Козівківська сільська рада 36 18.09.2013 с. Козівка
Лозівська сільська рада 22 04.03.2012 с. Лозова
 ТОВ “Дружба” 21 04.03.2013 с. Лозова
Малоходачківська сільська рада 75 09.09.2013 с. Козівка
Мар’янівська сільська рада 63 27.03.2013 с. Мар’янівка
ФГ “Костик” 4 27.03.2013 с. Мар’янівка
Мишковицька сільська рада 36 08.07.2013 с. Мишковичі
ФГ “Вибір” 1 08.07.2013 с. Мишковичі
ТОВ “Тернопількомбікорм” 4 08.07.2013 с. Мишковичі
Миролюбівська сільська рада 26 09.07.2013 с. Миролюбівка

Настасівська сільська рада 84 10.10.2013 с. Настасів
ПАП “Агропродсервіс” 88 06.03.2013 с. Настасів
Острівська сільська рада 37 20.06.2013 с. Острів

ярослав БаЧИНСЬКИЙ.

Видавництво ТОВ “Новий колір” 
випустило у світ книгу “Агропро-
мисловий комплекс Тернопільщи-
ни”. Автор проекту – відомий у краї 
поліграфіст Богдан Куневич, головні 
редактори – тернопільські журна-
лісти Ярослав Буяк та Володимир 
Андріїшин. Пропоноване видання – 
унікальна книга, у якій у доступній 
формі розповідається про сільсько-
господарське життя Тернопільсько-
го краю – від витоків до сьогодення. 
Особливу увагу акцентовано на 
управлінській діяльності галузі, 

представлено нинішніх і колишніх 
працівників та керівників управлінь, 
кращих виробників – усіх, хто при-
святив життя аграрній галузі та пе-
реробній і харчовій промисловості. 
При підготовці видання використа-
но матеріали з фондів Тернопіль-
ського обласного державного архі-
ву краєзнавчого та художнього му-
зеїв, районних управлінь АПК. І ще 
одна особливість книги – багатоі-
люстративність, втілена у залученні 

максимальної кількості світлин як 
архівного плану, так і створених  
авторським колективом спеціально 
для видання. При оформленні роз-
ділів використано роботи терно-
пільських художників, які зберіга-
ються у фондах Тернопільського 
художнього музею.

Однотомник поділено на декіль-
ка розділів: “Історія аграрного ви-
робництва і переробної промисло-
вості області”, “Історичні витоки”, 

“Створення колгоспів і МТС”, “Укра-
їнська ера”, “Сьогодення”. У друко-
ваних матеріалах та світлинах роз-
повідається про головне та районні 
управління агропромислового роз-
витку, обласні галузеві установи та 
організації, переробні та фермер-
ські підприємства Тернопілля, освіт-
ні й наукові заклади аграрного про-
філю.

Видання відкривається вступни-
ми статтями голови обласної дер-

жавної адміністрації Валентина Хоп-
тяна та начальника головного 
управління агропромислового роз-
витку ОДА, заслуженого працівника 
сільського господарства України 
Андрія Хоми. 

Читачі довідаються про вироб-
ничі будні відомих агропідпри-
ємств краю, серед яких корпора-
ція “Агропродсервіс”, ПП “Агро-
фірма “Медобори”, ТОВ “Вікто-
рія”, ПП “Агрокомплекс”, ПП 
“М’ясовіта”, ПрАТ “Тернопіль-
ський молокозавод”, Тернопіль-
ський обласний державний центр 
експертизи сортів рослин. 

Від витоків до сьогодення
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субота, 6 квітня

ут-1
06.00 “Доброго ранку, Україно!”
06.05 Худ. фільм “Управа”. 
06.30 Підсумки
07.00, 08.00 Новини
07.30 Гість студії
07.45 Кіножурнал “Хочу все знати”
08.15 Док. фільм “М.Державін. 
      Мені все ще смішно”
08.15 Док. фільм “Є.Герасимов. 
Звичка бути героєм”
09.05 Підсумки дня
09.25 Т/с “Маруся. Повернення”
12.25 Діловий світ
12.35 Новини
12.45 Адреналін
14.10 Д/ф “Український 
    пересмішник. 100-літтю 
      А.Сови присвячується”
14.40 Про головне
15.00 Новини  
15.25 Околиця
15.55 Х/ф “Подвійний капкан”
18.20 Новини  
18.45 Світ спорту
18.55 Діловий світ
19.10 Про головне
19.50 221. Екстрений виклик.
        Тиждень
21.00 Підсумки дня
21.25 Діловий світ
21.40 Фольк-music
22.55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23.00 Підсумки
23.15 Худ. фільм “Ключі від 
       безодні”. 
01.00 Від першої особи

канал “1+1”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 “ТСН”.
06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 
      09.10 “Снiданок з 1+1”.
07.25 М/ф “Бернард”.
10.00 Т/с “Величне столiття.
         Роксолана 2”.
11.15 Т/с “Лєднiков”.
12.15 “Пекельна кухня 3”.
14.40 “Сiмейнi мелодрами 3”.
15.40 “Секретнi матерiали 
   шоу-бiзнесу”. “Невiдомi 
     половинки зiрок”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Величне столiття. 
       Роксолана 2”.
19.30 “ТСН”.
20.15 “Казкова Русь”.
20.40 “Вечiрнiй Київ”.
22.35 Х/ф “Викрасти за 
       60 секунд”. (2).
01.05 Х/ф “Чужий 4: 
         Воскресiння”. (2).

Iнтер
05.15 Т/с “Випереджаючи постріл”
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
         09.00 Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 “Ранок
          з ІНТЕРом”
09.10 Т/с “Відображення” 
12.40 Новини
13.00 Д/с “Слідство вели”
13.55 “Судові справи”
14.50 “Сімейний суд”
15.50 Т/с “Анюта”
17.40 Т/с “Свати 5”  
18.00 Новини
18.55 Т/с “Свати 5”  
20.00 “Подробиці”
20.30 “Шустер Live”
00.00 Д/ф “Квітка. Голос
         у єдиному екземплярі”
00.30 “Шустер Live”
01.25 Х/ф “Дружина астронавта” (2)

ICTV
06.25 Дiловi факти.
06.35 Т/с “Таксi”.
07.00 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.10 Т/с “Убивча сила”.
12.40 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.05 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.10 Т/с “Морськi дияволи
           6. Смерч”.
16.30 Т/с “Убивча сила”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Морськi дияволи
       6. Смерч”.
22.10 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
23.25 Х/ф “Дикий, дикий Вест”.

стб
06.25 Х/ф “Небезпечно для життя!”
08.05 Х/ф “Лабiринти любовi”.
09.50 Х/ф “Катерина”.
17.40 “Вiкна-новини”.
17.50 Х/ф “Любов i голуби”.
20.00 “Холостяк 3”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.35 “Холостяк 3”.
23.45 “Як вийти замiж 
         з Анфiсою Чеховою”.
00.50 Х/ф “Маша i море”.

новий канал
06.00 Очевидець. Найбiльш 
     шокуюче.

06.50 Пiраньї.
07.10 Пiдйом.
09.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.00 Т/с “Воронiни”.
13.35 М/с “Качинi iсторiї”.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.50 Т/с “Кадетство”.
16.50 Т/с “Свiтлофор”.
18.00 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.15 Пiраньї.
20.00 Т/с “Воронiни”.
21.00 Т/с “Кухня 2”.
22.00 Т/с “Свiтлофор”.
23.10 Т/с “Щасливi разом”.
00.10 Репортер.

тРк «україна»
06.00 Т/с “Дорожнiй патруль-4”.
07.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.20 Ранок з Україною.
09.20, 13.00, 17.20, 
           21.00 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Сьогодення”.
11.50 “Хай говорять”.
15.20 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Нерiвний шлюб”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Справжнi”.
22.20 Т/с “Мент у законi-2”. (2).

к1
07.00 М/ф.
09.50 “Три сестри”.
10.50 Х/ф “Нiч у Роксберi”.
12.15, 21.20 “Розсмiши комiка”.
13.10, 17.00 “Дiм, на заздрiсть 
усiм”.
14.10 “Шопiнг монстри”.
15.10, 18.00 “Звана вечеря”.
16.10 “Орел i решка”.
19.00 “КВН”.
22.15 “Пороблено в Українi”.

23.50 “Вечiр. Паша. Зорi”.

нтн
05.40 Х/ф “Козацька застава”.
07.00 Х/ф “Больовий прийом”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Т/с “На iм’я Барон”.
14.50 Т/с “Вулицi розбитих 
лiхтарiв-9”.
16.45, 19.00 “Свiдок”.
17.00 Т/с “Висяки”.
19.30 Т/с “Чкалов”.
23.30 Х/ф “Грiм лютi”.

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”.
12.55 Лялечка.
13.55 Т/с “Моя прекрасна няня”.
15.00 Одна за всiх.
16.05 Т/с “Ранетки”.
17.10 10 крокiв до кохання.
18.15, 20.45 Вiталька.
18.55 Вечiрнiй гон.
19.30 Дайош молодьож!
21.30 Що якщо?
21.55 Велика рiзниця.
23.00 Чортiвня щодня.
23.25 МосГорСмєх.
00.00 Т/с “Притулок”. (2).

перший канал 
(україна)

05.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новини.
05.05 Телеканал “Доброго ранку!”
05.15 “Поки всi вдома”.

09.15 “Контрольна закупiвля”.
09.50 “Жити здорово!”
10.55 “Модний вирок”.
12.15 “Час обiдати!”
13.00 “Доброго здоров’ячка!”
        з Г. Малаховим.
14.00 Iншi новини.
14.20 “Зрозумiти. 
           Пробачити”.
15.20 Т/с “Торговий центр”.
16.15 “Поки що не пiзно”.
17.00 “Чекай на мене”.
18.00 Вечiрнi новини.
18.40 “Людина i закон”.
19.55 “Поле чудес”.
21.00 “Час”.
21.30 “Двi зiрки”.
23.10 Х/ф “Антон тут поряд”.

інтб
07.00, 7.45, 8.45, 16.00 Мультсалон.
07.15, 8.15 Новини, новини
         з павутини, хронограф.
09.00 Феєрія мандрів.
09.30 Бізнес за правилами.
10.00 Новини, новини з
   павутини, хронограф, телебіржа.
10,30, 11.50, 13.50, 17.30, 
    19.00, 20.00, 21.00, 21.50, 
      22.50 Український хіт.
11.20 Кава з «вершками».
12.00 Чому? Що? Де?
13.00, 15.00, 17.00 Новини, новини 
         з павутини, хронограф, 
         телебіржа.
13.30 Таємниці сходу.
15.30 Срібний струмок.
18.00 Українські традиції.
18.30, 20.30, 22.00, 23.30 Новини,
     новини з павутини, 
      хронограф, телебіржа.
19.00 Феєрія мандрів.
19.30 Вдома.
21.30 Замки і фортеці України.
22.30 Слід.
00.00 Електростанція.

Enter-фiльм
07.45 Х/ф “Снiгуронька”.
09.25 Х/ф “Каштанка”.
10.40, 11.30 Т/с “Дорога 
       Маша Березiна”.
12.20 Х/ф “Преферанс 
         по п’ятницях”.
14.00 Х/ф “Катя-Катюша”.
15.25 Х/ф “Олеся”.
16.55 Т/с “Червона капела”.
17.50 Т/с “Баязет”.
18.45 Х/ф “Чорний трикутник”.
22.30 Х/ф “Гангстер”.
00.25 Х/ф “Вулиця 
            повна несподiванок”.

ут-1
06.00 Ранкова молитва
06.05 Підсумки
06.20 Сміх з доставкою додому
07.00 Концерт “О.Малінін. 
      Голос душі”
08.25 Панянка і кулінар
09.05 Життя на рівних
09.25 Школа юного 
         суперагента
09.45 Досвід
11.10 Х/ф “Останнє літо 
        дитинства”
14.40 В гостях у Д.Гордона
15.35 Міжнародний турнір 
        “Кубок Стели Захаровой”
17.00 Золотий гусак
17.30 Здоровенькі були
19.20 Star-шоу. Дайджест
20.50 Мегалот
21.00 Підсумки дня
21.25 Без цензури
22.00 Кабмін: подія тижня
22.10 Українська пісня
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
23.00 Твій голос
23.30 Ера здоров’я
23.50 Кіно в деталях
00.40 Клуб гумору

канал “1+1”
06.00 “Ремонт +”.
06.25 Х/ф “Вiкi - маленький
          вiкiнг”.
08.00 “Свiтське життя”.
09.00 “Хто там?”
10.10 М/ф “Енгрi бердс”.
10.15 М/с “Чiп i Дейл”.
11.00 “Свiт навиворiт 4: В`єтнам”.
12.00 “Тачки”.
12.25 “Голос країни 3”.
14.55 Х/ф “Доктор Дулiттл 5”.
16.35 “Вечiрнiй Київ”.
18.30 “Розсмiши комiка”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Х/ф “Аватар”.
23.20 Х/ф “Завтра 
         не помре нiколи”. (2).

Iнтер
05.45 “Шустер Live”

09.20 “Жди меня”
11.00 Х/ф “Велике кохання”
13.05 Т/с “Білий налив” 
16.55 “Міжнародний фестиваль 
     гумору “Юрмала 2012””
18.30 Концерт “День 
      Народження Інтера” 
20.00 “Подробиці”
20.30 Концерт “День 
       Народження Інтера” 
23.50 Х/ф “Весілля за 
        обміном” (2)
01.30 “Подробиці”
02.00 Х/ф “Велике 
        кохання”  

ICTV
05.55 Свiтанок.
06.55 Козирне життя.
07.25 Х/ф “Остiн Пауерс. 
    Шпигун, який мене спокусив”.
09.35 Зiрка YouTube.
10.00 Дача.
10.40 Квартирне питання.
11.40 За кермом.
12.10 Дивитися всiм!
13.10 Х/ф “V Центурiя”.
15.40 Х/ф “Дикий, дикий Вест”.
17.45 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Х/ф “Канiкули суворого
        режиму”.
21.30 Х/ф “Ржевський проти 
        Наполеона”.
23.05 Х/ф “Ласкаво просимо
            в Zомбiленд”. (2).
00.55 Х/ф “Мамонт”. (2).

стб
06.25 Х/ф “Iлля Муромець”.
08.00 “Караоке на Майданi”.
09.00 “Їмо вдома”.
10.15 “Хата на тата”.
12.15 “Холостяк 3”.
15.40 “Як вийти замiж з Анфiсою 
Чеховою”.
16.50 Х/ф “Любов i голуби”.
19.00 “Україна має талант! 5”.
22.05 “Слiдство ведуть екстра-
сенси”.

новий канал
05.45 Т/с “Полювання
        на монстрiв”.
06.30 Новий погляд.
08.05 Ревiзор 2.
11.55 Уральськi пельменi.
13.40 Люди ХЕ.
14.00 Нереальна iсторiя.
14.40 Файна
          Юкрайна.
15.30 Т/с “Щасливi разом”.
17.00 Х/ф “Скеля”.
20.00 Х/ф “Лисий нянька”.
22.00 Хто зверху?2.
23.40 Х/ф “Розшукується 
          в Малiбу”. (2).

тРк «україна»
06.00 Срiбний апельсин.
07.00, 19.00 Подiї.
07.10 Т/с “Iнтерни”.
10.00 Таємницi зiрок.
11.00 Кращий кухар на селi-2.
12.00 Т/с “Дорожнiй патруль-4”.
15.00 Х/ф “Коли квiтне бузок”.
17.00 Х/ф “Наречена мого
         нареченого”.
19.20 Х/ф “Серце без замка”.
21.20 Т/с “Шаман”. (2).
01.00 Т/с “Мент у законi-2”. (2).

к1
07.00, 10.00 М/ф.
09.00 М/с “Казки Ганса
        Хрiстiана Андерсена”.
11.15 М/ф “Карапузи
       зустрiчаються з Торнберi”.
12.25 Х/ф “Острiв
         загублених душ”.
14.25 Х/ф “Прощена недiля”.
16.15 “Весiльний розмiр”.
17.15 “Лямур Тужур”.
18.10 “Розсмiши комiка”.
19.10 “КВН”.
21.40 Т/с “Надприродне”. (2).
00.00 Х/ф “Бабiй”. (3).

нтн
06.00 “Правда життя”.

06.30 “Легенди бандитського 
      Києва”.
07.20 “Залiзний Оскар”.
07.55 Х/ф “Якщо ворог 
        не здається...”
09.35 Х/ф “Грiм лютi”.
11.30 “Речовий доказ”. 
12.00 “Головний свiдок”.
13.00 Х/ф “Вихiд”.
14.45 Д/с “Хвороби-вбивцi”.
15.15 Т/с “Шериф-2”.
19.00 Т/с “Зрадник”.
23.00 Д/с “Реальнi 
            злочинцi”.
23.30 Х/ф “Замiна”. (2).

тЕт
06.00, 11.40 “Єралаш”.
07.15 М/с “Лунтiк”.
07.40 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.35 Байдикiвка.
09.00 Мультик
           з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, 
           Дiєго, вперед!”
10.40 М/с “Iндiйськi байки”.
11.05 М/с “Фiксики”.
12.25 Т/с “Моя прекрасна няня”.
13.55 Т/с “Половинки”.
14.55 Х/ф “Поцiлунок на щастя”.
17.00 Х/ф “Один день”.
19.10 Х/ф “Гарячi голови”.
20.55 Вiталька.
22.20 Що якщо?
23.00 Х/ф “Дiти кукурудзи-4:
         жнива”. (3).
00.45 Х/ф “Зостанься”. (2).

перший канал 
(україна)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новини.
06.20 Х/ф “П’ять вечорiв”.
08.00 “Смiховинки. 
         Новi пригоди”.
08.10 “Грай, гармонь улюблена!”
08.55 “Розумницi i розумники”.
09.45 “Слово пастиря”.
10.15 “Смак”.
10.55 “Пiзня любов 

             Станiслава Любшина”.
12.15 “Абракадабра”.
15.15 “Наталiя Кустинська.
      Королева розбитих сердець”.
16.15 Комедiя “Три плюс два”.
18.00 Вечiрнi новини.
18.15 “Вiдгадай мелодiю”.
18.55 Т/с “Остання зустрiч”.
21.00 “Час”.
21.20 “Сьогоднi увечерi”.
23.05 Х/ф “Вiйна
       богiв: Безсмертнi”.

інтб
07.00, 10.00, Хронограф, 
       погода, гороскоп.
07.10 Таємниці сходу.
07.30, 9.30, 12.20, 13.10,
     19.30, 21.20, 23.30 
      Український хіт.
07.50, 10.10 Мультсалон.
08.30 Висновки.
09.00 Духовні роздуми.
11.00 Телевітамінки.
11.30 Вдома.
12.00 Замки і фортеці України.
12.30, 19.00 Кава з «вершками».
13.00, 17.20, 21.50 Погода, 
      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
09.00 Х/ф “Каштанка”.
10.15 Х/ф “Укол 
         парасолькою”.
11.55 Х/ф “Невезучi”.
13.35 Х/ф “Звiльнення”.
22.20 Х/ф “Подвиг Одеси”.
00.55 Х/ф “Перемога”.

номери телефонів бригад  
швидкої медичної допомоги 

тернопільського району:

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

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

тернопіль: 43-03-03, 8 (067) 354-73-69.
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Програми місцевих телекаНалівTV-4
Понеділок, 1 квітня
06.00 В/ф «Українці Вірменії».
07.00 Провінційні вісті. Тиждень.
07.40 Програма «Слід».
08.10 Вікно в Америку.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 Програма «Справжня ціна».
09.45 Програма «Про нас».
10.00 В/ф «Українці Вірменії».
11.00 Дитяча година.
12.10 Межа правди.
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Розповіді про двох 
         братів-близнюків». (1).
16.00 Провінційні вісті.
16.10 Дитяча година.
17.00 Програма «Мандрівник».
17.30 Музична програма «Гал-кліп».
18.00 Т/с «Серцю не накажеш». (1).
19.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Програма «Погляд зблизька».
20.30 ТНЕУ  калейдоскоп подій.
21.00 Наші вітання.
21.30 Програма «Baby-boom».
22.00 Провінційні вісті.
22.35 Х/ф «Мама-привид». (2).
00.15 Час-Tайм.
ттБ
06.05 “Джерело духовності”.
06.25 “Мій тренер — гімнастика”.
06.45 “Пісні нашого краю”.
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 “Моя пісенна сповідь”.
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
13.30 “Словами малечі про цікаві речі”.
13.45 “Пройди світ”.
14.00 “Пісні нашого краю”.
14.15 “У світі незвичайного”.
14.30 Д/ф “Скарби історії”.
15.00 “Кіноісторії нашого часу”.
15.30 “Звитяга”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.40 “Юні експерти”.
16.45 “До речі, про речі”.
17.00 “Новини України”.
17.15 “100 шедеврів”.
17.30 “Як це було”.
18.15 “Пісні нашого краю”.
18.30 “Довженківськими стежками”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
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 “Майстер слова”. (А. Паламаренко).
TV-4
вівторок, 2 квітня
06.00 Т/с «Серцю не накажеш». (1).
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Програма «Погляд зблизька».
08.00 Програма «Відповідно до закону».
08.20 ТНЕУ  калейдоскоп подій.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 Програма «Мандрівник».
10.00 Т/с «Серцю не накажеш». (1).
11.00 Дитяча година.
11.50 Програма «Чарівний ключик».
12.10 Програма «Музичні делікатеси».
12.40 Програма «Відчиняй».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Немає що декларувати». (1).
16.10 Дитяча година.
17.00 Програма «Ти зможеш».
17.15 Програма «Рекламна кухня».
17.30 Програма «Про кіно».
18.00 Т/с «Серцю не накажеш». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Межа правди.

21.00 Наші вітання.
21.30 Програма «Автоакадемія».
22.35 Х/ф «Листи вбивці». (2).
00.15 Час-Tайм.
ттБ
06.05 “Джерело духовності”.
06.25 “Мій тренер — гімнастика”.
06.45 “Пісні нашого краю”.
07.00 “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”.
12.15 “Час реформ”.
12.45 “Парламенти світу”.
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
13.30 “Забуті пісні”.
13.45 “Новини України”.
14.00 “Як це було”.
14.30 “100 шедеврів”.
14.45 “Гра долі”.
15.00 “Економічне коло”.
16.15 “Хатинка Василинки”.
17.00 “Новини України”.
17.15 “Мова жестів”.
17.30 “Легенди Запоріжжя”.
18.00 “Cтудмістечко”.
18.15 “Пісні нашого краю”.
18.30 “ПрофStyle”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.30 “Актуально”.
19.45 “Зона ризику”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Час реформ”.
21.30 “Діловий ритм”.
22.30 “Актуально”.
22.45 “Гра долі”.
23.00 Х/ф “Батальйони просять вогню”.
TV-4
Cереда, 3 квітня
06.00 Т/с «Серцю не накажеш». (1).
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Межа правди.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 Програма «Автоакадемія».
10.00 Т/с «Серцю не накажеш». (1).
11.00 Дитяча година.
12.10 Музична програма «Гал-кліп».
12.40 Програма «Ти зможеш».
13.00 Концерт гурту «Бріо».
14.00 Х/ф «Мою дружину звуть Моріс». (1).
16.00 Провінційні вісті.
16.10 Дитяча година.
16.40 Програма «Чарівний ключик».
17.00 Програма «Мандрівник».
17.30 Програма «Beby-boom».
18.00 Т/с «Серцю не накажеш». (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 «Тринадцять». (2).
00.15 Час-Tайм.
ттБ
06.05 “Джерело духовності”.
06.25 “Мій тренер — гімнастика”.
06.45 “Пісні нашого краю”.
07.00 “Вісті ТТБ”.
07.30 “Удосвіта”.
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Пісні нашого краю”.
10.15 “Мова жестів”.
10.30 “Час країни”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Юна зірка”.
12.15 “Час реформ”.
12.45 “Гра долі”.
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
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 “Історія одного експоната”.

17.00 “Новини України”.
17.15 “Національний музей історії України”.
17.30 “Після школи”.
17.45 “Сім чудес Полтави”.
18.00 “Думки вголос”.
18.15 “Пісні нашого краю”.
18.30 “Надія є”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.30 “Актуально”.
19.45 Муз. передача “Мамина сорочка”.
20.00 “Економічний інтерес”.
20.15 “За 4 секунди до зими”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Час реформ”.
21.30 “Енергоманія”.
22.30 “Актуально”.
22.45 “Гра долі”.
23.00 Х/ф “Батальйони просять вогню”.
TV-4
Четвер, 4 квітня
06.00 Т/с «Серцю не накажеш». (1).
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Програма «Формула здоров’я».
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 Програма «Мандрівник».
10.00 Т/с «Серцю не накажеш». (1).
11.00 Дитяча година.
12.10 Програма «Про кіно».
12.20 Програма «Рекламна кухня».
12.35 Програма «Автоакадемія».
13.00 Концерт гурту «Бріо».
14.00 Х/ф «Ветеринар». (1).
16.10 Дитяча година.
17.00 Програма «Мандрівник».
17.30 Програма «Музичні делікатеси».
18.00 Т/с «Серцю не накажеш». (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 «Викрасти поліцейського». (2).
00.15 Час-Tайм.
ттБ
06.05 “Джерело духовності”.
06.25 “Мій тренер — гімнастика”.
07.00 “Вісті ТТБ”.
07.30 “Розмова без нотацій”.
08.00 “Ранок з ТТБ”.
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 “Національний музей історії України”.
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
13.30 “Надія є”.
13.45 “Новини України”.
14.00 “Час реформ”.
14.30 Муз. передача “Мамина сорочка”.
15.00 “Сім чудес Полтави”.
15.10 “Гра долі”.
15.30 “Фабрика ідей”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.40 “Іноземна для дітей”.
17.00 “Новини України”.
17.15 “Один день з…”.
17.45 “Прости”. Муз. програма.
18.00 “Загублені у часі”.
18.30 “Луцьк: на розвої віків”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.30 “Актуально”.
19.45 “Що робити?”
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Час реформ”.
21.30 “Розмова без нотацій”.
22.30 “Актуально”.
22.45 “Гра долі”.
23.00 Х/ф “Батальйони просять вогню”.
TV-4
П’ятниця, 5 квітня
06.00 Т/с «Серцю не накажеш». (1).
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Знати більше.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 Програма «Мандрівник».
10.00 Т/с «Серцю не накажеш». (1).

11.00 Дитяча година.
11.50 Програма «Чарівний ключик».
12.10 Музична програма «Гал-кліп».
12.40 Програма «Beby-boom».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Ветеринар». (1).
16.10 Дитяча година.
17.00 Програма «Мандрівник».
17.30 Програма «Відчиняй».
18.00 Т/с «Серцю не накажеш». (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 «Доля». (2).
00.15 Час-Tайм.
ттБ
06.05 “Джерело духовності”.
06.25 “Мій тренер — гімнастика”.
06.45 “Пісні нашого краю”.
07.00 “Вісті ТТБ”.
07.30 “Легенди Запоріжжя”.
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.15 “Гра долі”.
10.30 “Час країни”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Історія одного експоната”.
12.15 “Час реформ”.
12.45 “Луцьк: на розвої віків”.
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
13.30 “Загублені у часі”.
13.45 “Новини України”.
14.00 “Що робити?”.
15.00 “Міське кільце”.
15.30 “Повір у себе”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.40 “Іноземна для дітей”.
17.00 “Новини України”.
17.15 “Дзеркало”.
17.30 “Сяйво віри”.
18.00 “Просто неба”.
18.15 “Пісні нашого краю”.
18.30 “Назбиране”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.30 “Актуально”.
19.45 “Західний експрес”.
20.00 “Випробуй на собі”.
20.30 “Довженківськими стежками”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Час реформ”.
21.30 “Абетка здоров’я”.
22.30 “Актуально”.
22.45 “Гра долі”.
23.00 Х/ф “Батальйони просять вогню”.
TV-4
субота, 6 квітня
06.00 Програма «Відчиняй».
06.30 Програма «Про нас».
07.00 Провінційні вісті.
07.25 Тернопільська погода.
07.35 Х/ф «4 листи фанери». (1).
09.00 Час-Tайм.
09.30 Знати більше.
10.30 «Блага звістка» з Р. Реннером.
11.15 Програма «Про нас».
11.30 Зміни свій світ.
12.00 Новини Європи.
12.30 Х/ф «Які ж ми були молоді». (1).
14.00 Програма «Рекламна кухня».
14.30 Мультфільми.
15.00 М/ф «Пітер Пен». (1).
17.00 Хіт-парад.
17.50 ТНЕУ  калейдоскоп подій.
18.00 Наші вітання.
19.00 Програма «Коліжанка».
19.30 Програма «Музичні делікатеси».
20.10 Валентина Степова та симфонічний ор-
кестр Тернопільської філармонії.
21.30 Програма «Автоакадемія».
22.00 Х/ф «Спитай моїх дітей». (2).
23.40 Час-Тайм.
ттБ
06.05 “Джерело духовності”.
06.25 “Мій тренер — гімнастика”.
06.45 “Пісні нашого краю”.
07.00 “Вісті ТТБ”.

07.30 “За 4 секунди до зими”.
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.15 “Назбиране”.
10.30 “Час країни”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Дитячі забави”.
12.30 “Музичний калейдоскоп”.
13.00 “Азбука смаку”.
13.30 “Забуті пісні”.
13.45 “Новини України”.
14.00 Х/ф “У пошуках капітана Гранта”.
15.15 “Випробуй на собі”.
15.45 “Гра долі”.
16.00 “Скарби роду”.
16.30 “Дюймовочка”. Музична вистава.
17.00 “Земне і небесне”.
17.30 “Вражаючий світ тварин”.
18.00 “Подорож на Ай-Петрі”.
18.15 “Пісні нашого краю”.
18.30 “Живі історії”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.00 “Панорама подій”.
19.30 “Смак життя”.
20.00 “Допомагає служба зайнятості”.
20.15 “Спортивні меридіани”.
20.30 “7 природних чудес України”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Поклик таланту”.
22.00 “Панорама подій”.
22.30 “Кохання в житті великих українців”.
23.00 “Зразки класики”.
TV-4
Неділя, 7 квітня
06.00 Х/ф «Які ж ми були молоді». (1).
08.00 Новини Європи.
08.40 Час-Тайм.
09.00 Повнота радості життя.
09.30 Програма «Справжня ціна».
10.15 Пряма трансляція святої літургії з 
   архікатедрального собору УГКЦ м. Тернополя.
11.40 Програма «Про нас».
12.00 М/ф «Пітер Пен». (1).
13.30 Програма «Чарівний ключик».
14.00 Програма «Сільський календар».
14.30 Межа правди.
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.
19.40 Хіт-парад.
20.45 Програма «Про нас».
21.00 Музична програма «Гал-кліп».
21.30 Програма «Про кіно».
22.00 Х/ф «Екстремальне побачення». (2).
23.45 Час-тайм.
ттБ
06.05 “Джерело духовності”.
06.25 “Мій тренер — гімнастика”.
06.45 “Пісні нашого краю”.
07.00 “Сяйво віри”.
07.30 “Непідвладний часу”.
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 “Допомагає служба зайнятості”.
12.15 “Живі історії”.
12.30 “Дитячі забави”.
13.00 “Пісні нашого краю”.
13.30 “Смак життя”.
14.00 “Кохання в житті великих українців”.
14.30 “Земне і небесне”.
15.00 “Поклик таланту”.
16.00 “Мамина школа”.
16.30 “20 пісенних літ на сцені”.
17.45 “7 природних чудес України”.
18.00 “Пройди світ”.
18.15 “Пісні нашого краю”.
18.30 “Азбука смаку”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.00 “Фатальні жінки Бальзамінова”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Відверті діалоги”.
22.00 “Скарби роду”.
22.30 “Музична хвиля ТТБ”.
22.45 “Просто неба”.
23.00 “Микола Лисенко та його опера
         “Тарас Бульба”.

Ут-1
06.00 Ранкова молитва
06.10 Світ православ’я
06.40 Сміх з доставкою додому
07.10 Панянка і кулінар
07.40 Ток-шоу “Дружина”
09.05 Подорожуй світом 
09.30 Хто в домі хазяїн?
09.50 Ближче до народу
10.25 Граємо в армію
10.55 Маю честь запросити
11.40 Крок до зірок
12.20 Музична академія. 
        Євробачення
13.05 Кумири і кумирчики
13.35 Шеф-кухар країни
14.30 В гостях у Д.Гордона
15.30 Караоке для дорослих
16.25 Діловий світ. Тиждень
16.55 Концертна програма 
      “Ми діти твої, Україно!”
18.35 Концерт М.Гаденка 
       “Моя пісенна сповідь”
20.40 Головний аргумент
20.50 Офіційна хроніка
21.00 Підсумки тижня
21.40 Точка зору
22.05 Краще зі “Слов’янського
          базару”
22.55 Трійка, Кено, Максима
23.00 Ера бізнесу. Підсумки
23.35 Ток-шоу “Дружина”
00.45 Клуб гумору

канал “1+1”
06.00 Х/ф “Принцеса моєї мрiї”.
07.50 М/ф.
08.10 “Ремонт +”.
09.00 “Лото-Забава”.
10.10 М/ф “Ескiмоска”.
10.15 М/с “Чiп i Дейл”.
11.05 “Кулiнарнi курси 
       з Ю. Висоцькою. Iталiя. Венецiя”.
11.45 “Недiля з Кварталом”.
12.40 “Шiсть кадрiв”.
13.05 “Мiняю жiнку 7”.
14.35 Т/с “Свати 6”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.15 “Голос країни 3”.
22.30 “Свiтське життя”.

23.30 “Що? Де? Коли? Зiрковi вiйни”.
00.30 Х/ф “Громозека”.

Iнтер
06.10 Х/ф “Високо літаючи 2”  
07.40 М/ф “Шрек 2”  
09.30 “Школа доктора 
          Комаровського”
10.10 “Смачне побачення”
11.05 “Міжнародний фестиваль 
         гумору “Юрмала 2012””
13.00 Х/ф “Москва сльозам 
         не вірить”  
16.05 Т/с “Точка вибуху” 
20.00 “Подробиці тижня”
20.45 “Великі танці”
23.15 Концерт “День Народження 
          Інтера”
03.10 “Подробиці тижня”

ICTV
06.40 Квартирне питання.
07.35 Анекдоти по-українськи.
07.55 Дача.
08.40 Основний iнстинкт.
09.10 Дивитися всiм!
10.25 ОлiмпiЛяпи.
11.30 Козирне життя.
12.00 Мульт особи.
12.25 Кримiнальний облом.
13.20 Дивитися всiм!
14.20 Х/ф “Канiкули суворого 
          режиму”.
16.55 Х/ф “Ржевський проти 
         Наполеона”.
18.45 Факти тижня.
19.30 Х/ф “Парубочий вечiр у Вегасi”.
21.45 Х/ф “Парубочий вечiр у Вегасi 2. 
З Вегаса в Бангкок”.
23.50 Х/ф “Упритул”. (2).

стБ
05.55 Х/ф “Непiддатливi”.
07.10 “Їмо вдома”.
08.15 “Кулiнарна династiя”.
10.10 “Караоке на Майданi”.
11.10 Х/ф “Мати-й-мачуха”.
15.45 “Україна має талант! 5”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.

20.00 “Один за всiх”.
22.00 Х/ф “Спокутування”.
23.55 Х/ф “Лабiринти любовi”.

Новий канал
05.45 Т/с “Полювання на монстрiв”.
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 Мадагаскара”.
10.00 М/ф “Скубi-Ду на 
           островi Мертвякiв”.
11.40 Педан-Притула Шоу.
13.10 Хто зверху?2.
15.10 Х/ф “Скеля”. (2).
17.50 Х/ф “Лисий нянька”.
19.45 Х/ф “Вавiлон н.е.”
22.00 Педан-Притула Шоу.
23.25 Х/ф “Фред Клаус, брат Санти”.

 трк «Україна»
06.00 Срiбний апельсин.
06.45 Подiї.
07.00 Х/ф “Наречена мого 
         нареченого”.
09.00 Ласкаво просимо.
10.00 Герої екрану.
11.00 Т/с “Дорожнiй патруль-4”.
14.00 Найрозумнiший.
15.50 Т/с “Час для двох”.
19.00 Подiї тижня.
20.00 Т/с “Час для двох”.
21.00 Т/с “Iнтерни”.
23.00 “Великий футбол”.
00.30 Т/с “Шахта”. (2).

к1
07.00 М/ф.
08.40 М/ф “Карапузи зустрiчаються 
          з Торнберi”.
10.00 Х/ф “Острiв загублених душ”.
12.00 “Добрий вечiр, тварини”.
13.00 Х/ф “Джейн Ейр”.
15.15 Х/ф “Доброго ранку”.
17.20 “Розсмiши комiка”.
19.10 Х/ф “Залiзна людина”. (2).

21.40 Т/с “Надприродне”. (2).
00.00 Х/ф “Зберiгайте спокiй”.

НтН
05.45 “Легенди бандитського Києва”.
06.10 Х/ф “Вихiд”.
07.45 Т/с “Шериф-2”.
11.30 “Легенди карного розшуку”.
12.00 “Агенти впливу”.
13.00 Х/ф “Марiя з Назарета”.
15.00 Т/с “Чкалов”.
19.00 Т/с “Даїшники”.
23.00 Д/с “Таємницi 
          кримiнального свiту”.
23.30 Х/ф “Навiть не думай!” (2).

тет
06.00 “Єралаш”.
07.15 М/с “Лунтiк”.
07.40 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.35 Байдикiвка.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, 
        Дiєго, вперед!”
10.40 М/с “Iндiйськi байки”.
11.05 М/с “Фiксики”.
11.40 М/ф “Острiв скарбiв”.
13.55 Т/с “Моя прекрасна няня”.
15.00 Х/ф “Один день”.
17.10 Х/ф “Гарячi голови”.
18.55 Дайош молодьож!
19.55 Вiталька.
22.00 Веселi мамзелi.
22.25 Кiт. Фактор.
23.00 Х/ф “Бiлявка в шоколадi”. (3).
00.50 FAQ. Як зняти дiвчину i т. iн.

Перший канал 
(Україна)

06.00, 10.00, 12.00 Новини.
06.15 Х/ф “Мертве поле”.
08.10 “Армiйський магазин”.
08.45 “Смiховинки. ПIН-код”.
08.55 “Здоров’я”.
10.10 “Непутнi замiтки”.
10.30 “Поки всi вдома”.
11.25 “Фазенда”.

12.15 Середовище iснування. 
          “Їжа з Пiднебесної”.
13.20 Х/ф “Незакiнчена повiсть”.
15.15 “Елiна Бистрицька. 
         Зiрка епохи”.
16.20 “Форт Боярд”.
17.55 “Один в один!”
21.00 Недiльний “Час”.
22.00 “Клуб веселих та кмiтливих”.
         Спец. випуск.
23.30 “Познер”.

іНтБ
07.00, 10.00 Хронограф, 
         погода, гороскоп.
07.10 Бізнес за правилами.
07.30 Висновки.
08.00 Духовні роздуми.
08.30 101 інформує.
08.40, 9.45, 15.20, 16.00, 17.50, 19.00, 
        20.50, 22.10 Український хіт.
08.00, 16.30 Гаряча лінія.
09.05, 10.10 Мультсалон.
09.15 Телевітамінки.
11.00 Спільна правда.
12.00 Концертний зал.
13.00 Артерія.
13.30 Українські традиції.
14.00, 17.30, 22.00 Хронограф, 
         погода, 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
08.45 Х/ф “Укол парасолькою”.
10.25 Х/ф “Невезучi”.
12.05 Х/ф “П’ядь землi”.
13.35 Х/ф “Подвиг Одеси”.
16.10 Х/ф “Звiльнення”.
00.45 Х/ф “Чорний трикутник”.
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ПРОДАМ
* музичний центр з колонками 

“Радіотехніка”. Тел. 26-19-22.
* котел КЧМ-5 (новий). Тел. 26-

19-22.
* будинок в Хоросткові, 3 кімна-

ти. Потребує ремонту. Тел. 26-19-
22.

* мотор ГАЗ-52 (в хорошому ста-
ні) після капремонту, радіатор, ге-
нератор, трамплер, стартер, короб-
ку 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.

* утеплюючі штукатурки, стяжки 
на основі перліту, пінопластових 
крихт, мікросфери, добавки до бе-
тонів. Тел. 067 307-86-98, 097 432-
15-98.

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

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

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

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

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

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

* газову колонку AEG в хорошо-

му стані, виробник — Німеччина. 
Тел. (067) 165-87-97, 24-98-61.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* автомобіль ГАЗ-52, ідеаль-
ний стан, вартість — 11 тис. грн. 

Тел. (096)143-72-71.
* металочерепиця, профнас-

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

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

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

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

* цегла від виробника, можлива 
доставка. Тел.: (067) 334-78-58.

КУПЛЮ
* коня, корову, бика, дорого. 

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

ний. Тел. (098) 49-53-189.

ПОСЛУГИ
* готівковий кредит до 11000 

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

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

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

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

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

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

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

* пропоную можливість користу-
ватися екологічно чистими мийни-

ми засобами за ціною виробника. 
Тел. (067) 340-14-13.

* здам в оренду відбійні молот-
ки, бетонозмішувачі, риштування, 
перфоратор. Доставка. Тел.: (050) 
967-26-00, (097) 311-41-43.

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

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

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

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

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

* євроремонт “під ключ”. Плитка, 
шпаклювання, побілка, арки, кольо-
рова штукатурка, стяжка, гіпсокар-
тон. Тел. (0352) 43-65-63. 

* встановлення сантехніки, кана-
лізації, водогону, заміна ванн, уніта-
зів, 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

Шевченківські дні ●

Служба 101 ●

Надія РЕМУС,  
завідуюча клубом с. Чистилів.

10 березня в клубі села Чис-
тилів відбувся святковий кон-
церт, присвячений 199-й річ-
ниці від дня народження Тара-
са Шевченка та Міжнародно-
му жіночому дню.

Зі сцени клубу звучали поезії та 
пісні на вірші Великого Кобзаря у 
виконанні солістів Соломії Оліхов-
ської, Христини Петрик, Антоніни 
Шкрибайло, Оксани Микуліч, Тетя-
ни Міклашевської, Оксани Качан, 
Христини Ващишин, Христини По-
лотнянко, Марії Оліховської, Олега 
Маленького. Захоплюючими були 
номери дитячого танцювального 
ансамблю. Пісню “Слово Кобзаря” 
виконали наймолодші учасники кон-
цертної програми Аліна Ремус і На-
таля Полотнянко. Шевченкові вірші 
проникливо читали Христина Пе-
трик і Христина Ващишин.

Окремий пісенний репертуар 
підготували для найдорожчих у жит-
ті жінок — матерів. Добірку гуморе-
сок учасникам концертного дійства 
представили Олег Петрик і Олег 
Боднар. Активну участь в урочис-

тостях взяли учні 4 класу Чистилів-
ської ЗОШ І ст. Ольга Боднар, Люд-
мила Суха, Андрій Ващишин, Ва-
силь Пастернак. Гості концерту — 
студентка Тернопільського облас-
ного державного музичного учили-
ща ім. С. Крушельницької Світлана 
Ткачук виконала пісню “Я у тебе од-

на”, учениця 9 класу Ігровицької 
ЗОШ І-ІІ ст. Оксана Качан — “Тільки 
в нас на Україні”, “То любов”, “На-
зустріч долі”. Концерт вели Володи-
мир Міклашевський і Тетяна Сосно-
ва. На завершення свята всім жін-
кам подарували квіти.

У Чистилові вшанували Кобзаря

Учасники святкового концерту, присвяченого 199-й річниці 
від дня народження Тараса Шевченка, в клубі с. Чистилів.

Наймолодші учасниці свята  
Аліна Ремус (зліва) та Наталя Полотнянко.

Тернопільський районний 
відділ управління 

Держтехногенбезпеки  
у Тернопільській області.

Сніжна погода принесла 
мешканцям краю чимало 
клопотів. Несприятливі по-
годні умови — відлига 
вдень і заморозки вночі, 
значне нагромадження сні-
гового покриву — сприяють 
активному утворенню бу-
рульок на покрівлях спо-
руд, виступаючих архітек-
турних частинах будинків 
та великих деревах. 

Особливу небезпеку буруль-
ки становлять у місцях масово-
го скупчення людей та на вузь-
ких вуличках, де тротуари без-
посередньо прилягають до бу-
динків. Утворення бурульок є 
серйозною проблемою. Падаю-
чи, вони можуть травмувати пе-
рехожих. 

У період танення снігу треба 
бути обережними, йдучи повз 

будинки, необхідно обходити ті 
ділянки, де звисають бурульки. 
Щоб не стати жертвою крижа-
них бурульок, необхідно не за-
ходити за межі встановлених 
огорож, а в місцях їх відсутності  
звертати увагу на наявність не-
безпечних утворень з криги і 
снігу на дахах будинків. Слід бу-
ти особливо уважними під час 
прогулянок у парку, особливо з 
дітьми. На деревах утворюється 
значний сніговий покрив, поде-
куди з них може впасти велика 
брила снігу разом з бурулька-
ми. Тому, проходячи біля висо-
ких дерев, спочатку необхідно 
переконатися, що немає загро-
зи падіння снігу.

З огляду на складні погодні 
умови Тернопільський районний 
відділ управління Держтехно-
генбезпеки у Тернопільській об-
ласті звертається до всіх меш-
канців Тернопільського району: 
пам’ятайте, що дотримання 
основних заходів безпеки до-
зволить уникнути травмувань.

Небезпечні бурульки

Виконавчий комітет Довжанківської сільської ради оголошує 
конкурс на визначення виконавця послуг з вивезення побутових від-
ходів на території с. Довжанка. Документи приймаються протягом мі-
сяця з дня опублікування оголошення за адресою: 47708, с. Довжанка, 
вул. Містечко, 41, Довжанківська сільська рада, 29-76-19.
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Ольга БЕРКЕТА,  
завідуюча бібліотекою  

с. Івачів Долішній.

З домовини, довіку ранимої,
Над владиками світу встаю.
І до вас промовляю, сини мої,
Не проспіть Україну мою!

Тарас Шевченко.

Обірвалася пісня поета. Обірвалась 
на веселій ноті, щоб ніколи не вмер-
ти і не скласти крил, а зрости на 
материнській землі і підняти в отче 
небо крилатий пісенний хор, в якому 
чути на весь світ одне найрідніше 
слово – Україна. Народ України свя-
то береже пам’ять про Великого 
Кобзаря. Її, мов найдорожчий скарб, 
передають від батька до сина, від 
матері до дочки, з покоління в по-
коління – на віки вічні, на славу 
України.

9 березня в клубі с. Івачів Горішній від-
булися святкові заходи, приурочені 199-й 
річниці з дня народження генія духу, Проро-
ка Тараса Григоровича Шевченка, а 10 бе-
резня у клубі с. Івачів Долішній  — мистецьке 
дійство “Кобзарю! До тебе промовляємо 

крізь роки!”.
Зі вступним словом про досі невідомі сто-

рінки життя і творчості Т. Г. Шевченка висту-
пив парох села Орест Глубіш. Отець благо-
словив усіх учасників і присутніх у залі, свято 
розпочалося з молитви. Ведучими урочисто-
го дійства були Тетяна Мацієвич та Роман 
Бицка. Зі сцени у виконанні чоловічого во-
кального ансамблю лунали пісні, що стали 
всенародно відомими: “Реве та стогне Дніпр 
широкий”, “Думи мої, думи мої”, “По діброві 
вітер віє”. Ігор Казмірчук виконав музичні 
композиції “Зоре моя вечірняя”, “Така її до-
ля”, “Українська весна”. Чудово декламували 
поезії Кобзаря Тетяна Бицка, Борис Бицка, 
Олександр Сівінський, Тарас Хоптян. Осо-
бливо натхненно звучали поетичні рядки у 
виконанні Мар’яни Білоус, коли вона читала 
“Розриту могилу”. Завершив мистецьке дій-
ство Шевченків “Заповіт”.

Івачеводолішнівський сільський голова 
Михайло Гук подякував організаторам свя-
та, працівникам культури Ігору Ковалю, 
Ярославу Богатюку та всім, хто взяв участь 
у підготовці та проведенні  свята. Михайло 
Гук зазначив, що ми вчимося у Тараса ша-
нувати і любити рідну землю, рідний на-
род, рідну мову, рідну матір, щоб і надалі 
нескорений дух Великого Кобзаря  
перебував з нами.

Кобзарю! До тебе 
промовляємо крізь роки!

Марія ТУМАХА,  
вчитель української мови та літератури 

Прошівської ЗОШ І-ІІ ст.

Ім’я Тараса Григоровича Шевченка 
— символ нашої багатої культури. 
Щороку у березні звучить з уст на-
щадків Шевченкове слово.

У читальні “Просвіти” села Прошова бу-
ло гамірно і людно. Про історію “Просвіти” 
розповіла місцева жителька Ірина Мартюк. 
За сприяння завідуючого читальнею “Про-
світи” Леоніда Ванжули учасники драма-
тичного гуртка інсценізували драму Тараса 
Шевченка “Назар Стодоля”.

Вечір пам’яті Великого Кобзаря розпо-
чався незабутніми рядками “Реве та стогне 
Дніпр широкий”. Відтак перед глядачами 
ожили картини п’єси. Роль Галі майстерно 
виконала вчитель трудового навчання Про-
шівської ЗОШ І-ІІ ст. Лілія Зіновіївна  
Німець. Роль Назара Стодолі виконав учас-
ник драматичного гуртка Вадим Голдо-
брей, який передав весь драматизм подій, 
пов’язаних з одруженням головного героя 

з дочкою козака Хоми Кичатого. Сам Хома 
Кичатий, який мріяв віддати свою дочку за 
багатого, поєднав у собі пихатість, підступ-
ність, хитрість, жорстокість, батьківський 
сентименталізм. Роль Хоми Кичатого без-
доганно виконав Леонід Ванжула.

Цікавою була сцена сватання, що роз-
крила особливості старовинного обряду. У 
ролях Старостів були Богдан Івахів та Сте-
пан Цапик. Привабливою і веселою була 
Господиня вечорниць. Жарти, дотепні ви-
слови лунали з уст виконавиці цієї ролі 
Люби Лучків. А запальні українські танці під 
супровід музикантів (Павло Ванжула, Бог-
дан Івахів) виконував Парубок (Назар Іва-
хів) з учасницями вечорниць. Непростою 
була роль Стехи, яка запам’яталась супер-
ечливими, корисливими вчинками. Її ха-
рактер цікаво розкрила перед глядачами 
Юлія Дорош. Справжнім другом і порадни-
ком для Назара Стодолі був його побратим 
Гнат Карий (Павло Муран).

Жителі Прошови мали змогу сповна на-
солодитися Шевченковим словом, у якому 
розкривається щира любов до народу, до 
України. 

Невмируще  
Шевченкове слово

Чоловічий вокальний ансамбль клубу с. Івачів Долішній.

      Учасники мистецького дійства  
“Кобзарю! До тебе промовляємо крізь роки!” в кубі с. Івачів Долішній.

Учасники драматичного гуртка с. Прошова інсценізували драму  
Тараса Шевченка “Назар Стодоля”.

Під час вечора пам’яті Великого Кобзаря у с. Прошова.

Не переїдайте! Голодний звір хитрі-
ший і спритніший за ситу людину. З ми-
сочкою запарених злаків, жменею фініків 
і квартою вина римські легіонери бігли в 
повній амуніції 10 кілометрів, врізалися у 
ворожі ряди і билися півдня без перепо-
чинку. А від переситу і розпусти патриці-
їв впала Римська імперія.

Найкраще, найздоровіше для людини 
житло — з глини. З того, з чого й сама 
зліплена. Найгірше — з бетону, в якому 
є металева сітка.

Не треба далеко ходити за ліками. 
Природа нам підготувала їх у сусідстві. 
Верба — одна з перших рослин, вона 
першою зазеленіла на берегах після 
Всесвітнього потопу. Не перелічити, від 
чого помічна верба: головний біль, не-
вралгія, неврози, ревматизм, печінка, 
шлунок, подагра, застуда... Столову 
ложку подрібненої верби залити 0,5 л 
окропу і варити на слабкому вогні хви-

лин п’ять. Пити по столовій ложці тричі 
на день.

Свіжі листки прикладають до мозолів. 
Порошком з кори засипають рани і зупи-
няють кровотечі. З відвару кори або гіло-
чок роблять ванни для ніг при варикоз-
ному розширенні вен, а також при екзе-
мах, фурункульозі, пітливості, облисінні.

Кілька гілочок освяченої в церкві вер-
би посадіть на обійсті. З її гілочок потім 
можна варити відвар для хворих тварин.

Живіть у місцевості, де чисте повітря. 
Якщо це не вдається, бодай частіше бу-
вайте там. Після вечері я ще півгодини 
прогулююся садом.

Коли їсте, не запивайте. Не пийте ні 
до, ні після їди.

Щоб не ходити з дитиною по лікарнях 
і аптеках, віддайте її в руки природи. З 
малих літ навчіть ступати по землі босо-
ніж. Це найсильніший гарт. Обгоріла ди-
тина на сонці — це піде на користь, вку-
сила бджола чи мурашка — теж добре, 
попеклась кропивою, скупалася в про-
холодній воді, подряпалася колючкою, 
з’їла падалицю в саду — значить, загар-
тувалася від недуг, стала міцнішою, 
сильнішою духом.

Коли ріжете овочі ножем, вони част-
ково втрачають земну поживу. Краще їх 

їсти і варити цілими. Цибуля вдвічі ко-
рисніша, якщо її роздушити руками або 
дерев’яною дощечкою.

Не обов’язково пити чай. Він висушує 
тіло. Для мене найкраща заварка — з 
молодих гілочок груші. Такий чай дуже 
пахучий і лікувальний. Виводить солі та 
зайву воду, знімає болі в запалених су-
глобах, додає чоловічої сили. Кип’ятіть 
молоді грушеві пагони 10-15 хв.

Я лише раз у Сибіру був у лікарні, ко-
ли мені перебило ногу. Зате в аптеках 
майже не бував. Лікуюся сам і лікую ін-
ших. Ліки ці дуже прості, дешеві і до-
ступні. Наприклад, вода. Вона освіжить 
мозок, зміцнить серце і заспокоїть не-
рви. Зауважте: не якась інша рідина, а 
чиста вода. І не менше літра щодня, а 
краще 2 літри. А кава, чай, солодкі на-
пої, пиво підточують серце.

Ходити багато треба. При ходінні 
ступні труться і живлять цим мозок.

“Многії літа, благії літа” 
Заповіді 104-річного  

карпатського мудреця Андрія Ворона
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Перший квітневий тиждень буде 
наповнений активністю і несподі-
ванками. Перш ніж придумати 
щось, переконайтесь, що зможете 
втілити ідею в життя, продумайте 
все до дрібниць. Перед вихідними 
назбирається чимало побутових 
справ, які потрібно буде вирішити.

На цьому тижні постарайтесь 
продумати стратегію майбутніх дій. 
Маєте шанс втілити у життя раніше 
задумані плани. На роботі назби-
ралось багато справ, і ви будете 
змушені вирішувати їх самі. Не 
шкодуйте на це сил і згодом пере-
конаєтесь, що мали рацію.

Не відмовляйтесь від будь-
яких вигідних пропозицій, бо час 
працює на вас. Намагайтеся не 
сперечатися з керівництвом і ді-
ловими партнерами, бо, в проти-
лежному випадку, всі згуртують-
ся проти вас.

Постарайтесь не сприйматі різні 
випади ваших опонентів і недобро-
зичливців. Вони не є настільки не-
безпечними. Вчіться гнучкості і 
пристосовуйтесь до ситуації, яка 
оточує вас. Воювати можна дипло-
матичним методом, не знищуючи 
всіх навколо.

Займайтесь тим, що є першо-
черговим, задумайтесь про підви-

щення професійного рівня. Зможе-
те без особливих затрат реалізува-
ти раніше окреслений план. Вас 
чекають цікаві зустрічі і знайом-
ства, які будуть корисними для 
майбутнього. Очікуйте грошові 
надходження, що значно покра-
щать ваш фінансовий стан. Близь-
ким знадобиться ваша допомога.

На цьому тижні можливість по-
збутися тягаря відповідальності бу-
де малоймовірною, а з деякими 
доля зіграє злий жарт. Не кваптесь 
завершувати справи, які, на ваш 
розсуд, близькі до фіналу, бо мо-
жуть виникнути цілком нові обста-
вини, які змінять ситуацію.

Доля приготувала для вас цікаві 
сприятливі обставини, що докорін-
но можуть змінити ваше життя. За-
ймайтесь справами, які не претен-
дують на глобальність, оскільки 
активні дії цього тижня не бажані. 
Не пропустіть важливих зустрічей і 
контактів.

Вас чекає дуже напружений 
тиждень, доведеться енергійно ви-
рішувати важливі питання, залаго-
джувати проблеми, які можуть ви-
никати на роботі. Не варто йти 
проти громадської думки, бо до-
вести свою правоту буде зовсім 
нелегко. Очікуйте грошових надхо-
джень.

Стримуйте роздратованість,  

вона не піде вам на користь ані в 
професійній сфері, ані в особистих 
контактах. Бадьорість духу і ясність 
думки стануть вашими перевага-
ми. Тиждень сприятливий для вла-
штування на роботу, домовленос-
тей і флірту.

Ваш позитивний погляд на світ 
дозволить легко справлятися на-
віть з найскладнішими завдання-
ми. Використовуйте випадкову 
зустріч з керівництвом у своїх на-
мірах, викладіть зміст подій, що 
склалися, а також ідеї виходу з 
ситуації. Вас зрозуміють і допо-
можуть. Вдалий час для осмис-
лення планів дій на близьку пер-
спективу.

На цьому тижні ви з головою по-
ринете в роботу, розбираючись з 
тим, що накопичилось за останній 
час. Не провокуйте своїми діями і 
висловлюваннями оточуючих. Де-
кому доведеться відповідати за 
свої помилки, декому спростову-
вати плітки, що можуть стати го-
ловною перешкодою в бізнесі або 
кар’єрі.

Бажано зайнятися наведенням 
порядку як вдома, так і на роботі, 
бо справ маєте чимало. Бажано 
тримати при собі свої бачення і 
сумніви, особливо на роботі, щоб 
не зіпсувати стосунки з керівни-
цтвом. При виборі однодумців 
будьте обережними і довіряйте 
тільки своїй інтуїції.

від Івана Круп'яка з 1 по 7 квітня

Розіграш 
№711
від 24.03.2013 р.
Кульки —   73, 12, 

26, 34, 58, 66, 19, 
30, 24, 53, 64, 35, 

17, 4, 47, 67, 40, 55, 60, 21, 18, 
49, 52, 44, 10, 14, 54.

Велика гра:
Джекпот — не виграно.
3 лінії з одною підковою — 1 

гравець — 1 000 000 грн.
3 лінії з 2 підковами — 1 гра-

вець — 350 912 грн.
3 лінії у 3 полях — 75 гравців —  

3 402 грн.
2 лінії у 2 полях — 6 107 гравців 

— 15 грн.
2 лінії — 1 351 гравець — 94 

грн.
1 лінія — 133 714 гравців —  

7 грн. 
Бiлет  № 0387298 — Харків-

ське.
Білет № 0185968 — Донецьке.

“Забава плюс”
Кульки — 7, 3, 

4, 0, 8, 4.
І кулька — 

№734084 — 3 гравці — 100 000 
грн.

ІІ кулька — №34084 — 27 гравців 
— 2 500 грн.

ІІІ кулька — №4084 — 263 гравці 
— 250 грн.

ІV кулька — №084 — 2 642 грав-
ці — 50 грн.

V кулька — №84 — 26 439 грав-
ців — 10 грн.

VІ кулька — №4 — 264 356  
гравців — 2 грн.

Розіграш
 №1249
від 27.03.2013 р.
Лототрон Б.
Набір кульок: №4
Виграшні номе-

ри:  4, 10, 16, 20, 30, 39. 
6 номерів — не виграно.
5 номерів — не виграно.
4 номери — 109 гравців — 

271 грн.
3 номери — 2 945 гравців —  

17 грн.
2 номери — 22 007 гравців — 

6 грн.
Розіграш 
№1208
від 27.03.2013 р.
Виграшні номери: 

5, 8, 16, 37, 42, 36.
Мегакулька — 4.

МЕГАДЖЕК — ПОТ — не вигра-
но.

МЕГАПРИЗ — не виграно.
5 номерів — 4 гравці — 11 106 

грн.
4 номери — 236 гравці —  

239 грн.
3 номери — 3 925 гравців — 

25 грн.
5+ Мегакулька — 1 гравець — 22 

212 грн.
4+ Мегакулька — 39 гравці — 478 

грн. 
3+ Мегакулька — 499 гравців —  

50 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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Дружина-чоловіку:
— Я від тебе йду.
Чоловік у паніці:
— Я з тобою.

1 квітня — День дурня. Зауваж-
те, дурня, а не дурепи! Дрібниця,  
а приємно!

Рецепт лінивих голубців: а ну їх, 
приготую краще омлет.

— Дівчино, який у вас теле-
фон?

— Нокіа.
— Ні, я маю на увазі номер?
— Десятизначний.
— Та ні, цифри які?
— Арабські.

Білявка кричить чоловікові:
— Мішо, подай свій шампунь!
— Навіщо, у тебе ж свій є?!
— Мій для сухого волосся, а я 

своє уже намочила!

— Мій чоловік кинув пити  
завдяки спорту.

— Якому?
— Боксу.
— Він почав займатися бок-

сом?
— Не він, а я.

— Кохана, я б хотів, щоб ти по-
велася зі мною, як з нашим соба-
кою.

— Що ти маєш на увазі?
— Нагодуй мене і випусти по-

гуляти.

— Вовочка — найнеслухняніший 
учень у класі, — скаржиться вчи-
телька. — І найприкріше, що він 
ніколи не прогулює.

Вчитель запитує Вовочку:
— Чому за тебе уроки робить 

тато?
— У мами часу не вистачає.

Чим відрізняється фальшива 
любов від справжньої?

Фальшива: “Мені так подоба-
ються сніжинки на твоєму волос-
сі!”.

Справжня: “Мила, швидко одяг-
ни шапку!”.

Усміхніться

Банк речей
при Тернопільському районному 
територіальному центрі соціаль-
ного обслуговування проводить 
збір одягу та взуття, придатного 

для користування.   
Всі речі роздадуть одиноким  
малозабезпеченим людям.  
Звертатися за адресою:  

м. Тернопіль, вул. Максима 
Кривоноса, 10,  

тел.: 53-81-12, 53-79-06.

Шкільний меридіан ●

Лілія ПОКРИШКА,  
учениця 8-А класу НВК 

“Великобірківська ЗОШ  
І-ІІІ ст.-гімназія ім. Степана 

Балея”.

Поезія — це завжди 
неповторність,

якийсь безсмертний дотик 
до душі.

Ліна Костенко. 

Поетом не можна стати, на 
поета не можна вивчитися, 
ним можна тільки народити-
ся. Таким поетом Божої лас-
ки є Ліна Костенко. 

Поет, філософ, безстрашний, 
мислячий митець, кришталево 
чесний перед своїм народом і 
власною совістю. Її геній, незва-
жаючи на всі катаклізми й ката-
строфи, гоніння й замовчування, 
був і залишається могутнім не-
зламним деревом, олімпом су-

часної поетичної думки.  
Ліну Костенко не можна не лю-

бити. Хоча, помиляюсь, можна... 
Можна не любити і не розуміти, 
якщо в тебе не серце, а камінь, 
якщо в тебе не душа, а слід поди-
ху нечистого... 

Ці слова про геніальну поете-
су прозвучали 19 березня зі сце-
ни актової зали НВК “Великобір-
ківська ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія ім. 
Степана Балея”. Учні 8-А класу 
під керівництвом вчителя україн-
ської мови і літератури Наталії 
Романівни Барбарош та вчителя 
музичного мистецтва Наталії Іва-
нівни Грицан підготували для 
глядачів літературно-музичну 
композицію “Я вибрала долю со-
бі сама…”. Ведучі свята Юлія Ма-
целюх та Вікторія Харо розповіли 
присутнім про непросте життя 
поетеси, яка завжди залишалася 
вірною своїм моральним переко-
нанням. Восьмикласниці Ольга 
Барбарош і Тетяна Юськевич по-

стали перед глядачами в обра-
зах Ліни Костенко та її Долі, а 
Катерина Кізлик, Ганна Латин, 
Аліна Новаковська, Світлана 
П’ятківська, Христина Сапила, 
Анастасія Стельмах, Олена 
Хом’як та автор цих рядків де-
кламували поезії Ліни Костенко.

Справжньою окрасою свята 
були пісні у виконанні учениці 6-А 
класу Юлії Писаренко та учениці 
9-А класу Діани Крицак.

Поетичне слово Ліни Костенко 
— пророче, наповнене філософ-
ською глибиною, високою духо-
вністю, збагачене й заквічене 
всіма барвами веселки. Воно 
збагачує читача інтелектуально, 
звеличує душу і серце благород-
ними шляхетними почуттями, ча-
рує несказанною красою. Гово-
рити про її поезію — це говорити 
про святість душі цієї людини, її 
гідність, ідеали добра, істини і 
краси, нездоланність правди і 
необхідність боротьби за неї.

“Я вибрала долю собі сама…”
Учасники літературно-музичної композиції “Я вибрала долю собі сама…”  

в НВК “Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія ім. Степана Балея”.

Тернопільський 
академічний 

обласний 
український 

драматичний театр 
ім. Т. Г. Шевченка
30.03 — Прем’єра. Музична 

комедія “Шалений день, або 
Одруження Фігаро”. За П’єром 
де Бомарше.

31.03 — Прем’єра. Музична 
комедія “Шалений день, або 
Одруження Фігаро”. За П’єром 
де Бомарше. Початок о 19.00.

Тернопільський 
обласний театр 
актора і ляльки

31.03 — Казка-мюзикл “Бре-
менські музиканти”. В. Лісовий. 
Початок о 12.00, 14.30.
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Вітаємо! ●Шевченківські дні ●

Нам пишуть ●

Світлана ПРИШЛЯК, 
вчитель української мови  

та літератури 
Великоберезовицької 

ЗОШ І-ІІІ ст.

“Тарас Шевченко народився 
на українській землі, під укра-
їнським небом, проте він на-
лежить до тих людей-світочів, 
що стають дорогими для 
всього людства, які в пошані 
всього людства знаходять 
своє безсмертя”, — так ска-
зав про Великого Кобзаря 
український письменник, лі-
тературний критик та гро-
мадський діяч Олесь Гончар. 

Уже традиційно у першій декаді 
березня українці вшановують 
пам’ять Тараса Григоровича Шев-
ченка. Не залишились осторонь і 
педагоги та учні Великоберезо-
вицької ЗОШ І-ІІІ ст. У святково 
прибраній залі біля портрета Коб-
заря відбулося літературне свято 
“Тарасовими шляхами”, в якому 
взяли участь учні 2-4 класів. Діти із 
трепетом у душі та гордістю у сло-
вах читали твори геніального пое-
та. У членів журі конкурсу та слуха-
чів у залі наверталися сльози на 
очі, коли учениця 3-Б класу Марія 
Іваніцька читала поезію “Розрита 
могила”. Єлизавета Ладюк зачару-
вала присутніх не лише своїм вмін-
ням виразно читати, а й майстер-
ним співом. Талант дітей, на думку 
журі, заслуговує почесного І місця. 
Свою майстерність також проде-

монстрували Аліна 
Тиравська (2-Б 
клас), Анастасія 
Чорній (2-А клас), 
Олеся Чернець 
(3-Б клас), Кирило 
Романків (4-А клас) 
і Діана Вітовська 
(4-Б клас), які до-
вели, що поки у 
серцях буде жити 
любов до вічного 
слова Кобзаря, бу-
де славитися на 
весь світ Україна.

Ведучі свята — 
учениці 9 класу 
Анастасія Данько 
та Світлана Палій 
— розповіли мо-
лодшим школя-
рам про нелегку 
сирітську долю 
Тараса Шевчен-
ка, його перебу-
вання у Вільно, 
Петербурзі, у да-
леких засланнях. 
Особливо цікави-
ми виявилися 
розповіді про 
вподобання та 
захоплення Тара-
са Григоровича. 
Викликав подив 
слухачів такий 
факт: у Києві 
служниця, перучи 
Шевченкові хустки, знайшла 
позав’язувані у вузликах гроші. 
Поет ніяк не міг пригадати, коли 

і за яких обставин туди їх захо-
вав. У неділю за ці “дурні якісь 
гроші” він справив банкет для 
дітвори з цілої околиці.

Тарасовими шляхами

Учні Великоберезовицької ЗОШ І-ІІІ ст. — учасники 
літературного свята “Тарасовими шляхами”.

Ведучі свята (зліва направо) Світлана Палій 
(учениця 9 класу), Діана Кульчицька (учениця 
6 класу), Анастасія Данько (учениця 9 класу).

Стефанія РОМАНИШИН,  
педагог-організатор 

Ігровицької ЗОШ І-ІІІ ст.

Лагідні промені сонця. 
Несміливий передзвін 
краплинок і струмочків. 
Перші квіти. Разом з ци-
ми характерними ознака-
ми весни приходить до 
нас весняне свято — Між-
народний жіночий день. 
Цей світлий день зігрітий 
любов’ю і вдячністю до 
жінки-матері, жінки-
трудівниці. 

8 Березня вітаємо своїх 
мам, бабусь, сестер. У жінок, 
крім їхньої професії, є ще 
обов’язок бути матір’ю, бере-
гинею сім’ї, нести світло і те-
пло дітям, стати для рідних і 
близьких порадницею. Цього 
святкового дня учні Ігровицької 
ЗОШ І-ІІ ступенів привітали 
своїх однокласниць і вчителів-
жінок такими словами:

Нашим дамам в день 
весняний

Шле привіт сама весна,
Дзвін струмків і спів птахів
Вам усім дає вона.
Крім цих щирих слів, пісень 

і українського запального  
“Гопака”, хлопці подарували 
дівчатам заряд позитивної енергії 
та гарного настрою. На свято та-

кож завітали завжди веселі, хоч і 
сварливі, баба Параска та баба 
Палажка. Свято вдалося на славу. 

Сподіваємося, такі приємні сюрп-
ризи учні нашої школи будуть да-
рувати не тільки на свято весни.

Вітаємо з весною!

Під час свята весни учні Ігровицької ЗОШ І-ІІ ст.

Трудовий колектив 
Мишковицької ЗОШ І-ІІІ 
ст. вітає з днем наро-
дження технічного пра-
цівника Світлану  
Зіновіївну ЛАЗУТУ.

Здоров’я, щастя та добра,

Наснаги, успіхів, тепла

І повсякденно, повсякчас

Хай буде все у Вас гаразд!

 

 

Щиро вітаємо з днем народжен-
ням директора  НВК “Домамoрицька 
ЗОШ І-ІІ ст.-ДЗН” Миколу  
Іринейовича ВАСИЛЬКІВА. 

Хай цвіте, не в’яне із роками доля,

Хай Вам літ щасливих зозуля накує,

Від землі Вам – сили, 

від води – здоров’я

І добро та радість хай Господь дає. 

З повагою – педагогічний 
колектив НВК “Домаморицька 

ЗОШ І-ІІ ст.-ДЗН”, учні і 
батьки.

Колектив Ігровицької ЗОШ І-ІІ ст. 
щиро вітає з 50-річчям вчителя  
української мови та літератури  
Галину Володимирівну МИТОХІР.

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! 

Щиро і сердечно вітаємо  
з 60-річчям Ступківського сіль-
ського голову Петра Филимоно-
вича КУЦЯ.

Нехай цвітуть під небом синьооким,

Ще довго-довго дні й літа,

А тиха радість, чиста і висока,

Щоденно хай до хати заверта.

Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,

Любові, доброти і щастя повен дім,

Нехай у серці розкошує літо

І соняхом квітує золотим.

З повагою — завідуюча  
клубом с. Ступки  
Галина Іванська,  

завідуюча бібліотекою  
с. Ступки Уляна Золотник, 

молодь села.

Щиро вітаємо з 
першим рочком 
любого синочка та 
онука Вадима 
ШИМКА із  
с. Забойки Терно-
пільського району.

Ти рости здоровим, 

наше немовлятко,

Хай охороняють Тебе з неба ангелятка,

Хай Господь пошле Тобі добру долю  

І здоров’ячка віднині і на всі прийдешні дні!

З любов’ю – мама Іванка,  
тато Сергій, бабусі і дідусі, 

хресні батьки.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження акушерку Ігровицької 
АЗПСМ Надію Михайлівну  
МОКРИЦЬКУ.

Хай постійний успіх, радість і достаток,

Сипляться до Вас, як з вишні цвіт,

Хай життєвий досвід творить з буднів свято,

А Господь дарує многа-многа літ.

З повагою — колектив 
Ігровицької амбулаторії 

загальної практики-сімейної 
медицини.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження Володимира КОЦУРУ з 
Тернополя.

Хай сяє сонце променисте,

Життя Твоє хай буде чисте, 

Уквітчане щастям і добром,

Любов’ю, ніжністю, теплом,

А доля радість хай дарує,

В багатстві, розкошах вирує,

Здійсняться хай Твої бажання.

Із днем народження вітання! 

З повагою і любов’ю — родина 
Дейнеків з Тернополя.

26 березня відзначила день на-
родження начальник ВПЗ с. Вели-
кий Глибочок Тетяна  
Володимирівна ЛІЩЕНКО. 

Нехай для Вас розквітне цілий світ,

Стають життям усі найкращі мрії

І доля надсилає безліч літ

Здоров’я, щастя, радості й надії.

З повагою — листоноші Леся  
і Галя з с. Великий Глибочок.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження юрисконсульта Великогли-
бочецької сільської ради Андрія 
Георгійовича СЕРДЮКА.

Хай доля квітне у роках прекрасних,

Життя приносить ніжність і тепло.

Хай Вам щоднини світить сонце ясне

І завжди дарує радість і добро.

З повагою — колектив 
Великоглибочецької сільської 

ради, члени виконкому, 
депутатський корпус. 

Щиро вітаємо з днем наро-
дження члена виконавчого коміте-
ту Ігровицької сільської ради, аку-
шерку Ігровицької АЗПСМ Надію 
Михайлівну МОКРИЦЬКУ.

Дай Вам, Боже, днів щасливих,

Дай добра, здоров’я, сили,

Дай любові, миру, втіхи,

Змоги дай життю радіти.

Ми сьогодні у це свято 

Щастя зичимо багато.

Хай Вас Бог благословляє,

Многі літа посилає.

З повагою — колектив 
Ігровицької сільської ради, 

члени виконкому,  
депутатський корпус.

Прац івники 
Ступківської сіль-
ської ради, депу-
татський корпус, 
виконком сіль-
ської ради та вся 
громада села 
Ступки щиро ві-
тають з 60-річчям 
Ступківського 
сільського голову 
Петра Филимоновича КУЦЯ. Ба-
жаємо ювіляру невичерпної життє-
вої енергії, плідної праці, сімейного 
благополуччя, шани від людей та 
здійснення усіх задумів і мрій!

Хай життя шумить, квітує,

Щасливим буде кожен день,

А доля залюбки дарує

Багато радості й пісень.

Хай серце Ваше щедрим буде

І широко відкритим для людей,

Хай молодеча сила сповнить груди,

Додасть наснаги і нових ідей.

31 березня відзначатиме 
5-річчя Соломія МИРУЦЬКА  
з Тернополя.

Дарунки, ласощі і справжній бенкет,

Доленька дарує п’яти років букет.

Сонечко ясніше і тепліше сяє,

З днем народження, рідненька, 

ми Тебе вітаєм.

Міцного здоров’ячка, настрою веселого,

Нехай подарує усмішку метелик,

Вродою-красою квіти зачарують,

Мамині казки мудрість хай дарують! 

З любов’ю — рідні  
з Жовтневого і Плотичі.

Колектив Шляхтинецької ЗОШ 
І-ІІ ст. ім. О. Барвінського щиро  
вітає з днем народження вчителя 
фізкультури Руслана Степанови-
ча КАСАРДУ.

Щастя бажаємо, гараздів без ліку,

Доброго здоров’я та довгого віку.

Хай обминають Вас болі і тривоги,

Хай пахучим цвітом стеляться дороги.

1 квітня день народження від-
значає сторож дитячого садка 
“Метелик” с. Байківці Володимир 
Васильович ТОМАЩУК. Щиро і 
сердечно вітаємо іменинника.

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 дитячого 
садка “Метелик” с. Байківці.

Колектив Петриківської ЗОШ І-ІІ 
ст. щиро вітає з 55-річчям вчителя 
математики Марію Василівну 
ЖОЛИНСЬКУ.

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 літа.


