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

                ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

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

геодезичні обміри; розробка проектів землеустрою.

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

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

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

42-42-70

"Землевласник-СЛ" 

Приймаємо замовлення на землевпорядні  
та геодезичні роботи:

Новини ●

    8 стор.

    9 стор.

Галина ЮРСА —  
ТРР „Джерело”. 

Фото автора.

К
оли новонароджену 
дитину несуть до 
церкви хрестити,  її 
хрещені мати та бать-

ко дарують біле полотно — 
крижмо — на знак чистоти 
душі та помислів. З часом 
людина наповнює це крижмо 
своїми вчинками, думками, 
долею і стає воно різнобарв-
ним, світлим чи темним.

Жіноча доля — як вишиваний 
рушник. Лише небагатьом суди-
лося легке життя без горя та печа-
лі. Мало хто з людей має долю 
щасливу, безтурботну. Та чи є такі 
люди на світі?

Стефанія Федорівна Лісова на-
родилася 4 квітня 1913 року у 
Мишковичах у працьовитій селян-
ській родині. Дитинства свого 

майже не пам’ятає, проте каже, 
що її батьки дуже любили. Жили 
небагато, та чесно, зі своєї праці. 
Допомагали людям у всьому, бо 
часи були важкі. Спочатку одна 
світова війна, потім друга. Народ 
не встигав загоювати рани. Був у 
постійній напрузі.

Світлою стороною долі називає 
сторічна пані Стефанія свій шлюб 
з коханим чоловіком, від якого на-
родилися три донечки. Наймолод-
шу похоронили зовсім крихітною. 
А через п’ять років після дитини 
не стало і основної опори в її жит-
ті — чоловіка та люблячого батька 
для діточок. Так з 1950 року зали-
шилася Стефанія вдовою з двома 
маленькими донечками на руках, 
яких треба було ростити, годувати 
та виводити в люди. Працювала у 
місцевому  колгоспі до шістдеся-
тирічного віку, потім — санітаркою, 
бо донечки були заміжні, мали ді-
тей, хотілося їм допомогти...

Нині сторічна Стефанія Лісова 

проживає у гарному будинку своєї 
наймолодшої дочки Ярослави та 
зятя Івана у Великих Гаях. Життя у 
клопотах та випробуваннях мину-
ло дуже швидко. Ніколи не надія-
лась прожити так довго. Ще і досі 
оплакує пані Стефанія свою се-
редульшу дочку та зятя. Тяжко 
батькам хоронити дітей, скільки б 
їм років не було: півтора чи сімде-
сят. Серце однаково болить. Це 
Стефанія відчула на собі. 

Свою соту весну Стефанія Лі-
сова зустріла у колі родини, зграй-
ки внуків та правнуків, які бігали 
коло неї. Один давав яблучко, ін-
ший —  цукерочку. До святкової 
оселі пані Стефанії навідались 
гості із Великогаївської сільської 
ради. Бо тут здавна така традиція 
— ставитись до старших з особли-
вою пошаною. Тому ті люди з Ве-
ликих Гаїв,  кому минуло 80, 85, 
90, 95, а тим більше 100 років, за-
вжди очікують сільського голову 
Олега Кохмана та інших працівни-

ків сільської ради, бо знають, що 
не забудуть, прийдуть з подарун-
ками, привітають, вшанують. У цей 
день отримала столітня ювілярка 
привітання від Президента Украї-
ни Віктора Януковича, голови Тер-
нопільської райдержадміністрації 
Віктора Щепановського, пред-
ставників соціальних служб Тер-
нопільського району, районної ор-
ганізації Товариства Червоного 
Хреста України.

Важко пані Стефанії нині ходи-
ти чи сидіти, жінка більше лежить, 
але у свій столітній ювілей вона 
дякувала усім, пригубила чарку за 
здоров’я родини, гостей, поблаго-
словила свою дочку із зятем, ону-
ків Бориса, Надію, Володимира, 
Любов, Наталію та милих малень-
ких правнучків Матвійка, Назарчи-
ка, Яночку, Юрчика, Іванка та Лу-
ку. А ще заспівала  „Страдальная 
мати” про Ісусову Mатір Пречисту 
Діву Марію і, напевне, про себе 
саму. 

Стефанія Лісова у день свого сторіччя з родиною та гостями — заступником начальника управління  
Пенсійного фонду України у Тернопільському районі  Галиною Гумницькою, начальником ВОС  

Великогаївської сільської ради Галиною Левчик, депутатом сільської ради Зиновієм Бицкою, головою 
районної організації Товариства Червоного Хреста України Ольгою Нижник, сільським головою Великих 

Гаїв Олегом Кохманом, заступником голови Тернопільської  РДА Нелею Саржевською, начальником 
управління соціального захисту населення Тернопільської РДА Сергієм Мандзюком.  

Начальник 
Тернопільської ОДПІ  

Петро Якимчук: 
“Для легалізації 

доходів залишилося 
не так вже й багато 

часу”.

Переможниця 
Всеукраїнського 

конкурсу 
студентських 

наукових робіт  
Анна Марчук: 
знайомство 
зблизька.

www.trrada.te.ua - 
веб-сторінка 

Тернопільської 
районної ради

    2 стор.

У Тернопільсько-
Зборівській 

архиєпархії УГКЦ 
презентували 

аудіокнигу 
“Дорогою спасіння”.

Українська гельсінська спілка •	
звернулася до Президента Укра-
їни Віктора Януковича з прохан-
ням помилувати колишнього 
прем’єра Юлію Тимошенко у 
зв’язку з погіршенням її здоров’я. 
Про це йдеться в повідомленні, 
оприлюдненому на сайті УГС за 
10 квітня. 

Народні депутати України від •	
ВО “Свобода” Олександр Сич, 
Руслан Марцинків та Руслан Зе-
лик зареєстрували у Верховній 
Раді України законопроект, який 
передбачає законодавчу забо-
рону штучного переривання ва-
гітності (абортів). Автори законо-

проекту пропонують законодав-
чо заборонити штучне перери-
вання вагітності, окрім випадків, 
встановлених чинним законо-
давством України. Про це пові-
домляє сайт ВО “Свобода”.

Загальнонаціональна акція •	
протесту “Вставай, Україно!”, 
яка розпочалася 14 березня у Ві-
нниці, завершиться 18 травня 
всеукраїнським маршем у Києві. 
Нагадаємо, раніше мітинги в 
рамках акції “Вставай, Україно!” 
пройшли у Вінниці, Ужгороді, 
Львові, Тернополі, Чернівцях, 
Івано-Франківську, Житомирі і 
Києві.
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Духовне ●

Вікторія САС.

Упав Ісус в дорожній пил…
Але не думав Він лежати,
Бо в серці вічну мав Любов.
Спішив вперед — людей 

спасати!
Уривок з аудіокниги “Дорогою 

Спасіння”.

З благословення правлячого 
владики Тернопільсько-
Зборівської митрополії Ва-
силія Семенюка  створено 
пам’ятний аудіодиск та фо-
томатеріали місійних Хрес-
них ходів 2009-2012 років 
містами і селами 
Тернопільсько-Зборівської 
архиєпархії “Дорогою спа-
сіння”, який  презентували  
9 квітня. 

Видання присвячене Року віри. 
У ньому вміщено добірку світлин із 
міст та селищ, де відбулися Хрес-
ні місії, повчання архиєпископа. 
Важливу частину видання стано-
вить аудіозапис з духовними роз-
думами у віршово-прозовій формі 
про страждання Христа в контек-
сті сучасності. У книзі можемо по-
бачити чимало свідчень про духо-
вні зцілення та  навернення.

“У створені цього проекту бра-
ло участь багато людей доброї 
волі, які вкладали частинку свого 
життя. Будучи неодноразово веду-
чою у Хресній ході в містах та се-
лищах, де проходили місії, бачила, 
як люди, несучи хрест від стації до 
стації, допомагали один одному, 
єднаючись у спільній молитві, як 
потребували того доброго слова 
Божого, яке лікує душі. Звідси і 
виникла ідея створити запис цієї 
віршованої Хресної дороги, авто-
ром якої є Ігор Бенько. А  прикра-

шають ці розважання духовні пісні 
у виконанні хору Тернопільської 
духовної семінарії ім. Йосипа Слі-
пого. Згодом ми додали ще світ-
лини та історію виникнення місій-
ної Хресної ходи”, - повідомляє 
керівник та ініціатор проекту Анна 
Мелимука.

Організатори проекту склада-
ють щиру подяку меценатам та 
усім людям доброї волі, що у різ-
ний спосіб долучились до видання 
аудіокниги “Дорогою спасіння”.

Кожен куплений вами диск — 
це можливість донести  вістку про 
страждання Христа та висвітлення 
актуальних проблем сучасності  
до  ближніх.

Кошти, які будуть виручені від 
продажу дисків, будуть викорис-
тані для інших освітніх проектів 
записів християнських творів, ау-
діокниг.

З питань придбання диску 
звертатися у парафії УГКЦ, кон-
тактні телефони координаторів  
(067) 306-96-13, (0352) 25-884-4.

У Тернопільсько-
Зборівській архиєпархії 
презентували аудіокнигу 

“Дорогою спасіння”

Тернопільський окружний адміністративний суд, що знахо-
диться за адресою: 46000, м. Тернопіль, вул. Кн. Острозького 20, 
оголошує конкурс на заміщення тимчасової вакантної посади се-
кретаря судового засідання на період перебування основного пра-
цівника у відпустці по догляду за дитиною до досягнення віку трьох 
років.

Вимоги до кандидатів: освіта вища в галузі юридичних наук, гро-
мадянство України, досконале володіння державною мовою та інші, 
передбачені Законом України “Про державну службу”

Додаткова інформація за телефоном 22 01 36 (відділ кадрів).
Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня ви-

ходу публікації про оголошення конкурсу.

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото автора

Зачекалися хлібороби пого-
жих днів весни: на ланах ще 
зоріють чималі пасма почор-
нілого снігу, латки зеленого  
ріпаку, озимої пшениці та яч-
меню. Ось таку картину ра-
зом із головним агрономом 
ПП “Агрон” Володимиром 
Новосадом побачив днями на 
зернових гектарах агропід-
приємства. Механізатори на-
строєні вже на робочий лад, 
вкотре перевіряють тракто-
ри, плуги, борони, сівалки. 
Машинно-тракторний парк у 
Товстолузі облаштований су-
часною високопродуктивною 
та енергозберігаючою техні-
кою. Не кожен з нею спра-
виться.

 — Взяли торік потужного трак-
тора  “Нью Холад”. В кабіні, як у 
космічному кораблі: комп’ютерна 
техніка, просторо, аж хочеться 
працювати на такій машині, — ка-
жуть трактористи Степан Осадчук 
та Василь Назарко.

— За останні п’ять років при-
дбали техніки на 12 млн. грн., і це 
ще не увесь необхідний арсенал 
для обробітку орендованих зе-
мельних паїв майже в 11 населе-
них пунктах, — розповідає дирек-
тор ПП “Агрон”, депутат Терно-
пільської районної ради, заслуже-
ний працівник сільського госпо-
дарства України Юрій Березов-
ський. 

Можна щиро позаздрити тов-
столузьким механізаторам: теплі 
виробничі майстерні, токарний, 
електрозварювальний, слюсарний 
цехи, великий набір інструментів 
та підйомних механізмів, душові, 
кабіни для зберігання робочого 

одягу, їдальня. В агро-
підприємстві добротні 
навіси для зберігання 
великогабаритної тех-
ніки, автогаражі,  по-
всюди чистота й поря-
док. У новенькому фір-
мовому комбізоні під-
ходить до трактора Во-
лодимир Депутат, в 
якого вже 20-річний 
стаж роботи. Володи-
мир Микитов лише два 
роки працює в “Агро-
ні”, але все йому тут 
подобається: і регуляр-
на щомісячна оплата 
праці, й дружній колек-
тив механізаторів.

— Треба ще раз пе-
ревірити паливну сис-
тему, щоб не давала 
збоїв під час посівної, 
дотягнути, підтягнути, 

на те вона ж техні-
ка, — говорить пан 
Володимир. 

У виробничій 
майстерні над ши-
розахватним бага-
тоопераційним по-
сівним агрегатом 
чаклують механіза-
тори Ігор Конопаць-
кий, Володимир 
Балабан, водій Бог-
дан Політовський, 
завідувач майстер-
нею Андрій Жируха. 
Пан Андрій і токар, і 
електрозварюваль-
ник, і слюсар, од-
ним словом, хло-
пець на всі руки 
майстер. 

32-гу трудову 
весну у господар-
стві зустрічає водій 
Михайло Озеря-
нець. Його автомо-

біль марки “ГАЗ-53” хоч не новень-
кий, але старанно підготовлений,  
виглядає так, ніби нині зійшов із 
заводського конвеєра. Перевозить 
пан Михайло зерно, цукрові буря-
ки, інші сільськогосподарські ван-
тажі. А навесні його автомобіль 
завжди поруч із сівачами й механі-
заторами, пан Михайло возить на-
сіннєвий матеріал, мінеральні до-
брива, знає кожне поле.

— Те, що весняні строки посівів 
ярини, підживлення озимих явно 
затягуються у часовому вимірі, а 
усі агротехнічні заходи значно пе-
реносяться, означає, що будемо 
працювати максимально опера-
тивно й грамотно, — підсумовує 
директор ПП “Агрон” Юрій Бере-
зовський. — Треба заробити насін-
ня ярих та технічних культур на 
1800 га.  Маємо вдосталь  пально-
го й насіння, а головне — люди, які 
налаштовані на роботу, бо ж вес-
няний день рік годує. Як тут не по-
годитись з віковічною народною 
мудрістю…

Фоторепортаж ●

Енергія поля

Тракторист ПП “Агрон”  
Володимир Микитов.

У ремонтній майстерні (зліва направо): завідувач 
майстернею Андрій Жируха, механізатори  

Володимир Балабан, Ігор Конопацький та водій 
Богдан Політовський.

Водій Михайло Озерянець.

10 квітня завершилася місія •	
Міжнародного валютного фонду 
в Україні. Київ не переконав мі-
сію МВФ, що виконає передумо-
ви для відновлення кредиту 
stand-by загальним обсягом 15,3 
мільярда доларів США. Пред-
ставники МВФ поїхали з України 
без кредитної угоди. Нагадаємо, 
програму stand-by МВФ для 
України заморожено з весни 
2011 року. 

8 квітня у віці 87 років помер-•	
ла екс-прем’єр-міністр Великої 
Британії Маргарет Тетчер. Мар-
гарет Тетчер була прем’єром 

Великобританії протягом 1979-
1990 років, та першою жінкою, 
яка зайняла цю посаду. “Заліз-
ною леді” її під час холодної ві-
йни назвала газета “Красная 
звезда”, яку видавало Мінобо-
рони СРСР. Її похорон відбу-
деться в середу, 17 квітня. 

14 квітня на центральних ву-•	
лицях Тернополя частково пере-
криють рух транспорту. О 17.00 
год. тернополяни вирушать у 
традиційну Хресну дорогу від 
Архикатедрального собору. Цьо-
го разу хода буде присвячена 
Року віри.

Новини ●

Державні програми ●

Юлія ПАЛЬЦАН,   
ветлікар Тернопільської 

районної державної лікарні 
ветмедицини. 

1 квітня 2013 року розпочали 
приймати документи для ви-
дачі бюджетної дотації за 
продані на сертифіковані за-
бійні пункти тварини. Для 
отримання дотації потрібно 
звернутися до сільської чи 
селищної ради. 

З собою потрібно мати такі до-
кументи: копію відомості перемі-
щення для ВРХ або реєстраційно-
го свідоцтва свиней (примірник 
№3) з обов’язковою відміткою за-
бійного пункту; примірник при-
ймальної квитанції (Ф ПК-2 або Ф 
ПК-2 УКС); копію паспорта та іден-

тифікаційного коду; копію довідки 
про відкриття рахунка в банку.

Дотації надаються тільки за 
ідентифіковані тварини. Для іден-
тифікації тварини власник пови-
нен звернутись до спеціаліста 
державної ветеринарної служби. 
Для заповнення реєстраційних до-
кументів власник повинен 
пред’явити свій паспорт та іденти-
фікаційний код. Йому надаються 
реквізити для оплати послуг з 
ідентифікації. В квитанції 
обов’язково вносяться номер за-
мовлення, прізвище, ім’я, по бать-
кові власника, назва населеного 
пункту. Тварині на вуха чіпляють 
бирки, дані про тварину заносять-
ся до Єдиного державного реє-
стру тварин.

На території Тернопільського 
району працює сертифікований 

забійний пункт у селі Ступки – 
ТОВ «М’ясопродукт МПК». Щоб 
здати тварин на сертифікований 
забійний пункт, власник повинен 
звернутися до спеціаліста дер-
жавної ветеринарної служби для 
отримання супровідних ветдоку-
ментів. Для цього він повинен 
пред’явити паспорт тварини та 
саму тварину для клінічного огля-
ду та підтвердження ідентифікації. 
Ветспеціаліст звіряє номери би-
рок зі вказаними в паспорті, про-
водить клінічний огляд тварини, 
виписує ветеринарні документи та 
відомість переміщення.

За детальнішою інформацією 
звертатися до представників сіль-
ської або селищної ради, управ-
ління агропромислового розвитку 
Тернопільської райдержадміні-
страції.

Якщо свинка має паспорт…

Податковий календар ●
П’ятниця, 19 квітня, останній 

день подання такої звітності за бе-
резень:

податкової декларації з податку 
на додану вартість платниками, у 
яких податковий період дорівнює 
календарному місяцю;

копій записів у реєстрах вида-
них та отриманих податкових на-
кладних в електронному вигляді 
усіма платниками податку;

декларації з акцизного податку;
податкової декларації з плати 

за землю (земельний податок та/
або орендна плата за земельні ді-
лянки державної або комунальної 
власності);

податкової декларації зі збору 
за користування радіочастотним 
ресурсом України; розрахунку су-
ми збору на розвиток виноградар-
ства, садівництва і хмелярства.

Цього ж дня закінчується тер-
мін сплати: 

авансового внеску з єдиного 

податку за квітень 2013 року плат-
никами, віднесеними до 1 та 2 
груп;

єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне со-
ціальне страхування з доходу фі-
зичних осіб – підприємців, які об-
рали спрощену систему оподатку-
вання, та членів сімей таких осіб, 
які беруть участь у провадженні 
ними підприємницької діяльності, 
за I квартал 2013 року.

Увага! На відміну від граничних 
строків подання звітності, які пере-
носяться на наступний за вихідним 
або святковим робочий день, для 
строків сплати податків та зборів у 
Податковому кодексі України таке 
перенесення не передбачене. То-
му податки та збори, останній 
строк сплати яких спливає у неро-
бочий (вихідний або святковий) 
день, слід сплатити напередодні.

Довідки за тел.: 15-07, 
52-12-27.
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Діти — майбутнє України ●

Оксана ЯРІШ, 
начальник відділу соціальної 

роботи Тернопільського  
РЦСССДМ.                                                 

Проблема зниження соціаль-
ної напруги є вкрай гострою 
для регіону. Саме тому такою 
необхідною та непростою є 
робота соціальних працівни-
ків, які завжди готові простяг-
нути свою руку допомоги то-
му, кому вона потрібна. 

Наша установа — це один з 
майже 800 центрів мережі центрів 
соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді (ЦСССДМ), які працюють в 
Україні. Мережа центрів соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді 
Тернопільщини має майже двадця-
тирічний досвід реалізації держав-
ної молодіжної політики, надання 
допомоги сім’ям, дітям та молоді, 
які опинились у складних життєвих 
обставинах та потребують сторон-
ньої допомоги, тобто комплексу 
якісної соціальної допомоги. Це 
інформаційні, соціально-
педагогічні, психологічні, медико-
соціальні та юридичні послуги.

Нашими клієнтами є особи та 
сім’ї з проблемами алко-, наркоза-
лежності, ВІЛ/СНІД, функціональ-
ними обмеженнями; “діти вулиці”, 
випускники інтернатних закладів, 
особи, які зазнали насильства, та 
люди, котрі перебувають у кон-
флікті із законом, а також прийомні 
сім’ї та дитячі будинки сімейного 
типу. Велика увага приділяється 
роботі з сім’ями, які опинились у 
кризі та потребують супроводу з 
боку соціальних працівників, на що 
і спрямована діяльність нових фа-
хівців із соціальної роботи, які во-
сени долучилися до наших лав.

Як здійснюється 
робота з кризовими 

сім’ями?
На виконання соціальних ініціа-

тив Президента України Віктора 
Януковича щодо модернізації ро-
боти соціальних служб, підвищен-
ня їх ефективності та розширення 
охоплення соціальними послугами 
вразливих категорій населення та 
сімей у 2012 році введено більше 
12 тисяч посад фахівців із соціаль-
ної роботи по всій Україні. Робота 
фахівців із соціальної роботи пер-
шочергово зосереджується на ран-
ньому виявленні сімейних криз з 
метою надання необхідної допомо-
ги у вирішенні проблем; збережен-
ні сімейного середовища для ди-
тини, запобіганні вилученню дітей 
із сімей; допомозі соціально неа-
даптованим сім’ям у набутті нави-
чок відповідального батьківства та 
пошуку власних ресурсів для само-
стійного розв’язання життєвих 
проблем сім’ї; терміновому реагу-
ванні на випадки жорстокого по-
водження з дітьми, насильства, 
залучення дітей до найгірших форм 
дитячої праці.

У нас є відпрацьований алго-
ритм роботи. Отримавши сигнал 
від будь-якого суб’єкта соціальної 
роботи (це можуть бути установи 

охорони здоров’я, освіти, органи 
правопорядку) або пересічного 
громадянина, наші спеціалісти 
здійснюють соціальне інспектуван-
ня, а, кажучи простіше, спілкують-
ся із сім’єю, вивчаючи її станови-
ще, потреби. І тоді, якщо родина 
нездатна сама подолати ті трудно-
щі, що виникли, підключаються 
спеціалісти, які їй у цьому допома-
гають. Вони надають можливість 
знайти моральні та фінансові ре-
сурси, щоб подолати складнощі та 
перебудувати своє життя відповід-
но до потреби. Адже не можна 
вважати, що різні сім’ї за складних 
життєвих ситуацій стикаються з 
тими самими проблемами.

Безперечно, робота з віднов-
лення життєдіяльності сім’ї склад-
на і клопітка, потребує втручання 
соціальних працівників, педагогів, 
психологів. Проблему родини не 
можна вирішити протягом дня чи 
навіть тижня. Це робота, яка може 
тривати місяці, а то й роки.

Для випускників інтернатних за-
кладів проводимо спеціальні тре-
нінги, семінари, на яких готуємо 
дитину до того, що вона в подаль-
шому повинна вже самостійно да-
вати лад власному життю. Ми вва-
жаємо, що дуже важливо застосо-
вувати комплексний підхід до ви-
рішення проблем сім’ї, тому, неза-
лежно від проблеми (насильство, 
алко-, наркозалежність, ВІЛ/СНІД 
тощо), ми працюємо з усіма члена-
ми сім’ї. Усі ці моменти повинні 
знати і враховувати у своїй роботі 
й нові спеціалісти, котрі долучили-
ся до нашої системи.

Профілактичні заходи є тради-
ційно одним з пріоритетних напря-
мів нашої роботи. У рамках діяль-
ності ТРЦСССДМ активно здійсню-
ється освітня й профілактична ро-
бота, до якої було долучено також 
організації-партнери. Профілакти-
ка тютюнопаління, наркоманії, ток-
сикоманії, ВІЛ/СНІДу ведеться під 
час масових заходів.

Введення посад фахівців з со-
ціальної роботи має на меті охопи-
ти найуразливіші категорії грома-
дян. 

Чи справляються 
нові кадри із 

навантаженням?
Так, навантаження на цих фахів-

ців дуже суттєве. Адже відповідно 
до вимог, на одного фахівця по-
кладено роботу з населенням до 3 
тисяч осіб. Тому вони, наче соці-
альні “дільничні”: повинні володіти 
інформацією про мешканців свого 
населеного пункту, виявляти осіб, 
котрі потребують відповідної допо-
моги. 

 Досі ми працювали з дітьми, 
молоддю та сім’ями віком до 35 
років. Клієнти ж фахівців із соціаль-
ної роботи — це люди різного віку, 
з широким колом життєвих про-
блем. Найперша увага спрямована 
на роботу з сім’ями, де є діти, — 
запобігання бездоглядності, попе-
редження насильства, робота з 
сиротами та дітьми, позбавленими 
батьківського піклування. 

Не секрет, що в Україні, при жи-

вих горе-батьках, збільшується ар-
мія дітей, позбавлених батьківсько-
го піклування, “процвітають” сім’ї, 
де за дітьми ніхто не дивиться. То-
му роботи у нас не меншає. Пара-
докс у тому, що разом із розміром 
виплат при народженні дитини 
збільшилася й кількість неблагопо-
лучних сімей… На законодавчому 
рівні це належно не регламенту-
ється, а тим часом приріст насе-
лення (генофонд нації!) нерідко 
відбувається за рахунок тих, хто 
зловживає алкоголем, не бажає 
працювати тощо. А, тим часом, для 
окремих неблагополучних сімей 
народження дітей стало неофіцій-
ним бізнесом. Чи буде ця сім’я 
надалі спроможна забезпечувати 
дітей, коли закінчаться виплати? 
Над цим, на превеликий жаль, за-
мислюються далеко не усі. Склад-
но у таких сім’ях формувати нави-
чки відповідального батьківства — 
наші закони не забороняють наро-
джувати матерям, котрі позбавлені 
батьківських прав стосовно двох, 
трьох попередніх дітей (!), які утри-
муються за рахунок держави у бу-
динках дитини, школах-інтернатах. 
Батьки завжди мають право поно-
вити свої батьківські права, проте 
майже ніхто цього не робить…

Під соціальним 
супроводом

За невеликий період практичної 
роботи у Тернопільському районі 
фахівцями виявлено 103 сім’ї (321 
особа), котрі перебувають у склад-
них життєвих обставинах. 144 сім’ї 
взято під соціальний супровід — 
цим людям надаються комплексні 
соціальні послуги для подолання 
труднощів, які у них виникли. Від-
відали фахівці вже близько тисячі 
сімей, у яких проживають діти. За-
раз профільне Міністерство вивчає 
ефективність роботи фахівців по 
Україні. У Державному бюджетіУ-
країни на 2013 рік закладено фі-
нансування посад цих фахівців, 
можливе їх збільшення. По-різному 
зустрічають цих фахівців люди, 
адже доводиться працювати із різ-
ним контингентом. Трапляється, 
що не впускають до помешкання, 
хоч усі спеціалісти мають посвід-
чення за підписом директора цен-
тру, часто зустрічають нецензурни-
ми словами. Подекуди дуже склад-
но працювати з людьми, котрі не 
бажають працевлаштовуватися, 
ведуть нездоровий спосіб життя, 
вчинили злочини. Бо лише у тому 
випадку, коли людина йде назу-
стріч і хоче отримати допомогу, 
можна сподіватися на результати, 
а примусити ми нікого не маємо 
права. На жаль, наші закони у ба-
гатьох випадках не зобов’язують 
відповідати за невиконання тих чи 
інших обов’язків, як це заведено за 
кордоном.

Вважаємо, що нова когорта со-
ціальних працівників посяде гідне 
місце серед соціальних працівників 
мережі ЦСССДМ, які невпинно та 
плідно працюють на ниві надання 
соціальної допомоги дітям, сім’ям 
та молоді на благо територіальної 
громади району.

Соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю  
в рамках модернізації роботи соціальних служб

Знайомтесь:  
ваш дільничний інспектор  

ВАСИЛИК  
Володимир  Богданович
Дільничний інспектор міліції сектору діль-

ничних інспекторів міліції Тернопільського РВ 
УМВС,  лейтенант міліції, обслуговує адміні-
стративну дільницю, до якої входять села 
Мишковичі та Велика Лука.

Контактні телефони: 43-61-17, (096) 6517489.
Прийом громадян:  
перший, третій вівторок місяця — приміщення Великолуцької  

сільської ради —з 09.00 по 11.00; другий, четвертий  четвер мі-
сяця — приміщення  Великолуцької сільської ради — з 18.00 по 
21.00; перший, третій четвер місяця — приміщення Мишковиць-
кої сільської ради — з 18.00 по 21.00; другий, четвертий вівторок 
місяця — приміщення Мишковицької сільської ради — з 09.00 по 
11.00.

Індекси 
споживчих  

цін у березні 
2013 року

За даними Державної служ-
би статистики України, величи-
на індексу споживчих цін у бе-
резні 2013 року становила 
100,0%, з початку року – 
100,1%. 

Індекс споживчих цін у Тер-
нопільській області в березні 
2013 року  становив 100,2%, з 
початку року – 99,8% . 

Головне управління 
статистики у Тернопільській 

області.

Нові соціальні ініціативи 
Президента України

Гаряча тема ●

Ірина ЮРКО.

7 квітня, на Благовіщення, 
Президент України Віктор 
Янукович підписав указ 
про помилування шести 
засуджених, у тому числі 
екс-міністра внутрішніх 
справ України Юрія Луцен-
ка та колишнього міністра 
охорони навколишнього 
природного середовища 
України Георгія Філіпчука. 
Відповідні пропозиції главі 
держави внесла Комісія 
при Президентові України 
у питаннях помилування, 
пов ідомляє  сайт  
Президента.

Згідно з указом, Юрія Луценка 
звільнено від подальшого відбу-
вання основного покарання, а 
Георгія Філіпчука — від основно-
го та додаткових покарань. Указ 
набрав чинності з дня його під-
писання. Як повідомляє “Україн-
ська правда”, з проханням про 
помилування Юрія Луценка до 
Президента України звернулася 
уповноважений Верховної Ради з 
прав людини Валерія Лутковська. 
Також щодо помилування колиш-
нього міністра внутрішніх справ 
до Віктора Януковича звернулися 
представники Наглядової місії 
Європейського парламенту Пет 
Кокс та Александр Кваснєвський. 
До Президента також надійшло 
звернення Філіпчука з проханням 
про його помилування. 

Під час програми “Сьогодні 
про головне” на каналі ТВі Юрій 
Луценко зазначив, що однією з 
причин його звільнення була уго-
да про асоціацію із Євросоюзом. 

Я був налаштований чекати 
до кінця року, до можливості 

умовно дострокового звільнен-
ня після відбуття ¾ терміну 
ув’язнення. Тим не менше, я ро-
зумів, що певний шанс на звіль-
нення існує, — сказав Юрій Лу-
ценко. — Втім, розглядаю рі-
шення суду щодо мого звіль-
нення не як допомогу мені. Від-
повідний крок дозволить Україні 
зберегти обличчя при підписан-
ні угоди про асоціацію з ЄС. Як 
політик і як громадянин вважаю, 
нема нічого важливішого для 
України, ніж ця річ. Якщо підпи-
сання угоди про асоціацію від-
будеться — Україна буде юри-
дично захищеною, — наголосив 
Юрій Луценко.

Нагадаємо, верховний пред-
ставник Євросоюзу із питань зо-
внішньої політики та політики 
безпеки, віце-президент Євро-
пейської комісії Кетрін Ештон і 
європейський комісар з питань 
розширення та європейської по-
літики сусідства Штефана Фюле 
заявили, що ЄС схвалює помилу-
вання і звільнення екс-міністра 
внутрішніх справ Юрія Луценка 
та екс-міністра охорони навко-
лишнього середовища Георгія 
Філіпчука й очікує від Києва не-
відкладного вирішення інших ви-
падків вибіркового правосуддя. 
Президент Литовської Республі-
ки Далі Грібаускайте та Прези-
дент Польщі Броніслав Коморов-
ський повідомили, що помилу-
вання Луценка наближає Україну 
до асоціації з ЄС. На думку екс-
голови моніторингового комітету 
ПАРЄ Ганне Северінсен, помилу-
вання Юрія Луценка є кроком Ві-
ктора Януковича до підписання 
угоди про асоціацію, але жодним 
чином не свідчить про зміну суті 
авторитарного режиму,пише 
Zaxid.net.

Юрій Луценко —  
на волі

Колектив працівників НВК “Домаморицька ЗОШ І-ІІ ступенів-ДНЗ” 
висловлює глибоке співчуття вчителю початкових класів  Ткач Наталії 
Богданівні та її сім’ї з приводу важкої втрати — смерті батька.

Колектив редакції газети “Подільське слово” висловлює глибоке 
співчуття колишньому головному редактору “Подільського слова” 
Галині Василівні Мацейків з приводу тяжкої втрати — смерті  
матері Анни Антонівни Крамарської. Розділяємо біль втрати 
з усіма рідними і близькими.

Відійшов у вічність 
Ігор Ярославович 
ОРОнОВСьКий

На 64-му році життя 2 квітня перестало 
битися серце чудової людини і щирого 
українського патріота Ігоря Ярославовича 
Ороновського.

Працюючи до останніх днів на посаді 
першого заступника начальника Служби 
автомобільних доріг у Тернопільській  
області, він усе своє свідоме життя при-
святив розвитку служби, будівництву та 
ремонту транспортних магістралей.  Ігор 
Ороновський  сприяв у вирішенні питань дорожнього будівництва 
у Тернопільському районі. Смерть Ігоря Ярославовича стала не-
поправною втратою для всіх, хто знав і щиро поважав його за 
людяність, доброту і порядність.

Ігор Ороновський був заслуженим будівельником України, по-
чесним дорожником. Життєвий шлях І. Я. Ороновського — зразок 
людської гідності, добропорядності, уміння толерантно працюва-
ти з людьми.  

Ігоря Ороновського любили й поважали за чуйне ставлення до 
людей, велику душевну щедрість, мудрість і оптимізм. У ці скор-
ботні дні висловлюємо щире, глибоке співчуття рідним і близьким 
покійного. 

Хай земля буде пухом, а пам’ять — світла і вічна.  
Тернопільська районна рада,  

Тернопільська райдержадміністрація,  
відділ культури Тернопільської райдержадміністрації,  

редакція газети “Подільське слово”.

Грабовецька сільська рада оголошує конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єкта управління Грабовецької сільської ради. 

Назва об’єкта оцінки: сільські вулиці с. Грабовець,  вул. Шевчен-
ка, вул. Підлісна, вул. Молодіжна, вул. Л. Українки, вул. Провулок 
Бічний, вул. Дружби, вул. Садова, вул. Долинна, вул. Островецька, 
вул. Багата. та с. Білоскірка вул. Яремчука, вул. Шевченка, вул. Під-
лісна, вул. Польова, вул. Долинна, вул. Глибока.

Конкурсна документація приймається впродовж 15 календарних 
днів після опублікування оголошення за адресою: Грабовецька сіль-
ська рада, с. Грабовець, вул. Багата, 1, Тернопільський район, Тер-
нопільська область. Телефон для довідок 29-44-21.
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Право ●

Шкільний меридіан ●

Консультації ●

Лілія МАКУХ, 
провідний спеціаліст відділу  

персоніфікованого обліку 
пільгових категорій населення 

управління соціального 
захисту населення 

Тернопільської РДА.     

Відповідно до розпорядження 
голови обласної державної адмі-
ністрації від 25.03.2013р. № 107-
од „Про затвердження натураль-
них норм забезпечення населен-
ня твердим паливом і скрапле-
ним газом, відповідно до яких 
населенню надаються пільги і 
житлові субсидії готівкою для 
відшкодування витрат на їх при-
дбання”, затверджено натуральні 
норми забезпечення населення 
твердим паливом і скрапленим 
газом, відповідно до яких насе-
ленню надаються пільги готівкою 
для відшкодування витрат на їх 
придбання за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим 
бюджетам у межах мінімальних 
норм та граничних показників їх 
вартості, визначених постановою 

Кабінету Міністрів України від 23 
квітня 2012 р. № 356 „ Про вста-
новлення мінімальних норм за-
безпечення населення твердим 
паливом і скрапленим газом та 
граничних показників їх вартості 
для надання пільг  і житлових 
субсидій за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим 
бюджетам”: одна тонна твердого 
палива – 995,60 гривень та один 
балон скрапленого газу – 127,73 
гривень на домогосподарство на 
рік.

Для  призначення пільг з при-
дбання твердого палива і скра-
пленого газу жителям району 
необхідно звернутись до управ-
ління соціального захисту насе-
лення РДА, або до сільських, се-
лищних рад за зареєстрованим 
місцем проживання з відповід-
ною  заявою, до якої надати до-
відку про наявність у житловому 
приміщенні пічного опалення та/
або кухонного вогнища на твер-
дому паливі  та довідку про склад 
сім’ї. Довідки за тел. 53 25 01,  
53 25 90.

Пільги на придбання твердого 
палива та скрапленого  

газу у 2013 році

Михайло НАЦЮК, 
начальник Тернопільського 

районного управління юстиції.

Кабінет міністрів України по-
становою від 11 лютого 2013 р. 
№ 111 затвердив зміни до Пра-
вил дорожнього руху, які набе-
руть чинності  15 квітня 2013. Із 
прийняттям змін, передбачено як 
введення нових термінів, так і 
внесення коректив в уже існуючу 
термінологію, а саме:

“залишення місця дорожньо-
транспортної пригоди”: вважа-
ються  дії учасника дорожньо-
транспортної пригоди, спрямо-
вані на приховання факту такої 
пригоди, або обставин її скоєн-
ня, які спричинили необхідність 
проведення працівниками міліції 
заходів щодо встановлення (роз-
шуку) цього учасника та (або) 
розшуку транспортного засобу;

“острівець безпеки” — техніч-
ний засіб регулювання дорож-
нього руху на наземних пішохід-
них переходах, конструктивно 
виділений над проїзною части-
ною дороги та призначений як 
захисний елемент для зупинки 
пішоходів під час переходу про-
їзної частини дороги. До острів-
ця безпеки належить частина 
розділювальної смуги, через яку 
пролягає пішохідний перехід;

“удосконалене покриття” — 
цементобетонне, асфальтобе-
тонне, залізобетонне або армо-
ване бетонне збірне покриття, 
бруківки, вимощені брущаткою і 
мозаїкою, збірне покриття з 
дрібно розмірних бетонних 
плит, із щебеню і гравію, обро-
блених органічними і в’язкими 
матеріалами;

 “газон” — ділянка однорідної 
території із дерновим покривом, 
який штучно створюється шля-
хом посіву і вирощування дерно-
утворювальних трав (переважно 
багаторічних злаків) або одерну-
вання.  Відповідно до пункту 
15.10 Правил водіям заборонено 
здійснювати зупинку та стоянку 
на газонах; 

 “денні ходові вогні” – зовнішні 
світлові прилади білого кольору, 
передбачені конструкцією тран-
спортного засобу і призначені 
для поліпшення видимості тран-
спортного засобу під час його 
руху в світлий час доби.

Введення терміну “денні ходо-
ві вогні” пов’язане із обов’язковим 
їх включенням на всіх механічних 
засобах поза населеними пунк-
тами у період  з  1 жовтня по 1 
травня, а в разі відсутності їх в 
конструкції транспортного засо-
бу – ближнього світла фар.

Відповідно до пункту 8.2, до-
рожні знаки матимуть перевагу 

перед дорожньою розміткою і 
можуть бути постійними, тимча-
совими та із змінною інформаці-
єю. Тимчасові дорожні знаки 
розміщуються на переносних 
пристроях, дорожньому облад-
нанні або закріплюються на щиті 
з фоном жовтого кольору і мають 
перевагу перед постійними до-
рожніми знаками. 

Указом Президента України 
№128/2013 щодо впровадження 
Програми економічних реформ 
на 2010-2014 роки передбача-
ється збільшення штрафів за 
порушення правил користуван-
ня ременями безпеки водіями 
та пасажирами, тонування вікон 
автомобілів понад встановлену 
норму, встановлення та/або ви-
користання в зовнішніх освітлю-
вальних приладах елементів 
освітлення (лампи, світодіодні 
вогні тощо), які не відповідають 
чинним стандартам; запрова-
дження відповідальності за 
встановлення на проїзній части-
ні автомобільних доріг предме-
тів, що перешкоджають проїзду 
чи паркуванню (крім випадків 
проведення ремонтних робіт та 
обмеження в’їзду в пішохідну 
зону).

Крім цього,  у «Національно-
му плані дій на 2013 рік» пропо-
нується внести зміни, які перед-
бачать неможливість притягнен-
ня до адміністративної відпові-
дальності за порушення правил 
дорожнього руху в разі, якщо 
дорожня розмітка та/чи дорожні 
знаки не відповідають чинним 
стандартам або є невидимими 
для учасників руху; обов’язкового 
встановлення на автомобільних 
дорогах із більш ніж однією по-
лосою руху дорожніх знаків для 
кожної полоси руху; запрова-
дження європейських стандар-
тів дорожніх знаків, дорожньої 
розмітки, освітлення пішохідних 
переходів на острівцях безпеки 
та пішохідних переходів.

План дій передбачає також  
запровадження фотофіксування 
порушень ПДР в режимі «без 
втручання уповноваженої осо-
би», через автоматичну обробку 
інформації про порушення пра-
вил дорожнього руху. Постано-
ва про адміністративне пору-
шення має вручатись особисто 
власнику транспортного засобу, 
термін на судове оскарження 
такої постанови – 30 днів з дня 
її вручення. Власник авто може 
бути звільнений від відповідаль-
ності, коли наведено достовірну 
інформацію про особу, яка вчи-
нила правопорушення на його 
транспортному засобі, та коли 
ця особа буде притягнута до 
відповідальності.

Зміни до правил 
дорожнього руху

Анастасія ЛІСОВСЬКА, 
 учениця 9-А класу НВК 

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

позаштатний кореспондент 
газети “Подільське слово”. 

Благословенна та ясна 
година,

Коли Буквар бере до 
рук дитина.

Яка ж оце відповідальна 
мить!

Нехай Господь дитя 
благословить.

4 квітня у приміщенні актового 
залу школи-гімназії відбулося 
«Свято прощання з Букварем» для 
учнів 1-А класу, яке підготувала 
їхня перша вчителька Ольга Васи-
лівна Дутчак.  Саме з Букваря по-
чинається цікавий шлях у світ 
знань. Ця перша книжка ввела 
першокласників у таємничий світ 
літер, навчила читати, познайоми-
ла з новими словами. Буквар став 
для учнів справжнім другом!

Прощання – це завжди сумно, 
бо залишається щось знайоме, а 
попереду чекає  невідоме, нове. 
Буквар допоміг відкрити першо-
класникам двері у чудову країну 

знань, за що учні йому подякували 
на святі.

Бажаємо першокласникам успі-
хів у навчанні, адже на них чекає 

попереду багато цікавого і незві-
даного! 

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

Цікаве й незвідане

Першокласники Олександра Ваврик, Віталій Баула, Софія 
Кувей під час урочистого заходу «Прощання з Буквариком!».

Служба 101 ●

Фото Ірини  ЮРКО.

Зима цьогоріч виявилася за-
тяжною, погодні умови і досі за-
лишаються складними. 12 бе-
резня редакція газети “Поділь-
ське слово” звернулася у служ-
бу цивільного захисту в Терно-
пільському районі з проханням 
допомогти звільнити від небез-

печного накопичення снігу та 
льодяних бурульок дах примі-
щення редакції в м. Тернополі 
на вул. Бродівська, 17. На ви-
клик рятувальники зреагували 
оперативно і протягом 30 хви-
лин утилізували крижану завісу 
відповідно до вимог техніки 
безпеки. За роботою фахівців з 
порятунку пильно стежив на-

чальник служби цивільного за-
хисту у Тернопільському районі 
Юрій Ткачик. “Цієї зими були 
дуже поширені і дуже небезпеч-
ні крижані брили на дахах, – ка-
жуть рятувальники, – часом їх 
вага досягала тонни. У таких 
випадках будинки, на яких вони 
утворюються, повинні бути ого-
родженими”.

Працівники служби цивільного захисту у Тернопільському районі (зліва направо): молодший 
сержант  служби цивільного захисту  Валерій Мацьковський, молодший сержант  

служби цивільного захисту  Ігор Сафанюк, старший прапорщик служби цивільного захисту  
Володимир Свистун, сержант служби цивільного захисту Степан Швед, 

 капітан служби цивільного захисту Володимир Біловус.

Вітаємо! ●

Педагог і чний 
колектив НВК 
“ Г р а б о в е ц ь к а 
ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ” 
щиро вітає з днем 
народження вчи-
теля початкових 
класів Любов  
Василівну СКОЧЕЛЯС.

Бажаємо миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі,

Творчого вогнику, віри й наснаги,

Щедрості серця, людської поваги.

На довгих стежках життєвої ниви 

Будьте завжди здорові й щасливі.

Педагогічний колектив НВК 
“Грабовецька ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ”  
сердечно вітає з днем народжен-
ня вчителя початкових класів Іри-
ну  Мирославівну  ДЕРЕВ’ЯНУ 
та технічного працівника Любов 
Ярославівну МРИЧКО.

Нехай квітує білий цвіт,

Життям стають найкращі мрії,

І доля посила багато літ

Здоров’я, щастя, радості й надії.

Колектив територіального 
центру соціального обслугову-
вання (надання соціальних по-
слуг) щиро вітає з днем наро-
дження  соціальних робітників: 
Любов  Анатоліївну НІСЕВИЧ з 
с. Домаморич, Галину Омеля-
нівну ІЛИК з с. Малий Ходачків.

Хай доля подарує зорепад

Здоров’я, щастя, успіхів, надії,

Життя хай квітне, 

як вишневий сад,

Здійсняться задуми і заповітні мрії!

Щиро і сердечно вітаємо  
з 50-річчям Ярослава Михай-
ловича ДЕЙНЕКУ з с. Ігровиця.

У цей святковий світлий день,

Коли настав Ваш ювілей,

Ми щиро Вас усі вітаємо,

Добра і радості бажаємо.

З повагою — сестра Марія, 
брат Олег з сім’єю  

з м. Тернопіль.

Щиро вітаємо з 17-річчям Ірину 
Юріївну БОДНАРЧУК з  
с. Застав’я. 

Ми золото сонця даруєм Тобі, 

І легкість хмарин, що летять угорі, 

І квітів тендітних п’янкий аромат, 

І слів найгарніших дзвінкий водоспад.

В житті хай завжди буде свято,

Поруч всюди — друзі й доброта.

Успіхів у всьому, радості багато

На кожну мить, на многії літа!

З повагою — Оля та 
Володимир Дорош з Застав’я 

Тернопільського району.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження головного бухгалтера ПП 
“Агрофірми “Медобори” Любо-
миру Андріївну КЛИМОВИЧ.

Здоров’я, щастя зичим не на рік,

На все життя бажаєм його щиро.

Щоб радісним і довгим був Ваш вік

З добром, любов’ю, спокоєм і миром.

З повагою — колектив ПП 
“Агрофірма “Медобори”.



П’ятниця, 12 квітня 2013 року5 Програма телепередач
понеділок, 15 квітняУт-1

06.00 “Доброго ранку, Україно!”
06.01 Православний календар.
06.05 Х/ф “Управа”.
06.30 Пiдсумки.
07.00, 08.00 Новини.
07.30 Гiсть студiї.
07.45 Кiножурнал “Хочу все знати”.
08.15 Д/ф “А. Пугачова. 
         Знайти мене”.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.40 Без цензури.
10.05, 20.55 Офiцiйна хронiка.
10.15 Т/с “Маруся. Повернення”.
12.35, 15.00, 18.20 Новини.
12.55, 19.05, 21.25 Дiловий свiт.
13.00 Право на захист.
13.20 Темний силует.
13.30, 19.45 “Про життя” з 
        А. Пальчевським.
14.40 Вiкно до Америки.
15.15 Euronews.
15.30 Дiловий свiт. Агросектор.
15.35 Життя на рiвних.
15.50 Т/с “Iз життя капiтана 
            Черняєва”.
18.45 Свiт спорту.
18.55 Агро-News.
19.25 Сiльрада.
21.00 Пiдсумки дня.
21.35 “Вiра. Надiя. Любов”.
22.30 Книга.ua.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
23.00, 01.00 Пiдсумки.
23.15, 01.10 Спорт.
23.25 Кiно в деталях.
00.25 Пiдсумки. Бiзнес.
00.40 Вiд першої особи.

канал “1+1”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 “ТСН”.
06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 
         09.10 “Снiданок з 1+1”.
07.25 М/ф “Бернард”.
10.00 Т/с “Величне столiття. 
         Роксолана 2”.
11.40 Х/ф “Тiльки ти”.
13.40 “Не бреши менi 2”.
14.40 “Сiмейнi мелодрами 3”.
15.40 “Секретнi матерiали 
   шоу-бiзнесу”. “Чого бояться зiрки”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Величне столiття. 
        Роксолана 2”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Веронiка 2: Втiкачка”.
22.20 “Грошi”.

23.30 “ТСН”.
23.50 “ТСН. Особливе”.
00.15 “Секретнi матерiали 
  шоу-бiзнесу”. “Чого бояться зiрки”.
01.15 “Грошi”.

Iнтер
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 
      Новини.
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
         “Ранок з Iнтером”.
09.10 Т/с “Фродя”.
12.00 Новини.
12.25 Т/с “Фродя”.
13.25 “Слiдство вели...” 
14.20 “Судовi справи”.
15.15 “Сiмейний суд”.
16.10 “Чекай на мене”.
17.55 Т/с “Жiночий лiкар”.
18.00 Новини.
19.05 Т/с “Жiночий лiкар”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Повороти долi”.
22.25 Т/с “Голубка”.
00.20 Т/с “Перевiзник”. (2).

ICTV
06.25 Дiловi факти.
06.35 Т/с “Таксi”.
06.55 Т/с “Леся+Рома”.
07.50 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.10 Х/ф “Вихiд Дракона”.
12.10 Анекдоти по-українськи.
12.25 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
13.40 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.40 Т/с “Морськi дияволи 6. Долi”.
16.30 Х/ф “Бригада. Спадкоємець”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Надзвичайнi новини.
20.05 Т/с “Морськi дияволи 6. Долi”.
21.55 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
23.05 Свобода слова.
00.50 Надзвичайнi новини.

СтБ
06.00 “Чужi помилки. 
          Дiвчина без минулого”.
06.45 “Усе буде добре!”
08.45 “Неймовiрна правда 
         про зiрок”.
10.05 “Зоряне життя. 

        У шлюбi iз звiром”.
11.05 “Зоряне життя. 
         Багатодiтнi сiм ї̀”.
12.05 “Один за всiх”.
14.00 “Зваженi i щасливi”.
16.00 “Усе буде добре!”
18.00 “Вiкна-новини”.
18.20 “Неймовiрна правда 
      про зiрок”.
20.00 “Слiдство ведуть
         екстрасенси”.
21.00 Т/с “Наречений”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Детектор брехнi 3”.
23.35 “Битва екстрасенсiв”.
00.30 Т/с “Доктор Хаус”.

новий канал
06.00 Очевидець. Найбiльш 
           шокуюче.
06.40 Пiдйом.
09.00 Х/ф “Брюс Всемогутнiй”.
11.00 Т/с “Воронiни”.
13.30 М/с “Качинi iсторiї”.
14.45 Т/с “Друзi”.
15.50 Т/с “Кадетство”.
16.50 Т/с “Щасливi разом”.
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.15 Пiраньї.
20.00 Т/с “Воронiни”.
21.00 Ревiзор 2.
23.00 Т/с “Свiтлофор”.
00.00 Репортер.
00.20 Т/с “Щоденники вампiра 3”. 

тРк «Україна»
06.10 Т/с “Дорожнiй патруль-5”.
07.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.20 Ранок з Україною.
09.20, 14.00, 17.20 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Своя правда”.
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Нерiвний шлюб”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Операцiя “Ляльковод”.
21.45 Х/ф “Зелена миля”. (2).
01.15 Х/ф “Лiсовик”. (2).

к1
07.00 М/ф.
08.15 Х/ф “Тяжiння”.
10.00 Х/ф “Джейн Остiн”.

12.15 “Пороблено в Українi”.
13.45, 19.00 “Таємний кухар”.
14.40, 18.00 “Звана вечеря”.
15.40 “КВН”.
20.00 “Лямур Тужур”.
21.00 “Розсмiши комiка”.
21.50 Х/ф “Залiзна людина-2”. (2).
00.00 Х/ф “Пiкап. 
         Зйом без правил”. (2).

нтн
05.50 Х/ф “Джокер”.
08.10 “Агенти впливу”.
09.00 Х/ф “Марiя з Назарета”.
11.00 Т/с “Зворотнiй вiдлiк”.
14.35 Т/с “Даїшники”.
18.30 “Лохотрон”.
19.00, 23.30 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Вулицi 
          розбитих лiхтарiв-9”.
21.30 Т/с “Кримiналiсти: 
        мислити як злочинець”. (2).
22.30 Т/с “CSI: Маямi-9”. (2).
00.00 Х/ф “Замiна-2: останнiй 
               урок”. (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 “Помста”.
12.55 Лялечка.
13.55 Т/с “Моя прекрасна няня”.
15.00 Одна за всiх.
16.05 Т/с “Студенти”.
17.20 Досвiдос.
18.20, 21.00 Вiталька.
19.10 БарДак-3.
19.35 Богиня шопiнгу.
20.10 Т/с “Любить не любить”.
22.20 УТЕТа в Інтернетi.
23.00 Дурнєв+1.
23.25 МосГорСмєх.
00.00 Т/с “Притулок”. 

перший канал 
(Україна)

08.00, 11.00, 14.00 Новини.
08.15 Телеканал “Доброго ранку!”

08.30 “Контрольна закупiвля”.
09.00 “Жити здорово!”
10.00 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
11.55 “Доброго здоров’ячка!” 
         з Г. Малаховим.
13.00 Iншi новини.
13.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
14.20 Т/с “Торговий центр”.
15.10 “Поки ще не пiзно”.
16.00 “Я подаю на розлучення”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.40 “Давай одружимося!”
18.50 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Пiд прикриттям”.
22.35 “Вечiрнiй Ургант”.
23.05 “Свобода i справедливiсть”
        з А. Макаровим.
00.05 Нiчнi новини.

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.
18.30, 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
07.40 Х/ф “Життя i незвичайнi
         пригоди Робiнзона Крузо”.
09.15 Х/ф “Два капiтани”.
10.55, 18.10 Т/с “Я лечу”.
12.45 Т/с “Баязет”.
13.40, 20.00 Т/с “Червона площа”.
14.35 Х/ф “Як Вас тепер називати?”
16.25 Х/ф “Повернення немає”.
21.50 Х/ф “Розiрване коло”.
23.25 Х/ф “Сицилiйський захист”.

Ут-1
06.00 “Доброго ранку, Україно!”
06.01 Православний календар.
06.05 Х/ф “Управа”.
06.30 Пiдсумки.
07.00, 08.00 Новини.
07.30 Гiсть студiї.
07.45 Кiножурнал “Хочу все знати”.
08.15 Д/ф “М. Козаков. Не дай менi,
        Боже, лишитися розуму”.
09.05, 21.00 Пiдсумки дня.
09.30 Шеф-кухар країни.
10.20 Т/с “Маруся. Повернення”.
12.35, 15.00, 18.20 Новини.
13.00, 18.55, 21.10 Дiловий свiт.
13.10 Крок до зiрок.
13.55, 19.40 “Про життя” 
         з А. Пальчевським.
15.15 Euronews.
15.40 Дiловий свiт. Агросектор.
15.55 Т/с “Iз життя капiтана 
         Черняєва”.
18.45 Свiт спорту.
19.10 Про головне.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.15 “Адреналiн”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00, 01.00 Пiдсумки.
23.15, 01.10 Спорт.
23.25 Х/ф “Карусель”.
00.25 Пiдсумки. Бiзнес.
00.40 Вiд першої особи.

канал “1+1”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 “ТСН”.
06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 
        09.10 “Снiданок з 1+1”.
07.25 М/ф “Бернард”.
10.00 Т/с “Величне столiття. 
         Роксолана 2”.
11.45 Т/с “Веронiка 2: Втiкачка”.
13.40 “Не бреши менi 2”.
14.45 “Сiмейнi мелодрами 3”.
15.45 “Секретнi матерiали 
      шоу-бiзнесу”. “Всi жiнки Стаса
        Михайлова”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Величне столiття. 
         Роксолана 2”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Веронiка 2: Втiкачка”.
22.20 “Мiняю жiнку 7”.
23.50 “ТСН”.
00.05 “ТСН. Особливе”.
00.30 “Секретнi матерiали 
      шоу-бiзнесу”. “Всi жiнки
       Стаса Михайлова”.

Iнтер
06.00 Т/с “Повороти долi”.
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 
          Новини.
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 “Ранок 
          з Iнтером”.
09.10 Т/с “Петрiвка, 38. 
        Команда Петровського”.
11.20 Д/с “Слiдство вели...” 
12.00 Новини.
12.45 Д/с “Слiдство вели...” 
13.40 “Судовi справи”.
15.05 “Сiмейний суд”.
16.00 Т/с “Анна”.
17.55 Т/с “Жiночий лiкар”.
18.00 Новини.
19.05 Т/с “Жiночий лiкар”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Повороти долi”.
22.25 Т/с “Голубка”.
00.20 Т/с “Перевiзник”. (2).

ICTV
06.35 Дiловi факти.
06.45 Т/с “Таксi”.
07.10 Т/с “Леся+Рома”.
07.50 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.10 Т/с “Убивча сила”.
12.20 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
13.40 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.50 Т/с “Морськi дияволи 6. Долi”.
16.40 Т/с “Убивча сила”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Надзвичайнi новини.
20.05 Т/с “Морськi дияволи 6. Долi”.
21.55 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
23.00 Х/ф “Солдат”. (2).
00.50 Провокатор.

СтБ
05.55 “Чужi помилки. 
         Чотири грiхи Семенова”.
06.40 “Усе буде добре!”
08.40 “Неймовiрна правда 
        про зiрок”.
10.00 “Зоряне життя. 
          Недолюбiмиє дiти”.
11.00 “Гордiсть Країни”.
13.15 “Зваженi i щасливi”.
16.00 “Усе буде добре!”

18.00 “Вiкна-новини”.
18.20 “Неймовiрна правда 
        про зiрок”.
20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
21.00 Т/с “Наречений”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
00.15 Т/с “Доктор Хаус”.
01.10 Х/ф “Скринька Марiї Медiчi”.

новий канал
06.00 Очевидець. Найбiльш 
         шокуюче.
06.40 Пiдйом.
09.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.05 Т/с “Воронiни”.
13.30 М/с “Качинi iсторiї”.
14.45 Т/с “Друзi”.
15.50 Т/с “Кадетство”.
16.50 Т/с “Щасливi разом”.
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.15 Пiраньї.
20.00 Т/с “Воронiни”.
21.00 Т/с “Кухня 2”.
22.05 Т/с “Свiтлофор”.
00.15 Репортер.
00.40 Т/с “Щоденники 
        вампiра 3”. (2).

тРк «Україна»
06.10 Т/с “Дорожнiй патруль-5”.
07.00, 17.00, 19.00, 4.00 Подiї.
07.20 Ранок з Україною.
09.20, 13.50, 17.20, 21.45
        Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Вендета по-росiйськи”.
11.50 Х/ф “Повiр, усе буде добре”.
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Нерiвний шлюб”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Операцiя “Ляльковод”.
23.15 Т/с “Куля-дура-3: 
      агент для спадкоємицi”. (2).

к1
07.00 М/ф.
09.30, 21.50 “Три сестри”.
10.30, 23.45 Х/ф “Любовний 
       менеджмент”.
12.20, 21.00 “Розсмiши комiка”.
13.15, 17.00 “Дiм, на 
           заздрiсть усiм”.

14.10, 19.00 “Таємний кухар”.
15.10, 18.00 “Звана вечеря”.
16.10 “Орел i решка”.
20.00 “Велика рiзниця”.
01.20 “Нiчне життя”.

нтн
05.20 Х/ф “Третiй тайм”.
06.40 Т/с “Серця трьох”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 Д/с “Хвороби-вбивцi”.
10.30 Т/с “Висяки”.
12.35 Т/с “Бандитський 
          Петербург-10”.
14.30, 19.30 Т/с “Вулицi 
          розбитих лiхтарiв-9”.
16.45, 19.00, 23.30 “Свiдок”.
17.00 Т/с “Ера стрiльця”.
21.30 Т/с “Кримiналiсти:
           мислити як злочинець”. (2).
22.30 Т/с “CSI: Маямi-9”. (2).
00.00 Х/ф “Тиранозавр ацтекiв”. (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 “Помста”.
12.55 Лялечка.
13.55 Т/с “Моя прекрасна няня”.
15.00 Одна за всiх.
16.05 Т/с “Студенти”.
17.20 Досвiдос.
18.20, 21.00 Вiталька.
19.10 БарДак-3.
19.35 Богиня шопiнгу.
20.10 Т/с “Любить не любить”.
22.20 УТЕТа в Iнтернетi.
23.00 Надто грубо для Ю-туб’а.

перший канал 
(Україна)

08.00, 11.00, 14.00 Новини.
08.15 Телеканал “Доброго ранку!”
08.30 “Контрольна закупiвля”.
09.00 “Жити здорово!”
10.00 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”

11.55 “Доброго здоров’ячка!” 
          з Г. Малаховим.
13.00 Iншi новини.
13.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
14.20 Т/с “Торговий центр”.
15.10 “Поки ще не пiзно”.
16.00 “Я подаю на розлучення”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.40 “Давай одружимося!”
18.50 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Пiд прикриттям”.
22.35 “Вечiрнiй Ургант”.
23.05 “Лiллехаммер”.
00.00 Нiчнi новини.

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
07.50 Х/ф “Два капiтани”.
09.30 Х/ф “Зеленi ланцюжки”.
11.15, 18.10 Т/с “Я лечу”.
13.05, 20.00 Т/с “Червона площа”.
14.55 Х/ф “Людина з
            бульвару Капуцинiв”.
16.40 Х/ф “Аплодисменти, 
        аплодисменти...”
21.50 Х/ф “Невiдомi сторiнки 
         з життя розвiдника”.
23.30 Х/ф “Майор Вихор”.

вівтоРок, 16 квітня
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Ут-1
06.00 “Доброго ранку, Україно!”
06.01 Православний календар.
06.05 Х/ф “Управа”.
06.30 Пiдсумки.
07.00, 08.00 Новини.
07.30 Гiсть студiї.
07.45 Кiножурнал “Хочу все знати”.
08.15 Д/ф “М. Олялiн. 
         Поранене серце”.
09.05, 21.00 Пiдсумки дня.
09.15, 20.55 Офiцiйна хронiка.
09.30 Уряд на зв`язку
         з громадянами.
10.15 Т/с “Маруся. Повернення”.
12.35, 18.20 Новини.
13.00, 18.40, 21.20 Дiловий свiт.
13.10 Українська пiсня.
13.55, 19.40 “Про життя” 
          з А. Пальчевським.
15.00 Парламентськi слухання 
  у Верховнiй Радi України: 
  “Про стан, заходи та перспективи
  подолання наслiдкiв 
     чорнобильської катастрофи”.
18.00 Про головне.
18.55 Театральнi сезони.
20.50 Мегалот.
21.30 “Надвечiр`я”.
22.25 Свiтло.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00, 01.00 Пiдсумки.
23.15, 01.10 Спорт.
23.25 Х/ф “Карусель”.
00.25 Пiдсумки. Бiзнес.
00.40 Вiд першої особи.

канал “1+1”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 “ТСН”.
06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 
       09.10 “Снiданок з 1+1”.
07.25 М/ф “Бернард”.
10.00 Т/с “Величне столiття.
          Роксолана 2”.
11.45 Т/с “Веронiка 2: Втiкачка”.
13.40 “Не бреши менi 2”.
14.45 “Сiмейнi мелодрами 3”.
15.45 “Секретнi матерiали 
        шоу-бiзнесу”. “Остання 
       осiнь Мiхея”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Величне столiття. 
            Роксолана 2”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Веронiка 2: Втiкачка”.
23.25 “ТСН”.

23.45 “ТСН. Особливе”.
00.10 “Секретнi матерiали 
шоу-бiзнесу”. “Остання осiнь Мiхея”.
01.10 Х/ф “Оркi”.

Iнтер
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 
        Новини.
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 “Ранок
          з Iнтером”.
09.10 Т/с “Петрiвка, 38.
          Команда Петровського”. 
11.20 Д/с “Слiдство вели...” 
12.00 Новини.
12.45 Д/с “Слiдство вели...” 
13.40 “Судовi справи”.
15.00 “Сiмейний суд”.
16.00 Т/с “Анна”.
17.55 Т/с “Жiночий лiкар”.
18.00 Новини.
19.05 Т/с “Жiночий лiкар”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Повороти долi”.
22.20 Т/с “Голубка”.
00.20 Т/с “Перевiзник”. (2).

ICTV
06.30 Дiловi факти.
06.40 Т/с “Таксi”.
07.05 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Нетаємнi файли.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.10 Т/с “Убивча сила”.
12.20 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
13.30 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
14.40 Т/с “Морськi дияволи 6.
           Долi”.
16.30 Т/с “Убивча сила”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Надзвичайнi новини.
20.05 Т/с “Морськi дияволи 6.
        Долi”.
21.55 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
23.00 Х/ф “Сфера”. (2).

стБ
06.10 “Чужi помилки. 
            Олеся в країнi жахiв”.
06.50 “Усе буде добре!”
08.50 “Неймовiрна правда 
          про зiрок”.
10.15 “Зоряне життя.
      Особливо небезпечнi кумири”.

11.10 “Зоряне життя. 
          Тiло на показ”.
12.05 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
14.00 “Зваженi i щасливi”.
16.00 “Усе буде добре!”
18.00 “Вiкна-новини”.
18.20 “Неймовiрна правда 
       про зiрок”.
20.00 “Слiдство ведуть 
       екстрасенси”.
21.00 Т/с “Наречений”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Хата на тата”.
00.15 Т/с “Доктор Хаус”.
01.10 Х/ф “Хазяїн тайги”.

новий канал
06.00 Очевидець. 
           Найбiльш шокуюче.
06.40 Пiдйом.
09.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.05 Т/с “Воронiни”.
13.30 М/с “Качинi iсторiї”.
14.45 Т/с “Друзi”.
15.50 Т/с “Кадетство”.
16.50 Т/с “Щасливi разом”.
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.15 Пiраньї.
20.00 Т/с “Воронiни”.
21.00 Т/с “Кухня 2”.
22.05 Т/с “Свiтлофор”.
00.15 Репортер.
00.35 Т/с “Таємне коло”. (2).

трк «Україна»
06.10 Т/с “Дорожнiй патруль-5”.
07.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.20 Ранок з Україною.
09.20, 12.50, 17.20, 21.45 
        Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Операцiя “Ляльковод”.
11.50 “Хай говорять. Бiла смуга”.
15.30 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Нерiвний шлюб”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Операцiя “Ляльковод”.
23.15 Т/с “Куля-дура-3: 
      агент для спадкоємицi”. (2).

к1
07.00 М/ф.
09.50, 21.50 “Три сестри”.
10.50, 23.45 Х/ф “Цукор i перець”.

12.20, 21.00 “Розсмiши комiка”.
13.15, 17.00 “Дiм, на 
        заздрiсть усiм”.
14.10, 19.00 “Таємний кухар”.
15.10, 18.00 “Звана вечеря”.
16.10 “Орел i решка”.
20.00 “Велика рiзниця”.
01.00 “Нiчне життя”.

нтн
05.20 Х/ф “Хiд конем”.
06.40 Т/с “Серця трьох”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 Д/с “Реальнi злочинцi”.
10.30 Т/с “Висяки”.
12.35 Т/с “Судмедексперти”.
14.35, 19.30 Т/с “Вулицi 
       розбитих лiхтарiв-9”.
16.45, 19.00, 23.30 “Свiдок”.
17.00 Т/с “Ера стрiльця”.
21.30 Т/с “Кримiналiсти: мислити 
          як злочинець”. (2).
22.30 Т/с “CSI: Маямi-9”. (2).
00.00 Х/ф “Пожирач кiсток”. (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 “Помста”.
12.55 Лялечка.
13.55 Т/с “Моя прекрасна няня”.
15.00 Одна за всiх.
16.05 Т/с “Студенти”.
17.20 Досвiдос.
18.20, 21.00 Вiталька.
19.10 БарДак-3.
19.35 Богиня шопiнгу.
20.10 Т/с “Любить не любить”.
22.20 УТЕТа в Iнтернетi.
23.00 Надто грубо для Ю-туб’а.

Перший канал 
(Україна)

09.00 “Жити здорово!”
10.00 “Модний вирок”.
11.00, 14.00 Новини.

11.15 “Час обiдати!”
11.55 “Доброго здоров’ячка!”
         з Г. Малаховим.
13.00 Iншi новини.
13.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
14.20 Т/с “Торговий центр”.
15.10 “Поки ще не пiзно”.
16.00 “Я подаю на розлучення”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.40 “Давай одружимося!”
18.50 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Любов за любов”.
22.35 “Вечiрнiй Ургант”.
23.05 Середовище iснування.
00.05 Нiчнi новини.

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
08.00 Х/ф “Зеленi ланцюжки”.
09.45 Х/ф “Увага, черепаха!”
11.15, 18.10 Т/с “Я лечу”.
13.05, 20.00 Т/с “Червона площа”.
14.55 Х/ф “Приїжджа”.
16.40 Х/ф “Забави молодих”.
21.50 Х/ф “Майор Вихор”.
00.15 Х/ф “На шляху до Берлiна”.

Ут-1
06.00 “Доброго ранку, Україно!”
06.01 Православний календар.
06.05 Х/ф “Управа”.
06.30 Пiдсумки.
07.00, 08.00 Новини.
07.30 Гiсть студiї.
07.45 Кiножурнал
        “Хочу все знати”.
08.15 Д/ф “О. Бiлявський. 
         Особиста справа Фокса”.
09.05, 21.00 Пiдсумки дня.
09.25, 20.55 Офiцiйна хронiка.
09.30 Т/с “Маруся. Повернення”.
12.35, 15.00, 18.20 Новини.
13.00, 18.50, 21.15 Дiловий свiт.
13.05 “Вiра. Надiя. Любов”.
14.00, 19.40 “Про життя” 
          з А. Пальчевським.
15.15 Euronews.
15.40 Дiловий свiт. Агросектор.
15.55 Т/с “Iз життя капiтана
         Черняєва”.
18.45 Свiт спорту.
19.10 Про головне.
21.25 Досвiд.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
23.00, 01.00 Пiдсумки.
23.15, 01.10 Спорт.
23.25 Х/ф “Карусель”.
00.25 Пiдсумки. Бiзнес.
00.40 Вiд першої особи.

канал “1+1”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 “ТСН”.
06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 
      09.10 “Снiданок з 1+1”.
07.25 М/ф “Бернард”.
10.00 Т/с “Величне столiття. 
     Роксолана 2”.
11.45 Т/с “Веронiка 2: Втiкачка”.
14.45 “Сiмейнi мелодрами 3”.
15.45 “Секретнi матерiали 
    шоу-бiзнесу”.
       “Кримiнальна рiдня”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Величне столiття. 
          Роксолана 2”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Веронiка 2: Втiкачка”.
21.15 “Пекельна кухня 3”.
23.20 “ТСН”.
23.40 “ТСН. Особливе”.
00.05 “Секс-мiсiя”.
01.10 Х/ф “Перевiзник”. (2).

Iнтер
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

         09.00 Новини.
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 “Ранок 
         з Iнтером”.
09.10 Т/с “Повернення Мухтара”.
11.05 Д/с “Слiдство вели...” 
12.00 Новини.
12.20 Д/с “Слiдство вели...” 
13.15 “Судовi справи”.
15.05 “Сiмейний суд”.
16.00 Т/с “Анна”.
17.55 Т/с “Жiночий лiкар”.
18.00 Новини.
19.05 Т/с “Жiночий лiкар”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Повороти долi”. 
22.20 Т/с “Голубка”.
00.20 Т/с “Перевiзник”. (2).

ICTV
06.30 Дiловi факти.
06.40 Т/с “Таксi”.
07.05 Т/с “Леся+Рома”.
07.50 Максимум в Українi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.10 Т/с “Убивча сила”.
12.30 Т/с “Вулицi 
         розбитих лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Вулицi 
         розбитих лiхтарiв”.
13.40 Т/с “Прокурорська
        перевiрка”.
14.55 Т/с “Морськi дияволи 6.
          Долi”.
16.40 Т/с “Убивча сила”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Надзвичайнi новини.
20.05 Т/с “Морськi дияволи”.
21.55 Т/с “Прокурорська
          перевiрка”.
23.00 Х/ф “Прошивка”. (2).
00.45 Нетаємнi файли.

стБ
05.45 “Чужi помилки. 
        Люби мене, моя голубка!”
06.30 “Усе буде добре!”
08.15 “Неймовiрна правда 
       про зiрок”.
09.50 “Зоряне життя. 
  Що приховують герої Маргошi?”
10.50 “Зоряне життя. Вiйна за 
          спадок”.
11.50 Х/ф “Вiд серця до серця”.
13.40 “Зваженi i щасливi”.

16.00 “Усе буде добре!”
18.00 “Вiкна-новини”.
18.20 “Неймовiрна правда 
     про зiрок”.
20.00 “Слiдство ведуть 
        екстрасенси”.
21.00 Т/с “Наречений”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Кулiнарна династiя”.
00.15 Т/с “Доктор Хаус”.
01.10 Х/ф “Я крокую Москвою”.

новий канал
06.00 Очевидець. 
          Найбiльш шокуюче.
06.40 Пiдйом.
09.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.05 Т/с “Воронiни”.
13.30 М/с “Качинi iсторiї”.
14.45 Т/с “Друзi”.
15.50 Т/с “Кадетство”.
16.50 Т/с “Щасливi разом”.
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.15 Пiраньї.
20.00 Т/с “Воронiни”.
21.00 Т/с “Кухня 2”.
22.05 Т/с “Свiтлофор”.
00.15 Репортер.
00.35 Т/с “Таємне коло”. (2).

трк «Україна»
06.10 Т/с “Дорожнiй патруль-5”.
07.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.20 Ранок з Україною.
09.20, 12.50, 17.20, 21.45
         Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Операцiя “Ляльковод”.
11.50 “Хай говорять”.
15.30 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Нерiвний шлюб”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Операцiя “Ляльковод”.
23.15 Х/ф “Заручники”. (2).

к1
07.00 М/ф.
09.25, 21.50 “Три сестри”.
10.25, 23.45 Х/ф “Я нiколи
       не буду твоєю”.
12.20, 21.00 “Розсмiши комiка”.
13.15, 17.00 “Дiм, 
           на заздрiсть усiм”.
14.10, 19.00 “Таємний кухар”.

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

нтн
05.50 Х/ф “Вовочка”.
07.30 Т/с “Серця трьох”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 Д/с “Таємницi 
          кримiнального свiту”.
10.25 Т/с “Висяки”.
12.30 Т/с “Судмедексперти”.
14.35, 19.30 Т/с “Вулицi 
      розбитих лiхтарiв-9”.
16.45, 19.00, 23.30 “Свiдок”.
17.00 Т/с “Ера стрiльця-2”.
21.30 Т/с “Кримiналiсти: 
       мислити як злочинець”. (2).
22.30 Т/с “CSI: Маямi-9”. (2).
00.00 Х/ф “Очi звiра”. (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 “Помста”.
12.55 Лялечка.
13.55 Т/с “Моя прекрасна 
        няня”.
15.00 Одна за всiх.
16.05 Т/с “Студенти”.
17.20 Досвiдос.
18.20, 21.00 Вiталька.
19.10 БарДак-3.
19.35 Богиня шопiнгу.
20.10 Т/с “Любить не любить”.
22.20 УТЕТа в Iнтернетi.
23.00 Надто грубо для Ю-туб’а.

Перший канал 
(Україна)

08.00, 11.00, 14.00 Новини.
08.15 Телеканал “Доброго ранку!”
08.30 “Контрольна закупiвля”.
09.00 “Жити здорово!”
10.00 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”

11.55 “Доброго здоров’ячка!” 
       з Г. Малаховим.
13.00 Iншi новини.
13.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
14.20 Т/с “Торговий центр”.
15.10 “Поки ще не пiзно”.
16.00 “Я подаю на розлучення”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.40 “Давай одружимося!”
18.50 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Любов за любов”.
22.35 “Вечiрнiй Ургант”.
23.05 “Полiтика з Петром 
         Толстим”.
00.05 Нiчнi новини.

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
08.05 Х/ф “Академiя пана Клякси”.
11.00, 18.10 Т/с “Я лечу”.
12.50, 20.00 Т/с “Червона площа”.
14.40 Х/ф “Два життя”.
20.55 Т/с “Росiйська iмперiя. 
     Початок”.
21.55 Х/ф “Майор Вихор”.
00.30 Х/ф “Невiдомi сторiнки
      з життя розвiдника”.

четвер, 18 квітня
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10 березня  двері  клубу  
с. Ступки  відкрилися  для  
гостей. Веселий  настрій  
на сцені  піднімали юні  
артисти. Діти  вітали сво-
їх мам, бабусь, сестер, 
подруг  з  прекрасним  
святом  8 Березня. Зала 
клубу  заповнилась  піс-
нями і віршами схвильо-
ваних юних артистів. 
Срібними  дзвіночками 
лунали пісні  у  виконанні  
найменших  виконавців  
Марічки Матушинець, 
Емілії Макух, Каріни Ми-
хасів, Вікторії Барилов-
ської, Тані Головатої, Ве-
роніки Золотник, Оксанки 
Романчук.

Молода,  красива  Весна  
Наталя Качан кружляла на  
сцені у танку. До неї  підбігли  
Квіти, благаючи, щоб Весна 
врятувала  їм  життя. Адже  діти за-
хочуть їх зірвати, щоб зробити сво-
їм мамам подарунок. Жаль стало 
Весні  маленьких, ніжних Квіточок, 
що простягали до неї в благанні 
свої   руки-пелюстки. Вона роздала 
Квітам кольорові олівці, щоб дітки 
намалювали гарні малюнки і пода-
рували їх мамам. Ролі Квітів зіграли 
Назар Романюк, Дмитро Качан, Ан-
дрій Матушинець, Ліля Бачинська, 
Христина Мисенко, Олександр Кузь,  
Софія Депутат, Артем Чубко, Юля 
Пятничка, Максим Лаховський, Мак-
сим Цебринський, Юля Качан, На-
стя Михасів.

Другу частину концерту, присвя-
чену генію України, поету і художни-
ку Т. Г. Шевченку,  відкрили ведучі 
Софія Бас і Олег Бачинський.

Самодіяльні артисти розігрували 
сцени з життя  Шевченка. Теплими  
словами  вірша  про матір поета 

звернулася  до людей  
Леся  Манза.

“Безсмертна жінко,
 українська нене,

Стражденнице, 
кріпачко молода,

Той Божий дар, 
ті геніальні гени 

Ти синові у спадок 
віддала.

Ту Божу іскру — волю
 чи неволю —

В дитяче серце. 
На весь світ — зоря!
Це ти йому 

подарувала долю
Бунтівника, Пророка,

 Кобзаря!”
Сценку за мотивами 

повісті С. Васильченка 
“Широкий шлях” зіграли 
Оля Матушинець (Мати), 
Уляна Золотник (Баба), 
Наталя Качан (сестра Та-
раса Катерина), Віталій 
Полянський (образ Смер-
ті), Олег Бачинський (Ді-
дусь), Андрій Матуши-
нець (малий Тарас), Та-
рас Коваль (виконав роль 
Тарасового батька Григо-
рія). В інших цікавих те-
матичних сценах з життя 

Тараса Шевченка виступали  
Дмитро Качан (в ролі малого Та-
раса), Галина Іванська (Мачуха), 
Василь Матушинець (в ролі Тара-
сового діда), Богдан Андрусишин 
(Дяк), Андрій Порада (в ролі  
Тараса-підлітка), Іванна Романи-
шин (Катерина).

Вірші про Шевченка, про те,  як  
його  “Кобзар”  допомагав  людям  
жити,  підносив їм дух, допомагав  
вірити  у кращу  долю України, чи-
тав Юра  Ковалковський, Таня Гра-
нат, Анжела  Форошівська,  Воло-
димир Бачинський, Роман 
П’ятківський, Максим Ковальчук, 
Денис Головатий, Василь Химчук,  
Світлана Золотник, Настя Манза,  
Марійка Базиляк.

Схвилював людей уривок  з  по-
еми І. Драча “Смерть Шевченка”, 
який  прочитала Оля Бас:

“Петербурзьким  шляхом, 
по коліна

Грузнучи  в  наметах,
боса  йшла

Зморена,  полатана  Вкраїна,  
Муку  притуливши  до  чола…”
Допоки  житиме  останній  укра-

їнець  на  цій  землі, житиме геній 
Шевченка.  І  буде  він  Тарасовими  
словами плакати, сміятися, нена-
видіти і  любити.

“У кожного своя доля  
і свій шлях широкий…”

Пісні про маму виконують наймолодші учасниці свята 
(зліва направо) Вероніка Золотник, Марічка  

Матушинець, Емілія Макух, Каріна Михасів, Таня 
Головата, Вікторія  Бариловська, Оксана Романчук.

Весну вітають (зліва направо) Діма Качан, Назар Романюк,  
Саша Кузь, Софія Салімонова, Юля  П’ятківська, Артем Чубко.

Сцену “Широкий шлях” грають Уляна 
Золотник (зліва) та Ольга Матушинець.

Сцену про Тарасове дитинство грають (зліва направо) 
Галина Іванська, Діма Качан, Василь Матушинець.

Акції ●

З 7 по 28 квітня 2013 року в 
Тернопільському районі про-
ходить VІІІ щорічна Всеукра-
їнська благодійна акція “Сер-
це до серця”  під гаслом 
“Почуй світ!”, присвячена 
збору коштів для закупівлі 
обладнання дітям з вадами 
слуху. 

В Україні налічується близько 
300 тис. дітей і понад 1 млн. до-
рослих з порушеннями слуху (які 
потребують слухопротезування), 
в тому числі  з глухотою — 
близько 11 тис. дітей та 100 тис. 
дорослих.

На зібрані кошти для Терно-
пільської області планується заку-
пити 1 апарат для ехоскринінгу на 
пологовий будинок або пологове 
відділення, слухові апарати для ді-
тей із вадами слуху, забезпечити 
обласну дитячу лікарню клінічним 
аудіометром та імпедансометром.

До проведення благодійної ак-
ції в районі залучені фахівці із со-
ціальної роботи районного центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді, медичні та освітні за-
клади. Координує роботу відділ у 
справах сім’ї, молоді та спорту 
Тернопільської райдержадміні-
страції.

Михайло МЕЛЬНИЧУК,  
студент відділення 

“Журналістика”  
філологічного факультету  

ТНПУ ім. В. Гнатюка.

3 квітня гості Тернопіль-
ського прес-клубу у фор-
маті круглого столу обгово-
рювали питання правомір-
ності знищення зелених на-
саджень у Тернополі.

З легкої руки організаторів 
право першого виступу отримав 
активіст та громадський діяч Ан-
дрій Любецький, який задав ха-
рактер розмови. Він акцентував 
увагу на проблемі щодо непу-
блічності генерального плану 
міста та власності громади Тер-
нополя.

Нішу критика влади перебрав 
на себе представник мешканців 
вулиці ім. П. Орлика Едуард Мі-
ляновський. Пан Едуард перевів 
розмову у правову площину. Він 
розповів про безрезультатність 
будь-яких власних дій: “Ми ста-
ли свідками непрозорої ситуа-
ції: ставимо чіткі запитання, по-
силаючись на статті законодав-
ства України, порушення, а у 
відповідь отримуємо, наче під 
копірку написані слова: “Видані 
містобудівні умови і тому все 
законно”, — сказав Едуард Мі-

ляновський.
Начальник управління місто-

будування, архітектури та када-
стру Тернопільської міської ра-
ди Василь Бесага зазначив, що 
не має повноважень для забо-
рони будівництва на відповідній 
ділянці, адже акт на право ко-
ристування цією ділянкою вида-
ний ще у 1993 році. 

У заході також взяли участь 
заступник начальника відділу 
земельних ресурсів Тернопіль-
ської міської ради Віктор Бі-
лецький, головний спеціаліст 
відділу благоустрою та екології 
управл іння житлово-
комунального господарства, 
благоустрою та екології Терно-
пільської міської ради Людмила 
Гринчишина, член громадської 
ради з питань екології та ЖКГ 
міської ради Валерій Лазарюк, 
перший заступник начальника 
Держекоінспекції — перший за-
ступник Головного державного 
інспектора з охорони навколиш-
нього природного середовища 
Тернопільської області Юрій 
Рослий.

У підсумку розмови точок до-
тику між сторонами так і не зна-
йдено. Вважаю, проблеми кри-
ються у недосконалості україн-
ських законів, які не мають чіт-
ких означень, як конкретно діяти 
у тій чи іншій ситуації.

Прес-клуб ●

Знищення зелених 
насаджень у Тернополі: 

хто відповідає?

ПАТ “Птахофабрика Тернопільська” має намір отримати до-
звіл на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами, 
які знаходяться за адресою:Тернопільський район, с. Петриків, 
вул. Січових Стрільців,4, а також внести зміни у діючий дозвіл на 
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонар-
ними джерелами від виробничої діяльності.

Підприємство спеціалізується на вирощуванні курей-несучок та 
виробництві яєць курячих.

Товариство вводить в експлуатацію нові пташники та відновлює 
роботу складу ПММ.

Адреса підприємства: с. Великі Гаї, Тернопільський район,  
вул. Галицька,180, тел. 49-06-83.

Зауваження приймаються протягом 30 календарних днів, з дати 
опублікування оголошення за адресою: м. Тернопіль, майдан Пе-
ремоги, 1, тел. 43-60-64, 43-59-30 (Тернопільська райдержадміні-
страція).
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У березні відбувся II етап 
Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт 
зі спеціальності “Фінанси, 
грошовий обіг і кредит”, на 
якому студентка 5 курсу Тер-
нопільського національного 
економічного університету 
Анна Марчук посіла перше 
місце, отримавши за резуль-
татами рецензування та пу-
блічного захисту найвищий 
бал в Україні. Загалом для 
участі у конкурсі було пред-
ставлено 214 робіт зі всієї 
України. За результатами 
рецензування члени комісії 
відібрали 39 найкращих ро-
біт із 33 навчальних закла-
дів, а їх авторів було запро-
шено представляти свої на-
працювання на підсумковій 
науково-практичній конфе-
ренції, що проводилася на 
базі Національного універси-
тету Державної податкової 
служби України  
(м. Ірпінь). Сьогодні пере-
можниця Всеукраїнського 
конкурсу наукових робіт, 
студентка ТНЕУ, майбутній 
фінансист Анна Марчук — 
гостя “Подільського слова”.

— Довгим був шлях до пере-
моги? 

— Шлях цей почався, якщо 
брати глобально, ще із першого 
курсу . Саме тоді я уже визначи-
лась, що мене цікавить проблема-
тика місцевих фінансів. Тому, ко-
ли нам під час навчання давали 
змогу самостійно обирати тема-
тику курсових робіт, рефератів чи 
інших науково-дослідних завдань, 
я завжди намагалася підійти 
ближче до обраного напрямку. 
Що стосується власне конкурсу, 
то мою наукову роботу можна 
вважати підсумком майже 
п’ятирічного дослідження. Не ка-
жу, звичайно ж, що просто по-
складала докупи раніше написані 
тексти, ні. Мінялося законодав-
ство, випливали нові проблемні 
питання, тож уся попередня робо-
та за цим напрямком дозволила 
мені грунтовніше розібратися із 
тенденціями та викласти справді 
концентровані висновки. А три-
денна поїздка до столиці була 
скоріш невеличкими канікулами 
під час напруженого передсесій-
ного періоду в університеті — 
основа моєї роботи була зробле-
на іще задовго до неї.

Можливо ви здивуєтесь, але 
найважчим етапом було фінальне 
скорочення тексту наукової робо-
ти до заявленого умовами обсягу 
— 30 сторінок. А було ж стільки 
ідей, якими теж хотілося поділи-
тися! Серце боліло за кожне ре-
чення, що не увійшло до кінцевого 
варіанту. Ні для кого не секрет, 
що усі студенти грішать так зва-
ним “копіпастом” — таким нехи-
трим методом непогану курсову 

можна і за день склас-
ти, лиш не забути роз-
ставити посилання. 
Для наукової ж роботи 
такий фокус уже не 
пройде. Крім того, це 
вже абсолютно інший 
рівень, і коли берешся 
до такої справи, то 
пріоритетом уже не 
може бути споконвіч-
не студентське прави-
ло — здати і забути. 
Працюючи над таким 
матеріалом, ти ділиш-
ся з оточуючими ре-
зультатами своєї пра-
ці, тим, що справді 
тебе цікавить, за що 
ти вболіваєш. І, зви-
чайно ж, хочеш зро-
бити це якнайкраще. 
Кожнісіньку фразу й 
крапочку свого тексту 

я сформулювала і виписала само-
стійно, тому ви можете зрозуміти, 
як шкода було “позбуватися” ледь 
не половини написаного. 

— Хто допомагав у праці?
— Перша людина, якій я хочу 

висловити вдячність, це мій нау-
ковий керівник Оксана Іванівна 
Тулай. Певною мірою саме завдя-
ки її настановам я і сконцентрува-
лась  на дослідженні місцевих 
бюджетів ще на першому курсі. 
Вона і запропонувала мені сфор-
мулювати попередні напрацюван-
ня у науковій роботі. Скільки ж 
Оксана Іванівна “набавилася” зі 
мною за останні кілька місяців! 
(сміється). Ідей було море, але як 
їх сформулювати та представити 
у належному вигляді? Усе-таки, 
всеукраїнський науковий рівень! А 
я за станом душі та стилем пись-
ма абсолютний публіцист, тому у 
роботі мало не у кожному реченні 
проскакували якісь не надто нау-
кові фішки та звороти. Оксана 
Іванівна навчила мене виділяти 
головне та “причісувати” неслух-
няні ідеї. Саме завдяки її підказ-
кам та настановам мій текст став 
справді повноцінною науковою 
роботою. Вона допомагала мені 
на усіх етапах — від вибору теми і 
до планування виступу на конфе-
ренції. Тож цю перемогу можна по 
праву вважати нашою спільною. 

Надзвичайно вдячна також за-
відувачу кафедри фінансів ТНЕУ, 
професору Ользі Павлівні Кири-
ленко. Ольга Павлівна є найкра-
щим фахівцем у галузі місцевих 
фінансів в Україні, тож її поради 
були справді неоціненними. Нада-
вала впевненості також її присут-
ність на науково-практичній кон-
ференції — Ольга Павлівна була 
одним із членів галузевої комісії 
на Всеукраїнському конкурсі нау-
кових робіт. 

— Чи змінилося щось після 
перемоги? Можливо, зробила 
якісь висновки для себе?

— Дійшла висновку, що моє 
копирсання у економіці та фінан-
сах не припиниться із закінченням 
п’ятого курсу (сміється). Зрозумі-
ла, що справді займаюся тим, що 
мені цікаво, і навіть більше того 
— що це здатне приносити свої 
плоди. Мою роботу визнали на 
всеукраїнському рівні — це гран-
діозний стимул працювати далі і 
не зупинятись на досягнутому. 

— Чи завжди мріяла стати 
економістом? Чому обрала са-
ме цю спеціальність?

— Про таку спеціальність я не 
мріяла, просто завжди знала, що 
буду економістом. Пам’ятаю, як 
жахалися шкільні вчителі із гума-
нітарних й природничих предме-
тів, коли дізнавалися про мої пла-
ни — вони ж навперебій пророку-
вали мені майбутнє філолога-
п е р е к л а д а ч а - ж у р н а л і с т а -
письменника, навіть художника й 
біолога — кожен стосовно свого 
предмету. Чесно кажучи, ніколи 

не виявляла особливого ентузіаз-
му до математичних дисциплін, 
зате зошити із моїми творами (як 
я потім випадково дізналася, коли 
один із них виявився загубленим, 
і я не мала у чому писати  
контрольну) курсували між вчите-
лями як цікаве художнє чтиво. 

— Чому ТНЕУ? 
— Тут навчалася моя мама. За-

раз вона начальник фінансового 
управління Тернопільської рай-
держадміністрації й працює за 
спеціальністю ось уже тридцять 
років. Я з самого дитинства при-
ходила до неї на роботу, тож удо-
сталь надивилася на різноманітні 
звіти і кошториси, та й вдома цих 
паперів також вистачало. Тож 
слова “субвенція”, “трансферти”, 
“секвестр” я знала років із шес-
ти. 

Що, якщо не економіка? Класі 
у шостому у творі про майбутню 
професію я написала, що найкру-

тішими заняттями вважаю роботу 
художника, письменника і ман-
дрівника, проте вони навряд чи 
чекатимуть мене із розпростерти-
ми обіймами уже хоча б тому, що 
і на професії ці заняття не надто  
схожі. Тому я радше надам пере-
вагу спокійній стабільній роботі, 
яка залишатиме час і сили на се-
бе, а там уже будуть і малювання, 
і писанина, і мандрівки. 

Упродовж навчання у ТНЕУ я 
“втягнулася”  в економіку та фі-
нанси, тож не вважаю їх більше 
просто необхідною рутиною. Тут 
ще й як можна застосувати твор-
чий підхід у величезній кількості 
напрямків для досліджень. Окрім 
бюджетних дисциплін, справді 
улюбленими несподівано стали 
також економічна теорія, фінансо-
вий аналіз та теорія імовірності і 
математична статистика. 

— Чим любиш займатися у 
вільний час? Яке твоє хобі?

— Я з дитинства займаюсь му-
зикою. Співала у шкільному ан-
самблі та хорі, грала у виставах. 
Закінчила студію при музичному 
училищі по класу акордеона — по-
чала навчатись грі років із семи. 
Згодом уже самостійно освоїла 
фортепіано. Трішки мучила гітару, 
але потім зрозуміла, що струнні 
— то не моє. Певний час відклада-
ла гроші на електронне фортепіа-
но, тож тепер граю усе, що зама-
неться. Класики, затертої у му-
зичних школах, рідко торкаюсь. В 
основному підшуковую фортепі-
анні переклади композицій улю-
блених рок-груп. 

Відколи себе пам’ятаю — про-
сто обожнюю малювати — як у 
графічних редакторах (digital art), 
так і простим олівцем на папері. 
Проте зараз на таке часоємне хо-

бі уже майже не залишається ча-
су. Трохи вивчала німецьку та 
польську мови, але англійська — 
моя перша і вічна любов (смієть-
ся). Розмовної практики, на жаль, 
усе менше і менше, тож рятують 
книги в оригіналі, фільми без пе-
рекладу, вірші напам’ять та друзі, 
із якими часом влаштовуємо собі 
дні speaking practice. Колись осо-
бливо нудного літа взяла за мету 
поставити собі британську вимову 
— тепер от стараюсь її зберегти. 

Деякий час редагувала газету 
свого факультету, зараз пишу ре-
цензії на кінострічки та займаюсь 
фріланс-журналістикою, співпра-
цюю з Інтернет-виданнями. 

Ще одне заняття, якому я при-
діляю час, але яке не можу назва-
ти хобі, це допомога безпритуль-
ним тваринам. Я вважаю, що це 
обов’язок кожного із нас, ми при-
ручили їх і ми повинні забезпечи-
ти їм безпеку. Те, що робиться 

зараз у Тернополі та й в Україні 
загалом із бродячими собаками, 
переходить усі рамки. Не із ними 
боротися потрібно (й уже, тим 
більше, не такими антигуманними 
методами), а із нашою безвідпо-
відальністю. Бо це лише у нас 
можна безкарно познущатися над 
твариною, викинути її на вулицю, 
тримати у голоді й на холоді, а по-
тім скаржитись, що розвелося 
надто багато безпритульних. У 
світі за таке відповідають перед 
законом. Не кожен із нас може 
взяти додому тваринку із вулиці, 
проте, ні для кого не має бути 
проблемою відмовитися від кіль-
кох гривень, щоб врятувати без-
невинне життя. У Тернополі зараз 
діє Асоціація захисників безпри-
тульних тварин “Ноїв ковчег”. Ко-
жен із нас може допомогти фінан-
сово, перерахувавши у відповід-
ний фонд певну суму, чи матері-
ально — притулок постійно потре-
бує їжі для тварин, ветеринарних 
препаратів. Бажаючі можуть до-
лучитися до доброї справи, допо-
магаючи із перетримкою чи тран-
спортуванням тварин і навіть із 
проведенням рекламних акцій, 
юридичних консультацій та агіта-
цій. 

— Що побажаєш молодим 
науковцям?

— Побажаю їм вірити у те, що 
вони роблять. Бо віра у себе — це 
перший крок до того, щоб тобі 
повірили й інші. Наполегливість та 
зацікавленість у тому, чим займа-
єшся, обов’язково принесе свої 
плоди, незалежно від того, наука 
це чи, може, й творчість. Якщо не 
зараз, то незабаром — точно.  

Інтерв’ю підготувала  
Христина ГАЛЕНДА.

Анна Марчук:  
“Віра в себе — перший 
крок до того, щоб тобі 

повірили й інші”

Переможниця Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт, студентка 

ТНЕУ Анна Марчук.

Студентку ТНЕУ Анну Марчук за перемогу у Всеукраїнському 
конкурсі відзначено Дипломом І ступеня та Кубком.

Щиро вітаємо з 
днем народження 
головного бухгал-
тера Товстолузь-
кої сільської ради 
Ігоря Михайловича 
КОПИТА, землев-
порядника Ірину 
Петрівну РИМАР.

Хай щастя переповнює це свято

І золотіє мрії небосхил,

Хай вділить доля радості багато,

Енергії, завзяття, творчих сил. 

З повагою — колектив 
Товстолузької сільської ради, 

члени виконкому, 
депутатський корпус.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження вчителя української мови 
та літератури Ігровицької ЗОШ І-ІІ 
ст. Лесю Теодозіївну ПАВЛИК.

Хай життя квітує, як калина в лузі,

Нехай будуть поруч щирі, вірні друзі,

Хай обминають болі і тривоги,

Хай стелиться довга життєва дорога.

Здоров’я міцного і щастя без краю,

Усього найкращого щиро бажаєм!

З повагою — колектив 
Ігровицької ЗОШ І-ІІ ст.

Від щирого серця з днем на-
родження вітаємо Ярослава 
ОНИСЬКІВА з с. Ігровиці Терно-
пільського району.

Хай життя твоє квітує, як калина в лузі,

Нехай будуть поруч щирі, вірні друзі.

Хай обминають болі і тривоги,

Хай стелиться довга життєва дорога.

Здоров’я міцного і щастя без краю,

Усього найкращого щиро бажаєм!

З любов’ю — сестричка Аліна, 
мама Галина, тато Руслан, 

бабуся Марія. 

Вітаємо з днем народження 
старшу медичну сестру ТРТМО 
Ольгу Броніславівну  
ВОЛОСКОВСЬКУ, медичного ре-
єстратора Марію Богданівну 
ЛАЗУТУ, молодших медичних 
сестер Галину Володимирівну 
ПАХОЛОК, Тетяну Йосипівну 
ФРИС, Галину Михайлівну  
КОВАЛЬЧУК,  медсестру стаціо-
нару Галину Романівну ГЕВЧУК, 
бухгалтера Людмилу Анатоліїв-
ну БАЛАБУШКУ, секретаря Лю-
бов Ярославівну КРАВЧЕНЮК. 

Нехай квітує білий цвіт,

Життям стають найкращі мрії,

І доля посила багато літ

Здоров’я, щастя, радості й надії.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Вітаємо з днем народження 
лікаря-стоматолога Великоберезо-
вицької АЗПСМ Віктора  
Петровича ЗАМРИГУ, завідуючу 
ФАПом с. Підгороднє Ольгу Ми-
колаївну ЛІТКОВЕЦЬ, фельдше-
ра ШМД Баворівської дільничної 
лікарні Олександру Августівну 
СКОЧЕЛЯС та кухаря Ольгу  
Михайлівну ВІВЧАР, молодшу 
медичну сестру ФАПу с. Жовтневе 
Ірину Дмитрівну МИРУЦЬКУ.

Хай несуть тільки радість з собою роки,

Хай збудуться мрії, бажання, думки,

Щоб радісний настрій у серці не гас,

А щедра доля усміхалась не раз.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Вітаємо з днем народження 
лікаря-терапевта ТРТМО  
Пелагею Михайлівну ГНІДУ, лі-
каря ШМД Олега Степановича 
СУСЛУ, фельдшера ШМД Надію 
Михайлівну ГРЕХ, медичну се-
стру Орисю Остапівну МАЛЯР-
СЬКУ, медсестру дитячого стаці-
онару Людмилу Омелянівну 
СВИРИДУ, медичного статистика 
Євгенію Петрівну ДМИТЕРКО.

Бажаємо щастя i достатку,

Ясного неба i тепла,

В житті – лиш злагоди й порядку,

Щоб доля світлою була. 

В роботі – успіху й терпіння,

У справах – вічного горіння. 
З повагою – колектив 

Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.
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Авторитетна думка ●

Закінчився перший квартал 
2013 року, тому можна під-
вести певні підсумки роботи. 
Цьогоріч податківці вирішили 
і надалі втілювати сервісні 
новації і відступати від фіс-
кальних методів роботи. 
Ризико-орієнтований підхід у 
контрольно-перевірочній ро-
боті зарекомендував себе 
досить позитивно. А тому 
отримав схвальні відгуки як 
фахівців податкової служби, 
так і самих платників. У пер-
ших зросла результативність 
проведеної роботи завдяки 
ретельному доперевірочному 
аналізу, а суб’єкти господа-
рювання, які працюють в пра-
вовому полі та своєчасно і в 
повному обсязі сплачують 
податки, не перевіряються, 
бо особлива увага –  мінімі-
заторам. Своїми думками 
про найактуальніші напрямки 
діяльності податкової служби 
з нами поділився заступник 
начальника Тернопільської 
об’єднаної ДПІ Іван  
Васильович Поліщук.

Про зменшення 
перевірок

Протягом січня-березня цього 
року фахівцями управління подат-
кового контролю проведено 116 
документальних перевірок юри-
дичних осіб. Порушникам донара-
ховано 4,6 млн. грн. узгоджених 
податкових зобов’язань, що на 901 
тис. грн. більше, порівняно з відпо-

відним періодом минулого року. 
На початок місяця суб’єкти госпо-
дарювання вже сплатили до бю-
джету майже 4 млн. грн. платежів 
та штрафних санкцій., а це на 66 
тис. грн. більше, ніж у відповідному 
минулорічному періоді.

Із проведених 116 документаль-
них перевірок 21 – перевірка під-
приємств Тернопільського району. 
За їх результатами донараховано 
536 тис. грн. податкових 
зобов’язань, що на 231 тис грн. 
більше, ніж минулоріч. На сьогодні 
уже сплачено 526 тис грн. донара-
хованих платежів.

Варто зазначити, що суттєво 
скоротилась кількість планових пе-
ревірок. Порівняно з аналогічним 
періодом минулого року, їх кіль-
кість зменшено на 76 відсотків. За 
результатами проведених переві-
рок матеріали по 6 підприємствах 
передано до слідчих підрозділів 
податкової міліції.

Про виявлення 
нелегальних 

найманих 
працівників

Необлікована наймана праця – 
це втрати місцевого бюджету. 
Адже, отримуючи заробітну плату у 
„конвертах”, такі працівники не 
сплачують податок на доходи фі-
зичних осіб. Тому над усуненням 
цієї проблеми тернопільські подат-
ківці працюють спільно з органами 
місцевого самоврядування. Так, з 
початку року фахівцями податкової 

у складі робочої групи з питань де-
тінізації доходів та відносин у сфе-
рі зайнятості населення при Тер-
нопільській райдержадміністрації 
виявлено 13 найманих працівників, 
трудові відносини з якими не були 
законодавчо оформлені. Нелегалів 
було виявлено на територіях таких 
селищних і сільських рад: Велико-
бірківської, Веикоберезовицької, 
Смиковецької, Острівської та рин-
ку „Західний” (с. Петриків). Най-
частіше необліковані наймані пра-
цюють у сфері громадського хар-
чування та торгівлі. 

Про автомат-ПДВ
Питання своєчасності відшкоду-

вання податку на додану вартість 
на сьогодні вже не піддається кри-
тиці з боку платників податків, 
оскільки тепер тут не місце зло-
вживанням. Так, протягом січня-
березня платниками податків за-
явлено до відшкодування на раху-
нок майже 10,9 млн. грн., з них у 
березні – 4,8 млн. грн. У першому 
кварталі на розрахункові рахунки 
платників, з врахуванням попере-
дніх періодів, відшкодовано з бю-
джету понад 20,9 млн. грн., з них у 
березні – 4,9 млн. грн. При цьому 
платникам Тернопільського району 
повернуто з початку року понад 
12,9 млн. грн. податку на додану 
вартість, з яких у березні – 1,7 
млн. грн.

Можливістю повернути податок 
на додану вартість в автоматично-
му режимі скористалися лише два 
суб’єкти господарювання. Їм від-

шкодовано 687,5 тис. 
грн. податку на додану 
вартість. Основна причи-
на, яка стоїть на заваді 
автомат-ПДВ для терно-
пільських платників, – 
критерій щодо дотриман-
ня розміру заробітної 
плати найманим праців-
никам.

Передбачено, що се-
редня заробітна плата 
повинна перевищувати 
мінімальну не менше, ніж 
у два з половиною рази у 
кожному з останніх чоти-
рьох звітних податкових 
періодів (кварталів).  

Про 
електронний 

аудит
Суттєвого скорочення 

податкових перевірок платники 
податків можуть очікувати вже у 
поточному році. Зокрема, змен-
шити фіскальний тиск на бізнес 
планується за допомогою запро-
вадження системи електронних 
дистанційних перевірок, а також 
через об’єднання податкового та 
митного аудиту. Завдяки втіленню 
цих інновацій бізнес матиме змогу 
приділяти час та увагу своїй осно-
вній діяльності, а не спілкуванню з 
податківцями та митниками. 

Поки відповідна законодавча 
ініціатива сьогодні обговорюється 
із підприємницькими колами. 
Ознайомитися з проектом наказу 

Міністерства фінансів України 
«Про затвердження Порядку по-
дання платником податків заяви 
про проведення документальної 
невиїзної позапланової електро-
нної перевірки та прийняття орга-
ном ДПС про проведення такої 
перевірки» можна за адресою 
h t t p : / / w w w . s t s . g o v . u a /
regulyatorna-politika-/regulyatorna-
politika/2013-rik/91303.htm. Таким 
чином тернопільські платники по-
датків можуть безпосередньо до-
лучитися до законотворчого про-
цесу, надавши пропозиції для 
удосконалення законопроекту.

Записала Ольга СмІлА.

Підприємства Тернопільського району перевіряють 
менше, а ПДВ повертають їм своєчасно

Заступник начальника  
Тернопільської об’єднаної ДПІ  

Іван Васильович Поліщук.

Звернення ●

Шановні мешканці  
Тернопільського району!

Двадцятий рік поспіль в Укра-
їні триває кампанія декларуван-
ня громадянами доходів. Цей 
період – добра нагода для ве-
дення активного діалогу між по-
датківцями та платниками по-
датків. Адже протягом деклара-
ційного періоду активізується 
роз’яснювальна робота щодо 
необхідності виконання грома-
дянами свого конституційного 
обов’язку – подання декларації 
про неоподатковані доходи та 
сплати податків. Також платни-
кам податків повідомляється і 
про можливість скористатися 
своїм правом на податкову 

знижку. 
В і драдно , 

що з кожним 
роком зростає 
кількість меш-
канців нашого 
Т е р н о п і л ь -
ського регіо-
ну, які усві-
домлюють, що 
добров ільне 
декларування 
доходів і спла-
та з них подат-
ків – норма 

для доброчесної, відкритої лю-
дини, а також важливий процес, 
який поєднує інтереси держави 
і суспільства. Адже подана тер-
нополянином декларація є озна-
кою поваги до співгромадян. 
Надходження податків від заде-
кларованих доходів – одне із 
джерел наповнення місцевого 
бюджету. Відтак, кожен може 
долучитися до повноцінного 
функціонування місцевих бю-
джетів, які забезпечують життя 
самоврядних громад міста та 
району. А це – порядок, ста-
більність і виконання соціальних 
програм. Тому кожна людина, 
яка є патріотом свого краю, по-
винна розуміти, що добровільно 

і чесно задекларувавши доходи 
та повністю сплативши податки 
з таких доходів, підтримує саме 
місцеву скарбницю, а тому до-
лучається до формування соці-
альної політики свого селища 
чи села. 

З початку року до податкової 
інспекції звернулося понад 1900 
мешканців Тернополя і Терно-
пільського району, які задекла-
рували доходів на суму 40,9 
млн. грн. Їм належить сплатити 
майже 2,1 млн. грн. податку на 
доходи фізичних осіб. Найчасті-
ше громадяни декларують до-
ходи, отримані у вигляді спад-
щини – 216 осіб на суму 6,2 
млн. грн., та від продажу рухо-
мого і нерухомого майна – 166 
осіб на 5,8 млн. грн. Вони спла-
тять до бюджету відповідно 
602,1 тис. грн. та 687,2 тис. 
грн. податку.

Відрадно, що мешканці Тер-
нопільського району активно 
долучаються до деклараційної 
кампанії. Так, днями районний 
декларант заявив про отриман-
ня доходу від продажу нежитло-
вого приміщення у сумі близько 
двох мільйонів гривень, при 
цьому поповнивши місцеву 
скарбницю майже на 90 тис. 

грн. податку на доходи.
Хотів би нагадати, що декла-

раційна кампанія – це можли-
вість легалізувати свої доходи, 
зокрема іноземні. При цьому, 
декларуючи такі доходи, грома-
дяни можуть і не сплачувати по-
датку. Адже Податковим кодек-
сом передбачено, що податок, 
сплачений за кордоном, врахо-
вується в Україні, оскільки є ряд 
угод, укладених із майже 70 
державами щодо уникнення по-
двійного оподаткування.

Отож, зі словами вдячності 
звертаюся до тих громадян, які 
вже виконали свій конституцій-
ний обов’язок, задекларувавши 
доходи, та запрошую тих, хто 
ще вагається чи вважає, що за-
лишилось достатньо часу. Ми 
чекаємо на вас, шановні декла-
ранти, до 1 травня. Наші фахівці 
нададуть вам компетентну кон-
сультацію та практичну допомо-
гу у заповненні декларацій та 
розрахунків. Щиро сподіваюся, 
що кожен з вас захоче внести 
дещицю у розвиток економіки 
рідного краю.

Петро ЯКИмЧУК, 
начальник Тернопільської 

об’єднаної ДПІ.

Для легалізації доходів 
залишилося не так вже  

й багато часу
Звернення начальника 

Тернопільської об’єднаної  
державної податкової інспекції 

 щодо декларування громадянами 
своїх доходів

Податкова — платники ●

Яскраво-зелені наклейки здале-
ку приваблюють око споживачів, 
адже одразу кидаються в очі. Відтак 
покупці звертають увагу і на інфор-
маційне повідомлення, розміщене 
на такому рекламному носієві. „Ша-
новний тернополянине! – “заклика-
ють” наклейки, – якщо у минулому 
році Ти отримував доходи, з яких 
податок не сплачувався, то завітай 
до 1 травня в податкову інспекцію 
та задекларуй їх. Телефони для до-
відок: 15-07, 43-46-25. Тернопіль-
ська об’єднана ДПІ”.

У такий спосіб податківці вирі-
шили вкотре нагадати тернополя-
нам та гостям міста про необхід-
ність декларувати доходи. Приват-
ний підприємець Ярослава Довго-
шия, керівництво ПРАТ „Терно-
пільський молокозавод” та мага-
зин „Орбіта” із задоволенням до-
лучилися до роз’яснювальної кам-
панії, надавши свою продукцію: 
ковбасні вироби, молочні продук-
ти та побутову техніку.

Своїми міркуваннями з цього 
приводу поділилася  підприємець 
Тернопільського району Ярослава 
Довгошия: „Наше рішення долучи-
тися до інформування громадян про 
деклараційну кампанію було одно-
значно позитивним. Тому ми з ра-
дістю підтримали ініціативу подат-
ківців. Адже добре розуміємо, що 
задекларовані доходи та сплачені з 
них податки – це, насамперед, дже-
рело наповнення місцевої казни. А, 
отже, додаткові кошти для втілення 
різноманітних соціальних програм, 
розвитку сіл та селищ Тернопіль-
ського району”. Ярослава Довго-
шия також висловила сподівання, 
що тернополяни оцінять такий кре-
атив від податківців та підприємців, 
а тому візьмуть активну участь у де-
клараційній кампанії 2013 року.

Відділ взаємодії із ЗмІ  
та громадськістю Тернопільської 

об’єднаної ДПІ.

Декларувати доходи 
“закликають” 

ковбаса, молоко  
та холодильники

Начальник Тернопільської об’єднаної ДПІ  
Петро миколайович Якимчук.
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“Гаряча лінія” ●Новації ●

Волонтерський рух ●

Внесеними змінами до 
Закону  України від 6 
липня 1995р. № 
265/95- ВР “Про за-
стосування реєстрато-
рів розрахункових опе-
рацій у сфері торгівлі, 
громадського харчу-
вання та послуг” з 1 
січня 2013 року  для 
суб’єктів господарю-
вання, які використо-
вують касову техніку, 
стає обов’язковим по-
дання звітності про ви-
користання реєстрато-
рів розрахункових опе-
рацій до органів дер-
жавної податкової 
служби в електронно-
му вигляді. Про ці но-
вовведення ми сьогод-
ні говоримо із заступ-
ником начальника Тер-
нопільської ОДПІ Ва-
силем Тарасовичем 
Кравцем.

– Василю Тарасовичу, 
зараз чи не щодня ми чу-
ємо про державні напря-
ми щодо спрощення ве-
дення бізнесу. Хоча, чого 
гріха таїти, багато біз-
несменів говорять про 
свою неготовність до будь – 
яких кардинальних змін, 
якась частина з них ще не 
налаштована на сучасні ме-
тоди  обліку  та  звітування.  
Але, мабуть, такі  нарікання з 
боку бізнесу були завжди?

— Безумовно, все нове окре-
мими людьми – незалежно від 
того хто вони – чиновники чи 
бізнесмени, — часом сприйма-
ється неоднозначно, а то й у 
штики. Як говорив один герой 
фільму, єдине нове, що його 
тішить, це жінки та автомобілі. 
А в іншому – він закостенілий 
прагматик. Він розуміє, що це 
неправильно, але це його по-
зиція. Позиція ж державної по-
даткової служби – це створити 
комфортні умови для суб’єктів 
господарювання, максимально 
мінімізувати  людський фактор 
при адмініструванні податків та 
зборів, в тому числі і при при-
йнятті податкової звітності. 
Згадаймо минулі роки, коли 
для великих платників податків 
при прийнятті звітності створю-
вали так звані “зелені коридо-
ри”, коли були випадки черг і 
при цьому  запровадження 
електронної звітності платника-
ми теж  сприймалось не зовсім 
охоче. Зараз більш як 98 відсо-
тків тільки платників ПДВ ці ча-
си згадують з посмішкою, адже 
вони забули, що таке паперова 
звітність чи ходіння з кабінету в 
кабінет. У будь-яку годину дня і 
ночі відправляється електронна 
звітність.

— Тобто, можна говорити 
про те, що і запровадження 
нових реєстраторів розра-
хункових операцій з  
контрольною стрічкою в 
електронній формі з часом 
спростить ведення бізнесу?

— Судіть самі. Сьогодні 
суб’єкти господарювання, на 
яких поширюється дія Закону 
України  “Про застосування ре-
єстраторів розрахункових опе-
рацій у сфері торгівлі, громад-
ського харчування та послуг”, 
щомісячно подають до подат-
кових органів звітність, 
пов’язану із застосуванням 
РРО, на паперових носіях. Вона 
формується на підставі   
контрольних стрічок, які пови-
нні щоденно друкуватись в па-
перовому вигляді і зберігатись 
протягом 3-ох років. Крім цьо-
го, щоденно також друкуються 
фіскальні звітні чеки (Z - звіти), 
які теж зберігаються впродовж 
вказаного терміну. Як ви розу-
мієте, це – кілометри паперо-
вих касових стрічок, за незбе-
реження яких передбачена від-

повідальність в сумі 170 грн. за 
відсутність лише однієї такої 
стрічки, та 340 грн. – за відсут-
ність Z – звіту.  

Тепер же передбачено, що 
копії розрахункових документів 
та фіскальних звітних чеків, од-
нак уже  в електронній формі, 
повинні подаватись до органів 
ДПС по дротових або бездро-
тових каналах зв’язку. Ново-
введення  надасть можливість 
суб’єктам господарювання на-
далі зменшити витрати на утри-
мання касової техніки якраз за 
рахунок відсутності потреби 
друкування паперової стрічки 
та її зберігання впродовж не 
менше, як 3 роки, а також зеко-
номити  час. І, що важливо, ви-
користання електронної  
контрольної стрічки призведе 
до значного скорочення переві-
рок платників податків.

— Навіть так?
— Звичайно. Адже шляхом 

елементарного щоденного мо-
ніторингу виторгів точок  сфери 
торгівлі, громадського харчу-
вання чи надання послуг можна  
відокремити той прошарок біз-
несу, який ухиляється від ре-
ального оприбуткування вируч-
ки. Відтак, відпадає потреба 
турбувати законослухняних 
платників.

— Тобто, платники до 1 
липня повинні придбати аб-
солютно нові РРО, чи, можна 
сказати, РРО нового поколін-
ня? Це буде потребувати, ма-
буть, нових навичок у корис-
туванні та обслуговуванні ка-
сової техніки?

— Є два способи виконання 
вимог законодавства. Перший 
– як ви сказали – це придбання 
реєстраторів розрахункових 
операцій нового покоління, що 
створюють контрольну стрічку в 
електронній формі та містять 
уже  вбудовані модеми. Другий 
– доопрацювання існуючої касо-
вої техніки та приєднання до неї 
відповідних модемів для пере-
дачі звітної інформації.

Обслуговувати систему збе-
рігання та збору даних буде ви-
значений Нацбанком України 
так-званий  інформаційний ек-
вайєр – організація, яка надава-
тиме послуги з технічної під-
тримки та інформаційного об-
слуговування. Послуги таких ін-
формаційний еквайєрів надава-
тимуться виробникам касової 
техніки і Центрам сервісного 
обслуговування. Підключення 
техніки та її первинну реєстра-
цію в Системі також проводити-
муть Центри. Тому, вважаю, що 
ці процедури не будуть обтяж-

ливими і не вима-
гатимуть особли-
вих додаткових зу-
силь та навичок від 
користувачів касо-
вої техніки. 

— А як знати, 
чи нові касові 
апарати будуть 
відповідати тепе-
рішнім  вимогам?

— На сьогодні у 
Державному реє-
стрі РРО знахо-
диться 5 моделей 
касової техніки. 
Незабаром також 
будуть включені 
ще 11 моделей, які 
відповідають су-
часним вимогам. З 
повним переліком 
РРО, які включені 
до Державного ре-
єстру, можна озна-
йомитись на веб-
порталі Державної 
податкової служби 
України. 

Хочу зауважити, 
що користувачам 
касової техніки при 
її придбанні або 
заміні необхідно 
звертатись до Цен-

трів сервісного обслуговування 
або виробників РРО щодо про-
ведення ними відповідного до-
опрацювання цієї моделі. Також 
необхідно пам’ятати, що усі нові 
та модернізовані  РРО  повинні 
обов’язково пройти первинну 
реєстрацію та підключення до 
Системи зберігання і збору да-
них від РРО Державної податко-
вої служби України за техноло-
гією Національного банку Украї-
ни. Це будуть робити Центри 
сервісного обслуговування 
РРО. 

— Чи передбачений захист 
інформації, яка буде переда-
ватись до податкової служби 
підприємцями?

— Доступ до наданої інфор-
мації є мінімальним. Реєстрато-
ри розрахункових операцій, від-
повідно до вимог, оснащуються 
модулем безпеки Національної 
системи електронних платежів 
– спеціалізованим пристроєм у 
вигляді картки або плати, який 
захищає від втручань.

— Безумовно, часу зали-
шилось і не так багато. Од-
нак, підприємцям треба по-
спішати. Чи передбачені якісь 
покарання для тих, хто зігно-
рує вимоги Закону? 

— Ми вважаємо, що наші клі-
єнти працюють чесно і є зако-
нослухняними та розуміють, що 
потрібно іти в ногу з часом.  
Адже, незважаючи на те, що ви-
мога використовувати електро-
нну касову стрічку введена з 1 
січня 2013 року, законодавці 
передбачили, щоб цей процес 
був не таким болючим: підпри-
ємцям надано півроку на адап-
тацію до новації. До середини 
2013 року штрафів і санкцій за 
помилки при впровадженні но-
вої технології не буде.

Однак, хочу наголосити, що 
надалі до порушників  передба-
чено застосування фінансових 
санкцій в розмірі 10 неоподат-
ковуваних мінімумів доходів 
громадян – а це 170 грн. за 
кожне неподання звітності. Од-
нак, надіємось, що до 1 липня 
усі виконають вимоги Закону.

— Крім Центрів сервісного 
обслуговування, які підпри-
ємці обирають собі самі, на-
певно, отримати консультації 
з цього питання можна буде і 
у податковій інспекції?

— Безумовно, платники по-
датків можуть звертатись до 
Центру обслуговування платни-
ків податків Тернопільської ОД-
ПІ з 9.00 до 20.00 год., а в су-
боту з 9.00 год. до 16.00 год. та 
отримати відповідні фахові кон-
сультації.

Василь Кравець:  
„Електронна стрічка спростить 

звітність для підприємців”

Заступник начальника Тернопільської ОДПІ  
Василь Тарасович Кравець.

Пропонуємо найактуальніші 
питання, з якими зверталися 
мешканці населених пунктів 
Тернопільського району до 
фахівців податкової інспекції 
протягом першого кварталу 
цього року, та відповіді на 
них. Нагадаємо, що 15-07 – 
це короткий номер, за яким 
платники податків можуть 
отримати роз’яснення подат-
кового законодавства, довід-
кову інформацію тощо.

— Чи повинен  подавати де-
кларацію про доходи чоловік, 
який у 2012 році отримав від  
своєї дружини у дарунок нерухо-
ме майно у вигляді будинку?

— Не повинен. Дохід у вигляді 
подарунків осіб першого ступеня 
споріднення (а це – батьки, чоловік, 
дружина, діти) оподатковується за 
нульовою ставкою.

— Хто повинен подавати де-
кларацію, коли будинок успадко-
ваний від бабусі неповнолітньою 
дитиною?

— Декларацію в такому випадку 
подають опікуни (піклувальники).

— Коли закінчується гранич-
ний термін подання звітності по 
збору за  спеціальне викорис-
тання води за І квартал?

— 10 травня 2013 року.
— За якою ставкою потрібно 

сплатити податок, коли другий 
раз продаєш нерухомість?

— За ставкою 5 відсотків. Дохід 
від продажу об’єктів нерухомості 
визначається, виходячи з ціни, за-
значеної в договорі купівлі–продажу, 
але не нижче оціночної вартості та-
ких об’єктів, розрахованої органом, 
уповноваженим здійснювати таку 
оцінку відповідно до закону.

— З якого часу нараховується 

податок на нерухоме майно, яке 
придбане в середині року?

— У разі переходу права влас-
ності на об’єкт житлової нерухомос-
ті від одного власника до іншого 
протягом календарного року пода-
ток обчислюється для попередньо-
го власника за період з 1 січня цьо-
го року до початку того місяця, в 
якому він втратив право власності 
на зазначений об’єкт, а для нового 
власника – починаючи з місяця, в 
якому виникло право власності.

— Чи сплачує платник єдиного 
податку збір на розвиток вино-
градарства, садівництва і хме-
лярства?

— Відповідно до ст. 297 Податко-
вого кодексу, платники єдиного по-
датку звільняються від обов’язку 
нарахування, сплати та подання по-
даткової звітності зі збору на розви-
ток виноградарства, садівництва і 
хмелярства.

— Чи переноситься термін 
сплати податків і зборів, в т. ч. 
у зв’язку з перенесенням термі-
нів подання податкових декла-
рацій (вихідний, святковий)?

— Термін сплати податків і збо-
рів не переноситься у зв’язку з 
перенесенням термінів подання 
податкових декларацій. Якщо 
останній день сплати податкового 
зобов’язання припадає на вихід-
ний або святковий день, то Подат-
ковим кодексом України також не 
передбачено перенесення термі-
нів сплати. 

Платник податків зобов’язаний 
самостійно сплатити суму подат-
кового зобов’язання, зазначену у 
поданій ним податковій деклара-
ції, протягом 10 календарних днів, 
що настають за останнім днем від-
повідного граничного строку по-
дання податкової декларації. 

Платники цікавились,  
телефонуючи до Тернопільської ОДПІ 
за багатоканальним номером “15-07”

Незвичні відвідувачі побува-
ли у ряді тернопільських ма-
газинів, кафе та ресторанів 
цього тижня. Особливо їх ці-
кавили відділи, де реалізову-
ються підакцизні товари, а, 
відповідно, є реєстратори 
розрахункових операцій. 

Вони зверталися до адміністра-
торів, касирів зі словами: „А чи 
знаєте ви, що для оновлення касо-
вої техніки залишилося трохи біль-
ше двох місяців?”. Здається, це – 
незвичне запитання, однак воно не 
викликало здивування. Адже у та-
кий нестандартний спосіб терно-
пільські податківці вирішили ще 
раз  донести, у буквальному зна-
ченні цього слова, інформацію про 
необхідність застосування елек-
тронної касової стрічки до підпри-
ємців, які у своїй діяльності вико-
ристовують касову техніку.

Для цього були залучені юні во-
лонтери податкової служби – сту-
денти Тернопільського національ-
ного економічного університету. 

Крім короткого усного інформацій-
ного повідомлення, вони залишили 
яскраві кольорові листівки на під-
твердження сказаного. “Не зволі-
кай! – закликають податківці. – З 1 
січня суб’єкти господарювання, які 
у своїй діяльності використовують 
касову техніку, зобов’язані подава-
ти звітність по РРО в електронному 
вигляді. Для модернізації або при-
дбання реєстраторів нового поко-
ління необхідно звернутися у сер-
вісні центри. Починаючи з 1 липня 
2013 року, застосовуватимуться 
штрафні санкції. Довідки за тел.: 
15-07, 52-12-27.”

На думку фахівців податкової 
інспекції, такий захід сприятиме 
ширшій поінформованості суб’єктів 
господарювання про їхній 
обов’язок, а також спонукатиме їх 
якнайшвидше оновити свою касо-
ву техніку.

 
Відділ взаємодії із ЗМІ  

та громадськістю 
Тернопільської об’єднаної ДПІ.

Ви ще не модернізували касову 
техніку?! То ми йдемо до вас!

Волонтер Тернопільської ОДПІ  
Олена Баховська (зліва) — студентка ТНЕУ.

Відповідальний за випуск   
“Податкового вісника” —  

Василь КАРПА.



П’ятниця, 12 квітня 2013 року11 Програма телепередач
п’ятниця, 19 квітня

субота, 20 квітня

ут-1
06.00 “Доброго ранку, 
         Україно!”
06.01 Православний календар.
06.05 Х/ф “Управа”.
06.30 Пiдсумки.
07.00, 08.00 Новини.
07.30 Гiсть студiї.
07.45 Кiножурнал 
        “Хочу все знати”.
08.15 Д/ф “Є. Герасимов. 
        Звичка бути героєм”.
09.05, 21.00 Пiдсумки дня.
09.15 Офiцiйна хронiка.
09.20 Д/ф “Сiмдесятники. 
         Володимир Дахно”.
09.50 Котрольна робота.
10.15 Т/с “Маруся. 
       Повернення”.
12.35, 15.00, 18.20 Новини.
13.00, 18.50, 21.25 
      Дiловий свiт.
13.35 “Адреналiн”.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 Околиця.
15.55 Т/с “Iз життя 
       капiтана Черняєва”.
18.45 Свiт спорту.
19.10 Невiдома контррозвiдка.
19.50 221. Екстрений 
          виклик. Тиждень.
21.40 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, 
       Секунда удачi.
23.00 Пiдсумки.
23.15, 00.05 Х/ф “Карусель”.
01.00 Вiд першої особи.

канал “1+1”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 “ТСН”.
06.45, 07.10, 07.30, 08.05,
      09.10 “Снiданок з 1+1”.
07.25 М/ф “Бернард”.
10.00 Т/с “Величне столiття.
        Роксолана 2”.
11.40 Т/с “Веронiка 2: Втiкачка”.
12.40 “Пекельна кухня 3”.
14.40 “Сiмейнi мелодрами 3”.
15.40 “Секретнi матерiали
   шоу-бiзнесу”. “Таємницi
       росiйського хiп-хопу”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Величне столiття. 
        Роксолана 2”.
19.30 “ТСН”.
20.15 “Вечiрнiй Київ”.
22.10 Х/ф “Перевiзник”. (2).
00.10 Х/ф “Безсоння”. (2).

Iнтер
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,

       09.00 Новини.
07.10, 07.35, 08.10, 08.35
     “Ранок з Iнтером”.
09.10 Т/с “Повернення
       Мухтара”.
11.05 Д/с “Слiдство вели...” 
12.00 Новини.
12.20 Д/с “Слiдство вели...” 
13.15 “Судовi справи”.
15.05 “Сiмейний суд”.
16.00 Т/с “Анна”.
17.55 Т/с “Жiночий лiкар”.
18.00 Новини.
19.05 Т/с “Жiночий лiкар”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Шустер Live”.
00.40 Х/ф “Земне ядро”.

ICTV
06.25 Дiловi факти.
06.35 Т/с “Таксi”.
06.55 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Стоп-10.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.10 Т/с “Убивча сила”.
12.20 Т/с “Вулицi 
       розбитих лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Вулицi 
     розбитих лiхтарiв”.
13.50 Т/с “Прокурорська
      перевiрка”.
14.55 Т/с “Морськi дияволи”.
16.40 Т/с “Убивча сила”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Надзвичайнi новини.
20.05 Т/с “Морськi дияволи”.
21.55 Т/с “Прокурорська
       перевiрка”.
23.00 Х/ф “V” означає 
         Вендета”. (2).

стб
06.05 “Чужi помилки”.
06.50 Х/ф “Сiм няньок”.
08.15 Х/ф “Любов Аврори”.
10.10 Х/ф “Вiрний засiб”.
18.10 “Вiкна-новини”.
18.20 Х/ф “За двома зайцями”.
20.00 “Холостяк 3”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.35 “Холостяк 3”.
00.05 “Як вийти замiж з 
      Анфiсою Чеховою”.
01.10 Х/ф “Вiд серця 
          до серця”.

новий канал
06.00 Очевидець. 

    Найбiльш шокуюче.
06.40 Пiдйом.
09.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.05 Т/с “Воронiни”.
13.30 М/с “Качинi iсторiї”.
14.45 Т/с “Друзi”.
15.50 Т/с “Кадетство”.
16.50 Т/с “Щасливi разом”.
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.15 Пiраньї.
20.00 Т/с “Воронiни”.
21.00 Т/с “Кухня 2”.
22.05 Т/с “Свiтлофор”.
00.15 Репортер.
00.35 Т/с “Таємне коло”. (2).

тРк «україна»
06.10 Т/с “Дорожнiй
        патруль-5”.
07.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.20 Ранок з Україною.
09.20, 12.50, 17.20, 21.50 
     Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Операцiя 
      “Ляльковод”.
11.50 “Хай говорять”.
15.30 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Нерiвний шлюб”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Операцiя 
     “Ляльковод”.
23.20 Т/с “Мент
       у законi-3”. (2).

к1
07.00 М/ф.
09.50 “Три сестри”.
10.50, 0.30 Х/ф “Секс гуру”.
12.20, 22.15 “Розсмiши комiка”.
13.15, 17.00 “Дiм, 
         на заздрiсть усiм”.

14.10, 19.00 “Таємний кухар”.
15.10, 18.00 “Звана вечеря”.
16.10 “Орел i решка”.
20.00 “КВН”.
23.10 “Пороблено в Українi”.
01.50 “Нiчне життя”.

нтн
06.00 Х/ф “34-й швидкий”.
07.15 Т/с “Морськi пiхотинцi”.
14.50 Т/с “Вулицi
        розбитих лiхтарiв-9”.
16.45, 19.00 “Свiдок”.
17.00 Т/с “Ера стрiльця-2”.
19.30 Т/с “Снайпер-2. Тунгус”.
23.00 Х/ф “У серпнi 44-го”.

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 “Помста”.
12.55 Лялечка.
13.55 Т/с “Моя прекрасна
       няня”.
15.00, 19.40 Одна за всiх.
16.05 Т/с “Студенти”.
17.20 10 крокiв до кохання.
18.40, 21.00 Вiталька.
19.00 Вечiрнiй гон.
22.00 Х/ф “Де моя
         тачка, чувак?”
00.00 Т/с “Притулок”. 

перший канал 
(україна)

08.00, 11.00, 14.00 Новини.

08.15 Телеканал “Доброго 
     ранку!”
08.30 “Контрольна закупiвля”.
09.00 “Жити здорово!”
10.00 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
11.55 “Доброго здоров’ячка!”
       з Г. Малаховим.
13.00 Iншi новини.
13.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
14.20 Т/с “Торговий центр”.
15.10 “Поки ще не пiзно”.
16.00 “Чекай на мене”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.40 “Людина i закон”.
18.55 “Поле чудес”.
20.00 “Час”.
20.30 “Надбання Республiки:
      А. Пугачова”.
23.00 “Вечiрнiй Ургант”.
23.55 Х/ф “Суходiл”.

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
08.10 Х/ф “Подорож пана Клякси”.
11.05, 18.10 Т/с “Я лечу”.
12.55 Т/с “Червона площа”.
13.50, 20.00 Т/с “Росiйська
           iмперiя. Початок”.
14.55 Х/ф “День щастя”.
16.45 Х/ф “СЕР”.
22.10 Х/ф “Майор Вихор”.
23.35 Х/ф “Пiлоти”.

ут-1
06.00 Пiдсумки.
06.20 Концерт “О. Барикiн.
          Не забувай друга...”
08.00 Присвяти себе футболу!
08.20 Панянка i кулiнар.
09.05 Життя на рiвних.
09.20 Армiя.
09.35 Досвiд.
11.10 Граємо до армiї.
11.35 Школа юного 
      суперагента.
11.55 Х/ф “Снiданок на травi”.
14.30 В гостях у Д. Гордона.
15.30 Золотий гусак.
16.10 Концерт Я.
     Табачника “Тiльки музика”.
17.25 Концерт Я. 
     Табачника “Честь 
      маю запросити”.
20.50 Мегалот.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Без цензури.
21.55 Кабмiн: подiя тижня.
22.10 Українська пiсня.
22.50 Суперлото, Трiйка, 
          Кено.
23.00 Твiй голос.
23.30 Ера здоров`я.
23.50 Кiно в деталях.
00.40 Клуб гумору.

канал “1+1”
06.00 “Ремонт +”.
06.10 Х/ф “Принцеса моєї мрiї”.
08.00 “Свiтське життя”.
09.00 “Хто там?”
10.15 М/ф “Енгрi бердс”.
10.20 М/с “Чiп i Дейл”.
11.05 “Свiт навиворiт 
      4: В`єтнам”.
12.05 “Тачки”.
12.30 “Великi перегони”.
14.40 Х/ф “Крихiтка 
        з Беверлi-Хiллз”.
16.35 “Вечiрнiй Київ”.
18.30 “Розсмiши комiка”.
19.30 “ТСН”.
20.00 “Великi перегони”.
22.10 Х/ф “I цiлого
         свiту замало”.

00.40 Х/ф “Життя в рожевому
           кольорi”. (2).

Iнтер
05.50 “Шустер Live”.
10.55 Х/ф “Екiпаж”.
13.50 Т/с “Кремiнь”.
17.55 Т/с “Кремiнь 2”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Кремiнь 2”. 
22.45 “Великий бокс. 
   Бiй за участю С. Федченко”.
00.10 “Бокс. Тайсон 
     Ф`юрi - Стiвен Каннiнгем”.

ICTV
05.50 Свiтанок.
06.50 Козирне життя.
07.20 Х/ф “Мiський коммандо”.
09.00 Зiрка YouTube.
10.00 Дача.
10.35 Квартирне питання.
11.30 За кермом.
12.00 Дивитися всiм!
12.40 Максимум в Українi.
13.35 Т/с “Розвiдники: 
        останнiй бiй”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Т/с “Мисливцi 
       за караванами”.
22.45 Х/ф “Адреналiн”. (2).
00.15 Х/ф “Адреналiн 2: 
       Висока напруга”. (2).

стб
06.20 Х/ф “Земля Саннiкова”.
07.55 “Караоке на Майданi”.
08.55 “Їмо вдома”.
10.00 “ВусоЛапоХвiст”.
10.40 “Хата на тата”.
12.35 “Холостяк 3”.
16.10 “Як вийти замiж 
         з Анфiсою Чеховою”.
17.20 Х/ф “За двома зайцями”.
19.00 “Україна має талант! 5”.
21.55 “МастерШеф. 
       Прихована правда”.
22.50 “Україна має талант! 5”
       . Пiдсумки голосування.
23.20 “Детектор брехнi 3”.
00.25 Х/ф “Любов Аврори”.

новий канал
07.15 Парад рад.
08.10 Ревiзор 2.
11.55 Уральськi пельменi.
13.40 Люди ХЕ.
14.00 Нереальна iсторiя.
14.40 Файна Юкрайна.
15.00 Т/с “Щасливi разом”.
16.45 Х/ф “Чарлi i
       шоколадна фабрика”.
19.00 Х/ф “Гаррi Поттер i 
    Дари смертi: Частина 1”.
22.00 Хто зверху?2.
00.00 Х/ф “Чарлi i 
          шоколадна фабрика”.

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-5”.
14.00 Т/с “Дорожнiй
        патруль-6”.
15.50 Х/ф “По слiду Фенiкса”.
18.00 Т/с “Квиток на двох”.
22.20 Х/ф “Точка повернення”.
01.00 Т/с “Мент
             у законi-3”. (2).

к1
07.00, 10.00 М/ф.
09.00 М/с “Казки 
   Ганса Хрiстiана Андерсена”.
11.25 М/ф “Мураха Антц”.
12.50 Х/ф “Крик сови”.
14.30 Х/ф “Квартет на двох”.
16.20 “Весiльний розмiр”.
17.20 “Лямур Тужур”.
18.15 “Розсмiши комiка”.
19.10 “КВН”.
21.40 Т/с “Надприродне”. (2).
00.00 Х/ф “Новi мурахи
         в штанях”. (3).

нтн
06.55 “Залiзний Оскар”.

07.25 Т/с “Вогнем i мечем”.
11.30 “Речовий доказ”.
12.00 “Головний свiдок”.
12.55 Х/ф “У серпнi 44-го”.
15.15 Т/с “Шериф-2”.
19.00 Т/с “Краповий берет”.
22.45 Д/с “Реальнi злочинцi”.
23.15 Х/ф “Замiна-3: 
       переможець отримує 
       все”. (2).

тЕт
06.00 “Єралаш”.
07.15 М/с “Iндiйськi байки”.
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 “Бiлка та 
  Стрiлка. Пустотлива сiмейка”.
11.40 Т/с “Всi жiнки — вiдьми”.
14.35 Т/с “Любить не любить”.
16.35 Х/ф “Могутнiй Джо Янг”.
18.45 Х/ф “Боги, мабуть,
        з’їхали з глузду”.
21.00 Вiталька.
22.00 Шури-мури.
23.00 Х/ф “Помста придуркiв”.
00.55 Х/ф “Смачна штучка”.

перший канал 
(україна)

05.00, 9.00, 11.00, 14.00 
         Новини.
05.25 Х/ф “Лiки проти страху”.
06.55 “Грай, гармонь 
         улюблена!”
07.40 “Смiховинки.
        Новi пригоди”.
07.55 “Розумницi i розумники”.
08.40 “Слово пастиря”.
09.15 “Смак”.
09.55 “Перевал 
        Дятлова. Вiдрахованi з 
        нагоди смертi”.
11.15 “Абракадабра”.
14.15 “В’ячеслав Фетiсов.
          Все по-чесному”.

14.50 “Романови. 
    Мiстика царської династiї”.
15.55 “Ванга. Свiт видимий i
       невидимий”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.15 “Вгадай мелодiю”.
17.55 Т/с “Остання зустрiч”.
20.00 “Час”.
20.20 “Сьогоднi увечерi”.
22.05 “Що? Де? Коли?”
23.15 Т/с “Елементарно”.
00.15 Х/ф “Сповiдь утриманки”.

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
08.30 Х/ф “Казка
       про втрачений час”.
10.00 Х/ф “Гра в чотири руки”.
11.30 Х/ф “Вiдкрийте, 
         полiцiя!-3”.
13.00 Х/ф “Протистояння”.
20.30 Х/ф “Рекет”.

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 телекаНалів
TV-4
Понеділок, 16 квітня
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не накажеш» 
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
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 «Справжня ціна»
09.45 «Про нас»
11.00 Дитяча година 
12.10 Власна думка         
13.10 Хіт-парад                                             
14.00 Х.ф. «Скажене золото» 
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
17.00 «Мандрівник»
17.30 «Гал-кліп»
19.00 Провінційні вісті
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Погляд зблизька»
20.30 ТНЕУ – калейдоскоп подій 
20.40 Дім книги
21.30 «Baby-boom»
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х.ф. «Демократичний терорист» 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті
ттБ
6.00 Гімн України
6.05 “Джерело духовності”
6.25 “Мій тренер - гімнастика”
6.45 “Пісні нашого краю”
7.00 “Панорама подій”
7.30 “Урок… для батьків”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Відверті діалоги”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Мамина школа”
12.30 “Невигадані історії”
13.00,  16.00, 19.00, 22.00  “Вісті ТТБ”
13.20 “Бої за Тернопіль”
13.30 “Словами малечі про цікаві речі”
13.45 “Пройди світ”
14.00 Х/Ф “Ати-бати, йшли солдати”  
15.20 “У пошуках легенд”
15.30 “Звитяга”
16.15 “Чудесний канал”
16.45 “До речі, про речі”
17.00 “Новини України”
17.15 “100 шедеврів”
17.30 “Випробуй на собі”
18.00 “В об’єктиві ТТБ”
18.15 “Пісні нашого краю”
18.30 “Буремні дні, роки тривоги”
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 “Тернопіль у вогні”
21.20 Д/Ф “Народний артист М.Яковченко”
21.30 “Урок… для батьків”
22.30 “Актуально”
22.45 “Гра долі”
23.00 Д/Ф “Будинок Івана Гончара”
23.35 “Тетерів”
TV-4
вівторок, 16 квітня
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не накажеш» 
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00 Провінційні вісті
07.35 «Погляд зблизька»
08.00 «Ти зможеш»
08.20 ТНЕУ – калейдоскоп подій
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Мандрівник»
11.00 Дитяча година 
11.50 «Чарівний ключик»
12.10 «Музичні делікатеси»
12.40 «Відчиняй»
13.10 Хіт-парад               
14.00 Х.ф. «Забери мене додому» 
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
17.00 «Ти зможеш» 
17.15 «Рекламна кухня»
17.30 «Про кіно»
19.00 Провінційні вісті
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Власна думка          
21.30 «Автоакадемія»
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х.ф. «1200» 

00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті
ттБ
6.00 Гімн України
6.05 “Джерело духовності”
6.25 “Мій тренер - гімнастика”
6.45 “Пісні нашого краю”
7.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Кіноісторії нашого часу”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Будьте здорові”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.10 Д/Ф “Будинок Івана Гончара”
12.45 “Парламенти світу”
13.00,  16.00, 19.00, 22.00  “Вісті ТТБ”
13.30 “Забуті пісні”
13.45 “Новини України”
14.00 “Випробуй на собі”
14.30 “Гра долі”
14.45 “100 шедеврів”
15.00 “Економічне коло”
16.15 “Чудесний канал”
17.00 “Новини України”
17.15 “Мова жестів”
17.30 “До чистих джерел”
18.00 “Cтудмістечко”
18.15 “Пісні нашого краю”
18.30 “ПрофStyle”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.30 “Актуально”
19.45 “Зона ризику”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Час реформ”
21.30 “Діловий ритм”
22.30 “Актуально”
22.45 “Гра долі”
23.00 Д/Ф “Іван Франко”
TV-4
Cереда, 17 квітня
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не накажеш» 
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00 Провінційні вісті
07.35 Власна думка          
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Автоакадемія»
11.00 Дитяча година
12.10 «Гал-кліп»
12.40 «Ти зможеш»
13.00 Концерт В.Коциловського
14.00 Х.ф. «Джованні Фальконе» 
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
16.40 «Чарівний ключик»
17.00 «Мандрівник»
17.30 «Baby-boom»
19.00 Провінційні вісті
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Формула здоров’я»
21.30 «Музичні делікатеси»
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х.ф. «Остання мішень»
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті
ттБ
6.00 Гімн України
6.05 “Джерело духовності”
6.25 “Мій тренер - гімнастика”
7.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Удосвіта”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Пісні нашого краю”
10.15 “Мова жестів”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “До чистих джерел”
12.30 “Час реформ”
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 Д/Ф “Народний артист М.Яковченко”
17.00 “Новини України ”
17.15 “Вінтаж”
17.30 “Після школи”
17.45 “Музей гетьманства”
18.00 “Думки вголос ”

18.15 “Пісні нашого краю”
18.30 “Надія є”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.30 “Актуально”
19.45 “Скелі Довбуша”
20.00 “Економічний інтерес”
20.15 “Подвиг десантників”
20.35 “Бандури передзвін”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 Д/Ф “Замовчаний генерал”
21.30 “Енергоманія”
22.30 “Актуально”
22.45 “Гра долі”
23.00 “Паростки Лесиної “Плеяди”. 
23.25 “Європейський дім”.
23.45 “Дзеркало”
TV-4
Четвер, 18 квітня
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не накажеш» 
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00 Провінційні вісті
07.35 «Формула здоров’я»
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Мандрівник»
11.00 Дитяча година 
12.10 «Про кіно»
12.20 «Рекламна кухня»
12.35 «Автоакадемія»
13.00 Концерт В.Коциловського
14.00 Х.ф. «Джованні Фальконе» 
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
17.00 «Мандрівник»
17.30 «Музичні делікатеси»
19.00 Провінційні вісті
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Знати більше
21.30 «Відчиняй»
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х.ф. «Друзі по розуму» 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті
ттБ
6.00 Гімн України
6.05 “Джерело духовності”
6.25 “Мій тренер - гімнастика”
6.45 “Гра долі”
7.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Розмова без нотацій”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Пісні нашого краю”
10.15 “Думки вголос”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Після школи”
12.15 “Уряд на зв’язку з громадянами”
12.45 “Музей гетьманства”
13.00,  16.00, 19.00, 22.00  “Вісті ТТБ”
13.30 “Надія є”
13.45 “Новини України”
14.00 Д/Ф “Іван Франко”
14.55 “Музична хвиля ТТБ”
15.10 Д/Ф “Софія київська”
15.30  “Фабрика ідей”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Іноземна для дітей”
17.00 “Новини України”
17.15 “7 чудес Полтави”
17.25 “Світлотіні”
18.00 “Загублені у часі”
18.15 “Пісні нашого краю”
18.30 “Людина праці”
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 “Паростки Лесиної “Плеяди”
23.25 “Європейський дім”
TV-4
П’ятниця, 19 квітня
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Серцю не накажеш» 
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес
07.00 Провінційні вісті
07.35 Знати більше 
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Мандрівник»

11.00 Дитяча година 
11.50 «Чарівний ключик»
12.10 «Гал-кліп»
12.40 Програма «Baby-boom»
13.10 Хіт-парад               
14.00 Х.ф. «З’їсти персик» 
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
17.00 «Мандрівник»
17.30 «Відчиняй»
19.00 Провінційні вісті
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 ТНЕУ – калейдоскоп подій 
20.10 «Погляд зблизька»
20.40 В.ф. «Коваль власної долі»
21.30 «Про кіно»
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х.ф. «Кохаючись» 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті
ттБ
6.00 Гімн України
6.05 “Джерело духовності”
6.25 “Мій тренер - гімнастика”
6.45 “Пісні нашого краю”
7.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Легенди Запоріжжя”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Світлотіні”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “7 чудес Полтави”
12.10 “Пісні нашого краю”
12.30 “Час реформ”
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 “Танець пам’яті”
17.35 “Сяйво віри”
18.00 “Моє місто”
18.15 “Пісні нашого краю”
18.30 “Назбиране”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.30 “Актуально”
19.45 “Західний експрес”
20.00 “Слід”
20.20 “Так було”
20.35 “Бандури передзвін”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 Д/Ф “Музеї України.
         Тарас Шевченко.Спадщина”
21.30 “Абетка здоров’я”
22.30 “Актуально”
22.45 “Гра долі”
23.00 Х/Ф “Карнавал”. 
TV-4
субота, 20 квітня
06.00 «Відчиняй»
06.30 «Про нас»
06.45, 09.15, 11.00 Ранковий фітнес 
07.00 Провінційні вісті
07.35 Х.ф. «Догора» 
09.00 Час-Tайм
09.30 Знати більше
10.30 Блага звістка 
11.15 «Про нас»       
11.30 Зміни свій світ
12.00 Новини Європи
12.30 Х.ф. «Вінчання зі смертю» 
14.00 «Рекламна кухня»
14.30 Мультфільми
15.00 Х.ф. «Маленькі викрадачі» 
16.20 В.ф. «Коваль власної долі»
16.30 Дім книги
17.00 Хіт-парад
17.50 ТНЕУ – калейдоскоп подій
18.00 Наші вітання
19.00 «Коліжанка»
19.30 «Музичні делікатеси»
20.10 Суботній вечір. «Обніміться ж брати мої»
21.30 Програма «Автоакадемія»
22.00 Х.ф. «Месники: гра для двох» 
23.40 Час-Тайм
00.00 Х.ф. «Догора» 
ттБ
6.00 Гімн України

6.05 “Джерело духовності”
6.25 “Мій тренер - гімнастика”
6.45 “Пісні нашого краю”
7.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Сяйво віри”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Пісні нашого краю”
10.15 “Назбиране ”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Дитячі забави ”
12.30 “Музичний калейдоскоп ”
13.00 “Азбука смаку”
13.30 “Гра долі”
13.45 “Новини України”
14.00 “Моє місто”
14.20 “Театральні зустрічі”
16.00 “Скарби роду”
16.30 Х/Ф “Визволення”. 
18.00 “Завоювати життя” (Клара Лучко) 
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “Панорама подій”
19.30 “Смак життя”
20.00 “Просто неба”
20.15 “Спортивні меридіани”
20.30 “7 природних чудес України”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Поклик таланту ”
22.00 “Панорама подій”
22.30 Д/Ф “Ми люди”
23.00 Х/Ф “Карнавал”
TV-4
Неділя, 21 квітня
06.00 Х.ф. «Вінчання зі смертю» 
07.30 В.ф. «Коваль власної долі»
07.45, 09.45 Ранковий фітнес
08.00 Новини Європи
08.40 Час-Тайм  
09.00 Повнота радості життя
09.30 «Справжня ціна»
10.00 Дім книги
10.15 Пряма трансляція Божественної 
        Святої Літургії з Архикатедрального 
        Собору УГКЦ м.Тернополя 
11.40 «Про нас»
12.00 Х.ф. «Маленькі викрадачі» 
13.30 «Чарівний ключик»
14.00 «Сільський календар» 
14.30 Власна думка         
15.30 «Про нас»
16.00 «Формула здоров’я»
17.00 Вікно в Америку
17.20 «Індекс небезпеки»
17.40 «Рекламна кухня»
18.00 Наші вітання
19.00 Провінційні вісті. Тиждень
19.40 Хіт-парад
20.45 «Про нас»
21.00 «Гал-кліп»
21.30 «Про кіно»
22.00 Х.ф. «Один божевільний день» 
23.45 Час-тайм
00.00 Провінційні вісті. Тиждень
ттБ
6.00 Гімн України
6.05 “Джерело духовності”
6.25 “Мій тренер - гімнастика”
6.45 “Пісні нашого краю”
7.00 “Легенди Запоріжжя”
7.30 Д/Ф “Ми люди”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Крізь призму часу”
10.15 “Вінтаж”
10.30 “Cпортивні меридіани”
10.45 “Словами малечі про цікаві речі ”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “7 природних чудес України”
12.15 “Живі сторінки”
12.30 “Дитячі забави”
13.00 “Пісні нашого краю”
13.30 “Смак життя”
14.00 “Просто неба”
14.15 ”Завоювати життя”
15.00 “Поклик таланту ” 
16.00  “Мамина школа ”
16.30 Х/Ф “Міміно”  
18.00 “Пройди світ”
18.15 “Пісні нашого краю”
18.25 “Азбука смаку”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 Х/Ф “Визволення”. 
20.30 “Музична хвиля ТТБ”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Відверті діалоги”
22.00 “Скарби роду”
22.30 “Музичний БУМ”
23.00 “Культурні центри Китаю”

Ут-1
06.05 Свiт православ`я.
06.40 Смiх з доставкою додому.
07.05 Панянка i кулiнар.
07.35 “Дружина”.
09.05 Подорожуй свiтом 
         з Ю. Акунiною.
09.30 Аудiєнцiя.
09.50 Хто в домi хазяїн?
10.15 Ближче до народу.
10.45 Золотий гусак.
11.10 Маю честь запросити.
11.55 Крок до зiрок.
12.45 Музична академiя.
         Євробачення.
13.45 Кумири i кумирчики.
14.15 Шеф-кухар країни.
15.20 В гостях у Д. Гордона.
16.20 Караоке для дорослих.
17.05 Не вiр худому кухарю.
17.40 Телепроект 
           “Королева України”.
18.15 Дiловий свiт. Тиждень.
18.50 Головний аргумент.
19.00, 22.05 Нiколо. 
         “Весна прийшла”.
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.45 Точка зору.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.35 “Дружина”.
00.45 Клуб гумору.

канал “1+1”
06.00 Х/ф “I цiлого свiту замало”.
07.50 М/ф.
08.10 “Ремонт +”.
09.00 “Лото-Забава”.
10.10 М/с “Чiп i Дейл”.
11.00 “Кулiнарнi курси
      з Ю. Висоцькою. Iталiя, Венецiя”.
11.40 “Недiля з Кварталом”.
12.35 “Голос країни 3”.
15.15 Х/ф “Секта”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.15 “Голос країни 3”.
22.30 “Свiтське життя”.

23.30 “Що? Де? Коли? Зiрковi вiйни”.
00.30 Х/ф “Нене”. (3).

Iнтер
06.40 “Великий бокс. 
         Бiй за участю С. Федченко”.
08.00 “Бокс. Тайсон Ф`юрi - 
          Стiвен Каннiнгем”.
09.30 “Школа доктора 
          Комаровського”.
10.05 “Орел i Решка”.
11.05 “Смачне побачення”.
12.00 Т/с “Кремiнь 2”.
16.10 Т/с “Генеральська невiстка”.
20.00 “Подробицi тижня”.
20.45 “Великi танцi”.
23.15 Х/ф “Велика рiзниця”.
01.00 Х/ф “Ванiльне небо”. (2).

ICTV
05.45 Свiтанок.
07.00 Квартирне питання.
07.50 Анекдоти по-українськи.
08.10 Дача.
08.50 Основний iнстинкт.
09.20 Дивитися всiм!
10.30 ОлiмпiЛяпи.
11.30 Козирне життя.
12.00 Мульт особи.
12.25 Кримiнальний облом.
13.25 Т/с “Розвiдники: 
        вiйна пiсля вiйни”.
18.45 Факти тижня.
19.30 Х/ф “Механiк”.
21.10 Х/ф “Протистояння”.
23.05 Т/с “Таксi”.
00.25 Х/ф “Адреналiн”. (2).

стБ
06.50 “Їмо вдома”.
07.55 “Кулiнарна династiя”.
09.50 “Караоке на Майданi”.
10.45 Т/с “Наречений”.
15.00 “Україна має талант! 5”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
20.00 “Один за всiх”.
22.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.

Новий канал
06.50 Парад рад.
07.45 Церква Христова.
08.00 Запитайте у лiкаря.
08.25 М/с “Губка Боб Квадратнi 
        Штани”.
08.55 М/с “Пiнгвiни з Мадагаскара”.
10.00 М/ф “Скубi Ду 
           i меч самурая”.
11.35 Педан-Притула Шоу.
13.05 Хто зверху?2.
15.00 Т/с “Щасливi разом”.
16.25 Х/ф “Гаррi Поттер i 
         Дари смертi: Частина 1”.
19.20 Х/ф “Гаррi Поттер i Дари 
         смертi: Частина 2”.
22.00 Педан-Притула Шоу.
23.30 Х/ф “Переростки”. (3).

трк «Україна»
06.00 Срiбний апельсин.
06.45 Подiї.
07.00 Х/ф “По слiду Фенiкса”.
09.00 Ласкаво просимо.
10.00 Герої екрану.
11.00 Т/с “Дорожнiй патруль-6”.
14.00 Найрозумнiший.
15.45 Х/ф “Любка”.
19.00 Подiї тижня.
20.00 Т/с “Iнтерни”.
23.00 О. Денисов 
            “Великий футбол”.
00.30 Т/с “Шахта”. (2).

к1
07.00 М/ф.
09.35 М/ф “Мураха Антц”.
11.00 Х/ф “Крик сови”.
12.50 “Добрий вечiр, тварини”.
14.10 Х/ф “Безсмертнi Таки”.
16.00 Х/ф “Моє велике грецьке лiто”.
17.50 “Розсмiши комiка”.
19.45 Х/ф “Троє в каное”. (2).
21.40 Т/с “Надприродне”. (2).
00.00 Х/ф “Довiрся чоловiковi”. (2).

НтН
05.55 Х/ф “За останньою межею”.
07.35 Т/с “Шериф-2”.
11.30 “Легенди карного розшуку”.
12.00 “Агенти впливу”.
13.00 Х/ф “Марiя Магдалина”.
15.00 Т/с “Снайпер-2. Тунгус”.
19.00 Т/с “Даїшники”.
23.00 Д/с “Таємницi 
        кримiнального свiту”.
23.30 Х/ф “Нелегал”. (2).

тет
06.00 “Єралаш”.
07.15 М/с “Iндiйськi байки”.
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 “Бiлка та Стрiлка. 
         Пустотлива сiмейка”.
11.40 Т/с “Всi жiнки — вiдьми”.
13.35 Т/с “Студенти”.
16.35 Х/ф “Боги, мабуть, 
          з’їхали з глузду”.
19.00 Дайош молодьож!
20.00 Вiталька.
22.00 Шури-мури.
23.00 Х/ф “Помста придуркiв-2”.

Перший канал 
(Україна)

05.00, 9.00, 11.00 Новини.
05.15 “Генiї i лиходiї”.
05.45 Х/ф “Перегони 
         з переслiдуванням”.
07.10 “Армiйський магазин”.
07.45 “Смiховинки. ПIН-код”.
07.55 “Здоров’я”.
09.10 “Непутнi замiтки”.
09.30 “Поки всi вдома”.
10.25 “Фазенда”.
11.15 “Середовище проживання”.
12.15 “Єралаш”.

12.35 Комедiя “Опiкун”.
14.15 “Вiцин, якого ми не знали”.
15.15 “Форт Боярд”.
16.55 “Один в один!”
20.00 Недiльний “Час”.
21.00 “Клуб веселих та кмiтливих”. 
          Вища лiга.
23.10 “Познер”.
00.10 Х/ф “Лiтнi години”.

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

Enter-фiльм
08.30 Х/ф “Казка мандрiв”.
10.00 Х/ф “Вiдкрийте, полiцiя!-3”.
11.30 Х/ф “Гра в чотири руки”.
13.00 Х/ф “Операцiя “Трест”.
19.00 Х/ф “Рекет”.
01.00 Х/ф “Кат”.
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ПРОДАМ
* музичний центр з колонка-

ми “Радіотехніка”. Тел. 26-19-
22.

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

* будинок в Хоросткові, 3 кім-
нати. Потребує ремонту. Тел. 
26-19-22.

* мотор ГАЗ-52 (в хорошому 
стані) після капремонту, радіа-
тор, генератор, трамплер, стар-
тер, коробку передач, задній 
міст, ресори, колеса. Тел. 097-
271-99-96.

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

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

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

* утеплюючі штукатурки, стяж-
ки на основі перліту, пінопласто-
вих крихт, мікросфери, добавки 
до бетонів. 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 (потужніс-
тю від 4 до 15 к.с.), трактори 
(від 12 к.с.), мототрактори 
двигуни різних потужностей, 
навісне обладнання, гарантія, 
з/ч, безкоштовна доставка. 
Знайдете дешевше — віддамо 
ще дешевше. Тел. (098) 598-
94-84, (0352) 49-30-00, (098) 
259-19-58.

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

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

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

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

* газову колонку AEG в хоро-
шому стані, виробник — Німеч-
чина. Тел. (067) 165-87-97, 24-

98-61.
* газова колонка в хорошому 

стані, ціна договірна. Тел.: 24-
98-61, 067-165-87-97.

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

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

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

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

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

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

* земельну ділянку під забу-
дову в с. Романівка Тернопіль-
ського р-ну, 0,15 га, тел. (096) 
789-34-34.

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

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

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

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

* продається будинок у с. Бі-
ла Тернопільського району, 
10х11 м, з надвірними будівля-
ми. Всі комунікації, город, сад. 
Площа - 0,13 га. Ціна 100 тис. у. 
о. Тел. (097) 247-80-81.

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

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

* металочерепиця, про-
фнастил, комплектуючі, сис-

теми водозабору. Консульта-
ції з установки, заміри, до-
ставка. Тел. (097) 473-51-37.

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

* продаю вікна, двері мета-
лопластикові, дерев’яні, ме-
талеві ворота, захисні роле-
ти, паркет, меблі. Низькі ці-
ни. Тел.: (0352) 52-42-39.

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

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

КУПЛЮ
* коня, корову, бика, дорого. 

Тел.: 097-702-01-59, 099-425-99-
55.

* колесо до Т-25, фільтр пові-
тряний. Тел. (098) 49-53-189.

ПОСЛУГИ
* готівковий кредит до 

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

* лікувально-оздоровчий  
масаж (медовий, антицелюліт-
ний). Перший сеанс — безко-
штовний. Мирослав, 097-867-52-
79.

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

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

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

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

* штукатурка, стяжка, шпа-
клювання та фарбування, супутні 
ремонтні роботи. Ремонт квар-
тир та офісів. Тел. (097) 90-89-
170.

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

* здам в оренду відбійні мо-
лотки, бетонозмішувачі, ришту-
вання, перфоратор. Доставка. 
Тел.: (050) 967-26-00, (097) 311-
41-43.

*весільна фотозйомка,  

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

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

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

* весільний, святковий, ве-
чірній макіяж, розпис обличчя, 
нарощення вій, стрази, боді-
арт. Тел. (067) 313-58-58.

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

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

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

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
* загублене посвідчення дити-

ни з багатодітної сім’ї, видане на 
ім’я Юркевича Ігоря Ігоровича, 
вважати недійсним.

* втрачений диплом учня Га-
лицького коледжу ім. В. Чорно-
вола, серія ПЕ № 16376793, ви-
даний на ім’я Коршилівського 
Михайла Андрійовича, вважати 
недійсним.

Справи приватні ●

Купон безкоштовного 
оголошення

тел./код:

Текст оголошення

Щоб ваше оголошення було надруковане в черговому номері "Подільського слова", треба 
заповнити купон і надіслати або принести в редакцію в СЕРЕДУ до 12 год.  

Наша адреса: 46 000, м. Тернопіль, вул. Бродівська, 17.

Рубрики:
1. Куплю
2. Продам
3. Послуги
4. Вважати недійсним

Оголошення ●

Радить лікар ●Технології ●

Ольга ВАСИЛЮК, 
директор Тернопільської 

центральної районної 
бібліотеки. 

У рамках реалізації проекту 
“Інтернет для читачів пу-
блічних бібліотек (LЕАP)” у 
смт. Великі Бірки вже три 
місяці діє Інтернет-центр 
центральної районної біблі-
отеки, який надає користу-
вачам безкоштовний до-
ступ до світових інформа-
ційних ресурсів. 

Послуги Інтернет-центру: ро-
бота в мережі Інтернет — 60 хви-
лин на день; резервування часу 
для роботи заздалегідь особис-
то або за телефоном; консульта-
ції з користування ресурсами 
Інтернету; довідкові видання з 
питань користування Інтерне-
том; зберігання інформації на 
флеш-карту, дискету або CD; 
друк матеріалів, отриманих че-
рез Інтернет; сканування; групо-
ві навчання роботі на комп’ютері 
та пошуку інформації в Інтерне-
ті.

Завдання Інтернет-центру 
центральної районної бібліотеки 
— навчити користувачів та усіх 
бажаючих основам комп’ютерної 
грамотності, показати можли-
вості всесвітньої мережі Інтер-
нет. Старші учні мають можли-
вість, користуючись Інтернет-
ресурсами бібліотеки, опрацьо-

вувати різні джерела для підго-
товки рефератів, повідомлень, 
портфоліо та навчальних проек-
тів, перекладати тексти з англій-
ської на українську мову, скла-
дати ребуси тощо. Студенти пи-
шуть курсові та дипломні робо-
ти, виконують групові завдання, 
особливо ті, хто має власний 
ПК, але не має Інтернет-зв’язку 
вдома, шукають та копіюють на 
цифрові носії художні твори, під-
ручники, необхідні для навчан-
ня.

Центральна районна бібліоте-

ка для дорослих обслуговує ко-
ристувачів від 15 років. Не від-
мовляємо і молодшим учням. 
Двері Інтернет-центру не зачи-
няються навіть під час канікул. 
Бібліотека забезпечує доступ до 
інформації усім членам громади, 
популяризує електронні ресур-
си, обслуговує за постійно дію-
чими запитами. Колектив цен-
тральної районної бібліотеки в 
смт. Великі Бірки не зупиняється 
на досягнутому, постійно пра-
цює над підвищенням престижу 
бібліотеки та Інтернет-центру.

Інтернет-центр — для громади

Любов СТОЙКЕВИЧ, 
в.о. завідувача 

Тернопільського відділення                                        
Теребовлянського  

міжрайонного відділу  ДУ 
“Тернопільський обласний 

лабораторний центр”.

Під час підтоплення насе-
лених пунктів існує ризик 
спалахів інфекційних хво-
роб, захиститись від яких  
допоможуть прості прави-
ла гігієни. Перш за все, 
звертайтесь до органів 
місцевої влади  з прохан-
ням забезпечити вас пит-
ною водою та продуктами 
харчування гарантованої 
якості, адже при підто-
пленні населених пунктів 
забороняється користува-
тися водою з водогонів та 
колодязів.  При можливос-
ті вживайте тільки питну 
воду, фасовану у пляшки.

Звертайте увагу на рівень 
води в колодязях. Пам’ятайте, 
що різке підвищення рівня води 
може свідчити про її забруд-
нення та погіршення якості. 
Іноді, незважаючи на задовільні 
смакові характеристики, такі 
джерела водопостачання є не-
безпечними в епідеміологічно-
му плані.

За відсутності привізної во-
ди в жодному разі не викорис-
товуйте для пиття воду з від-
критих водойм та криниць то-
му, що внаслідок підтоплення у 
ці джерела водопостачання мо-
гли потрапити із скотомогиль-
ників, кладовищ, вбиралень, 
хлівів, полів та сміттєзвалищ 
хвороботворні мікроби — збуд-
ники туберкульозу, лептоспіро-
зу, черевного тифу, сибірки, 
вірусних гепатитів і т.д., яйця 

та личинки гельмінтів, цисти 
лямблій, дизентерійних амеб, 
балантидія кишкового. 

Привізну воду необхідно 
обов’язково кип’ятити перед 
вживанням. Якщо постачання 
якісної привізної води немож-
ливе, можна користуватися 
тільки добре прокип’яченою 
водою, в тому числі і для  гос-
подарських цілей. Споживайте 
продукти харчування лише га-
рантованої якості. Не викорис-
товуйте в їжу м’ясо свійських 
тварин, що загинули під час 
підтоплення. 

Для миття посуду, фруктів, 
овочів використовуйте тільки 
кип’ячену воду. Дотримуйтесь 
вимог технології приготування 
страв в домашніх умовах. Вжи-
вайте  лише свіжоприготовану 
їжу, яка пройшла термічну об-
робку, варіння, смаження, за-
пікання, обробка  парою. 

Перед їжею ретельно мийте 
руки з милом або протирайте їх 
зволоженими дезінфікуючими 
серветками. Не рекомендовано 
вживати продукти і консерви, 
які були підтоплені водою та 
пошкоджені. Дотримуйтесь 
температурного режиму збері-
гання  харчових продуктів у 
місцях, недоступних для гризу-
нів та комах.

У разі підозри розвитку ознак 
інфекційних захворювань (під-
вищення температури тіла, ли-
хоманка, запаморочення, голо-
вний біль, болі у животі, нудо-
та, пронос, нежить, кашель, по-
жовтіння шкіри чи склер очей, 
висипання на шкірі, поява гній-
ників на тілі і т.д.) терміново 
звертайтесь за медичною до-
помогою, не допускайте само-
лікування тому, що перебіг ба-
гатьох інфекційних хвороб змін-
ний і може бути незвичним.

Юні відвідувачі  
в Інтернет-центрі 

Центральної  
районної бібліотеки 
в смт. Великі Бірки.

Ризик інфекції  
в зв’язку  

з підтопленням

Великобірківська селищна рада веде пошук спадкоємців земельних ділянок, часток (паїв), влас-
ники яких померли, на території Великобірківської селищної ради Тернопільського району Тернопіль-
ської області. У разі невиявлення спадкоємців селищна рада ці земельні ділянки передасть у тимчасо-
ве утримання до появи спадкоємців цих земельних ділянок у порядку, передбаченому cm. 1285 Цивіль-
ного кодексу. У разі виявлення спадкоємцям слід звернутися до Великобірківської селищної ради, або 
за тел. 49-23- 60, 49-24-83.

Суб’єктам господарювання, що використовують земельні ділянки (паї) на території Великобірківської 
селищної ради відповідно діючих договорів оренди землі, прохання звернутись у селищну раду із від-
повідними клопотаннями щодо оформлення договорів на управління спадщиною у разі використання 
земельних ділянок, часток (паїв) громадян, які померли, а їх спадкоємці не оформили право власності 
на себе та укласти з селищною радою відповідні договори оренди.
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Марія МИКОЛАЇШИН, 
лікар-дерматовенеролог 

Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Шкіра є одним із найбіль-
ших і найважливіших орга-
нів людини. Вона захищає 
організм від усіх видів 
впливу (фізичних, хімічних, 
механічних та інших). Реа-
гуючи на дотик, холод, те-
пло, біль, шкіра інформує 
організм про зовнішні змі-
ни, а також регулює тепло-
вий обмін, створює умови 
для обміну речовин. Вели-
ке значення  має і зовніш-
ній вигляд шкіри — він свід-
чить не лише про здоров’я, 
але, що не менш важливо, 
від цього залежить, яке 
враження ми справляємо 
на оточуючих. Нині поведе-
мо мову про хронічне, але  
доброякісне і незаразне 
захворювання шкіри — 
псоріаз. 

Проблема медична 
і соціальна

Це один із найпоширеніших 
дерматозів (хвороба шкіри), 
який часто має досить тяжкий 
перебіг. Ця хвороба найчастіше 
виникає у людей молодого і се-
реднього віку. В Україні останні-
ми роками спостерігається зрос-
тання захворюваності на луска-
тий лишай (так ще називають 
псоріаз) серед вікової групи від 
18 до 40 років, а також у дітей. 
Збільшується кількість хворих із 
важкими інвалідизуючими фор-
мами недуги, стійкими до різних 
методів лікування. На думку дер-
матологів, це пов’язано із про-
блемами екології та наслідками 
аварії на Чорнобильській АЕС. 
Таким чином, захворюваність на 
псоріаз становить не лише ме-
дичну, а й серйозну соціальну 
проблему.

Клінічні форми псоріазу до-
сить різноманітні і часом відріз-
няються одна від одної настіль-
ки, що, на перший погляд, зда-
ються зовсім різними недугами. 
Найчастіше псоріаз починається 
у вигляді дрібних, наче цятки, 
вузликів рожево-червоного ко-
льору, які потім збільшуються до 
розмірів краплі. Вузлики вкриті 
срібно-білими лусочками, що 
надає їхній поверхні сірувато-
білого відтінку, ці лусочки пухкі і 
їх легко зішкрябати зі шкіри. 
Псоріатичні вузлики схильні до 
розростання і зливаються між 
собою. Спочатку вони сягають 
розмірів монети, а потім, злива-
ючись, утворюють дивні фігури 
на тілі хворого. Так виникають 
ділянки суцільного ураження 
розміром з долоню і більші. Лус-
катий лишай може уразити на-
віть усю шкіру, і тоді вона набу-
ває яскраво-червоного забарв-
лення, вкрита великопластин-
частими лусочками — псоріатич-
на еритродермія.

Псоріатичні висипання можуть 
розташуватися на будь-яких ді-
лянках шкіри, але найчастіше 
симетрично на розгинальних по-
верхнях верхніх і нижніх кінцівок, 
шкірі тулуба та волосистій час-
тині голови. Іноді захворювання 
починається з ураження шкіри 
голови, і тривалий час це може 
бути єдиною ознакою псоріазу. 
Крім цього, приблизно у 10 від-
сотків хворих уражається шкіра 
долонь і підошов, нігтьові плас-
тинки. Ураження нігтів має по-
двійний характер. Найчастіше на 
поверхні нігтя з’являються цят-
кові ямкоподібні заглиблення, і 
вона стає схожою на наперсток 
(симптом наперстка). В інших 
випадках нігтьова пластинка — 
брудножовтого кольору і легко 
кришиться (псоріатична дистро-
фія нігтів).

У перебігу хвороби розрізня-
ють три стадії: прогресуючу, 
стаціонарну і регресуючу. Під 
час рецидивного прояву хворо-
ба загострюється, найчастіше 

восени і взимку (зимова форма), 
рідше влітку (літня форма). На 
прогресуючій стадії постійно ви-
никають нові висипання, які ма-
ють тенденцію до розростання. 
На стаціонарній стадії нові еле-
менти вузлів не з’являються і 
висипання, що виникли раніше, 
вкриваються сріблясто-білими 
лусочками. На регресуючій ста-
дії всі прояви захворювання 
зменшуються і вузлики поступо-
во розсмоктуються, залишаючи 
на місці свого розташування на 
шкірі тимчасову депігментацію.

Основна причина — 
в генах

Ці питання дотепер ще не по-
вністю розкриті, їх вивченню у 
всьому світі приділяється значна 
увага. У минулі роки популярною 
була “нервова теорія”, яка опи-
сувала першу появу псоріазу од-
разу після якоїсь психічної трав-
ми. Висувалися також і парази-
тарна, інфекційна (в тому числі 
вірусна) теорії виникнення псо-
ріазу. Але всі вони не дістали 
підтвердження.

З-поміж причин появи псоріа-
зу можна виділити ті, що сприя-
ють розвитку захворювання, і ті, 
що провокують його прояви. 
Сьогодні з певністю можна ска-
зати, що основним фактором 
цієї хвороби є генетичний. А 
стосовно провокуючих факторів, 
то поміж них провідне місце за-
ймають вогнища інфекції у ви-
гляді ангіни, хронічного тонзилі-
ту тощо. Ці захворювання мо-
жуть зумовити серйозні пору-
шення імунних процесів. А як 
засвідчують останні досліджен-
ня, саме розлади імунітету мо-
жуть виступати пусковим меха-
нізмом у розвитку псоріазу.

Сучасний рівень знань дозво-
ляє дати визначення псоріазу як 
системної хвороби, у появі якої 
істотну роль відіграють імуноло-
гічні порушення.

Псоріаз 
виліковний?

 Досі не існує методів виліку-
вання псоріазу. Метою лікуван-
ня є досягнення зворотного 
розвитку шкірних проявів, інши-
ми словами, повернути лишай у 
неактивну форму без шкірних 
проявів. За допомогою ліку-
вальних заходів і, відповідно, 
профілактично орієнтованих 
норм поведінки можна досягти 
того, що безсимптомні (без 
шкірних проявів) періоди роз-
тягнуться на довгі роки.

Недуга любить 
нервових

З усіх факторів, які зумовлю-
ють псоріаз, чи то первинний 
прояв захворювання, чи нові за-
гострення, найчастішим є стрес. 
Це поняття поєднує проблеми 
партнерства, сімейні негараз-
ди, постійне напруження на ро-
боті, психічні навантаження, 
пов’язані як з хворобою, так і з 
реакцією на неї оточуючих. На-
магайтеся певним чином зміню-
вати складні ситуації або уника-
ти їх, свідомо висувати на пер-
ший план не проблеми чи стре-
сові чинники, а приємні емоції.

Дуже важливо для хворих 
внутрішньо “прийняти” своє за-
хворювання і все, що з ним 
пов’язане. Якщо вдасться це 
зробити, ви зможете позбутися 

значних психічних навантажень, 
які є додатковими стресовими 
факторами. Варто бодай раз 
змиритися зі своєю хворобою і 
перестати мучити себе запи-
таннями на кшталт “Чому захво-
ріла саме я?” або “Що інші ду-
мають про мій вигляд?”, і ви 
зможете відчути себе більш 
вільними і невимушеними у 
спілкуванні з оточуючими. Що-
правда, зробити це буває до-
сить важко. І тут часто допома-
гає обмін досвідом, спілкування 
з людьми, які також хворіють на 
псоріаз.

Для позитивної динаміки за-
хворювання дуже важливими є 
як фізична, так і духовна рівно-
вага. Набути внутрішнього спо-
кою допоможе, наприклад, за-
своєння таких розслаблюючих 
вправ і методів концентрації, як 
аутогенне тренування, йога. 
Будь-яку душевну напругу допо-
магає зняти спорт.

Не можна також недооцінюва-
ти вплив на перебіг псоріазу і 
харчування. Так, ожиріння нале-
жить до вельми істотних факторів 
ризику. Несприятливо впливають 
і деякі продукти. На жаль, не існує 
єдиного рецепту “ідеального” 
харчування. Так само, як у різних 
людей по-різному перебігає хво-
роба, так і кожен хворий індивіду-
ально реагує на певні продукти. 
Тому слід самому з’ясувати, що 
для “вашого” псоріазу шкідливе, 
а що можна спокійно їсти, без по-
боювань. Загалом же стан шкіри 
часто погіршується після вживан-
ня цитрусових, а також горіхів і 
прянощів (мускатного горіха, пер-
цю, гвоздики, гірчиці, меленого 
солодкого перцю). Необхідно об-
межити вживання алкоголю. Час-
то погіршують стан солоні страви 
або м’ясні консерви. Також по-
трібно уникати таких продуктів, 
де містяться суміші спецій, кон-
сервантів, харчові барвники, 
емульгатори, стабілізатори, роз-
пушувачі. Не рекомендується 
жирна риба, цукор, багато соло-
дощів. Добре, коли харчування є 
різноманітним.

У людей, які страждають на 
псоріаз, дуже часто спостеріга-
ється надмірне осіменіння киш-
ківника певними мікроорганіз-
мами. Це дріжджові грибки і 
бактерії, які активно розмножу-
ються через порушення рівно-
ваги між мікроорганізмами, що 
повинні були б їх знешкоджува-
ти. За незначного розладу рів-
новаги всі проблеми такого 
плану можуть бути розв’язані за 
допомогою дієти. Потрібно ви-
вести з раціону цукор, вироби з 
пшеничного борошна, спожива-
ти продукти, які містять молочну 
кислоту (квашена капуста, не-
солодкий йогурт, кефір, засо-
лені овочі, заморожені фрукти).

На перебіг псоріазу значною 
мірою впливають кліматичні 
фактори. Так, у багатьох хворих 
бувають періоди покращення 
стану влітку і навесні. Зміна клі-
мату, наприклад, під час пере-
бування на курорті також пози-
тивно впливає на захворювання 
шкіри, купання в солоній мор-
ській воді, сонячні ванни можуть 
призвести до повного зникнен-
ня шкірних проявів псоріазу. 
Але слід пам’ятати, що моря і 
сонця потрібно для організму в 
міру, щоб не пересушити шкіру 
сіллю і не завдати їй сонячного 
опіку.

Постова медсестра хірургічного  
відділення Тернопільського районного територіального 

медичного об’єднання Оксана Келяр.
Фото Марії БЕЗКОРОВАЙНОЇ.

Псоріаз, або Лускатий лишай

До речі...
Просторий одяг, який добре, пропускає повітря, сприяє  

гарному самопочуттю.
Будьте обережні під час користування їдкими очисними  

засобами і розчинниками.
Використовуйте сорти мила, які діють м’яко і не подразнюють 

шкіру. Уникайте стресів і вчіться їх переборювати.
Спілкування з іншими хворими може надати додаткову  

допомогу.
Розслаблювальні вправи і тренування концентрації сприяють 

 досягненню душевного спокою.
Заняття спортом покращують самопочуття.
Раціональне харчування покращує стан шкіри.
Здорова мікрофлора кишківника дуже важлива для шкіри.
Сонце має цілющу силу.
Лікувальні ванни забезпечують добрий терапевтичний ефект.

Як часто ми кажемо один 
одному: “Ти на стільки років 
не виглядаєш!” чи, навпаки, 
думаємо: “А на вигляд на-
багато старший... “Тоді, як 
кажуть науковці, календар-
ний вік не збігається з біо-
логічним... То як же визна-
чити свій біологічний вік?

Тіло людини може бути значно 
молодшим (це означає, що вну-
трішні органи й системи мають 
потужні резерви здоров’я й енер-
гії), а може бути й значно стар-
шим (внутрішні резерви вичерпа-
но занадто рано). У першому ви-
падку можна лише порадіти, у 
другому — схаменутися й ужити 
всіх заходів, щоб відновити свій 
потенціал. Це можна зробити, ве-
дучи здоровий спосіб життя й за 
допомогою засобів народної ме-
дицини. Але для початку визна-
чимо свій біологічний вік.

Не завжди про стан організ-
му може розповісти зовнішній 
вигляд людини. Адже шкіра об-
личчя, за станом якої ми часто 
судимо про вік, може бути ге-
нетично міцним органом і збе-
рігати гарний вигляд навіть то-
ді, коли внутрішні органи вже 
напівзруйновані.

Біологічний вік організму зага-
лом визначається біологічним ві-
ком кожного органу й системи 
організму. Усе залежить від того, 
наскільки вони виявляться “моло-
дими” чи “старими”. Щоб провес-
ти діагностику окремих органів, 
потрібна лікарська допомога. Од-
нак отримати певне уявлення про 
молодість свого організму можна 
й у домашніх умовах за допомо-
гою певних тестів.

Тест для очей. Піднесіть 
книжку до очей і спробуйте про-
читати її з максимально близької 
до очей відстані. Відтак виміряйте 
цю відстань. У 21 рік людина мо-
же читати газету на відстані 10 см 
від очей, у 35 років ця відстань 

збільшується до 14 см, а в 60 ро-
ків - до метра.

Тест для шкіри. Захопіть 
шматочок шкіри на внутрішньому 
боці лівої долоні великим і вказів-
ним пальцями. Легко відтягуючи 
її, тримайте 5 секунд. Потім від-
пустіть і подумки лічіть секунди: 
“Раз-і-два-і...” Аж поки сліди на 
шкірі зникнуть. Якщо це сталося 
менш як за 5 сек., біологічний вік 
вашої шкіри не перевищує 20-30 
років, якщо за 10 секунд — 50, 
15-20 — 60, 20-50 — 70 більше.

Тест на швидкість реакції. 
Цей тест потрібно виконувати за 
допомогою помічника. Станьте 
струнко, руки витягніть уперед, 
розчепірте пальці, долоні повер-
ніть внутрішнім боком одну до 
одної. Нехай помічник піднесе до 
них (приблизно на відстані 10 см) 
лінійку у вертикальному положен-
ні (позначка “0” на лінійці має бу-
ти на рівні нижнього кінця до-
лонь), а потім несподівано відпус-
тить. Ви повинні якнайшвидше 
схопити її великим і вказівним 
пальцями. Якщо пальці: зімкнули-
ся на позначці 20 см, це відпові-
дає 20 рокам, 25 см — 30, 35 см 
— 40, 45 см — 60 рокам.

Тест на рівновагу. Станьте 
на праву ногу, підігнувши ліву, 
заплющте очі, руки розведіть у 
сторони. Якщо вдасться просто-
яти, утримавши рівновагу, 30 і 
більше секунд — ваш вік відпо-
відає 20-25-річній людині, 20 
сек. — 40-річній, 15 сек. —  50-
річній, менше 5 секунд — вам за 
70 років.

Визначивши свій показник 
(кількість років) за кожним із чо-
тирьох тестів, додайте їх і поді-
літь на чотири. Цифра, яка ви-
йде, підкаже, скільки біологічних 
років має ваш організм. Якщо 
результат вас засмучує, 
пам’ятайте: все залежить від вас! 
Здоровий спосіб життя поверне 
лічильник вашого біологічного ві-
ку у зворотний бік. 

Тест на молодість ●

Скільки вам років?

Якщо ясна запалені й кровото-
чать, приготуйте лікувальний на-
стій. З компонентів знадобляться: 
кора дуба (три столові ложки), 
квітки календули (дві столові лож-
ки), трава чебрецю (столова лож-
ка), квітки ромашки аптечної (сто-
лова ложка) і ягоди чорниці (чоти-
ри столові ложки). Чорницю з 
успіхом можна замінити плодами 

шипшини або ж червоної гороби-
ни. Компоненти змішати. Столову 
ложку збору залити окропом 
(склянка) і чверть години настою-
вати. Потім через ситечко або 
марлю процідити. Цим розчином 
полоскати рот 4 рази на день. 
Розчин має бути теплим. Перші 
результати будуть помітні вже піс-
ля декількох днів застосування. 

Народний цілитель ●

Якщо ясна кровоточать
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Для жінок великою радістю 
будуть ті дні, коли їх оточувати-
муть друзі і в сім’ї буде все га-
разд. Їх порадує цікава зустріч, 
приємний сюрприз. У творчих 
людей очікується творчий злет. 
Хтось захоче зашкодити або 
щось скоригувати у ваших пла-
нах.

Виконуйте свої обов’язки і 
ретельно ставтесь до всього, 
що стосується саме вас. Якщо 
відчуватимете важкість, то змі-
ніть режим дня. У спільних 
справах можуть виникнути не-
порозуміння або зриви домов-
леностей. Керівники Тельці ма-
ють бути чемними з підлегли-
ми.

У вигідному становищі пере-
буватимуть жінки. Вони будуть 
по-весняному привабливі не 
тільки для свого чоловіка чи ко-
ханого, а й для інших, які зна-
ходитимуть у них щось непо-
вторне. Загалом у представни-
ків цього знака справи йтимуть 
непогано.

Сімейний маятник хитати-
меться то в одну, то в іншу сто-
рону. В четвер і п’ятницю 
з’являться гроші, і ви зможете 
придбати потрібні вам речі 
Будьте уважні, щоб у чомусь не 
прорахуватись. Не варто ризи-
кувати чоловікам, особливо з 
грошима, довірте цю справу 
жінкам.

Ваші зусилля досягнути за-
планованого активно будуть 
підтримуватись другою полови-
ною. Не допускайте будь-якої 
невпевненості або розгубле-

ності, це тільки заважатиме до-
сягненням і віддалятиме від за-
думаного. Не вірте обіцянкам 
тих, хто водить вас навколо 
пальця, особливо, якщо ви по-
знайомились з ними у березні.

Доведеться шукати якогось 
позитиву в ситуації, що склала-
ся останнім часом. Затягування 
часу не на вашу користь, але на 
цьому тижні важливих питань 
не вирішуйте. Всі зустрічі є для 
вас надзвичайно важливі, хоча 
не кожна з них буде приємна.

Можете вирішувати най-
складніші справи і питання, ро-
біть вклади, беріть у борг, ви-
користовуйте чиєсь майно і ко-
шти. Перевага ваших задумів у 
тому, що ви змогли витримати і 
перечекати колись скрутний 
час.

Через амурні проблеми вдо-
ма можуть виникнути нові труд-
нощі: вам захочеться чинити 

по-своєму, а хтось не захоче 
цього підтримати. Загалом при-
бутковий і цікавий тиждень. На-
віть ті, що тривалий час не мо-
гли поліпшити свій фінансовий 
стан, отримають надію на кращі 
часи.

Непоганий тиждень для ор-
ганізаційних і фінансових про-
блем, зміни кола знайомих та 
надбання нових друзів. Легко 
можете розпрощатися зі ста-
рим і перейти до нового. За-
гадковою видасться подія, яка 
може статися наприкінці тижня. 
Тих, хто любить флірт, чекає 
цікавий період

Декому доведеться хвилюва-
тися за справи когось з близь-
ких. Навколо буде багато по-
радників, але дійте, виходячи з 
ситуації. Не ризикуйте в діях, 
особливо з грішми. З’явиться 
багато цікавих і перспективних 
планів, а тому пошук і неспокій 
будуть мало не щодня.

Це не кращий час, бо дове-
деться виборювати свої права 
чи не на кожному кроці. Да-
дуться взнаки колишні недолі-
ки. Виходячи з цього стану, до-
ведеться змовчати, а інколи 
навіть замаскуватись, особли-
во наприкінці тижня. Увага до 
партнерів має бути максималь-
ною.

Наступний тиждень буде ра-
ціональний і перспективний. 
Займайтеся комерційними 
справами, шукайте вигоду від 
різних занять. Фізичні наванта-
ження переноситимете досить 
добре. Знайдете задоволення 
від спогадів про минуле. У ви-
хідні не перевантажуйтесь.

від Івана Круп'яка з 15 по 21 квітня

Розіграш 
№712
від 07.04.2013 р.
Кульки —  2, 4, 

16, 29, 26, 30, 25, 
 45, 35, 38, 39, 33, 

32, 43, 40, 56, 60, 51, 53,  70, 
65, 75, 68, 69, 64, 73, 62.

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

виграно.
3 лінії з 2 підковами — 1 гра-

вець — 321 123 грн.
3 лінії у 3 полях — 41 гравець 

—  5 696 грн.
2 лінії у 2 полях — 3 656 гравців 

— 23 грн.
2 лінії — 691 гравець — 168 грн.
1 лінія — 101 691 гравець —  

7 грн. 
Бiлет бiлет № 1011155 — Харків-

ське.
“ З а б а в а 

плюс”
Кульки — 8, 0, 

8, 1, 7, 2.
І кулька — №808172 — 3 гравці 

— 100 000 грн.
ІІ кулька — №08172 — 26 грав-

ців — 2 500 грн.
ІІІ кулька — №8172 — 257 грав-

ців — 250 грн.
ІV кулька — №172 — 2 564 грав-

ці — 50 грн.
V кулька — №72 — 25 472 грав-

ці — 10 грн.
VІ кулька — №2 — 254 751 гра-

вець — 2 грн.
Розіграш
 №1251
від 03.04.2013 р.
Лототрон А.
Набір кульок: №2
Виграшні номе-

ри:  17, 24, 34, 43, 45, 52.  
6 номерів — не виграно.
5 номерів — 4 гравці — 250 000 

грн.
4 номери — 266 гравців — 

242 грн.
3 номери — 5 416 гравців —  

20 грн.
2 номери — 45 872 гравці — 

6 грн.
Розіграш 
№1212

від 03.04.2013 р.
Виграшні номе-

ри: 1, 15, 20, 25, 
26, 35.

Мегакулька — 2.
МЕГАДЖЕК — ПОТ — не вигра-

но.
МЕГАПРИЗ — не виграно.
5 номерів — 7 гравців — 9 838 

грн.
4 номери — 292 гравці —  

243 грн.
3 номери — 4 536 гравців — 

23 грн.
5+ Мегакулька — не виграно.
4+ Мегакулька — 52 гравці — 486 

грн. 
3+ Мегакулька — 729 гравців —  

46 грн.

Грайте і вигравайте ●

Адреси відпочинку ●

Гороскоп ●

СТРІЛЕЦЬ (ЖОВНІР) 
(23.11 — 21.12)

СКОРПІОН (ЗЕМЛЕДУХ) 
(24.10 — 22.11)

Астрологічний прогноз

ТЕЛЕЦЬ (ТУР) 
(21.04 — 20.05)

БЛИЗНЮКИ (ДВІЙНЯТА) 
(21.05 — 21.06)

РАК (ЧИСТОВОД) 
(22.06 — 22.07)

ТЕРЕЗИ (КАНТАР) 
(24.09 — 23.10)

ВОДОЛІЙ (ВОДОНОС) 
(21.01 — 19.02)

РИБИ 
(20.02 — 20.03)

ОВЕН (БАРАН)
(21.03 — 20.04)

КОЗЕРІГ (ЦАПОК) 
 (22.12 — 20.01)

ЛЕВ (ЗВІРОЦАР) 
(23.07 — 23.08)

ПАННА (ХЛІБОНОША) 
(24.08 — 23.09)
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1967 року.
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Учителька: 
— Діти, назвіть єдиного звіра, 

якого боїться лев. 
Петрик, не роздумуючи: 
— Левиця, Маріє Іванівно! 

Маленький хлопчик загубив-
ся в торговому центрі, стоїть і 
плаче. Його заспокоюють і ра-
дять: 

— Треба було триматися за 
мамину спідницю. 

— Я намагався, але не зміг 
дістати... 

Чоловік скаржиться своєму 
приятелеві:

— У мене було все: гроші, 
прекрасний будинок, розкішна 
машина і красива жінка, яка ме-
не любила. А потім усе зникло.

— Що ж сталося? 
— Дружина дізналася.

Жіноче “Я буду готова через 
15 хвилин!” рівносильне чолові-
чому “Я буду вдома через 15 
хвилин!”.

Кордон. Митний огляд. Мит-
ник запитує у водія: 

— Наркотики, зброя, контра-
банда? 

Водій: 
— Ні, дякую, мені лише чай з 

лимоном, будь ласка. 

— Куме, можна я через ваш 
город перебіжу, бо хочу встиг-
нути на електричку о 7:20?

— Та, будь ласка, куме! От 
тільки там мій бик пасеться… 
Якщо він вас побачить, то ви 
встигнете ще на 6:40!

— Діти, що вам найбільше 
сподобалося у музеї?

— Як Катя зі сходів гепнулася!

— Татку, а скільки років ти 
вже одружений?

— Шість, синку.
— А скільки тобі ще залиши-

лося?..

На вулиці у старого діда запиту-
ють:

— Не могли б ви розміняти 100 
доларів?

— На жаль, ні. Але дякую за 
комплімент.

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.

Шевченківські дні ●

Тернопільський 
академічний 

обласний 
драматичний театр 
ім. Т. Г. Шевченка
13.04 — романтична драма 

“Циганка Аза”. М.Старицький.
14.04 — невигадана історія 

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

14.04 — казка “Білосніжна і сім 
гномів”. Л. Устинов, О. Табаков. 
Поч. о 13.00 год.

Тернопільський 
обласний художній 

музей
18.04 — виставка “Іван Хво-

ростецький-125” (з фондів му-
зею).

Галина ЮРСА.

«Тарасе! Я тобі дарую поезію 
твою, що у моїй душі вирує», — 
під такою назвою пройшов не-
звичайний урок у шкільній біблі-
отеці Тернопільської спеціалізо-
ваної школи I-III ступенів №29 з 
поглибленим вивченням інозем-
них мов, на якому учні 5-А і 5-Б 
класів читали незабутню поезію 
Тараса Шевченка, співали пісні 
на його вірші, грали музичні 

композиції. Із вступним словом 
про велич Тарасової творчості 
до учнів звернулася вчитель 
української мови та літератури 
5-А класу Олександра Чіпак. 
Вчителька наголосила, що Коб-
зарева поезія –  нев’янучий 
скарб, який надихатиме на добрі 
вчинки ще не одне покоління 
українців. Після  читання  Шев-
ченкових віршів шкільний бібліо-
текар Ірина Іванівна Драч та 
вчителька української мови та 

літератури 5-Б класу Лілія Воло-
димирівна  Похила  нагородили 
грамотами кращих декламаторів 
поезії Кобзаря і виконавців пі-
сень на його слова. Серед  них 
Соломія Вітенько, Владислав 
Балагура, Ангеліна Недошитко, 
Ілона Байрак, Христина  Марці-
яш, Лілія Лівар, Сергій Бурмас.

А на закінчення вокальний ан-
самбль п’ятикласниць школи ви-
конав  «Заповіт» на слова Шев-
ченка.

Подарунок Кобзареві
Під час уроку, присвяченого 199-ій річниці з дня народження Тараса Шевченка,  

у Тернопільській спеціалізованій школі I-III ступенів №29 з поглибленим вивченням іноземних мов.
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Вітаємо! ●

Шевченківські дні ●

Учасники художньої самодіяльності БК с. Мишковичі під час святкування 199-ої річниці від дня народження Т.Г. Шевченка, зліва —  
керівник танцювального гуртка “Веселі нотки” БК с. Мишковичі Тетяна Гонтарук та справа — художній керівник Соломія Сцібайло-Яра.

Зоряна ПИДА,  
бабуся учня 3-Б класу  

НВК ”Великобiркiвська  
ЗОШ I-III ст.-гiмназiя iм.  

С. Балея” Вiталiя ВОлОВНIКА. 

У 3 класі НВК 
“Великобiркiвська ЗОШ I-III 
ст.-гiмназiя iм. С. Балея” 
вiдбулося свято “Бабусина 
доля, як ота тополя”. 
Справжнiй весняний настрiй 
подарували своїм бабусям 
учні 3 класу під керівни-
цтвом класовода Наталiї 
Зiновiївни Романюк. Підго-
тував дітей до виступу вчи-
тель музики Володимир 
Олексійович Стадник.
У святково прибраній залi ра-

дували око портрети бабусь. Ді-
ти декламували вiршi, спiвали 
пiснi. Як приємно було чути сло-
ва:

“Моя бабця люба, гарна 
й мила,

Вона найкраща вiд усiх 
людей.

I хоч вона вже трохи 
посивiла, 

Але так щиро любить нас – 
дiтей”.

Онуки пiднесли нам духмяний 
коровай. Кожна бабуся отрима-
ла грамоту за доброту, нiжнiсть, 
допомогу у вихованнi. Крiм того, 

були вiдзначенi 
найстарша бабуся 
Ольга Степанiвна 
Нiколишин, наймо-
лодша – Марiя 
Iванiвна Миколiв, 
багатодiтна – Дарiя 
Григорiвна Кора-
бель. На свято 
завiтали прабабусi 
Яна Михайлівна 
Кубiшин, Олексан-
дра Дмитрiвна Гу-
менна, Iванна 
Петрiвна Цебрин-
ська.

Надзвичайно по-
тішили вiтальнi 
л и с т i в к и , 
виготовленi дітьми, 
щирі поздоровлен-
ня онучат i пісня 
“Мамина коса” у їх-
ньому виконанні. А 
ми, в свою чергу, 
подiлилися з онука-
ми своїми знання-
ми i вмiннями. Ба-
буся Софiйки Гна-
тишин Iрина Романiвна розповiла 
про iсторiю вишивання хрести-
ком i продемонструвала свої ро-
боти. Леся Василiвна Петрик 
подiлилася секретами виготов-
лення букетiв з цукерок та пода-
рувала одну зі своїх композицiй 

дiтям. Бабуся Юлi Бойко Дарiя 
Iванiвна Хом’як розповiла рецепт 
приготування круасанiв i пригос-
тила всiх присутнiх власною 
випiчкою. Задушевно i щиро про-
звучала пiсня “Мамина молитва” 
у виконаннi Мирослави 
Теодорiвни Воловнiк.

На завершення свята лунала 
“Многая літа” бабусям, дiдусям, 
онукам та всiм присутнiм у залі. 
Щиро дякуємо нашим онукам та 
Наталiї Зiновiївнi Романюк за 
органiзацiю свята, за незабутнi 
хвилини, проведенi в колi найдо-
рожчих нам людей. 

Бабусине свято
Учасники свята “Бабусина доля, як ота тополя” у НВК ”Великобiркiвська ЗОШ I-III ст.-гiмназiя iм. С. Балея”.

Нам пишуть ●

Бабусям онуки присвятили і пісні, і вірші.

Педагогічний ко-
лектив Мишковиць-
кої ЗОШ І-ІІІ ст. щи-
ро вітає з ювілеєм 
вчителя української 
мови та літератури 
Наталію Степанівну 
АРХІТКУ.

Щиро Вас з ювілеєм вітаємо,

Здоров’я, щастя, удачі бажаємо.

Хай кожна днина буде гожа,

Нехай благословить Вас Мати Божа,

Хай ангел Божий поруч Вас крокує,

А Господь многая літ дарує!

Педагогічний колектив Миш-
ковицької ЗОШ І-ІІІ ст. щиро ві-
тає з днем народження вчителя 
початкових класів Марію Зено-
віївну МИТУлИНСЬКУ, вчителя 
біології та екології Віру Ігорів-
ну ДЗЮБАК, вчителя фізичного 
виховання Володимира Ілліча 
БЕРЕНДУ.

Хай життя квітує, як калина в лузі,

Нехай будуть поруч щирі, вірні друзі,

Хай обминають болі і тривоги,

Хай стелиться довга життєва дорога.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження завідуючу бібліотекою 
с. Ігровиця Наталію Тарасівну 
ДІДУХ.

Хай цвіте, не в’яне із роками доля,

Хай Вам літ щасливих зозуля накує.

Від землі Вам – сили, 

від води – здоров’я

І добро та радість хай Господь дає. 

З повагою — колектив 
Ігровицької сільської ради, 

депутатський корпус, члени 
виконкому.

Щиро вітаємо з 55-річчям 
жительку с. Великі Гаї Надію 
Дмитрівну КОлОДЮК.

Бажаємо Вам сонця на життєвій ниві

І вірних друзів завжди на путі,

Хай усе, що потрібно людині,

Супутником буде у Вашому житті.

З повагою — учасники 
народного аматорського хору 

клубу с. Великі Гаї.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження депутатів Великобере-
зовицької селищної ради Ігора 
Михайловича КЕРНИЧНОГО та 
Олександра Миколайовича 
ЩАВУРСЬКОГО.

Нехай волошками цвітуть яскраві 

ранки,

Нехай здійсняться тисячі бажань.

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні крапельки страждань. 

З повагою — колектив 
Великоберезовицької 
селищної ради, члени 

виконкому та депутатський 
корпус.

Педагогічний колектив Ост-
рівської ЗОШ І-ІІІ ст. вітає з 
днем народження вчителя тру-
дового навчання Тараса Ми-
хайловича СЕМЧИШИНА.

Бажаємо щастя i достатку,

Ясного неба i тепла,

В житті лиш злагоди й порядку,

В роботі — успіху й терпіння,

У справах — вічного горіння. 

Щоб доля світлою була. 

Педагогічний колектив  
Острівської ЗОШ І-ІІІ ст. вітає з 
днем народження вчителя-
пенсіонера Казимира  
Петровича ЯРЕМУ.

Здоров’я, щастя зичим не на рік,

На все життя його бажаєм щиро.

Щоб радісним і довгим був Ваш вік

З добром, любов’ю, спокоєм і миром.

12 квітня відзначає день наро-
дження Світлана Ярославівна 
лАПШИНСЬКА з с. Великі Гаї.

Бажаємо, 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 щастя й любові,

Нехай таланить і будьте здорові! 

З повагою — друзі, подруга 
Надія та похресниця Марічка 

з с. Ігровиця Тернопільського 
району.


