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                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:

16 стор.
Тернопільська поетеса, автор п’єси-казки “Пташиний ранок” 
 Тамара Ткачук-Гнатович з учнями Мишковицької ЗОШ І-ІІІ ст.   

З Великоднем,  
шановні краяни!

Урочистий передзвін сповіщає про набли-
ження найвеличнішого християнського свята 
— Великодня.

Від щирого серця вітаємо Вас, шановні 
краяни, зі світлим та радісним святом 

Христового Воскресіння. Це свято 
великої перемоги християнських 

правд та чеснот, яке вивищує людину 
у світлі Божої благодаті. Велике диво 

Воскресіння залишає слід у кожному серці і 
запалює любов’ю кожну душу. Тож нехай ця всеперемагаюча любов 
буде мірилом Ваших життєвих цінностей, де головне місце займа-
ють Бог, родина, народ, Україна.

Нехай життєстверджуючий оптимізм Великодніх свят єднає нас і 
супроводжує у розбудові нашого рідного краю, Української держа-
ви.

Добробуту Вам, щастя і тепла, миру і злагоди, здійснення усіх 
мрій, радісних Великодніх свят!

Христос воскрес! Воістину воскрес!
Василь ДІДУХ,  

голова Тернопільської 
районної ради.

Віктор ЩЕПАНОВСьКИй, 
голова Тернопільської 
райдержадміністрації.

Шановні члени президії 
обласного, голови районних 

об’єднань сільгосппідприємств, 
керівники господарств,  

дорогі краяни!
Від усього серця вітаю із найсвітлішим святом — Великоднем!
Величне свято Воскресіння Христового спонукає кожного із нас ще 

раз замислитися над вічними цінностями християнської моралі, дає 
нам добру нагоду наповнити свої серця любов’ю і добротою, зміцнює 
кожного з нас духовно. З настанням Пасхальних днів пробуджується 

не тільки земля, а й усі людські 
надії та сподівання на добру до-
лю. Тож направимо наші молит-
ви, світлі помисли і працю на 
утвердження Української дер-
жави, відродження українського 
села, на високі врожаї та вагомі 
соціальні перетворення. 

Вітаючи зі світлим Воскресін-
ням Христовим, щиро бажаю 
міцного здоров’я, достатку, 
щастя, благополуччя і спокою 
кожній українській родині. Бо-
жого Вам благословення і ра-
дісних свят.

З повагою —  
Іван ЧАйКІВСьКИй, 

голова ради об’єднання 
сільськогосподарських 

підприємств Тернопільської 
області.

У зв’язку з вихідними 
 та святковими  

днями наступний номер газети 
“Подільське слово” вийде  

17 травня ц.р.

Шановні платники податків!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди величного свята усього христи-

янства — Воскресіння Христового. У день світлого Великодня зичу Вам 
добробуту та затишку в оселях, любові, поваги, достатку та злагоди  
в родинах. Нехай Божі ангели дарують щастя, а Боже благословення 
допомагає у повсякденних турботах. 

Бажаю вам, щоб диво Воскресіння Христового надихало Вас на  
добрі та праведні справи, а Пасхальне свято хай стане благодатним  
початком нових перемог і звершень в особистому житті та підприєм-
ницькій діяльності, запорукою духовного відродження нашої держави та 
здійснення найзаповітніших сподівань.

З побажаннями веселих свят та повагою — Петро ЯКИМЧУК, 
начальник Тернопільської об’єднаної ДПІ. 

У прокуратурі Тернопіль-
ського району (м. Тернопіль, 
вул. За Рудкою, 35) 7 травня 
2013 року о 10.00 особистий 
прийом громадян проводи-
тиме прокурор області  
Г. В. Мовчан. 

Попередній запис на  
прийом проводиться за  
телефоном 52-78-85.

www.trrada.te.ua - 
веб-сторінка 

Тернопільської 
районної ради

“Пташиний ранок”  
у Мишковичах
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Шановні краяни!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди світлого свята Воскресіння 

Христового, яке відзначатимемо цієї неділі. Нехай Великодня  
радість наповнить Ваші домівки та серця, а злагода та достаток 
оселяться у Ваших родинах! Нехай Великодні 
дзвони нагадають кожному про перемогу світ-
ла над темрявою, надихаючи на добрі справи 
задля процвітання та розбудови нашої неза-
лежної держави. Славлячи Христове Воскре-
сіння, подякуймо Богові за кожну хвилину 
свого життя, а Він щедро обдарує нас своїм 
благословенням. У щирій вірі, надії та любові 
зустріньмо ці величні свята, аби радісно вітати 
одне одного словами: “Христос воскрес!  
Воістину воскрес!”. 

З повагою  — голова Тернопільської 
обласної державної адміністрації  

Валентин ХОПТЯН.

9 травня — День Перемоги
Шановні ветерани та учасники війни! Від щирого серця  

вітаємо Вас із Днем Перемоги!
Для усіх поколінь цей день є особливим святом — у ньому і ра-

дість перемоги, і гіркота втрат. Мільйони наших співвітчизників за-
лишилися на полях жорстоких битв за найсвятіше — свободу своєї 
Вітчизни. День визволення — це особливе свято. Це нагадування 
про те, якою великою ціною заплачено за перемогу.

Вічна слава тим, хто поліг на фронтах, у партизанських загонах 
та підпіллі, у гітлерівських катівнях і таборах смерті, пішов із життя 
від ран. У цей день щиро вшануймо тих, хто, виборовши нашу сво-
боду у страшному поєдинку з фашистськими загарбниками, розді-
ляє з нами радість земного життя. Низький Вам уклін і щира подя-
ка за мужність, патріотизм і самовідданість. 

Бажаємо Вам міцного здоров’я, бадьорості духу, довгих літ щас-
ливого та мирного життя. Хай не болять Ваші рани, хай здоровими 
і щасливими ростуть Ваші онуки та правнуки, хай у Ваших родинах 
панує злагода і спокій, а оселі повняться достатком!

Василь ДІДУХ,  
голова Тернопільської 

районної ради.

Віктор ЩеПаНОВський, 
голова Тернопільської 
райдержадміністрації.

колективи загальноосвітніх шкіл, 
дошкільних та позашкільних закла-
дів Тернопільського району вітаю з 
найвеличнішим святом — Великоднем. 
Нехай ці святкові дні наповнять Ваші 
серця, шановні колеги, світлом любові 
до Бога і ближнього, зміцнять віру, по-
дарують натхнення на добрі справи і 
надію на милосердя Боже. Зичу Вам і 

Вашим родинам здоров'я, миру і Божої благодаті. Нехай любов 
Господня зійде світлим гостем у Ваші оселі, церковні дзвони зве-
селять душу, а великодній кошик буде відзеркаленням добробуту 
сім’ї, родини! Христос воскрес!

З повагою — Марія кРакОВеЦька, 
начальник відділу освіти Тернопільської 

райдержадміністрації.

Шановні колеги!
Щиро вітаю Вас зі святом cвітлого Христового Воскресіння!
Тієї миті, коли залунають над Україною Великодні дзвони, нехай 

оселиться у Вашому житті щастя. Хай добро зігріває Ваші душі і 
серця, а домівки наповнюються світлою радістю і 
надією. Нехай чудесне свято Великодня принесе 
Вам і Вашим родинам любов і Боже  
благословення.

Христос воскрес! Воістину воскрес!
 З повагою — начальник служби цивільного 

захисту у Тернопільському районі 
Територіального управління МНс  

у Тернопільській області, майор служби 
цивільного захисту Юрій ТкаЧик.

Шановні працівники культури 
Тернопільського району!

Вітаю Вас та Ваші родини із найсвітлішим християнським святом 
— Великоднем! Величне свято Воскресіння Христового спонукає 
кожного з нас ще раз замислитися над вічними цінностями християн-
ської моралі, дає нам добру нагоду наповнити свої 
серця любов’ю і добротою, зміцнює кожного з нас  
духовно.

Щиро бажаю Вам, шановні колеги, та Вашим 
родинам добра, радості, благополуччя, миру  
і спокою в душі. Христос воскрес!

З повагою — андрій ГаЛайкО,  
начальник відділу культури Тернопільської 

райдержадміністрації, заслужений працівник 
культури України.

Шановні мешканці курників та Лозови!  
Прийміть найщиріші вітання з Великодніми  
святами. Радості Вам, здоров'я і краси, материн-
ської любові, батьківської ласки і земних щедрот. 
Христос воскрес! Воістину воскрес!

 
З повагою —  директор ТОВ "Дружба",  
депутат Тернопільської районної ради  

Наталя ЯНкеВиЧ.

Шановні пайовики ПП "агрон"  
та фермерського господарства 
"Березовського", дорогі краяни!

Щиро вітаємо Вас із найвеличнішим хрис-
тиянським святом — Воскресінням Господнім. 
Цей день звернений перш за все у вік майбут-
ній, оскільки Воскресіння Христове дає життя 
вічне, несе правду, мир і радість. Святе Пись-
мо вчить, що будь-яка добра справа, зроблена 
однією людиною на користь іншої, є гідною в 
очах Господніх і з часом обов'язково возда-
ється їй сторицею. Творімо добрі справи! 

                       Христос воскрес!
З повагою — Юрій і Наталя БеРеЗОВськІ, 

с. Товстолуг.

У дні Великодніх свят — найсвітліших у християнському роцї — 
сердечно вітаю усіх хліборобів, пенсіонерів, па-
йовиків товариства, мешканців Стегниковець.  
Божого Вам благословення, смачної паски, 
здоров'я і многая літ усім родинам.  
Христос воскрес!

Мирослав кУБаНТ,  
директор ТОВ "стегниківське",  

заслужений працівник сільського 
господарства України.

Шановні керівники бюджетних  
установ та очолювані Вами колективи!

Вітаю Вас із світлим та радісним святом — Воскресінням  
Христовим. Великдень нагадує нам про духо-
вне відродження, яке потрібне всім, яке спо-
нукає до хороших вчинків, зміцнює. Це великий 
дар Господньої любові. Тож нехай Ваші серця 
будуть багаті на добро, як святковий стіл, чисті, 
як Великодній рушник, і веселі, як українські 
писанки. Нехай свято принесе у Ваші оселі  
віру, надію та любов.

світлана МаРЧУк,  
начальник фінансового управління 

Тернопільської райдержадміністрації.

сердечно вітаю зі світлим святом Воскресіння Христово-
го працівників ПП “агрофірма “Медобори”, пайовиків,  
мешканців сіл скоморохи, Прошова, смолянка, Теофілівка, 

Мишковичі! Щиро бажаю Вам миру, злагоди, 
взаєморозуміння, добробуту у Ваших оселях. 

 Нехай цей Великий день дарує Вам щастя, 
здоров’я, любов, віру у кращий завтрашній день, 
а Ваші серця сповняться щирою Великодньою 
радістю.

Володимир кРУПНІЦький, директор  
ПП “агрофірма “Медобори”, заслужений 

працівник сільського господарства України.

З Великоднем вітаю 
працівників  

та пайовиків ТОВ 
“Вікторія”!

Бажаю, щоб 
у всіх родинах 
панувало вза-
єморозуміння, 
тепло і зати-
шок. Нехай 
Божа благо-
дать та радість 
н а п о в н я т ь 
кожне серце, 
світлий Великдень принесе 
мир та злагоду у Ваші оселі. 

З повагою — степан 
МаЦІБОРка, генеральний 
директор ТОВ “Вікторія”,  

с. Байківці.

26 квітня біля каплички Матерії Божої у селі Довжанка у рамках відзначення 27-ої річниці аварії 
на Чорнобильській атомній електростанції відбулася зустріч керівництва Тернопільського району 

з переселенцями із зони відчуження. Того дня громадські активісти висадили молоді дуби, 
каштани, хвойні дерева на честь загиблих внаслідок атомної біди 1986 року. Участь у створенні 

“алеї пам’яті” в Довжанці взяв голова Тернопільської райдержадміністрації Віктор  
Щепановський. Детально про зустріч читайте в наступному номері “Подільського слова”.

Розпорядження 
голови 

Тернопільської 
районної ради

від 29 квітня 2013 року.
Про скликання  

шістнадцятої сесії  
Тернопільської районної 
ради шостого скликання

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

1. Скликати 16 сесію Тер-
нопільської районної ради 
шостого скликання 17 травня 
2013 року в приміщенні ра-
йонної ради.

Сесійне засідання розпо-
чати о 10 годині ранку.

2. На розгляд сесії район-
ної ради внести питання:

— про виконання районної 
програми “Освіта Тернопіль-
ського району — 2012 рік”;

— про хід виконання “Про-
грами розвитку земельних 
відносин у Тернопільському 
районі на 2007-2015 роки” в 
частині проведення норма-
тивної грошової оцінки зе-
мель населених пунктів райо-
ну;

— інші питання поточної 
роботи районної ради.

3. На сесію районної 
ради запросити депутатів об-
ласної ради від Тернопіль-
ського району, сільських та 
селищних голів, керівників 
відділів та управлінь райдер-
жадміністрації, керівників ра-
йонних організацій, установ, 
промислових і сільськогоспо-
дарських підприємств, пред-
ставників політичних партій, 
громадських організацій ре-
дакторів газети “Подільське 
слово” та радіокомпанії 
“Джeрело”.

Голова районної ради  
В. с. ДІДУХ.

Голова Тернопільської райдержадміністрації Віктор Щепановський, заступник голови 
Тернопільської РДа Неля саржевська та Довжанківський сільський голова Олег Ткач під 
час зустрічі із переселенцями з чорнобильської зони у с. Довжанка 26 квітня 2013 року.
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Добрі справи ●

Вічні істини ●

Байківці
і байківчани
Видання Байковецької сільської ради №5 (16)

Шановні краяни!
Сердечно вітаю Вас зі світлим святом  

Воскресіння Христового! Щиро бажаю зем-
ної благодаті, добробуту, окриленого на-
строю, миру, злагоди й душевної величі. 
Нехай цей Великий день дарує Вам щастя, 
здоров’я, любов та не-
похитну віру в кращий 
завтрашній день, а ве-
личальні церковні дзво-
ни наповнюють земною 
радістю серця. Міцного 

здоров’я, родинного затишку й творчої насна-
ги в ім’я процвітання нашої незалежної дер-
жави й рідного Тернопілля.

Христос воскрес! Воістину воскрес!
 

З повагою – Байковецький сільський 
голова Анатолій КУЛИК.

Отець Петро 
ПОРОХОНЬКО, 

настоятель 
церкви  

Пресвятої Трійці.

“Небеса достой-
но нехай веселять-
ся, земля ж нехай 
радіє, хай святкує 
увесь видимий світ 
і невидимий, Хрис-
тос бо воскрес — радість ві-
чна”.

Стихира Пасхи.
Такими словами, повними 

оптимізму та радості, оспівує-
мо сьогодні в Каноні Пасхи ве-
личний, найважливіший хрис-
тиянський празник — Велик-
день. Церква закликає усіх до 
радісного торжества, запрошу-
ючи ангелів і людей, небо і 
землю, увесь світ видимий і не-
видимий з’єднатися нині, щоб 
прославити Христове Воскре-
сіння.

Перші слова Воскрес-
лого Христа до жінок-
мироносиць були такими: 
“Радуйтеся!”. Щороку жит-
тєдайне пасхальне світло 
осяває весь світ передчут-
тям вічної Божественної 
радості. Радості у моло-
дості, у мудрій та чистій 
старості, у побожному сі-
мейному житті, у молитві 
та прощенні. 

Святкуючи Пасху, занесімо 
радість Христового Воскресін-
ня нашим близьким та знайо-
мим в Україні і поза її межами. 
Несімо надію у серця тих, хто 
сьогодні з різних причин сумує, 
розчарований, знедолений, 
хворий і похилий віком. 

У цей світлий празник Вели-
кодня зичу Вам, дорогі христи-
яни, Божих ласк та нездоланної 
надії, яка б давала вам силу 
проживати у вірі кожну мить як 
обійми Отчої любові. 

Христос воскрес!

У передчутті радості

Ірина ЮРКО.

Напередодні Великодніх 
свят керівник центру соці-
альних програм і заходів у 
справах дітей, молоді, жі-
нок та сім’ї Байковецької 
сільської ради Людмила Ку-
лик організувала приємну 
подію – дітям, що перебу-
вають під соціальним су-
проводом сільського цен-
тру, вручили грошову допо-
могу. Можливо, сума не до-
зволить враз розбагатіти, 
втім, на новий одяг чи іграш-
ки — це суттєва фінансова 
підтримка, розмір виплати 
– 350 грн.

Загалом сільський центр опі-
кується 16 сім’ями, у яких вихо-
вується 34 дитини. Це перший 
транш виплат у 2013 році, на-
ступний батьки отримають до 
Святого Миколая цього року.

Олена Букартик з чоловіком 
Володимиром чекають на чет-

верту дитину. У них зростає троє 
чарівних, кмітливих хлопчиків 
Максим, Денис і Матвійко. Мама 
розповіла нашому кореспонден-

ту, що гроші з попередньої ви-
плати використала на купівлю 
нового одягу, книг та іграшок. 

Продовження на 14 стор.

Щоб дітям жилося краще

Керівник центру соціальних програм і заходів у справах дітей, 
молоді, жінок і сім’ї с. Байківці Людмила Кулик вручає грошову 

допомогу майбутній мамі Світлані Брегін.

Чисте довкілля ●

У День довкілля працівники  
Байковецької сільської ради  

зробили своє село зразково чистим.

Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

Прийшла довгоочікувана 
весна, зійшов сніг і стало 
очевидно, як ставимося до 
чистоти та благоустрою. За-
звичай напередодні Велико-
дня кожна добропорядна 
сім’я прибирає, ремонтує і 
прикрашає своє житло піс-
ля холодної зими. Приємно 
спостерігати, коли навколо 
підприємства чи на особис-
тому господарстві чисто, це 
значною мірою впливає на 
імідж їх власників та й усьо-
го села. 

Працівники Байковецької сіль-
ської ради довели, не обов’язково 
чекати на Всеукраїнський день 
довкілля, який щороку прийнято 
відзначати 20 квітня. Прибирання 
можна розпочати й у зручний для 

себе час, за умов гарної погоди. 
Так, 19 квітня у Байківцях відбула-
ся місцева толока. Господарі і гос-
подині прибирали територію села 
від в’їзду у Байківці з траси 
“Доманове-Ковель-Чернівці-
Тереблече”, частина якої, згідно з 
генеральним планом Байковець-
кої сільської ради, увійшла в межі 
села. Багато сміття зібрали на 
площі біля перехрестя вулиць Шу-
хевича та Шумської. У свою чергу, 
працівники дитячого садка “Мете-
лик” с. Байківці прибирали тери-
торію від вул. Січових Стрільців до 
масиву Русанівка.

Як зазначив Байковецький 
сільський голова Анатолій  
Кулик, правила благоустрою у 
Байковецькій сільській раді діють 
ще з 2006 року, які є настільним 
документом кожного мешканця 
села. “На порушників цих правил 
визначені особи можуть складати 
відповідні адміністративні прото-

коли, – сказав Анатолій Романо-
вич. – Втім, у Байківцях складати 
такий документ, на щастя, потре-
би не було. Як правило, у нас гар-
ні господарі, в яких прибрано 
скрізь: у хаті, на подвір’ї, за парка-
ном, де цвітуть різнобарвні квіти, 
ростуть декоративні кущі. 

Нині кожен житель Байковець 
має укладений договір з підпри-
ємством щодо централізованого 
вивозу сміття. Крім того, з клопо-
тання Байковецької сільської ра-
ди чотири контейнери для сміття 
встановлено біля автобусних зу-
пинок, три тимчасово знаходять-
ся біля кладовища, коли жителі 
наводять лад на могилах. 

26 квітня працівники сільської 
ради оновили декоративні кущі, 
перекопали клумби, посіяли 
траву для газону біля примі-
щення сільської ради. Також за-
плановано висадження декора-
тивних дерев.

Господаря видно здалеку

Лозова неділя ●

Під час освячення лози в церкві святої Параскеви Сербської 
(зліва направо) Ольга Стефурак, дяк храму Мар’ян Клос, 

Ганна Турчин. 28 квітня 2013 року. 
Фото Ірини ЮРКО.

Оголошення
12 травня в будинку культури с. Байківці відбудуться 

урочистості з нагоди Дня матері. Запрошуємо усіх  
байківчан та гостей села на свято! 
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Бліц-опитування ●

Актуальне інтерв’ю ●

Днями християни відзначати-
муть одне з найвеличніших 
подій у році – Воскресіння 
Христове. Напередодні вірні 
традиційно дотримуються по-
сту, ідуть до сповіді, готують 
до свята свій навколишній і 
внутрішній світ, очищуючи 
домівку і позбуваючись сум-
лінь. Чим ще особливий пе-
редвеликодній час, ми запи-
тали у пароха с. Байківці  
о. Віталія Дзюби. 

— Отче Віталію, чого, на Вашу 
думку, чекає від нас Отець Не-
бесний у Світле Воскресіння 
Христове?

— Свято Воскресіння – це най-
вищий прояв любові Бога до нас. Я 
бажав би усім дітям таких батьків, 
яким був і є Христос для людей. 
Він вчинив найвищий подвиг зара-
ди нас – віддав життя. У кожного 
своє розуміння цього свята. Хтось 
напередодні Пасхи суворо дотри-
мується посту, інший робить пер-
ший крок на цьому шляху. Одні, які 
дуже люблять солодке, вирішили у 
піст його не їсти, а заощаджені 
гроші віддали у діючу в ці дні на 
всіх парафіях у Байківцях скриньку 
“Дітям в потребі”. Інші покинули 
палити чи відмовили собі у будь-
якій іншій пристрасті і теж долучи-
лися до благодійної акції. Є такі, 
що менше просиджують біля 
комп’ютера чи телевізора. Тобто 
кожен по-своєму готується, але 
радість одна для всіх, хто зміг при-
нести хоч невеличку жертву  
Христу. 

— Цікаво, як у родині свяще-
ника готуються до Великодня?

— Усе дуже просто. Чим ближче 
до Пасхи, тим менше священик 
знає, як відбуваються приготуван-
ня у нього вдома (Усміхається – 
ред.). У ці дні я постійно перебу-
ваю в церкві. Найперше передве-
ликодній час – час внутрішнього 
випробування, момент перевірки 
християнином свого сприйняття 
Бога. Священик, який у сповіді, 
причасті чи службі виступає як Бо-
жий слуга, часто мусить і себе за-
питувати: “Чи відповідаю я тим 
критеріям, яких очікують люди?”. 
Піст встановлений для всіх: і для 

монахів, і для мирян. А сповідь – це 
двері, через які маємо пройти.

Маю добру дружину, яка спече 
на Великдень паску, вона займа-
ється й іншими організаційними 
моментами. Щодо духовних при-
готувань, завжди залишаю їй пев-
ний особистий простір. Не  
контролюю ні її піст, ані молитву, 
бо не сприймаю цього. Ми обоє 
йдемо по дорозі спасіння. І в  
жодному разі я не хотів би, щоб 
жінка священика ставала заложни-
цею свого статусу. 

— Нагодувати, одягнути, дати 
добру освіту, нормально вихо-
вати дитину – це те, про що 
дбають батьки. А хто вчить їх 
любити Бога? Мене дуже здиву-
вало, що у вашому храмі багато 
дітей.

— Серцем і душею Церкви є 
Христос. Люди, які приходять до 
храму – це тіло Церкви, а діти – це 
її крила. Ідеї, натхнення, їх цікаве 
втілення акумулює наша молодь. 
Присутність дітей у храмі – це при-
сутність ангелів, бо вони дуже 
близько біля них. Більшою мірою 
через те, що люди сьогодні володі-
ють матеріальним добробутом, 
комфорт витісняє Бога. Дуже часто 
християни згадують про Бога, коли 
потребують зовнішньої допомоги. 
Хотілося б, аби вся молодь прихо-
дила до церкви. Не для мене осо-
бисто, а для Ісуса. Рецепт у цьому 
в мене один – любити молодь і до-
віряти їй. Покласти на неї обов’язок 
оперувати певним напрямком пра-
ці. Приміром, наша “Молодіжна 
спільнота” нині працює організато-
ром благодійної акції “Дітям в по-
требі”. Моє завдання у цьому було 
лише оголосити про акцію парафі-
янам, всі інші повноваження деле-
говані молоді, яка, як на мене, 
справляється зразково. Для  
Байковець – це знакові, активні 
молоді особи, боюся називати їх 
імена, щоб когось не забути і при-
меншити вклад кожного з них. Мо-
лодь часом не тільки хоче працю-
вати, їй це необхідно. Якщо моло-
ду людину не залучати до суспіль-
ної справи, вона швидко сповню-
ється незадоволенням, знижується 
її самооцінка, з’являється молоде-
ча агресія. У результаті – в свідо-
мості зникає пам’ять про Бога. 
Співпраця з молоддю – не просто 
першочергова справа Церкви, але 
й необхідність.

— Як у Байківцях відбудеться 
освячення пасок?

— Традиційно в останні перед 
Великоднем середу і четвер разом 
з учасниками спільноти “Марійська 
дружина”, “Молодіжною спільно-
тою”, парафіяльною радою прове-
демо генеральне прибирання хра-
му святої Параскеви Сербської і 
каплиці Матері Божої. У п’ятницю 
ввечері винесемо плащаницю, 
протягом наступної ночі відбудуть-

ся нічні чування. Втім, буде й дещо 
нове. Цьогоріч вперше 3 травня  
о 22 год. у храмі святої Параскеви 
Сербської відбудеться показ філь-
му “Страсті Христові”, у якому ре-
жисер Мел Гібсон детально від-
творив останні дванадцять годин 
земного життя Ісуса Христа. Після 
перегляду стрічки парафіяни по-
ринуть у “Годину тиші і молитви”, 
коли в церкві палатимуть свічки, 
звучатиме легка класична духовна 
музика. Кожні десять хвилин я чи-
татиму уривки зі Святого Письма 
про страсті Христові. Після розду-
мів над Святим Письмом, опівночі 
розпочнеться Богослужіння, о 4 
год. ранку відбудеться “Вервиця 
солідарності”. Освячуватимемо 
паски у суботу, 4 травня о 18 год.

— У Вас є улюблений уривок 
з Біблії?

— Це історія про перебування 
Ісуса в Гетсиманському саду, де 
Він молився перед стратою, щоб 
на самоті приготуватися до Своєї 
муки. Наодинці Христос зверта-
ється до Отця Небесного: “Отче 
мій, якщо можливо, нехай мине ця 
чаша мене. Але не буде моя воля, 
а воля Твоя, Отче”.

— Цьогоріч у Байківцях не бу-
ло Хресної дороги. З чим це 
пов’язано?

— Я проти того, аби певні релі-
гійні практики відбувалися постій-
но за схожим сценарієм, втрачаю-
чи тим самим свою самобутність 
та інтерес у християн. Цьогоріч у 
Байківцях відбудеться багато 
яскравих подій, у яких наші пара-
фіяни візьмуть активну участь. Ни-
ні працюємо над сценаріями, готу-
ємо кілька театральних виступів. 
На Великдень у виконанні моло-
дого покоління прозвучать давні 
українські гаївки. 

— Отче, в час Великого посту 
Ви чи найбільше відчуваєте, що 
болить у громади. Які пробле-
ми нині турбують байківчан 
перш за все?

— Сьогодні помічаю, що люди 
найбільше болять Україною. Як 
священику, мені приємно це усві-
домлювати. Відрадно, що нині так 
звані “шкурні інтереси” втратили 
актуальність. Складається вражен-
ня, що перебуваючи в Байківцях, 
жителі думками не тут, вони по-
терпають за рішення у Києві. На-
томість, досить спокійно сприйма-
ють особисті терпіння. 

—  Що Ви кажете людям у 
цьому випадку?

—  Наводжу приклад христия-
нина, якого дуже поважаю. Це 
місцевий підприємець Петро Лан-
дяк, який свого часу відвідав одне 
з провінційних містечок у Німеччи-
ні та мав розмову з бургомістром 
цього міста. Як зазначив німець-
кий очільник, у його місті прожи-
ває кілька десятків тисяч мешкан-
ців, які, однак, майже всі є члена-

ми якихось громадських 
організацій. Подекуди од-
на особа входить у два-
три  об’єднання. Тому я 
своїм парафіянам чітко 
кажу: “Досить нарікати! 
Потрібно організовувати 
активний громадський 
рух й завадити тим, хто 
хоче, щоб Україна зникла 
з карти світу”. Церква у 
цьому допоможе органі-
зацією, думкою, ідеєю. 
Але вона не може пере-
творюватися у політичну 
чи, радше, в квазіполітич-
ну структуру. Мій осо-
бистий месидж до лю-
дей – заклик до громад-
ської активності.

Після розмови з от-
цем Віталієм, перекона-
лася, що недарма люди 
потягнулися до нього. 
Скільки в ньому мудрос-
ті, знань, щирої любові 
до парафіян!  

Підготувала  
Ірина ЮРКО.

Отець Віталій Дзюба:  
“Сповідь – це двері,  

через які маємо 
пройти”

Настоятель церкви святої 
Параскеви Сербської,  
отець Віталій Дзюба.

Отець Віталій Дзюба у храмі святої Параскеви Сербської.  
28 жовтня 2012 року.

Ірина ЮРКО.

Напередодні світлого дня 
Пасхи ми запитали у юних 
байківчан, як вони святкува-
тимуть Великдень, який 
зміст вкладають у це свято і 
як відзначатимуть день  
Воскресіння. 

Учениця 1 класу Байковець-
кої ЗОШ І-ІІ ст. Софія БАШНЯК: 
“Уявляю, що перший день Пасхи 
буде сонячним і яскравим. Уся 
родина спочатку збереться біля 
церкви, а після освячення вели-
коднього кошика підемо додому і 
накриємо з мамою красивий 
святковий стіл. Святити паску я 
ходжу разом з братиком Антоном, 
мамою і татом. Це одна з моїх 
улюблених святкових подій”.

Учениця 1 класу Байковець-
кої ЗОШ І-ІІ ст. Оленка МИКИ-
ТЮК: “Для мене Великдень — це 
величне християнське свято. У 
цей день одні говорять: “Христос 
воскрес!”, а інші радісно відпові-
дають: “Воістину воскрес!”. Напе-
редодні Великодня я допомагаю 
мамі прикрашати паски, фарбує-
мо крашанки. Втім, найбільше 
мені подобається святкове дій-
ство у церкві, коли сяє багато 
свічок, священик скроплює усміх-
нених людей свяченою водою”.

Учениця 1 класу Байковець-
кої ЗОШ І-ІІ ст. Вікторія  
ШУЛИК: “День Воскресіння – 
один з найкрасивіших днів року. 
Напередодні Великодня наша 
сім’я старається завершити по-
льові роботи. Днями ми посадили 
картоплю, посіяли овочі. Велик-
день для мене означає можли-
вість зустрітись з родичами, дру-
зями”.

Першокласниця Сніжана  
ЛЕВИЦЬКА: “Пасха – це Воскре-
сіння Ісуса Христа. Готуємось до 
цього свята, як і всі односельча-
ни. Напередодні ретельно приби-
раємо в хаті, на подвір’ї, на цвин-
тарі. В неділю, 5 травня, підемо 
до церкви на урочисту Службу 
Божу. Великий піст закінчився, 
вся сім’я збирається разом за 
святковим столом”. 

Учениця 9 класу Байковець-
кої ЗОШ І-ІІ ст. Олена СОСІН: 
“Пасха – це день, коли люди про-
славляють Бога. Особливий і піст 
перед Великоднем – життя у селі 
стихає, не чути криків і сварок, 
відчувається спокій. У перший 
святковий день я телефоную до 
мами і тата, які нині перебувають 
у Португалії. Дуже хотілося б, аби 
вони були у цей день поруч…”.

Учениця 9 класу Байковець-
кої школи Надія ЯСЬКЕВИЧ: 
“Термін від слова “Пейсах” пере-
кладається з давньоєврейської як 
“перехід”. Саме від цього слова 
походить сучасний термін “Пас-
ха”. Перші приготування до Вели-
кодня у нашій сім’ї відбуваються 
завжди весело. За три дні до 
святкового дня випікаємо паски. 
У неділю підемо до церкви, посні-
даємо і прийматимемо гостей”.

Учениця 9 класу Галина  
БЕРБЕНИЧУК: “Пасха для мене 
є особливим і важливим днем 
року. Приготування до Велико-
дня в нашій родині починається з 
першого дня Великого посту. 
Вважаю, що готуватися до Пасхи 
треба очищенням: прибравши 
наші душі і домівки, рідне село, 
пізнавши проблеми ближніх і до-
помігши одне одному, – тоді ли-
ше будемо готові до цього чуда 
– Воскресіння”.

Молодь про Великдень

Юні школярки (зліва напрво): Оленка Микитюк, 
Сніжана Левицька, Вікторія Шулик, Софія  

Башняк. Другий ряд: Галя Бербеничук,  
Надія Яськевич та Оленка Сосін.

Благодійність ●

Юлія 
ТУРЧМАНОВИЧ.

Уже третій рік по-
спіль під час Ве-
ликого посту на 
парафіях с. Бай-
ківці діє благо-
дійна акція “Вони 
потребують біль-
ше” з метою фі-
нансово допомог-
ти дітям зі слаб-
ким здоров’ям. 

Акція є благодійною і має свою 
моногранність. Чому? По-перше, 
зібрані кошти спрямовуємо дітям 
з онкологічними захворювання-
ми. По-друге, це можливість для 
кожного скласти пожертву, адже 
молитва, піст, милостиня – це 
добрі справи, які сумлінний хрис-
тиянин виконує під час посту.

 На початку акції, тобто у пер-
ший тиждень Великого посту 
(адже акція триває протягом ці-
лого посту), парох села  
о. Віталій Дзюба пояснив громаді 
нашого села зміст і необхідність 
цієї благодійності. На кожній па-
рафії у селі встановлено скринь-
ки, що знаходяться біля входу 
кожного храму, аби людина мо-

гла особисто від себе, 
без зайвого пафосу по-
жертвувати певну суму. 
“Ти ж, коли даєш милос-
тиню, нехай твоя ліва 
рука не знає, що робить 
твоя права: щоб твоя 
милостиня була таємна, 
і Отець твій, що бачить 
таємне, віддасть тобі” 
Мт. 6,1-4. 

Люди, що хочуть 
скласти свою пожертву, 

під час посту відмовляють собі у 
шкідливих звичках, а зекономле-
ні гроші кладуть у скриньку. Від 
найменшого до найбільшого бай-
ківчани складають пожертву по-
требуючим дітям. Можливо, сума 
зібраних коштів і не така значна, 
але це той жест милосердя, не-
байдужості, людяності, яких, на 
жаль, нині бракує у цьому світі. 

Пригадую випадок, який від-
бувся з волонтерами акції два 
роки тому. Тоді ми вперше пере-
давали благодійні кошти у гема-
тологічне відділення Тернопіль-
ської міської дитячої лікарні. Мо-
лодих людей зустрічали вдячні 
батьки, здивовані не фінансовою 
допомогою, а тим, що про них, 
не знайомих, хтось турбується і 
пам’ятає... 

“Вони потребують 
більше”
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Галина ЮРСА —  
ТРР “Джерело”. 

Фото автора.

Чим займається обласна ор-
ганізація Товариства Червоно-
го Хреста України, які функції 
виконує, ким опікується, як 
працює. Про це йшлося на 
черговому засіданні Терно-
пільського прес-клубу на тему 
“Товариство Червоного  
Хреста: майже сторіччя в епі-
центрі допомоги людям”, яке 
відбулося 17 квітня ц.р.

Голова Тернопільської обласної 
організації Товариства Червоного 
Хреста України Олександра  
Бригадир розповіла про історію ви-
никнення міжнародної організації 
Товариства Червоного Хреста, роль 
організації у воєнних конфліктах, на 
які були багаті ХVІІІ-ХХ століття. Роз-
повідаючи про зародження черво-
нохресного руху в Україні, пані  
Олександра охарактеризувала по-
стать Павла Загорського як пред-
течу цього руху. Лікар надавав ме-
дичну допомогу у воєнний час, не-
зважаючи на приналежність до во-
рожого чи дружнього військового 
табору, чим продемонстрував іс-
тинний гуманізм та милосердя.

“Тернопільська обласна органі-
зація Товариства Червоного Хреста 
України сьогодні — це 4 медико-
соціальні центри у Ланівцях, Збара-
жі, Чорткові та Тернополі, — продо-
вжила Олександра Бригадир, — це 
8 кімнат медико-соціальної допомо-
ги, потужна патронажна служба, а 
ще 17 районних та 1401 первинна 
організації та майже 173,5 тисяч 
осіб, які щорічно сплачують внески 
на організацію.”  Олександра  

Бригадир висловила занепокоєння 
з приводу закриття лікарні Червоно-
го Хреста у Великому Глибочку Тер-
нопільського району, в якій знахо-
дила притулок, опіку та гідне ліку-
вання не одна обділена долею ду-
ша. В Тернопільській області діє 
програма розвитку патронажної 
служби. Хоч кошти надходять не у 
повній мірі, проте зроблено чимало, 
зокрема, відкрито клас з навчання 
навичок першої медичної допомо-
ги, закуплено медикаменти для 
одиноких громадян. “Ми б змогли 
зробити набагато більше, якби за-
можні тернополяни не шкодували 
коштів та допомагали організації,” 

— констатувала Олександра Брига-
дир.

Керівник патронажної служби 
обласної організації Товариства 
Червоного Хреста Марія Кокіс роз-
повіла, в яких непростих умовах 
нині доводиться працювати патро-
нажним сестрам. Адже їх в області 
лише 85. Останнім часом збільши-
лася кількість одиноких (29 тис.), у 
тому числі у селах (24,5 тис.). На 
обліку перебуває 14 тис. хворих лю-
дей, з них 2 тис. — лежачі, важко-
хворі. В області збільшилася кіль-
кість хворих на туберкульоз. Вони 
також під опікою патронажних сес-
тер. Згідно з програмою “Медико-

соціальна допомога хворим на ту-
беркульоз” хворі оримують продук-
тові пакети. Ці люди відчули реаль-
ну допомогу та піклування.

Цікавим був виступ спеціаліста 
по роботі з молоддю обласної орга-
нізації Товариства Червоного Хрес-
та України Тетяни Магери. Органі-
зація потребує допомоги волонте-
рів, зауважила пані Тетяна, для по-
ширення інформації про профілак-
тику різних хвороб, популяризації 
здорового способу життя. Молодь 
спільно з організаціями-партнерами 
Товариства Червоного Хреста про-
водить різноманітні акції, конкурси, 
ігри. Волонтери Товариства Черво-

ного Хреста, а це в основному стар-
шокласники та студенти тернопіль-
ских вишів, здобувають цінний до-
свід спілкування, милосердя, до-
брочинності.

Голова Тернопільської районної 
організації Товариства Червоного 
Хреста України, керівник Служби 
розшуку та пропаганди донорства 
на теренах Тернопільської області 
Ольга Нижник охарактеризувала 
основні напрями діяльності Служби 
розшуку червонохресної організа-
ції України. “З 1992 року до Служби 
надійшло близько 280 тис. звер-
нень, — зазначила Ольга Михайлів-
на. —  В архіві Служби зберігається 
98 тис. завершених справ. 42 тис. 
громадян отримали позитивний 
результат розшуку. Більше 60% 
звернень стосуються Другої світо-
вої війни, наслідки якої і нині від-
лунюють у людських долях”. Ольга 
Нижник наголосила також на важ-
ливості відродження донорства в 
області.

Гості Тернопільського прес-
клубу  —  начальник головного 
управління праці та соціальної по-
літики ОДА Богдана Олексишин, 
заступник начальника головного 
управління охорони здоров’я ОДА 
Віктор Овчарук, помічник начальни-
ка Державної служби з надзвичай-
них ситуацій у Тернопільській об-
ласті Олена Воробець, представ-
ник голови Національної ради з 
телебачення та радіомовлення у 
Тернопільській області Михайло 
Зубик привітали представників 
червонохресної організації краю з 
95-річчям з часу заснування Това-
риства Червоного Хреста України, 
подякували за плідну співпрацю та 
побажали успіхів на поприщі мило-
сердя та гуманізму.

Під час роботи Тернопільського прес-клубу на тему: 
”Товариство Червоного Хреста: майже сторіччя в епіцентрі допомоги людям”.

Відповідно до Указу Прези-
дента України Віктора Януковича  
від 12 березня 2013 року № 
128/2013 “Про Національний 
план дій на 2013 рік щодо впро-
вадження Програми економічних 
реформ на 2010-2014 роки “За-
можне суспільство, конкуренто-
спроможна економіка, ефектив-
на держава”, Нацдержслужба 
України в межах своїх повнова-
жень має забезпечити виконан-
ня низки завдань напряму ре-
форм “Реформа системи публіч-
ного управління” щодо удоско-
налення регулювання у сфері 
запобігання корупції та створен-
ня професійної та ефективної 
державної служби та служби в 
органах місцевого самовряду-
вання, а саме: підготовку проек-
ту Закону України “Про внесення 
змін до статті 12 Закону України 
“Про засади запобігання і про-
тидії корупції”, доопрацювання 
проекту Закону України “Про 
службу в органах місцевого са-
моврядування” (нова редакція), 
видання наказу “Про внесення 
змін до Порядку підвищення рів-
ня професійної компетентності 
державних службовців, затвер-
дженого наказом Національного 
агентства України з питань дер-
жавної служби від 6 квітня 2012 
року № 65”.

Підготовка нормативно-
правових актів здійснювалась з 
урахуванням пропозицій та зау-
важень Координаційного центру 
з упровадження економічних ре-
форм, заінтересованих держав-
них органів, національних асоці-
ацій органів місцевого самовря-
дування, соціальних партнерів.

Проекти були обговорені на 
засіданні Громадської ради при 
Нацдержслужбі України.

Для забезпечення участі гро-
мадськості проекти нормативних 
актів були розміщені на офіцій-
ному веб-сайті Нацдержслужби 
України в рубриці “Нормотворча  
діяльність”.

У результаті проведеної  

роботи Нацдержслужбою Украї-
ни вже видано наказ від 29 бе-
резня 2013 року № 60 “Про вне-
сення змін до Порядку підви-
щення рівня професійної компе-
тентності державних службовців, 
затвердженого наказом Нац-
держслужби України від 6 квітня 
2012 року № 65”, що зареєстро-
ваний у Мін’юсті України від 5 
квітня 2013 року за 
№і560/23092.

Проекти законів України “Про 
внесення змін до статті 12  
Закону України “Про засади за-
побігання і протидії корупції” та 
“Про службу в органах місцево-
го самоврядування” (нова ре-
дакція) після погодження заін-
тересованими органами в уста-
новленому порядку будуть вне-
сені на розгляд Уряду.

Проект Закону України “Про 
внесення змін до статті 12  
Закону України “Про засади за-
побігання і протидії корупції” бу-
ло розроблено відповідно до 
підпункту 222.2 Національного 
плану дій на 2013 рік щодо 
впровадження Програми еконо-
мічних реформ на 2010-2014 ро-
ки “Заможне суспільство, конку-
рентоспроможна економіка, 
ефективна держава” з метою 
розширення переліку посадових 
осіб, уповноважених на виконан-
ня функцій держави або місце-
вого самоврядування, деклара-
ції про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового  
характеру яких підлягають 
обов’язковому оприлюдненню, а 
також запровадження 
обов’язковості їх оприлюднення 
на спеціальному єдиному веб-
порталі.

Прийняття Закону України 
“Про внесення змін до статті 12 
Закону України “Про засади за-
побігання і протидії корупції” до-
зволить передбачити обов’язок 
органів державної влади та міс-
цевого самоврядування опри-
люднювати відомості, що міс-
тяться в деклараціях про майно, 

доходи, витрати і зобов’язання 
фінансового характеру, на спе-
ціальному єдиному веб-порталі, 
що суттєво спростить доступ до 
цих відомостей з боку громад-
ськості та сприятиме здійснен-
ню належного громадського 
контролю у сфері запобігання і 
протидії корупції.

Проект Закону України “Про 
службу в органах місцевого са-
моврядування” (нова редакція) 
було розроблено відповідно до 
підпункту 229.1 Національного 
плану дій на 2013 рік щодо 
впровадження Програми еконо-
мічних реформ на 2010-2014 ро-
ки “Заможне суспільство, конку-
рентоспроможна економіка, 
ефективна держава” з метою 
удосконалення правового регу-
лювання служби в органах міс-
цевого самоврядування відпо-
відно до європейських принци-
пів ефективного врядування та у 
зв’язку із системними реформа-
ми, започаткованими Президен-
том України. До засадничих 
принципів служби в органах міс-
цевого самоврядування, на від-
міну від чинної редакції Закону, 
віднесено також верховенство 
права, політичну неупередже-
ність та прозорість діяльності. В 
проекті Закону України “Про 
службу в органах місцевого са-
моврядування” (нова редакція) 
визначено принципи, правові та 
організаційні засади служби в 
органах місцевого самовряду-
вання, правовий статус посадо-
вих осіб місцевого самовряду-
вання, умови та порядок реалі-
зації громадянами України права 
на службу в органах місцевого 
самоврядування,

Наведені завдання послідов-
но розв’язуються у положеннях 
проекту Закону, якими передба-
чається створення правових пе-
редумов для:

підвищення престижності 
служби в органах місцевого са-
моврядування;

врегулювання статусу поса-

дових осіб місцевого самовря-
дування;

введення в дію прозорого ме-
ханізму прийняття на службу в 
органи місцевого самоврядуван-
ня;

введення в дію ефективного 
механізму запобігання корупції;

створення умов прозорої ді-
яльності органів місцевого са-
моврядування;

підвищення рівня соціального 
та матеріального захисту поса-
дових осіб місцевого самовря-
дування.

Визначено вичерпний пере-
лік осіб, на яких не поширюєть-
ся законодавство про службу в 
органах місцевого самовряду-
вання, а саме: на депутатів міс-
цевих рад, які не займають на 
постійній основі посад в орга-
нах місцевого самоврядування; 
працівників органів місцевого 
самоврядування, які виконують 
функції з обслуговування; пра-
цівників підприємств, установ 
та організацій, а також інших 
суб’єктів господарювання кому-
нальної форми власності. Пере-
лік посад, умови оплати праці 
та посадові обов’язки працівни-
ків органів місцевого самовря-
дування, які виконують функції з 
обслуговування, визначається 
керівником органу місцевого 
самоврядування з урахуванням 
критеріїв визначення переліку 
посад працівників державних 
органів, органів влади Автоном-
ної Республіки Крим та їх апа-
рату, які виконують функції з 
обслуговування, встановлені 
спеціально уповноваженим цен-
тральним органом виконавчої 
влади з питань державної служ-
би.

Проект Закону України “Про 
службу в органах місцевого са-
моврядування” (нова редакція) 
містить низку принципових но-
вел, серед яких:

введення системної класифі-
кації посад залежно від харак-
теру та обсягу посадових 

обов’язків;
єдині стандарти прийняття на 

службу в органи місцевого са-
моврядування;

нові підходи до управління 
персоналом та оцінювання 
службової діяльності;

новели щодо професійного 
навчання посадової особи міс-
цевого самоврядування, оплати 
його праці, преміювання та за-
охочення, а також дисциплінар-
ної та матеріальної відповідаль-
ності;

компетентнісний підхід до 
оцінювання здатності посадових 
осіб місцевого самоврядування 
виконувати посадові обов’язки, 
визначені у посадовій інструк-
ції.

Наказ від 29 березня 2013 
року № 60 “Про внесення змін 
до Порядку підвищення рівня 
професійної компетентності 
державних службовців, затвер-
дженого наказом Нацдерж-
служби України від 6 квітня 
2012 року № 65”, що зареє-
стрований у Мін’юсті України 
від 5 квітня 2013 року за № 
560/23092, було розроблено на 
виконання підпункту 229.3 На-
ціонального плану дій на 2013 
рік щодо впровадження Про-
грами економічних реформ на 
2010-2014 роки “Заможне сус-
пільство, конкурентоспроможна 
економіка, ефективна держава”.

Реалізація наказу надасть 
можливість удосконалити нор-
ми, які регулюють питання під-
вищення рівня професійної 
компетентності державних 
службовців, що забезпечують 
виконання загальнодержавних 
функцій, зокрема, щодо прове-
дення спеціальних курсів, те-
матичних семінарів, тренінгів, 
стажування, інших форм підви-
щення рівня професійної ком-
петентності державних служ-
бовців, підприємствами, уста-
новами, організаціями неза-
лежно від форми власності, які 
в програмах зазначених форм 
підвищення рівня професійної 
компетентності мають врахову-
вати вимоги профілів профе-
сійної компетентності посад у 
відповідній сфері. Діяльність із 
зазначених заходів не підлягає 
ліцензуванню.

Сила гуманності
До 95-річчя Товариства Червоного Хреста України

Державні програми ●

Завдання, визначені національним  
планом дій на 2013 рік



Програма телепередачп’ятниця, 3 травня 2013 року

УТ-1
06.00 Х/ф “Управа”.
07.10 Х/ф “Фронт за лiнiєю фронту”.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.40 Без цензури.
10.05 Т/с “Маруся. Випробування”.
12.30 Х/ф “Машенька”.
13.45 Вiкно до Америки.
14.15, 19.45 “Про життя” 
          з А. Пальчевським.
15.25 Життя на рiвних.
15.40 Х/ф “Довга дорога в дюнах”.
18.20 Новини.
18.35 Про головне.
18.55 М. Гнатюк “Час рiкою пливе”.
19.20 Останнє попередження.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Концертна програма 
         “Великий День Перемоги”.
22.20 Д/ф “Київськi доти”.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
23.10 Х/ф “Фронт за лiнiєю фронту”.

Канал “1+1”
06.10, 19.30 “ТСН”.
06.45 “Секретнi матерiали шоу-бiзнесу”. 
        “Таємнi бiографiї нових зiрок”.
07.50 “Секретнi матерiали шоу-бiзнесу”.
         “Екстрасенси зiрок”.
08.55 Х/ф “Некерований”.
10.55 Комедiя “Любов i голуби”.
13.10 Мелодрама “Коли зацвiте
          багульник”.
17.10 Т/с “Величне столiття.
         Роксолана-2”.
20.00 Комедiя “Джентльмени, удачi!”
22.15 Комедiя “Дiамантова рука”.
00.20 Комедiя “Nехt. Наступний”.

Iнтер
05.00 Т/с “Анна Герман”.
07.30, 9.10 Т/с “Сiмейний детектив”.
09.00, 12.00 Новини.
10.20, 12.10 Т/с “У саду чи у городi”.
14.10 “Судовi справи”.
15.00 “Сiмейний суд”.
16.00 “Чекай на мене”.
18.10 Т/с “Жiночий лiкар”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “1943”.
22.20 Т/с “Янголи вiйни”.

TV-4
07.00 Програма “Столиці світу”.
07.35 Програма “Ти зможеш”.
07.45 Абітурієнт-2013.
07.50 Дует “Писанка”, “Христос 
          Воскрес”.
08.10 Вікно в Америку.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.15, 10.45 Ранковий фітнес.
09.30 Програма “Справжня ціна”.
09.45 Програма “Про нас”.
10.00 Великодній концерт артистів 
        Тернопільської філармонії.
11.00 Казка-мюзикл “Великоднє диво”.
12.30 Х/ф “Інше життя, або втеча 
         з того світу”. (1).
14.00 ТНЕУ вітає з Великоднем.
16.00 Дитяча година.
17.00 Наші вітання.
17.30 Програма “Гал-кліп”.
18.00 “Сільський календар”.
18.30 Дім книги.
19.00 Наші вітання.
20.00 Український Великдень.
01.15 Час-Tайм.

ICTV
06.55 Провокатор.
07.45 Т/с “Убивча сила”.
09.50 Х/ф “Ейс Вентура. 
        Розшук домашнiх тварин”.
11.30 Х/ф “Ейс Вентура. 
        Коли природа кличе”.
13.05 Х/ф “Бiблiотекар. 
        У пошуках Списа Долi”.
14.55 Х/ф “Бiблiотекар-2.
    У пошуках копалень царя Соломона”.
16.50 Х/ф “Бiблiотекар-3. 
        Прокляття чашi Iуди”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Т/с “Винищувачi”.
20.50 Х/ф “Жiнка-кiшка”.
22.45 Х/ф “Химера”

СТБ
05.35, 16.00 “Усе буде добре!”
07.10, 18.20 “Неймовiрна
         правда про зiрок”.
08.45 “Зоряне життя. Зорянi комплекси”.
09.45 Х/ф “Дiм малюка”.
13.35 “Зваженi i щасливi-2”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
21.00 “Зоряне життя. 
        Полюби себе такою”.
22.25 “Детектор брехнi-3”.
23.20 “Битва екстрасенсiв”.
00.20 Т/с “Доктор Хаус”.

Новий канал
05.55 Т/с “Тру Джексон”.
06.45 Х/ф “Нiндзя-серфери”.
08.10 Уральськi пельменi.
09.45 Х/ф “Матриця”.
12.35 Х/ф “Матриця-2: 
        Перезавантаження”.
15.05 Х/ф “Матриця-3: Революцiя”.
17.50 Х/ф “Леон-кiлер”.
20.00 Т/с “Воронiни”.
21.00 Ревiзор-2.
22.55 Т/с “Свiтлофор”.
23.55 Т/с “Таємне коло”. (2).

Перший канал
04.00, 8.00, 11.00, 14.00Новини.
04.05 Телеканал “Доброго ранку!”
08.15 “Контрольна закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55 “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”.
15.15 “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 “Наркомiвський обоз”.
22.35 Х/ф “Милий друг”.

ТЕТ
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”.
13.00 Х/ф “Один вдома”.
15.20 Т/с “Вiсiмдесятi”.
16.20 Дайош молодьож!
16.55 Досвiдос.
17.55 Х/ф “Один вдома-2”.
20.35 Т/с “Вiсiмдесятi”.
21.00 Вiталька.
22.20 Х/ф “Макгрубер”. (2).
00.20 Х/ф “Холостяцька вечiрка”. (2).

ТТБ
06.25 «Співає гурт «Ходаки».
06.45 «Поспішає весна на гостину».
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Відверті діалоги».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Мамина школа».
12.30 «Христос воскрес  радіє світ».
12.55 «Плекайте мову».
13.00 «Театральні зустрічі».(«Дві сім’ї».)
14.45 «Пройди світ».
15.00 «Кіноісторії нашого часу».
15.30 «Звитяга».
16.00 «Словами малечі про цікаві речі».
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 «Західний експрес».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00 «До чистих джерел».
19.30 «Актуально».
19.45 «Храми Поділля».
19.55 «Моє фольклорне Тернопілля».
20.15 «Будьте здорові».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Бог і Україна».(Ювілейний 
         концерт дуету «Писанка».) 
22.30 «Урок… для батьків».
23.00 Д/ф «Збирач слави козацької».
23.50 «У пошуках легенд».

Канал “Україна”
07.00, 19.00 Подiї.
07.20 Ранок з Україною.
09.20 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Iнтерни”.
12.00 Х/ф “Карусель”.
14.00 Т/с “Яблучний Спас”.
17.45 Т/с “Буду вiрною дружиною”.
19.20 Т/с “Буду вiрною дружиною”.
22.00 Х/ф “Простi складнощi”. (2).
00.30 Х/ф “Кохання поза
         правилами”.

УТ-1
06.00 Х/ф “Управа”.
07.10 Ера будiвництва.
07.15 Х/ф “Фронт у тилу ворога”.
09.00, 14.20, 15.45 Погода.
09.05, 21.00 Пiдсумки дня.
09.20, 20.55 Офiцiйна хронiка.
09.25 Шеф-кухар країни.
10.15 Т/с “Маруся. Випробування”.
12.40 Х/ф “Переправа”.
14.35, 19.45 “Про життя” з 
      А. Пальчевським.
15.55 Х/ф “Довга дорога в дюнах”.
18.20 Новини.
18.35 “I подвигом вашим 
        живем”. Концертна програма 
        до Дня Перемоги.
21.15 “Адреналiн”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.10 Х/ф “Фронт у тилу ворога”.

Канал “1+1”
06.20, 19.30 “ТСН”.
06.55 “Секретнi матерiали 
   шоу-бiзнесу”. “Сiмейнi трагедiї зiрок”.
08.00, 9.00 Т/с “Тонка межа”.
10.00, 17.10 Т/с “Величне столiття.
       Роксолана-2”.
12.00 Вестерн “Iдальго”.
15.00 Комедiя “Джентльмени, удачi!”
20.00, 21.10, 22.15 Т/с “Розвiдницi”.
23.25 Драма “Свої”. (2).

Iнтер
06.20, 20.30 Т/с “1943”.
07.55, 9.10 Т/с “Янголи вiйни”.
09.00, 12.00 Новини.
12.10 Д/с “Слiдство вели...” 
       з Л. Каневським.
13.55 “Судовi справи”.
15.25 “Сiмейний суд”.
16.20 Т/с “Анна”.
18.10 Т/с “Жiночий лiкар”.
20.00 “Подробицi”.
22.20 Т/с “Смерш”.

TV-4
07.00 Програма “Столиці світу”.
07.35 “Сільський календар”.
08.00 Програма “Ти зможеш”.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.15, 10.45 Ранковий фітнес.
09.30 Програма “Великі”.
10.00 Т/с “Серцю не накажеш”. (1).
11.00 Дитяча година.
11.50 Програма “Чарівний ключик”.
12.10 ТНЕУ вітає з Великоднем.
14.00 Х/ф “Камінна душа”. (1).
16.00 Провінційні вісті.
16.10 Казка-мюзикл 
        “Великоднє диво”.
17.30 Програма “Про кіно”.
17.45 Програма “Рекламна кухня”.
18.00 Т/с “Серцю не накажеш”. (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Межа правди.
21.00 Наші вітання.
21.30 Програма “Автоакадемія”.
22.40 Х/ф “Скарби да Вінчі”. (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.55 Х/ф “Бермудський трикутник”.
07.25 Т/с “Диверсанти”.
08.15 Т/с “На безiменнiй висотi”.
09.15 Х/ф “Бiблiотекар. 
        У пошуках Списа Долi”.
11.10 Х/ф “Бiблiотекар-2. У пошуках 
      копалень царя Соломона”.
13.00 Х/ф “Бiблiотекар-3.
       Прокляття чашi Iуди”.
14.55 Х/ф “Жiнка-кiшка”.
16.50 Т/с “Винищувачi”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Т/с “Туман”.
22.15 Т/с “Ялта-45”.

СТБ
05.55, 16.00 “Усе буде добре!”
07.40, 18.20 “Неймовiрна 
        правда про зiрок”.
09.05 “Зоряне життя. Зорянi мами”.
10.10 “МайстерШеф. 
        Без вини винна”.
11.05 Х/ф “Дозвольте 
        тебе поцiлувати”.
13.00 “Зваженi i щасливi-2”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
20.00 “Слiдство ведуть
         екстрасенси”.
21.00 “Зоряне життя. 
       Теща щастю не перешкода”.
22.25 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
00.20 Т/с “Доктор Хаус”.

Новий канал
05.40 Т/с “Тру Джексон”.
06.50, 8.50 Х/ф “Ясон i аргонавти”.
10.30 Х/ф “Джек i бобове дерево”.
14.25 Х/ф “Особливостi 
       нацiонального полювання”.
16.20 Х/ф “Особливостi
        нацiональної риболовлi”.
18.30 Х/ф “Особливостi нацiонального
        полювання в зимовий перiод”.
20.10 Т/с “Воронiни”.
21.15 Т/с “Кухня-2”.
22.15 Т/с “Свiтлофор”.
00.30 Т/с “Таємне коло”. (2).

Перший канал
04.00, 8.00, 11.00, 14.00 Новини.
04.05 Телеканал “Доброго ранку!”
08.15 “Контрольна закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55 “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”.
15.15 “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 “Наркомiвський обоз”.
22.30 Х/ф “Далеко по сусiдству”.

ТЕТ
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”.
13.00 Х/ф “Один вдома-2”.
15.40, 20.10 Т/с “Вiсiмдесятi”.
16.15 Дайош молодьож!
16.50 Досвiдос.
17.50 Х/ф “Один вдома-3”.
21.00 Вiталька.
22.20 Х/ф “Усi в захватi
        вiд Мерi”. (2).
00.40 Х/ф “Макгрубер”. (2).

ТТБ
06.25 «Мій тренер гімнастика».
06.45 «Пісні нашого краю».
07.00 «Урок… для батьків».
07.30 «Кіноісторії нашого часу».
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Будьте здорові».
10.30 «До чистих джерел».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «В об’єктиві ТТБ».
12.15 «100 шедеврів».
12.30 «Випробуй на собі».
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ ».
13.20 «Історичний календар».
13.25 «Плекайте мову».
13.30 «Забуті пісні».
13.45 «Новини України».
14.00 Д/Ф «Збирач слави
         козацької».
14.50 «У пошуках легенд».
15.00 «Економічне коло».
16.15 «Хатинка Василинки».
16.40 «Юна зірка».
17.00 «Новини України».
17.15 «Сторінки історії».
17.45 «Парламенти світу».
18.00 «Cтудмістечко».
18.15 «Пісні нашого краю».
18.30 «ПрофStyle».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30, 22.30 «Актуально».
19.45 «Зона ризику».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Час реформ».
21.30 «Діловий ритм».
22.45 «Гра долі».
23.00 Д/Ф «Київ-місто-герой, 
       місто-великомученик. 
      Стара історія».
23.30 «Невигадані історії».

Канал “Україна”
07.00, 19.00 Подiї.
07.20 Ранок з Україною.
09.10 Т/с “Операцiя “Ляльковод”.
11.50 Х/ф “Полуничний рай”.
15.40, 22.45 Т/с “Слiд”.
18.00 Т/с “Нерiвний шлюб”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Операцiя “Ляльковод”.
00.15 Т/с “Дикий-2”. (2).

УТ-1
07.15 Х/ф “Фронт у тилу ворога”.
09.05, 21.00 Пiдсумки дня.
09.20, 20.55 Офiцiйна хронiка.
09.35 Уряд на зв’язку з громадянами.
10.15 Т/с “Маруся. Випробування”.
12.35 Кордон держави.
12.50 Х/ф “Переправа”.
14.40, 19.45 “Про життя” з 
        А. Пальчевським.
15.55 Х/ф “Довга дорога в дюнах”.
18.20 Новини.
18.35 “I подвигом вашим живем”. 
    Концертна програма до Дня Перемоги.
20.50 Мегалот.
21.20 “Надвечiр’я”.
22.20 Свiтло.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.10 Х/ф “Фронт у тилу ворога”.

Канал “1+1”
06.10, 19.30 “ТСН”.
06.45 “Секретнi матерiали 
    шоу-бiзнесу”. “Чого бояться зiрки”.
07.50, 8.50 Т/с “Тонка межа”.
09.50, 17.10 Т/с “Величне 
         столiття. Роксолана-2”.
11.40, 12.45, 13.55, 20.00, 21.10, 
        22.15 Т/с “Розвiдницi”.
15.00 Комедiя “Дiамантова рука”.
23.20 Драма “Перший пiсля бога”.

Iнтер
06.10, 20.30 Т/с “1943”.
07.45, 9.10 Т/с “Смерш”.
09.00, 12.00 “Новини”.
12.10 Д/с “Слiдство вели...” 
        з Л. Каневським.
13.55 “Судовi справи”.
15.25 “Сiмейний суд”.
16.20 Т/с “Анна”.
18.10 Т/с “Жiночий лiкар”.
20.00 “Подробицi”.
22.20 Т/с “Смерш. Легенда 
        для зрадника”. (2).

TV-4
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Межа правди.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.15, 10.45 Ранковий фітнес.
09.30 Програма “Автоакадемія”.
10.00 Т/с “Серцю не накажеш”. (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 Програма “Гал-кліп”.
12.40 Програма “Ти зможеш”.
13.00 Фортепіанна музика,
        Віталій Боровський.
14.00 Х/ф “Подвійний обгін”. (1).
16.40 “Чарівний ключик”.
17.00 Програма “Великі”.
17.30 Програма “Коліжанка”.
18.00 Т/с “Серцю не накажеш”. (1).
19.00, 19.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Програма “Відчиняй”.
20.30 Програма “Рекламна кухня”.
21.00 Наші вітання.
21.30 “Музичні делікатеси”.
22.35 Х/ф “Таємний хід”. (1).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
06.10 Т/с “Леся+Рома”.
06.40 Нетаємнi файли.
07.40, 23.55 Т/с “Диверсанти”.
08.35 Т/с “На безiменнiй висотi”.
09.35 Т/с “Сильнiше за вогонь”.
13.10 Х/ф “Сволота”.
15.10 Т/с “Туман”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Т/с “Туман-2”.
22.00 Т/с “Ялта-45”.

СТБ
05.30 “Чужi помилки.
         Обличчя пiд маскою”.
06.15, 16.00 “Усе буде добре!”
08.00, 18.20 “Неймовiрна 
        правда про зiрок”.
09.20 “Зоряне життя. 
        Перше кохання зiрок”.
10.15 “Зоряне життя. 
      Маленькi зiрки великого шоу”.
11.10 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
13.00 “Зваженi i щасливi-2”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
21.00 “Зоряне життя. Не бiйтеся 
        народжувати”.
22.25 “Хата на тата”.
00.20 Т/с “Доктор Хаус”. (2).

Новий канал
06.00 Т/с “Тру Джексон”.
07.10, 9.10 Х/ф “Джек i бобове 
        дерево”.
11.10 Х/ф “Особливостi нацiонального
         полювання”.
13.10 Х/ф “Особливостi нацiональної
         риболовлi”.
15.10 Х/ф “Особливостi нацiонального
        полювання в зимовий перiод”.
16.50, 18.40 Уральськi пельменi.
20.05 Т/с “Воронiни”.
21.10 Т/с “Кухня-2”.
22.10 Т/с “Свiтлофор”.
00.25 Т/с “Таємне коло”. (2).

Перший канал
04.00, 8.00, 11.00, 14.00 Новини.
04.05 Телеканал “Доброго ранку!”
08.15 “Контрольна закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55 “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”.
15.15 “Поки ще не пiзно”.
16.00 “Я подаю на розлучення”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.20 “Поле чудес”.
18.30,20.25 Х/ф “Снайпер-2. Тунгус”.
20.00 “Час”.
22.15 Х/ф “Хронiка пiкiруючого 
       бомбардувальника”.
23.45 Х/ф “Випадок з Полинiним”.

ТЕТ
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”.
13.00 Х/ф “Один вдома-3”.
15.20, 20.10 Т/с “Вiсiмдесятi”.
16.20 Дайош молодьож!
16.50 Досвiдос.
17.50, 21.00 Вiталька.
18.05 М/ф “Сiмпсони. Фiльм на
        широкому екранi”. (2).
22.20 Х/ф “Дуже вампiрське кiно”. (2).
00.05 Х/ф “Усi в захватi вiд Мерi”. (2).

ТТБ
07.00, 13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
07.30 «Удосвіта».
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 Д/Ф «Київ місто-герой 
  місто-великомученик.Стара історія».
10.30 «Час країни».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Сторінки історії».
12.30 «Час реформ».
13.20 «Історичний календар».
13.25 «Плекайте мову».
13.30 «Студмістечко».
13.45 «Новини України».
14.00 «Зона ризику».
15.00 «Удосвіта».
15.30 «Час змін».
16.15 «Чудесний канал».
16.40 «Іноземна для дітей».
16.50 «Парламенти світу».
17.00 «Новини України».
17.15 «Запоріжжя туристичне».
17.30 «Після школи».
17.45 Д/Ф «Андрій Малишко».
18.00 «Думки вголос».
18.15 «Пісні нашого краю».
18.30 «Надія є».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30, 22.30 «Актуально».
19.45 «Вічна Софіївка».
20.00 «Економічний інтерес».
20.15 Д/Ф «Концерт фронту».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Мій рідний край».
21.10 Д/Ф «Купіль безсмертя».
21.30 «Енергоманія».
22.45 «Гра долі».
23.00 Д/ф «Київ місто-герой, 
     місто-великомученик. Оборона».
23.35 «Козацькі землі України».

Канал “Україна”
07.00, 19.00 Подiї.
07.20 Ранок з Україною.
09.10 Т/с “Операцiя “Ляльковод”.
12.00 Т/с “Буду вiрною дружиною”.
16.00, 21.50 Т/с “Слiд”.
18.00 Т/с “Нерiвний шлюб”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Операцiя 
       “Ляльковод”.
23.15 Т/с “Дикий-2”. (2).

УТ-1
06.00 Х/ф “Управа”.
07.10 Ера будiвництва.
07.15 Х/ф “Тегеран-43”.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.15, 21.15 Вiдверта розмова.
09.25 Т/с “Маруся. Випробування”.
11.00, 18.50 Урочистостi з нагоди 
        68-ї рiчницi Дня Перемоги за 
        участю Президента 
        України В. Януковича.
12.45, 16.30, 21.30 День нашої 
         Перемоги.
15.00 “Воїнам-визволителям”. 
          Концерт до Дня Перемоги.
20.55 Офiцiйна хронiка.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.10 Х/ф “Тегеран-43”.

Канал “1+1”
06.00, 19.30 “ТСН”.
06.35 “Секретнi матерiали 
          шоу-бiзнесу”.
          “Кримiнальна рiдня”.
07.40 Драма “Перший пiсля бога”.
09.50 Т/с “Величне столiття. 
          Роксолана-2”.
11.50, 12.55, 14.05 Т/с “Розвiдницi”.
15.10 Драма “Офiцери”.
17.10 Драма “Бiлий тигр”.
20.00 “Мiняю жiнку-7”.
21.30 “Пекельна кухня-3”.
23.25 Драма “У бiй iдуть тiльки старi”.

Iнтер
05.30 Х/ф “Летять журавлi”.
05.35 Д/ф “В’ячеслав Тихонов.
          Штiрлiц назавжди”.
07.00 Марафон “Наша Перемога”.
12.00 “Новини”.
12.10 Т/с “Привiт вiд Катюшi”.
15.55 “Чекай на мене.
         Зустрiчi Перемоги”.
19.00, 20.30 Концерт “Перемога. 
        Одна на всiх”.
20.00 “Подробицi”.
22.35 Т/с “Наказано знищити.
         Операцiя “Китайська скринька”.

TV-4
07.00 Провінційні вісті.
07.35 Програма “Рекламна кухня”.
08.00 Програма “Відчиняй”.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.15, 10.45 Ранковий фітнес.
09.30 Програма “Великі”.
10.00 Т/с “Серцю не накажеш”. (1).
11.00 Дитяча година. 
12.10 Програма “Формула здоров’я”.
13.00 Фортепіанна музика,
           Віталій Боровський.
14.00 Х/ф “Чекай на мене”. (1).
16.00 Дитяча година.
17.00 Програма “Великі”.
17.30 “Музичні делікатеси”.
18.00 Т/с “Серцю не накажеш”. (1).
19.00 Невідома Україна.
19.30 Наші вітання.
20.00 В/ф “Батьківщина 
         по два боки Сяну”.
21.00 Наші вітання.
21.30 Х/ф “Далекий постріл”. (1).
22.40 Х/ф “Останній бункер”. (1).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
06.15 Т/с “Леся+Рома”.
06.45 Максимум в Українi.
07.35 Т/с “Диверсанти”.
08.35 Т/с “На безiменнiй висотi”.
09.35 Т/с “Ялта-45”.
13.35 Т/с “Сильнiше за вогонь”.
15.35 Т/с “Туман-2”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Т/с “Останнiй бiй”.
21.45 Х/ф “Сволота”.
23.45 Т/с “Паршивi вiвцi”.

СТБ
05.40 “Чужi помилки. 
         Обличчя пiд маскою”.
06.25, 16.00 “Усе буде добре!”
08.15, 18.20 “Неймовiрна правда 
       про зiрок”.
09.45 Х/ф “Батькiвський iнстинкт”.
13.30 “Зваженi i щасливi-2”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
21.00 “Зоряне життя. Щасливi 
          покiрнi дружини”.
22.25 “Кулiнарна династiя”.
00.20 Т/с “Доктор Хаус”. (2).

Новий канал
05.50 Т/с “Тру Джексон”.
06.35 Т/с “5 наречених”.
10.20 Уральськi пельменi.
16.55 Х/ф “Назад у майбутнє”.
19.15 Х/ф “Назад у майбутнє-2”.
21.30 Х/ф “Назад у майбутнє-3”.
00.00 Т/с “Таємне коло”. (2).

Перший канал
04.00, 8.50, 10.00, 14.00 Новини.
04.10 “День Перемоги”. 
       Святковий канал.
04.15 “Двi слави солдата i актора”.
09.00 Москва. Червона площа. 
    Парад, присвячений Дню Перемоги.
10.10, 14.15, 17.15 Х/ф “Диверсант.
       Кiнець вiйни”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.50, 19.00 “Привiт вiд “Катюшi”.
18.55 “Свiтлої пам`ятi полеглих 
        у боротьбi проти фашизму”.
         Хвилина мовчання.
21.00 “Час”.
21.30 Х/ф “В бiй iдуть однi “старi”.
22.55 “Протоколи вiйни”.
23.50 Х/ф “Летять журавлi”.

ТЕТ
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”.
13.00 Х/ф “Один вдома-4”.
15.10, 20.10 Т/с “Вiсiмдесятi”.
16.10 Дайош молодьож!
16.50 Досвiдос.
17.50 М/с “Бiлка та Стрiлка. 
       Пустотлива сiмейка”.
18.05 М/ф “Бiлка та Стрiлка. 
       Зорянi собаки”.
21.00 Вiталька.
22.20 Х/ф “Гiтлер капут”. (2).
00.20 Х/ф “Дуже 
        вампiрське кiно”. (2).

ТТБ
07.00 «Вісті ТТБ».
07.30 «Розмова 
        без нотацій».
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Надія є».
10.15 «Думки вголос».
10.30 «Час країни».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Після школи».
12.15 Д/Ф «Київ 
        місто-герой місто-
        великомученик.
        Оборона».
12.45 «Запоріжжя туристичне».
13.00 Х/Ф «Соколово». (1).
15.10 Д/Ф «Купіль безсмертя».
15.30 Д/Ф «Андрій 
         Малишко».
15.45  «Фабрика ідей».
16.15 «Чудесний канал».
16.40 «Іноземна для дітей».
16.50 «Моє місто».
17.00 «Новини
        України».
17.15 «Як це було».
17.40 «Вінтаж».
18.00 «Загублені 
        у часі».
18.15 «Пісні нашого краю».
18.25 Д/Ф «Дорогою війни».
18.45 «Пісня 
         в дарунок».
18.55 Соціальна реклама
19.00 «Якби не було війни». 
         Кіноконцерт.
19.30 «Актуально».
19.45 «Що робити?»
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Час реформ».
21.30 «Розмова без нотацій».
22.00 Х/Ф «Перемога». (1).
23.10 Д/Ф «Київ місто-герой, 
        місто-великомученик. 
        Окупація».

Канал “Україна”
07.00, 19.00 Подiї.
07.10 Т/с “Операцiя 
        “Ляльковод”.
10.00 Т/с “Вiдрив”.
17.50 Т/с “Вийти замiж 
        за генерала”.
19.20 Т/с “Вийти замiж
        за генерала”.
22.00 Т/с “Команда-8”.
01.50 Х/ф “Iлюзiя
         страху”. (2).

УТ-1
06.00 Х/ф “Управа”.
07.15 Х/ф “Тегеран-43”.
09.00, 14.10 Погода.
09.05, 21.00 Пiдсумки дня.
09.20 Офiцiйна хронiка.
09.25 Т/с “Маруся. Випробування”.
11.45 Останнє попередження.
12.10 Х/ф “Був мiсяць травень”.
14.25 “Про життя” з А. Пальчевським.
15.35 Х/ф “Довга дорога в дюнах”.
16.45 Х/ф “Подвиг розвiдника”.
18.20 Новини.
18.35 “Життя неповторний сюжет”.
            Концерт О. Пекун.
20.35 Фольк-music. Спецвипуск 
       до Дня Перемоги, ч. 1.
21.15 Фольк-music. Спецвипуск
         до Дня Перемоги, ч. 2.
22.10 Д/ф “Київськi мости”.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
23.10 Х/ф “Тегеран-43”.

Канал “1+1”
06.05, 19.30 “ТСН”.
06.40 “Секретнi матерiали шоу-бiзнесу”.
        “Остання осiнь Мiхея”.
07.45 Драма “Бiлий тигр”.
09.55 Драма “У бiй iдуть тiльки старi”.
11.55 “Мiняю жiнку-7”.
13.10 “Пекельна кухня-3”.
15.20 Мелодрама “Бiла ворона”.
20.00 “Вечiрнiй Київ-2013”.
21.50 Бойовик “В тилу ворога”. (2).
00.00 Драма “Чорна книга”. (3).

Iнтер
06.40 Т/с “1943”.
08.15, 9.10 Т/с “Наказано знищити. 
          Операцiя “Китайська скринька”.
09.00, 12.00 Новини.
12.10 Д/с “Слiдство вели...” з 
          Л. Каневським.
13.55 “Судовi справи”.
15.35 “Сiмейний суд”.
16.20 Т/с “Анна”.
18.10 Т/с “Жiночий лiкар”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Шустер Live”. Спецпроект.
00.40 Т/с “Привiт вiд Катюшi”.

TV-4
07.00 Програма “Столиці світу”.
07.35 В/ф “Батьківщина 
          по два боки Сяну”.
08.30 Переможний 
          голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.15, 10.45 Ранковий фітнес.
09.30 Програма “Великі”.
10.00 Т/с “Серцю не накажеш”. (1).
11.00 Дитяча година.
11.50 “Чарівний ключик”.
12.10 “Гал-кліп”.
12.30 Програма “Коліжанка”.
13.00 Український 
         Великдень.
18.00 Т/с “Серцю не накажеш”. (1).
19.00 Програма “Столиці світу”.
19.30 Наші вітання.
20.10 “Сільський календар”.
20.40 Програма “Слід”.
21.00 Наші вітання.
21.30 ТНЕУ вітає з Великоднем.
23.30 Х/ф “Космічний дозор”. (2).
01.00 Час-Tайм.

ICTV
06.10 Т/с “Таксi”.
06.35 Т/с “Леся+Рома”.
07.00 Стоп-10.
07.50 Т/с “Диверсанти”.
08.45 Т/с “На безiменнiй висотi”.
09.45 Т/с “Паршивi вiвцi”.
13.55 Т/с “Сильнiше за вогонь”.
15.50 Т/с “Останнiй бiй”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Т/с “Врятувати або знищити”.
22.35 Т/с “Паршивi вiвцi”.

СТБ
06.00 “Чужi помилки. 
       Беатрiче жадає помсти”.
06.40 Х/ф “I була вiйна”.
09.50 Х/ф “Вiрний засiб”.
17.50, 22.00 “Вiкна-новини”.
18.00 Х/ф “Ворошиловський стрiлець”.
20.00, 22.35 “Холостяк-3”.
00.10 “Як вийти замiж 
         з Анфiсою Чеховою”.

Новий канал
05.25 Т/с “Тру Джексон”.
06.55, 8.35 Х/ф “Арабськi пригоди”.
10.35 Х/ф “Назад у майбутнє”.
12.55 Х/ф “Назад у майбутнє-2”.
15.00 Х/ф “Назад у майбутнє-3”.
17.20 Х/ф “Чорнильне серце”.
19.30 Х/ф “Зелений шершень”.
22.00 Х/ф “Пипець”. (2).
00.15 Т/с “Таємне коло”. (2).

Перший канал
05.00, 9.00, 11.00 Новини.
05.25 Х/ф “Балада про солдата”.
07.05 Х/ф “Бiлоруський вокзал”.
09.15 Х/ф “Батько солдата”.
11.10 “Протоколи вiйни”.
12.15 Х/ф “В бiй iдуть однi “старi”.
14.00 Т/с “Ялта-45”.
17.20 “Марина Владi. 
        “Я несла свою бiду...”
18.20 Х/ф “Бiле сонце пустелi”.
20.00 “Час”.
20.15 Х/ф “Матч”.
22.40 Х/ф “Оповiдь про те, 
         як цар Петро арапа одружив”.

ТЕТ
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”.
13.00 Х/ф “Мiсiс Даутфайр”.
15.40, 20.10 Т/с “Вiсiмдесятi”.
16.15 Дайош молодьож!
16.50 Досвiдос.
17.50, 21.00 Вiталька.
18.05 М/ф “Льодовиковий перiод”.
22.20 Х/ф “Спека”. (2).
00.20 Х/ф “Гiтлер капут”. (2).

ТТБ
06.45 «Пісні нашого краю».
07.00 «Козацькі землі України».
07.30 «Як це було».
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Вінтаж».
10.15 «Загублені у часі».
10.30 Д/ф «Дорогою війни».
10.50 «Просто неба».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 Х/Ф «Судьба 
            человека». (1).
13.40 «Моє місто».
13.55 «Плекайте мову».
14.00 «Що робити?».
15.00 «Міське кільце».
15.30 «Повір у себе».
16.00 «Юна зірка».
16.15 «Чудесний канал».
16.40 «Іноземна
           для дітей».
16.50 «Юні експерти».
17.00 «Новини України».
17.15 «Мова жестів».
17.30 «Сяйво віри».
18.00 «Від класики
           до джазу».
18.15 «Пісні нашого краю».
18.30 «Назбиране».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00 «Земляки».
19.30 «Актуально».
19.45 «Західний експрес».
20.00 «Слід».
20.20 Д/Ф «Співець краси природи
          і людини».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Абетка здоров’я».
21.30 Х/Ф «Перемога». (1).
23.00 Д/Ф «Оксана Петрусенко».
23.30 «Майстри великої родини».

Канал “Україна”
07.00, 19.00 Подiї.
07.20 Ранок з Україною.
09.10 Т/с “Операцiя 
          “Ляльковод”.
11.50 Т/с “Вийти замiж 
        за генерала”.
15.30 Т/с “Слiд”.
18.00 Т/с “Нерiвний шлюб”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Правила життя”.
23.20 Т/с “Мент у законi-3”. (2).

УТ-1
06.10 Фiльм-концерт “Шукай Вєтрова!”
07.45 Присвяти себе футболу!
08.05 Олiмпiйський виклик.
08.20 Панянка i кулiнар.
09.00 Погода.
09.05 Життя на рiвних.
09.20 Армiя.
09.35 Х/ф “Довга дорога в дюнах”.
18.25 Футбол. Чемпiонат України.
       Прем’єр-лiга. “Шахтар” (Донецьк) 
        “Таврiя” (Сiмферополь).
20.20 Золотий гусак.
20.50 Мегалот.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Без цензури.
21.55 Кабмiн: подiя тижня.
22.05 Українська пiсня.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.10 Ера здоров’я.
23.35 Концерт I. Федишин “Пароль”.

Канал “1+1”
06.00 “Ремонт +”.
06.10 Мелодрама “Спадкоємиця”.
08.00 “Свiтське життя”.
09.00 “Хто там?”
10.15 М/ф “Енгрi бердс”.
10.20, 10.45 М/с “Чiп i Дейл”.
11.05 “Свiт навиворiт-4: В’єтнам”.
12.05 “Тачки”.
12.40, 20.00 “Великi перегони”.
14.55 Анiмац. фiльм 
        “Пригоди iмператора”.
16.35 “Вечiрнiй Київ-2013”.
18.30 “Розсмiши комiка-3”.
19.30 “ТСН”.
22.00 Бойовик “Швидкiсть”. (2).
00.20 Бойовик “Лiцензiя на вбивство”.

Iнтер
06.00 “Шустер Live”. Спецпроект.
09.55 Х/ф “Шпигун”.
12.05 Т/с “Сiмейний детектив”.
13.55 Т/с “Одну тебе люблю”.
17.05 Х/ф “В очiкуваннi весни”.
19.00, 20.30 Концерт “Весна на 
         Зарiчнiй вулицi”.
20.00 “Подробицi”.
22.55 Т/с “Останнiй бронепоїзд”.

TV-4
07.00 Програма “Ти зможеш”.
07.35 Х/ф “Заручники честі”. (1).
09.00 Час-Tайм.
09.15, 11.00 Ранковий фітнес.
09.30 Знати більше.
10.30 Блага звістка з Р. Реннером.
11.15 Програма “Про нас”.
11.30 Зміни свій світ.
12.00 Новини Європи.
12.30 Х/ф “Дорога на Січ”. (1).
14.00 Програма “Рекламна кухня”.
14.35 Мультфільми.
15.00 М/ф “Конг”. (1).
16.30 Дім книги.
17.00 Хіт-парад.
18.00 Наші вітання.
19.00 Програма “Baby-boom”.
19.30 “Музичні делікатеси”.
20.10 Український Великдень.
03.00 Час-Тайм.

ICTV
06.30 Козирне життя.
07.00 Х/ф “Сорокап’ятка”.
08.45 Зiрка YouTube.
09.15 Дача.
09.55 Квартирне питання.
10.50 Т/с “На безiменнiй висотi”.
14.50 Т/с “Вольф Мессiнг. 
         Той, що бачив крiзь час”, 14 с.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Т/с “Вольф Мессiнг. 
         Той, що бачив крiзь час”, 58 с.
22.50 Х/ф “Щось”.

СТБ
05.20 М/ф: “Жив собi пес”,
        “Крокодил Гена i Чебурашка”.
06.40 Х/ф “Мiцний горiшок”.
08.00 “Караоке на Майданi”.
08.55 “Їмо вдома”.
10.05 “Хата на тата”.
12.00 “Холостяк-3”.
15.45 “Як вийти замiж з Анфiсою 
         Чеховою”.
16.55 Х/ф “Ворошиловський стрiлець”.
19.00 “Україна має талант!-5”.
21.15 “Зваженi i закоханi”.
22.20 “Україна має талант!-5”. 
         Пiдсумки голосування.
22.45 Х/ф “Дозвольте тебе 
         поцiлувати... знову”.
00.50 “Детектор брехнi-3”.

Новий канал
05.05 Фабрика зiрок. 
        Росiя проти України.
06.25 Парад рад.
08.05, 10.00 Ревiзор-2.
12.00 Уральськi пельменi.
13.40 Люди ХЕ.
14.15 Нереальна iсторiя.
14.40 Файна Юкрайна.
15.35 Т/с “Щасливi разом”.
17.25 Х/ф “Зелений шершень”.
19.45 Х/ф “Зелений лiхтар”. (2).
22.00 Хто зверху-2.
00.00 Х/ф “Шлях воїна”. (2).

Перший канал
05.00, 9.00, 11.00, 14.00 Новини.
05.10 “Генiї i лиходiї”.
05.35 Х/ф “Сюжет для 
        невеликого оповiдання”.
06.55 “Грай, гармонь улюблена!”
07.40 “Смiховинки. Новi пригоди”.
07.55 “Розумницi i розумники”.
08.40 “Слово пастиря”.
09.15 “Смак”.
09.55 “Iдеальний ремонт”.
11.15 “Абракадабра”.
14.10 Х/ф “Бiла нiч, нiжна нiч...”
16.00 “Клан Запашних.
         Свої серед хижакiв”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.15 “Вгадай мелодiю”.
17.50 “Надбання Республiки:
         Анна Герман”.
20.00 “Час”.
20.20 “Сьогоднi увечерi”.
22.05 “Yesterday live”.
23.10 Т/с “Елементарно”.

ТЕТ
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”.
10.55 М/с “Фiксики”.
11.30 М/ф “Астерiкс i вiкiнги”.
13.15 М/ф “Бiлка та Стрiлка. 
       Зорянi собаки”.
14.50 М/ф “Сiмпсони. Фiльм на 
         широкому екранi”.
16.45 М/ф “Льодовиковий перiод”.
18.20 М/ф “Гарфiлд”.
20.00 Х/ф “Zолушка”. (2).
21.55 Х/ф “Наречена за
        будь-яку цiну”. (2).
00.00 Х/ф “Спека”. (2).

ТТБ
07.00 «Земляки».
07.35 «Мова жестів».
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Пісні нашого краю».
10.15 «Назбиране».
10.30 Д/Ф «Оксана Петрусенко».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Дитячі забави».
12.30 «Музичний калейдоскоп».
13.00 «Слід».
13.25 «Плекайте мову».
13.30 «Від класики до джазу».
13.45 «Новини України».
14.00 Д/ф «Співець краси природи
         і людини».
14.25 Д/ф «На Андріївському узвозі».
14.30 «Театральні зустрічі». («Ретро».)
16.00 «Скарби роду».
16.30 «Фільм  дітям».
17.35 «Маєток».
18.00 «Пісні нашого краю».
18.15 «Земляки».
18.40 Д/Ф «Сергій Параджанов».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00 «Моя колиска».
19.30 «Смак життя».
20.00 «Допомагає служба зайнятості».
20.15 «Спортивні меридіани».
20.30 «7 природних чудес України».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Поклик таланту».
22.00 Д/Ф «Леонід Бакштаєв. 
        Романтик театру і кіно».
23.00 Х/Ф «Повітряний візник». (1).

Канал “Україна”
07.00, 19.00 Подiї.
07.10 Х/ф “К-9 3: Приватнi детективи”.
09.00 Т/с “Iнтерни”.
10.00 Таємницi зiрок.
12.00 Т/с “Дорожнiй патруль-7”.
14.00 Т/с “Тiльки про любов”.
17.50 Х/ф “Княжна з хрущовки”.
19.20 Х/ф “Княжна з хрущовки”.
21.50 Т/с “Перша спроба”. (2).
01.30 Т/с “Вiдрив”.

УТ-1
06.05 Свiт православ’я.
06.30 Смiх з доставкою додому.
07.00 Панянка i кулiнар.
07.30 “Дружина”.
09.05 Подорожуй свiтом з Ю. Акунiною.
09.30 Як це?
09.55 Ближче до народу.
10.25 Золотий гусак.
10.50 Маю честь запросити.
11.35 Крок до зiрок.
12.20 Музична академiя. Євробачення.
13.25 Кумири i кумирчики.
13.50 Шеф-кухар країни.
14.50 Караоке для дорослих.
15.50 Не вiр худому кухарю.
16.15 “Конкуренти Злати Огнєвич”.
17.05 “Королева України ─ 2013”.
17.35 Знайомi мелодiї.
18.05 “Музика... i лiд”. О. Гавриш.
20.00 Концерт пам’ятi Марка Бернеса.
20.40 Головний аргумент.
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.45 Точка зору.
22.10 “Воїнам-визволителям”. 
         Концерт до Дня Перемоги.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.10 Олiмпiйський виклик.
23.30 “Дружина”.

Канал “1+1”
06.00 Бойовик “Лiцензiя на вбивство”.
07.50 М/ф.
08.10 “Ремонт +”.
09.00 “Лото-Забава”.
10.10 М/с “Чiп i Дейл”.
10.35 М/с “Людина-павук. Щоденник супергероя”.
11.00 “Недiля з Кварталом”.
12.00 “Смакуємо”.
12.30, 20.00 “Голос країни-3”.
15.10 Драма “Next-2. Наступний-2”.
19.30 “ТСН”.
22.30 “Свiтське життя”.
23.30 “Що? Де? Коли? Зiрковi вiйни”.
00.30 Драма “Я теж хочу”.

Iнтер
06.25 Концерт “Весна на Зарiчнiй вулицi”.
09.30 “Школа доктора Комаровського”.
10.05 “Орел i Решка”. Курортний сезон.
11.05 “Смачне побачення”.
12.00 Т/с “Сiмейний детектив”.
13.50 Т/с “Одну тебе люблю”.
19.05, 20.55 Т/с “Даша”.
20.00 “Подробицi тижня”.
23.40 Х/ф “В очiкуваннi весни”.

TV-4
06.00 Х/ф “Дорога на Січ”. (1).
07.45, 9.45 Ранковий фітнес.
08.00 Новини Європи.
08.40 Час-Тайм.
09.00 Повнота радості життя.
09.30 Програма “Справжня ціна”.
10.00 Дім книги.
10.15 Пряма трансляція святої літургії 
    з архікатедрального собору УГКЦ м. Тернополя.
11.40 Програма “Про нас”.
12.00 М/ф “Конг”. (1).
13.30 “Чарівний ключик”.
14.00 “Погляд зблизька”.
14.30 Межа правди.
15.30 Програма “Про нас”.
16.00 Програма “Рекламна кухня”.
16.30 Програма “Відчиняй”.
17.00 Вікно в Америку.
17.20 Програма “Слід”.
17.40 Програма “Рекламна кухня”.
18.00 Наші вітання.
19.40 Хіт-парад.
20.45 Програма “Про нас”.
21.00 “Гал-кліп”.
21.30 Програма “Про кіно”.
22.00 Х/ф “Серця чоловіків”. (2).
23.45 Час-тайм.
00.10 Х/ф “Дорога на Січ”. (1).

ICTV
06.30 Квартирне питання.
07.15 Т/с “Вольф Мессiнг. 
          Той, що бачив крiзь час”, 18 с.
14.55 Т/с “Вольф Мессiнг. 
        Той, що бачив крiзь час”, 912 с.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Т/с “Вольф Мессiнг. 
          Той, що бачив крiзь час”, 1316 с.
22.50 Т/с “Таксi”.

СТБ
06.15 Х/ф “Баламут”.
07.50 “Їмо вдома”.
08.55 “Кулiнарна династiя”.
10.50 “Караоке на Майданi”.
11.50 “Зоряне життя. Полюби себе такою”.
12.50 “Зоряне життя. Теща щастю не перешкода”.
13.50 “Зоряне життя. Не бiйтеся народжувати”.
14.50 “Зоряне життя. Щасливi покiрнi дружини”.
15.50 “Україна має талант!-5”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
20.00 “Один за всiх”.
22.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
01.40 Х/ф “Чисте небо”.

Новий канал
05.30 Фабрика зiрок. Росiя проти України.
06.50 Парад рад.
07.45 Церква Христова.
08.00 Х/ф “Небеснi гiнцi”.
09.50 М/с “Пiнгвiни з Мадагаскара”.
10.15 М/ф “Том i Джерi: Iсторiя про Лускунчика”.
11.15 Х/ф “Безжальнi люди”.
13.15 Хто зверху-2.
15.20 Т/с “Щасливi разом”.
16.35 Х/ф “Чорнильне серце”.
18.40 Х/ф “Зелений лiхтар”. (2).
21.00 Х/ф “Одного разу у Вегасi”.
23.00 Х/ф “Спокусник”. (2).

Перший канал
05.00, 9.00, 11.00 Новини.
05.10 “Генiї i лиходiї”.
05.35 Детектив “Повернення “Святого Луки”.
07.05 “Служу Батькiвщинi!”
07.40 “Смiховинки. ПIН-код”.
07.55 “Здоров’я”.
09.10 “Непутящi замiтки”.
09.30 “Поки всi вдома”.
10.25 “Фазенда”.
11.15 Середовище iснування. 
        “Ремонт як стихiйне лихо”.
12.10 “Андрiй Вознесенський. 
            Ностальгiя по справжньому”.
13.05 “Перевал Дятлова.
        Вiдрахованi через смерть”.
14.05 “Перевал Дятлова. “Хай говорять”.
15.55 “Кумири. Анна Герман”.
16.55 “Один в один!”
20.00 “Час”.
20.15 Комедiя “Ширлi-Мирлi”.
23.05 Детектив “Вербувальник”.

ТЕТ
07.15 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”.
11.15 Х/ф “Мiсiс Даутфайр”.
13.55 Т/с “Вiсiмдесятi”.
15.00 Х/ф “Zолушка”.
16.55 М/ф “Гарфiлд”.
18.20 М/ф “Гарфiлд-2”.
20.00 Х/ф “Викрутаси”.
22.05 Х/ф “Стиляги”. (2).

ТТБ
07.00 «Сяйво віри».
07.30 «Маєток».
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Крізь призму часу».
10.15 «Допомагає служба зайнятості».
10.30 «Cпортивні меридіани».
10.45 «Словами малечі про цікаві речі».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «7 природних чудес України».
12.15 «Гра долі».
12.30 «Дитячі забави».
13.00 «Пісні нашого краю».
13.25 «Плекайте мову».
13.30 «Смак життя».
14.00 «Казки Миколаївського зоопарку».
14.30 «Моя колиска».
15.00 «Поклик таланту».
16.00 «Мамина школа».
16.30 «Театральні зустрічі». («Ретро».)
18.00 «Пройди світ».
18.15 «Пісні нашого краю».
18.30 «Азбука смаку».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00 Х/ф «Брильянтова рука». (1).
20.35 Муз. програма «Мамина сорочка».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Відверті діалоги».
22.00 «Скарби роду».
22.30 «Мелодії цимбалів Івана Кавацюка».
23.00 «Мамина доля».

Канал “Україна”
06.50 Подiї.
07.10 Найрозумнiший.
09.00 Ласкаво просимо.
10.00 Герої екрану.
11.00 Т/с “Дорожнiй патруль-8”.
14.00 Х/ф “Волошки для Василиси”.
16.00 Т/с “Тiльки про любов”.
19.00,3.50 Подiї тижня.
20.00 Т/с “Тiльки про любов”.
21.00 Т/с “Iнтерни”.
22.00 Т/с “Iнтерни”.
23.00 О. Денисов “Великий футбол”.
00.30 Т/с “Ментовськi вiйни-3”. (2).

6 ТравНя
ПоНЕділоК 

7 ТравНя
вівТороК

8 ТравНя
СЕрЕда

9 ТравНя
ЧЕТвЕр

10 ТравНя
П’яТНиця

11 ТравНя 
СУБоТа

12 ТравНя
НЕділя

Електронна  
версія газети  
“Подільське 

слово” — на сайті  
http://trrada.te.ua. 
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Галина ЮРСА –  
ТРР “Джерело”.

Давно планувала написати 
про цю, для кого — відому, 
легендарну, унікальну, ціка-
ву, а для мене особисто — 
просто чудову людину, до 
якої завжди ставилась з гли-
бокою повагою, – Стефанію 
Тисліцьку. 

Для кожного, хто її знає, Стефа-
нія Антонівна уособлює яскравий 
приклад керівника успішного сіль-
ськогосподарського підприємства. 
Такою вона була ще майже півтора 
десятка літ тому і, напевне, зали-
шиться для тих, хто колись мав 
честь та удачу працювати разом з 
нею.

Застала Стефанію Антонівну у 
скромному кабінеті Тернопільсько-
го медичного університету  
ім. І. Горбачевського. Як жартує 
моя героїня, працює тут на дуже 
високій та відповідальній посаді. 
Але, як у старі добрі часи, вона 
щира та хлібосольна. “Дуже не лю-
блю голодних журналістів, — усмі-
хається пані Стефанія і ставить на 
стіл апетитний салат, канапки, за-
парює каву. — Що б там не гово-
рили, пишеться і добре думається 
ситому, чи не так?”.

Народилася Стефанія Ліска (та-
ке її дівоче прізвище) у Миролю-
бівці (тоді Чортория) 3 жовтня 1939 
року у родині простих селян. Змал-

ку зазнала, що таке важка праця, 
допомагаючи батькам по госпо-
дарству. Куди йти після закінчення 
школи — сумніву не викликало. Бу-
ла єдиною дочкою, тому вирішила 
опанувати сільськогосподарський 
фах та залишитись у селі. Закінчи-
ла Кременецький сільськогоспо-
дарський технікум, а опісля заочно 
навчалася у Львівському зоовете-
ринарному інституті. У місцевому 
колгоспі працювала спочатку облі-
ковцем, згодом – зоотехніком. “Та-
ка непоказна на перший погляд 
робота стала добрим уроком на 
майбутнє, — згадує Стефанія Анто-
нівна, — бо навчила працювати з 
людьми, бути з ними та розуміти 
їх”. Ще у Миролюбівці зауважили, 
що молода Стефанія уміє раціо-
нально розподілити час та 
обов’язки, у її руках усе горіло. 
Цього вимагала і від інших. А ще 
люди поважали Стефу, любили та 
слухались, хоча вона ніколи ніким 
не намагалася керувати. Вимогли-
вою була, в першу чергу, до себе 
самої, а вже потім до інших.

Заміж за свого чоловіка Мирос-
лава Тисліцького, водія  райсіль-
госптехніки, вийшла у зрілому віці. 
І ось майже чотири з половиною 
десятка літ пара нерозлучна. У 
шлюбі народились син Василь та 
дочка Леся.  “Ви тільки часом не 
напишіть, як це у вас, журналістів, 
прийнято, що я була одночасно і 
доброю мамою, і керівником та ще 
й громадською діячкою, — заува-

жує пані Сте-
фанія. — На-
справді у житті 
трохи інакше 
складається. 
Якщо ти сповна 
віддаєшся ро-
дині, дітям, то 
ніколи не до-
сягнеш висот у 
профес і йн і й 
кар’єрі. А якщо 
вже до останку 
віддана роботі, 
то не лукав і не 
кажи, що ти до-
бра господиня 
чи мати. Такого 
бути не може. 
Про себе ска-
жу, що я не на-
тішилася ді-
тьми. Вони 
зростали без 
мене, бо їх ма-
ма з раннього-
ранку і до піз-
ньої ніченьки 
пропадала на 
роботі, дбала 
про господар-
ство, працюва-
ла для держа-
ви”.

У 1976 році 

Стефанія Тисліцька очолила кол-
госп “Поділля”, який дуже скоро 
завдяки праці людей та її вмілому 
керівництву став потужною агро-
фірмою, господарством-
мільйонером, як його тоді назива-
ли. Тут не лише успішно вирощу-
вали сільськогосподарську та тва-
ринницьку продукцію, але і вміло її 
на місці переробляли. Люди мали 
роботу, трималися дому та села. У 
Великій Березовиці діяло на той 
час 20 цехів, зокрема, пекарня, 
плівочний, ковбасний, меблевий, 
столярний, паркетний цехи та цех, 
де вироблялись ланцюги. Працю-
вала цегольня, піщаний кар’єр. А 
ще – цех, де шили постільну білиз-
ну, одяг та ін. Діяла потужна звіро-
ферма, де утримували 10 тисяч 
тварин. На місці було організовано 
забій, переробку шкірок і пошиття 
шапок та ін. Здавалося, усе мож-
ливе виробництво сконцентрува-
лося тут. Діяло і декілька магази-
нів, де продавалось усе, виробле-
не в господарстві. До того ж це 
було дуже дешево та доступно для 
людей.

Не один мешканець Великої  
Березовиці та інших сіл нині дякує 
Стефанії Тисліцькій за те, що живе 
у власному добротному будинку. В 
агрофірмі було дев’ятнадцять буді-
вельних бригад, тому в селах ак-
тивно споруджувалось житло для 
людей. У селах, які входили до аг-
рофірми “Поділля”, було здано “під 
ключ” 139 квартир для працівників 
та їхніх сімей.  Нині одну із вулиць, 
яка починається від колишнього 
приміщення правління агрофірми у 
Великій Березовиці, люди поміж 
себе називають іменем Стефанії 
Тисліцької. “Деякі будинки, — зга-
дує пані Стефанія, — проектувала 
сама. Сама малювала  свинарни-
ки, корівники, навіть контори. До 
Кип’ячки не було дороги, то я її 
спочатку намалювала,  потім нарі-
зали, а пізніше і дорожне полотно 
настелили. Як бачите, по дорозі 
цій і дотепер ходить транспорт. 
Люблю, коли роблять на совість. А 
не вміють, хай і не беруться. Зна-
йдеться такий, у кого голова і руки 
на тому місці, де мають бути. І вза-
галі, вважаю, що кожен має займа-
тися тим, чим вміє, і що йому дано 
від народження. Краще бути до-
брим їздовим, ніж поганим керів-
ником. А нині чомусь усі хочуть 
керувати, багато заробляти, мати 
вільний час та жити у своє власне 
задоволення. Якраз із цього хаос 
починається”.

Якщо проїхатися селами Терно-
пільського району, то можна бага-
то доброго почути про Стефанію 
Тисліцьку як керівника агрофірми 
“Поділля”, хорошу людину та спон-
сора чи мецената, хоч таких слів у 
ті часи і не вживали. Господарство, 
очолюване Стефанією Тисліцькою, 

було дуже багате, тому мали мож-
ливість будувати школи, бібліоте-
ки, клуби, ФАПи, прокладати до-
роги. “Ми працювали за принци-
пом — все для блага людини, — ка-
же моя співрозмовниця, — і це не 
було пустим партійним гаслом. Ко-
жен, хто працював на совість, жив 
заможно. Ми ніколи і нікому не від-
мовляли у допомозі. Гроші знахо-
дились на все. Нині намагаюсь не 
слухати і не дивитись трансляцій з 
Верховної Ради чи засідання Каб-
міну. Повірте, я дуже поважаю на-
шу державу та її керівників. Але від 
побаченого та почутого мені за-
вжди зле. Я так само була делега-
том партійних з’їздів колишнього 
Союзу та України. Але ми туди  їз-
дили на декілька тижнів працюва-
ти, затверджувати плани, прийма-
ти закони, а потім поверталися 
кожен на свої робочі місця і втілю-
вали у життя власними руками та 
розумом те, що напланували. А ни-
ні збоку, бо вже вісімдесятку роз-
міняла, спостерігаю за тим нашим  
“прогресом”,  “інтеграцією” та ін.  
І важко мені предбачити, а що з 
того всього буде і куди ми коти-
мось?

Не буду про політику, а про те, 
що мені завжди було ближче — 
сільське господарство. Працюючи 
змалку в селі, знаю, що це важкий 
хліб. Проте ніколи і не здогадува-
лась, що тваринництво, особливо 
ВРХ, нині економічно не вигідні. 
Мені то дивно. А ми колись якраз 
із того й жили та багатіли. Що вже 
молока, сиру, сметани нікому не 
потрібно? А зуби чого псуються у 
дітей, кістки кришаться? Та тому, 
що не годують їх, як слід, а лише 
чимось штучним та шкідливим.

Свиней у наших передових гос-
подарствах вигодовують десятка-
ми тисяч. А чи самі виробники бу-
дуть їсти ту свинину, яку вирости-
ли? Та ні, купують десь у бабусь по 
віддалених хуторах, де про премік-
си і не чули. Наші лікарні перепо-
внені онкохворими. А та біда якраз 
зі стресів та поганого харчування 
починається. У нас стільки землі, 
так багато місця, щоб розводити 
та випасати худобу, і стільки без-
робітних. Чому все ніби завмерло? 
Знаєте, інколи думаю, якби ж то 
можна було від свого віку відняти 
хоча б 15 років, я б ще декому по-
казала, як треба господарювати і 
село піднімати!”.

Наше життя, вважають, склада-
ється з темних та світлих смуг. 
Стефанія Тисліцька зазнала на 
своєму віку багато, але навіть у 
найстрашнішому сні їй не могло 
приснитися, що основний зміст її 
життя, справа, у яку вклала усі свої 
сили, здоров’я, — агрофірма “По-
ділля” — дуже скоро стане лише 
добрим спомином. Почалося усе у 
1998 році. У підручниках, газетних 
публікаціях цей час образно нази-
вають зорею української незалеж-
ності. Так воно і було. Люди акти-
візувалися у громадському та сус-
пільному житті. Вони повірили, що 
Україна, здобувши незалежність, 
стане багатою, культурною, євро-
пейською. У Великій Березовиці 
тоді проходило дуже багато зі-

брань, мітингів, відроджувалася 
українська церква, мова, пісня. А 
що, цікаво, зібрало мітингуючих 
людей, пікетувальників біля прав-
ління агрофірми “Поділля”? Адже 
це не пам’ятник якомусь видатно-
му діячеві, не адміністрація, про-
куратура чи суд? Тут робоче місце 
керівництва процвітаючого у ті ча-
си господарства-мільйонера. Ви-
являється, ці люди, які ніколи у 
своєму житті, напевне, і грядки 
власноруч лопатою не скопали чи 
курки не вигодували, виступали і 
кричали, вимагаючи, щоб Тисліць-
ка була відсторонена від керівни-
цтва агрофірмою. Нагадали їй, зо-
крема, членство у комуністичній 
партії СРСР (ніби самі колись не 
носили піонерський галстук чи 
комсомольський значок), те, що 
була делегатом партійних з’їздів і 
таке інше. Жінка ще й досі не ро-
зуміє, за що її вісім разів виклика-
ли до прокуратури та суду, адже 
ніколи не крала, не обманювала ні 
людей, ні державу.  Із етичних мір-
кувань не називаю прізвищ тих 
людей, бо одні з них уже відповіда-
ють перед Богом, а інші звили собі 
м’якенькі гніздечка у столиці. І їм 
нині байдуже, що завдали велико-
го душевного болю Стефанії Тис-
ліцькій, що з часом по частинах 
розікрали потужне господарство, 
яким у ще не такі далекі роки була 
агрофірма “Поділля”. Така гірка 
доля не минула тоді і багато наших 
промислових та сільськогосподар-
ських підприємств. Нова влада 
руйнувала старе, не запропону-
вавши натомість нічого нового. 

Стефанії Тисліцькій, на мою 
думку, у свій час дуже не пощасти-
ло потрапити у той брудний коло-
ворот несправедливості, байду-
жості та некомпетентності, коли на 
кону стояло гасло, а не конкретні 
людські справи, минулі та нинішні 
досягнення, коли модно було ру-
бати з плеча, не відаючи, а що ж з 
того вийде? Лише, коли від “Поді-
лля” уже нічого не залишилось, 
тоді нарешті усі зрозуміли, кому 
заважала принципова та справед-
лива Тисліцька, але вже, як то мов-
лять, поїзд пішов...

Буваючи у селах Тернопіль-
ського району, не раз зустрічаю 
цю гарну жінку, над якою, здаєть-
ся, роки влади не мають, – Сте-
фанію Антонівну Тисліцьку. Люди, 
пам’ятаючи її особистий вклад у 
розвиток їхніх сіл, не забувають 
запрошувати на свята, урочистос-
ті. Багатьом вона дала путівку в 
життя. Її, подібно до відомих пись-
менників та поетів, цитують. Не 
раз можна у розмові почути: “А 
Тисліцька казала у свій час так... 
А Тисліцька цього терпіти не мо-
гла... От ти би зробив чи сказав 
так при Тисліцькій, вона б тобі...”  
тощо. Буває, керівник лише втра-
тить печатку та місце, як про ньо-
го уже завтра не згадають. Це, 
може, когось і стосується, лише 
не Стефанії Антонівни. Вона ба-
жаний гість усюди, її пам’ятають, 
зустрічають, як найріднішу люди-
ну,  цінують те добро, яке вона з 
чистоти свого серця завжди ро-
била для інших.

Троянди і терни 
Стефанії Тисліцької

Директор агрофірми “Поділля” Стефанія Тисліцька біля  
“бойового коня” УАЗа, яким впродовж усіх років правління  

незмінно керував водій Степан Ганиш (Стьопа-Стьопочка, як його 
з любов’ю називали і вважали рідним у сім’ї Тисліцьких), 1998 р.

З онуками Соломійкою та Вітою  
прийшла друга молодість. 

Стефанія Тисліцька у колі родини перед Святою вечерею, 2008 р. 
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Контрольна для дорослих ●

Чисте довкілля ●

Соломія БОЙКО, 
учениця 11-Б класу 

НВК 
“Великобірківська 

ЗОШ І-ІІІ ст.- гімназія 
ім. Степана Балея”. 

Традиції є в кожно-
го народу, в кожної 
сім’ї. Це своєрідний 
зв’язок між поко-
ліннями, а також 
вияв любові і пова-
ги до свого роду. 
НВК “Великобірків-
ська ЗОШ І-ІІІ ст.- 
гімназія ім. Степана 
Балея” — велика і 
дружня родина, в 
якої є свої звичаї, 
традиції та свята. 

Щороку випускники 
продовжують добру 
справу попередників — 
озеленяють шкільну те-
риторію, щоб з настан-
ням весни тішила зелень 
око не лише учнів та 
вчителів, а й гостей та 
звичайних перехожих. 

Сонячного дня, 18 
квітня, учні школи-
гімназії озброїлися ло-
патами, саджанцями і 
гарним настроєм та взялися до 
роботи. Учні 11-А та 11-Б класів на 
чолі з директором Володимиром 
Михайловичем Польчієм висадили 
на території школи близько 40 мо-
лодих сосен і туй. Вкотре пере-
коналися, що будь-яка праця має 
добрий результат, якщо викону-
ється злагоджено та дружньо. 

Ще недовго залишилося до 
кінця навчального року, а для 
одинадцятикласників — до за-
вершення навчання у школі, а 
відтак до початку дорослого жит-
тя. Школа — колиска нашого ди-
тинства і юності. Певно, кожен 

хотів би залишити після себе до-
брий слід в цьому світлому місці, 
де пройшла важлива частина 
життя. Саме такі заходи і тради-
ції дають можливість залишити 
про себе пам’ять для наступних 
поколінь. 

Ми сподіваємося, що наша 
праця не була марною, і що нічия 
рука не підніметься, щоб злама-
ти бодай одне посаджене нами 
деревце. Гідне виховання і людя-
ність проявляються, насамперед, 
у ставленні до людини і природи. 
Тож будьмо людяними, шануймо 
працю, оберігаймо живий навко-
лишній світ.

Плекаймо добрі традиції

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

Соломія Бойко та Дмитро Литвин.

За матеріалами відділу 
соціальної роботи 

Тернопільського районного 
центру соціальних служб  

для сім’ї, дітей та молоді.

Питання навчання і мораль-
ного виховання підростаючо-
го покоління, формування 
світосприйняття у молоді сьо-
годні особливо актуальні, 
адже від цього залежить, 
якою людина стане у своєму 
подальшому житті, з яким ба-
гажем знань і досвіду піде у 
широкий світ. 

Розширити кругозір сучасної 
молоді, навчити її правильно вирі-
шувати складні життєві ситуації, 
любити життя та навколишній світ, 
допомагати людям і підтримувати 
їх, не чекаючи винагороди, — за-
вдання, що ставлять перед собою 
психолог, соціальний педагог, який 
працює у Почапинській ЗОШ І-ІІІ 
ст., Світлана Анатоліївна Піговська 
та фахівець із соціальної роботи 
Тернопільського районного центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді Ірина Ігорівна Майка. Впро-
довж спільної роботи у школі було 
проведено багато заходів на різну 
тематику. Зокрема, ще у 2012 році 
Світлана Піговська та Ірина Майка 
зорганізували і провели декаду 
профорієнтації старшокласників та 
молоді “На світі тисячі доріг” — бе-
сіди на теми: “Вибір професії: за-
дача з багатьма невідомими”, “Діти 
в Україні мають права”, урок, при-
свячений Всеукраїнській акції “16 
днів проти насилля”, тренінгові за-
няття на тему “Прояви турботу та 
обачливість: СНІД — хвороба люд-
ства”. 2013 року провели молодіж-
ну акцію до дня святого Валентина 
“Соціальні служби — молодим”  та 
організували свято Стрітення, де-
каду до Всесвітнього дня боротьби 
з наркоманією “Обери життя”, 
інформаційно-рекламну кампанію 
“Захист суспільної моралі — спра-
ва всіх і кожного” на тему “Безпека 
поведінки школярів в Інтернеті”, 

відеолекторій на тему “Станція 
призначення — життя”.

Молодь та Інтернет — найакту-
альніше питання сьогодення. Не-
рідко батьки, придбавши сучасну 
комп’ютерну техніку, не контролю-
ють час, який дитина проводить за 
комп’ютером, не приділяють уваги 
програмам, що використовують їх-
ні нащадки. Проте, не кожна ігрова 
програма і не кожен мультипліка-
ційний фільм корисні. За рівнем 
свого впливу на масову свідомість 
телебачення та комп’ютерні техно-
логії випередили інші засоби масо-
вої інформації, зокрема радіо, дру-
ковані періодичні видання. Цей 
вплив на свідомість дуже помітний 
у дитячому середовищі — як серед 
дошкільнят, так і серед підлітків. 
Якщо суспільство хоче вберегти 
молоде покоління від ігрової за-
лежності, воно має насамперед 
впливати на батьків, адже родина 
повинна виконувати захисну функ-
цію, що дозволяє незрілій особис-
тості сформуватися та зміцніти. 
Якщо батьки не приділятимуть ува-
ги своїм дітям, якщо в родині не 
буде створено атмосфери любові 
та довіри, жодні заборони не діяти-
муть.

Не менш важливим питанням, 
що глибоко висвітлювалося під час  
виховних заходів у школі, є про-
блема наркоманії. Далеко не ко-
жен має чiтке уявлення про 
наркоманiю. Часто дорослi та й 
caмi пiдлiтки формують власне 
уявлення про наркотики, 
орiєнтуючись на розповiдi друзiв, 
чутки. Це дуже небезпечно. На-
слухавшись “міфів” про наркоти-
ки, молодь може недооцiнювати 
реальну загрозу, яку несуть для 
організму людини ці сильнодіючі 
речовини (наприклад, мiф про те, 
що марихуана — зовсiм 
нешкiдливий наркотик). Мета фа-
хівців, які працюють із молоддю, 
—  інформаційно-просвітницька 
робота як профілактика причин і 
наслідків цієї важкої недуги, фор-
мування установки на здоровий 
спосіб життя.

Захист суспільної моралі — 
справа кожного

Країна знань ●

Анастасія ЛІСОВСЬКА,  
учениця 9-А класу НВК 

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

Балея”,позаштатний 
кореспондент  

“Подільського слова”.

У НВК “Великобірківська 
ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія ім. Сте-
пана Балея” 15 квітня для 
учнів перших класів відбу-
лось бібліотечне свято “По-
свята в читачі”. 

Зі вступним словом виступила 
завідуюча бібліотекою Ірина Бог-
данівна Польчій, яка розповіла 
першокласникам про бібліотеку, 
різноманітні книжки, які тут є, як їх 
можна взяти для читання додому. 
Ірина Богданівна наголосила на 

важливій ролі книги в інтелекту-
альному розвитку школярів, адже 
книги вміщують у собі всі знання, 
які тільки існують на Землі.

До молодших школярів на свя-
то завітали казкові герої — Бураті-
но і Королева книг, Зайчик і по-
шарпана Книга, що потребувала 
термінової допомоги лікаря Айбо-
лить. Ролі казкових героїв викона-
ли учні 5-А класу Ярина Береза, 
Соломія Барбарош, Віталій  
Польчій, Захар Маценько, Денис 
Чикало, Юля Козуб, Максим  
Мудрий, Назар Королішин, Дми-
тро Мацелюх. Завдяки спільним 
зусиллям казкових героїв по-
шарпану Книгу вдалось виліку-
вати. Учні дізналися про правила 
поводження з книгою та отрима-
ли пам’ятки, в яких записані ці 
правила.

На святі учні мали нагоду про-
демонструвати свої знання — де-
кламували вірші, відгадували за-
гадки, брали участь у казковій ві-
кторині. Лунали пісні “Читай кни-
гу”, “Пісня про Буквар” та інші, які 
виконали учні 5-А та перших кла-
сів. Музичний супровід здійснила 
вчитель музики Наталія Іванівна 
Грицан.

Учителі початкових класів  
Ольга Василівна Дутчак та Ольга 
Ярославівна Оборська висловили 
сподівання, що їхні вихованці бу-
дуть добрими читачами, активно 
відвідуватимуть бібліотеку і шану-
ватимуть книжки, адже школярі 
вже закінчили вивчати “Буквар” і 
почали займатись за підручником 
“Післябукварик”. Усі першокласни-
ки отримали “Посвідчення  
читача”.

Посвята в читачі

Шевченківські дні ●

Василина ДРОТЯК, 
учениця 9 класу 

Жовтневої ЗОШ І-ІІ ст.

Справа честі кожного 
українця —  вшанування 
пам’яті Тараса Григоро-
вича Шевченка. Це ще 
одна можливість усві-
домити те, що хотів до-
нести до нас Великий 
Пророк, адже його тво-
ри актуальні і сьогодні. 
47 років життя Тараса 
Шевченка вмістило 
стільки випробувань, 
що цього могло б ви-
стачити для декількох 
поколінь. 

Поет зазнав сирітської та 
кріпацької долі, поневірянь 
світами, був далеко від рід-
ного дому. Після викупу з 
кріпацтва Тарас Шевченко 
все ж гостро відчував біль 
простих людей та переймав-
ся долею селян-кріпаків. То-
му писав про них. Писав ду-
шею, що зазнала поневірянь, 
розчарувань, але, незважа-
ючи ні на що, продовжувала 
боротися. Для того, щоб 
зрозуміти поезію Тараса 
Шевченка, треба вдумливо 
читати його твори.

У Жовтневій ЗОШ І-ІІ ст. з ініці-
ативи вчителя української мови та 
літератури, класного керівника 9 
класу Катерини Антонівни  
Тлумацької  дев’ятикласники про-
вели літературний захід “Тарасо-
вими шляхами”. Учні школи пере-
глянули серію фільмів “Мій Шев-
ченко”. Відбувся традиційний кон-
курс читців поезій Тараса Шевчен-
ка. Твори безсмертного Кобзаря 
декламували учні Юля Цебринська 

(“Реве та стогне Дніпр широкий”), 
Юліан Гавліч (“3а сонцем хмаронь-
ка пливе”), Андрій Гупало (“Зоре 
моя вечірняя”), Вікторія Махинька 
(“Садок вишневий коло хати”), 
Святослав Бойко (“Думка”), Остап 
Фок (“Думи мої, думи”), Ірина Ти-
ник (“Княжна”), Роман Барна (“Та-
расова ніч”), Анастасія Юрчак 
(“Маленькій Мар’яні”), Владислав 
Арійчук (“За сонцем хмаронька 
пливе”), Сергій Гніздюх (“І виріс я 
на чужині”), Назар Жук (“Заповіт”), 
Мар’яна Романюк (“Лілея”), Олеся 

Палівода, Назар Яциковський 
(“Розрита могила”), Микола  
Пирожок (“Сон”),  Ліля Тимошев-
ська (уривок з поеми “Гайдама-
ки”), Анастасія Курик (“Доля”),  
Зоряна Гонзул (“На вічну пам’ять 
Котляревському”), Марія Губчаке-
вич (“Кавказ”), автор цих рядків  
(“І мертвим, і живим”).

Тараса Шевченка потрібно не 
просто слухати, а чути, бо поки не 
зрозуміємо Шевченка, в нас не 
буде такої країни, про яку мріємо.

“Думи мої, думи…” 

Учениці 9 класу Жовтневої ЗОШ І-ІІ ст.  
під час літературного заходу “Тарасовими шляхами”.

Учасники бібліотечного свята “Посвята в читачі”  
у НВК “Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія  

ім. Степана Балея”.

ТДВ “Будівельні матеріали” має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин  
стаціонарними джерелами, які розміщені за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район,  
с. Ступки, вул. Тернопільська, 83, тел. (0352) 26-84-31, а також внести зміни у діючий дозвіл на викиди  
забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від виробничої діяльності.

Зауваження приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення  
за адресою: м. Тернопіль, майдан Перемоги, 1, тел.: 436064, 435930.
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Видання ПАТ “Тернопільміськгаз“

26 квітня відбулися збори акціонерів публічного акціонерного товариства “Тернопільміськгаз”. Про це 
повідомив голова наглядової ради ПАТ “Тернопільміськгаз” Віталій Бобрівець.

Акціонери прийняли відповідні рішення, враховуючи вимоги та уточнення НАК “Нафтогаз України”  
щодо покращення рівня обслуговування споживачів газу, забезпечення безаварійного та безперебійного 
газопостачання абонентам — мешканцям Тернополя та Тернопільського району.

Фотоінформація ●

Відбулися збори акціонерів  
ПАТ “Тернопільміськгаз”

Під час зборів акціонерів ПАТ “Тернопільміськгаз” 26 квітня ц. р.

Виробництво ●

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото автора.

Автотранспортне господар-
ство ПАТ “Тернопільмісь-
кгаз” сьогодні вже має по-
стійну прописку — м. Терно-
піль, вул. Довженка, 14 а. 

Саме сюди у грудні 2012 року 
переїхали основні виробничі під-
розділи організації. Хоча вже й 
справили новосілля в адміністра-
тивному корпусі, але опоряджу-
вальних й будівельних робіт ще 
вдосталь. Водії перевозять лю-
дей, вантажі, будівельні матеріа-
ли, одне слово, все необхідне для 
виробничої діяльності організації. 

На технічному обліку 33 авто-

машини різних модифікацій та 
призначення. Їх обслуговує 25 во-
діїв, які мають достатній стаж ке-
рування транспортними засоба-
ми. Вже чимало літ керує авто-
транспортним підрозділом  
Володимир Юрків, економіст за 
фахом. Пан Володимир після 
строкової військової служби в Бі-
лорусії, де доводилося працюва-
ти за кермом потужного автомо-
біля, у 1996 році закінчив Київ-
ський економічний університет. 
На роботу у газове господарство 
прийшов у 1994 році. Знає спра-
ву, вміє знайти підхід до кожного 
працівника. Володимир Юрків — 
один із ветеранів господарства, 
стільки ж працюють і водії Олег 
Добровольський, Роман Гевко.

— Нині будуємо власними си-
лами приміщення для зберігання 
та технічного ремонту автотран-
спорту, — каже Володимир  
Юрків. — Вже готові 8 гаражів, і, 
основне, — бокс, де зберігати-
муться майже 40 автомобілів та 
інша необхідна техніка. Ми водії, 
але, якщо треба, стаємо буді-
вельниками. Багато з нас обслу-
говують по два-три автомобілі. 
Приміром, Василь Беднаж із  
Настасова працює на крані, за 
ним закріплено і самоскид, і ма-
шину технічної допомоги. Проте, 
не доводилося чути нарікань на 
нашу роботу, хоча в житті по-
різному буває. Хлопці знають 
свою справу і відмінно справля-
ються зі своїми обов’язками.

Важливий підрозділ — 
автогосподарство

Водії ПАТ “Тернопільміськгаз” (справа наліво) Роман Гевко, Тарас Табас, Руслан Чернишов, 
Василь Беднаж, начальник автогосподарства Володимир Юрків, Віталій Дейнека,  

Володимир Жулинський, Михайло Сисак, Степан Ориник, Степан Балабан.

Христос воскрес!
У житті кожного християнина Великдень — 

свято особливо шановане та величне. При-
ходить воно з утвердженням справжньої, 
квітучої та теплої весни, проголошує пере-
могу добра над злом, світла над пітьмою, ві-
ри над безнадією. В день світлого Христово-
го Воскресіння є чудова нагода висловити 
вдячність тим, хто обрав нелегку професію 
газовика і щоденною працею примножує тра-
диції життєво важливої для людей галузі та 
забезпечує безперебійне та безаварійне га-
зопостачання всіх категорій споживачів, по-

кращуючи добробут жителів міста 
Тернополя і Тернопільського району.

Від усього серця бажаємо всім, хто 
трудиться  зараз у газовій галузі на-
шого краю, усім нашим споживачам 
благодаті, добробуту, гарного на-
строю, злагоди та миру. Нехай цей 
Великий день дарує щастя, здоров’я, 
любов та непохитну віру в краще за-
втра!

 
З повагою — Володимир БОБРІВЕЦЬ, 

голова правління ПАТ 
“Тернопільміськгаз”,  

заслужений працівник сфери послуг 
України, депутат Тернопільської 

районної ради.

Вітаємо! ●

Сердечно вітаємо працівників ПАТ “Тернопіль-
міськгаз” — ювілярів травня:

з 70-річчям Теодозія Павловича  
СЕРЕДУ, який перебуває на заслуженому від-
починку;

з 60-річчям водія Євгена Михайловича 
РАДЗІБАБУ;

з 55-річчям головного інженера  
Володимира Володимировича ДАТКУНА;

з 55-річчям слюсаря з експлуатації і під-
земних газопроводів Володимира Івановича 

ГЛАДИША;
з 50-річчям касира Марію Петрівну ГРИГЕЛЬ;

з 35-річчям касира Ольгу Богданівну БРУДКО;
з 30-річчям водія Андрія Романовича ВОЛОШИНА;

з 25-річчям слюсаря аварійно-відбудовних робіт Богдана  
Михайловича ЛЕХНЯКА.

Допоки сонце світить з висоти, 
Щебечуть птахи, зацвітають квіти,
Ми Вам життям бажаєм твердо йти
І дням наступним від душі радіти.
Хай щастя завжди супроводжує в житті,
Людська повага й шана не минають,
А Вашу працю повсякчас
Лиш визнання вінчають!

З повагою — колектив ПАТ “Тернопільміськгаз”.

Хоч опалювальний сезон уже 
завершився, ПАТ “Тернопіль-
міськгаз” вважає за потрібне 
нагадати споживачам блакит-
ного палива про обережне по-
водження з газовими прила-
дами.

Споживачі, користуючись неза-
перечними перевагами газопоста-
чання, повинні завжди пам’ятати: 
газ — це сфера підвищеної небез-
пеки, а газове обладнання потре-
бує постійного обслуговування. 
Природний газ, без перебільшення, 
— один із найбільш зручних, надій-
них та економних видів палива. Од-
нак, поряд із комфортом викорис-
тання та екологічністю, газ має не-
безпечну особливість — вибухопо-
жежонебезпечність. 

Найбільш типовими порушення-
ми, що спричиняють небезпеку, є 
робота газових приладів при закри-
тих засувках, перекриття вентиля-
ційних каналів саморобними засув-
ками, залишені без нагляду ввім-
кнені прилади. Нерідко трапляється 
і самовільне втручання споживачів у 
будинкові газові системи газопос-
тачання, іншими словами, переоб-
ладнання елементів конструкцій 
опалювальних приладів та їх само-

вільне підключення. Незадовільний 
стан газових плит, порушення пра-
вил їх експлуатації, робота газових 
приладів і газобалонних установок 
за відсутності тяги і без нагляду, на 
жаль, призводять до вибухів і по-
жеж, травм і загибелі людей, втрати 
майна.

Щоб не сталося лиха, ПАТ “Тер-
нопільміськгаз” просить дотримува-
тися правил користування газовими 
приладами. Якщо ж людина відчула 
запах газу, треба негайно виклика-
ти аварійну службу за номером те-
лефону “104”. При отруєнні чадним 
газом слід провітрити приміщення, 
відчинивши кватирки, вимкнути га-
зові прилади та перевірити тягу, в 
разі її відсутності викликати 
аварійно-диспетчерську службу, а 
при потребі — швидку медичну до-
помогу.

ПАТ “Тернопільміськгаз”.

Безпека ●

Обережно з газовими 
приладами!
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Це важливо ●

Колектив однодумців ●

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото автора.

Ігор Пищ  — начальник служби під-
земних газопроводів з 1990 року. У 
свій час закінчив Львівський житлово-
комунальний технікум, досвідчений 
спеціаліст, вдумливий та відпові-
дальний керівник. Та й щоденні за-
вдання у цього виробничого відділу 
надзвичайно важливі — забезпечува-
ти безперебійне та безаварійне по-
стачання газу для споживачів Терно-
поля й району, ліквідовувати витоки 
газу, систематично обслуговувати і 
проводити профілактику підземних 
магістралей. Обсяг робіт — значний. 
Колектив, в якому понад три десятки 
високопрофесійних спеціалістів, об-
слуговує 1423 кілометри вуличних 
газопроводів та дворових відводів, 
48 газорозподільчих пунктів, 334 га-
зорозподільчі шафи.

У виробничому приміщенні майже пів-
стіни займає карта-схема усіх газоносних 
судин, що перетинають вулиці Тернополя, 
села і селища Тернопільського району. 

Ігор Ярославович показує на ній найбільш 
важливі місця та зони підвищеного ризику. 
Хоч серйозних пошкоджень за останній час 
не було, незважаючи на нинішню багато-
сніжну зиму, нелегким є доступ ремонтни-
ків та автотранспорту до місця роботи.

— Люди у нас відповідальні, з великим 
досвідом роботи, ветерани підприємства 
серед них — слюсарі п’ятого розряду Бог-
дан Горак, Зіновій Шульц, Ярослав Кури-
ницький, Олег Павлусь, Ігор Рудий, Олек-
сандр Гуменний, Володимир Домарець-
кий, електрозварник Володимир Дорош. 
Понад три з половиною десятки літ у служ-
бі підземних газопроводів працює інжене-
ром Ярослав Цицюрко — ветеран, настав-
ник молодих фахівців. Знають досконало 
свої ділянки роботи майстер Олексій Ви-
клюк, Богдан Коваль, майстер електрохі-
мічного захисту та контрольно-
вимірювальних приладів Володимир Пе-
тровський та інші. І в тому, що тернополя-
ни та жителі Тернопільського району по-
стійно користуються природнім газом, — 
заслуга служби підземних газопроводів 
ПАТ “Тернопільміськгаз”, — каже началь-
ник служби підземних газопроводів ПАТ 
“Тернопільміськгаз” Ігор Пищ.

Майстри підземних 
магістралей

Людина і її справа ●

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото автора.

Двадцятирічною дівчиною прийшла 
працювати у газове господарство 
Любомира Мусял. Є нині що згада-
ти і про що розповісти: про шляхи 
становлення і розвитку життєдіяль-
ної галузі в краї, місті та Терно-
пільському районі і про те, як три-
вав процес газифікації населених 
пунктів, сільських садиб мешканців 
району. Крім основного завдання 
— безперебійного і безаварійного 
постачання абонентам Тернополя і 
Тернопільського району природ-
нього палива, — вони ретельно сте-
жать, щоб не було витоку газу у 
квартирах й оселях споживачів, 
проводять постійні технічні огляди 
газовимірювальних приладів, яки-
ми користуються споживачі.

— У нашій службі випадкових людей 
немає, — каже Любомира Мирославівна. 
— Нашим працівникам можна довірити 
будь-яку ділянку роботи. Ми займаємося 
запусками природного палива у багато-
поверхові будинки. Тернопіль в останні 
роки широко розбудовується. Нині в об-
ласному центрі налічується 78 тис. 439 
споживачів газу, в селах Тернопільсько-
го району — 16 тис. 585 абонентів, у се-
лищах Великі Бірки і Велика Березовиця 
— 4051 споживач. Опалювальний сезон 
для тих, хто не має приладів обліку газу, 
згідно із розпорядженнями Тернопіль-
ської райдержадміністрації і міської ра-
ди, закінчився 17 квітня. При виключенні 
та включенні наші спеціалісти інструкту-
ють споживачів, особливо тих, хто й досі 

користується газовими приладами для 
підігріву води, перевіряють витяжку ди-
марів, проводять інші профілактичні ро-
боти, консультують населення з різних 
питань. 

Зауважимо, що у внутрішньобудинко-
вій службі нині працює багато молодих, 
технічно грамотних та здібних спеціаліс-
тів. Петро Пушкар обслуговує сільських 
користувачів газу Тернопільського райо-
ну. Хоча хлопець — тернополянин, але 
знає усі населені пункти району, як ка-
жуть, “на зубок”. За будь-якої погоди й 
обставин Петро Пушкар прийде на допо-
могу, ліквідує ту чи іншу несправність, 
детально розповість людині, як правиль-
но користуватися наявними газовими 
приладами, щоб не наражати себе на 
ризик і небезпеку.

Іван Яблонський родом із Бродівсько-
го району Львівської області. У 2010 ро-
ці закінчив Львівський техніко-
економічний коледж, прийшов працюва-
ти на підприємство ПАТ “Тернопільмісь-
кгаз”, зарекомендував себе з найкращої 
сторони. Нині хлопець продовжує на-
вчання, застосовує свої теоретичні зна-
ння у щоденній практичній роботі.

Серед тих, хто нещодавно влився у 
цей, безперечно, важливий виробничий 
підрозділ, — молоді слюсарі Ігор Галан, 
Петро Шуманський, Роман Демчишин. 
Молоді працівники завжди можуть звер-
нутися за порадою і допомогою до вете-
ранів праці Ореста Михайловича Вітро-
вого, Олега Яремовича Лебидинського. 
Завжди у курсі усіх справ і вчасно вико-
нують усі обов’язки контролери ВБС Іри-
на Соломка, Оксана Ізб’янська. У колек-
тиві однодумців панує злагода і взаємо-
повага, відповідальність за справу.

Обов’язок  
і відповідальність

Колектив внутрішньобудинкової служби ПАТ “Тернопільміськгаз”  
та її керівник Любомира Мусял (перший ряд, друга справа).

Консультації ●
“Які документи необхідні для перео-

формлення особового рахунку у випадку 
зміни власника квартири?”. 

За інформацією начальника відділу 
розрахунків за газ з населенням ПАТ 
“Тернопільміськгаз” Людмили Полот-
нянко, відповідно до п. 29 “Правил надання 
населенню послуг з газопостачання”, за-
тверджених постановою Кабінету Міністрів 
України від 09.12.1999 р. №2246 зі змінами, 
у разі відсутності лічильника споживач не 
пізніше, ніж у місячний термін зобов’язаний 

письмово повідомляти газопостачальне під-
приємство про всі зміни, що стосуються 
видів споживання природного газу. 

Для переоформлення особового рахун-
ку у ПАТ “Тернопільміськгаз” необхідно по-
дати копію договору купівлі-продажу квар-
тири (міни, дарування тощо), довідку про 
склад сім’ї з житлово-комунального під-
приємства, пройти інструктаж щодо 
безпечного газокористування та уклас-
ти договір про надання послуг з газо-
постачання.

Цей номер телефону повинен знати ко-
жен, хто щодня користується природнім 
газом. Це сигнал біди чи екстреної допо-
моги. У ПАТ “Тернопільміськгаз” службу 
аварійно-відновлюваних робіт з 1981 року 
очолює Степан Яроцький. Її працівники у 
будь-який час, за будь-якої погоди за-
вжди прийдуть на допомогу, терміново 
ліквідують неполадки.

— У нашому виробничому підрозділі 
трудиться 31 працівник, — розповідає 
Степан Петрович. Серед них досвідчені, з 
багаторічним стажем майстри Володимир 
Горохівський, Андрій Ткаченко, Михайло 
Лихняк, слюсарі — ветерани праці Воло-
димир Стиран, Дмитро Фурик, водії Олег 
Добровольський, Андрій Владика, Іван 
Дерлиця. Звісно ж, у кожного з цих пра-

цівників є свої обов’язки і висока міра від-
повідальності.

Алло, “104”?

Біля карти-схеми газових магістралей Тернополя та Тернопільського району
(зліва направо) майстер Богдан Коваль, начальник служби Ігор Пищ, майстри 

Віктор Виклюк і Володимир Петровський.

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото автора.

Вісім років у ПАТ “Тернопільмісь-
кгаз” працює інженером з охорони 
праці та техніки безпеки Люба  
Даткун — відповідальна людина,  
фахівець своєї справи.

— У грудні ми справили своєрідне но-
восілля, обладнали сучасне і просторе ви-
робниче приміщення на вул. Довженка, 
14а. В ньому чимало стендів, спеціальної 
літератури, технічних засобів для прове-
дення навчання персоналу, систематичної 
перевірки знань та навиків працівників, 
що трудяться на газонебезпечних робо-
тах. Тут проводять вступні інструктажі, 
консультації щодо дотримання безпечних 
умов праці керівники служб, майстри ви-
робничих підрозділів, дільниць, надають 
рекомендації щодо забезпечення життєді-
яльності виробництва і умов праці.

Зауважимо, що Люба В’ячеславівна 
любить квіти, їх тут чимало. А головне — 
порядок, акуратність і дисципліна у всьо-
му, адже питання безпеки праці — одне з 
найголовніших на підприємстві.

Увага — охороні праці

Інженер з охорони праці та техніки 
безпеки ПАТ “Тернопільміськгаз”  

Люба Даткун.

Подати показники газового лічильника з 26 числа 
попереднього і по 1 число наступного місяця можна  

за телефоном 52-46-95, на сайті ПАТ 
“Тернопільміськгаз” www.tmgaz.te.ua, або у відділі 

розрахунків на вул. Шептицького, 20 у м. Тернополі. 



П’ятниця, 3 травня 2013 року12 До джерел

Духовне ●

Вітаємо! ●

Валентина 
СЕМЕНЯК-
ШТАНГЕЙ, 

член НСПУ,  
м. Тернопіль.

Невтомний тер-
нопільський лі-
тературозна -
вець, дослідник 
життя і творчості 
п о е т а -
політв’язня Бо-
риса Павлівсько-
го Ярослав Гевко підготував 
до друку ще дві нові поетичні 
збірки, які назвав “Слово і 
неволя” та “Зоря печалі”.   

Слово — це Божественна суб-
станція, особливий дар, яким віль-
но володіє кожна людина, але да-
леко не кожна усвідомлює, який 
за цим творінням стоїть великий 
задум самого Творця. Писати й 
творити — це різні категорії. Писа-
ти може кожен, але не кожний 
може творити. Бо в основі цього 
слова-дії знаходиться Той, хто цю 
дію спричинив. А як бути тоді, ко-
ли натхнення, немов той “світлий 
струм”, який йде від правди-
благодаті, тебе проймає, а ти зна-
ходишся в таких умовах,  
коли в тебе прагнуть відібрати 
все: розум, душу і тіло. Однак, 
слово — “дитя живе”, втримати в 
серці неймовірно важко, це понад 
всякі сили… А все тому, що воно в 
Бориса Павлівського особливе: 
народжене і “осяяне в надрах Ко-
лими”. Відтак, живе, пульсуюче, 
надихаюче і всеохоплююче. Це 
можна порівняти хіба що із наро-
дженням нової зірки. Знаєте, як 
народжується нова зірка? Спочат-
ку вмирає стара… 

Можна собі тільки уявити, скіль-
ки осяйних поетичних дум наро-
джувало його серце і скільки їх (в 
силу обставин) так і не дійшло до 
серця читачів:

“Колись під хвилями Урюма
Блокнотів зграйка золота
Загинула від рук бандитів…”.  
Вся творчість поета пронизана 

зоряним сяйвом. Якщо в попере-
дніх книгах практично у кожному 
його поетичному творі “пульсува-
ло” серце, то на цей раз — ще й 
зорі. Там, у глибоких снігах Коли-
ми, у тріскучих морозах несподіва-
но Борис знаходить своє справжнє 
кохання. Хтозна, як би склалася 
його подальша життєва і творча 
доля, якби не це велике почуття. 

Воно вело його крізь всі 
роки заслання, як та Ві-
флеємська зірка, дарую-
чи надію на волю, на по-
дальший духовний по-
ступ, зрештою, на життя. 
Темна безвихідь, в якій 
опинився поет, малюва-
ла в його невгамовній і 
багатій уяві світлі зоряні 
образи, які живили його і 
в яких він підсвідомо шу-
кав порятунок для себе і 
для своєї коханої. Думка, 

яка в його уяві злітала до безмеж-
них зір, палке слово — це те, що в 
нього не міг ніхто відібрати. 

“Жадав я ясної зорі, але 
з’явилася у тьмі нова зоря добра й 
печалі…”. Зорі Павлівського осо-
бливі: вони можуть “згортати кри-
ла”, вони “не отемняють у тьмі до-
роги”, “зорями хвилюється Дніпро” 
і “дівчата співають зорями пісень”. 
Своє “всесильне”, неземне почут-
тя поет називає кристалічною зо-
рею: “Ти стала у тюрмі мені, мов 
промінь кристалоокої, вказівної зо-
рі. Неси зорю тернистим шляхом. І 
в яснім небі України засяєш кра-
щою між зір!”. 

Борис Павлівський — людина 
великого серця. В Індії про таких 
кажуть: “Анахата”-людина. Ана — 
велика, хата — дім. Велика хата, 
або великий дім. Анахата — це 
сердечна чакра, яка знаходиться в 
центрі грудей. Людина, яка у своє-
му серці може вмістити свою краї-
ну, себто перейматися її долею, це 
і є людина з великим серцем. А що 
вже казати про Бориса, який три-
мав у своєму серці не тільки Укра-
їну, а й цілу планету, Всесвіт. Якраз 
на таких людях і тримається світ, 
від якого бере початок все, що ви-
промінює енергію світла. Сонце, 
Зорі — улюблені образи поетичних 
творів колимського в’язня. Бо там, 
де світло, нема місця темряві. Інту-
їтивне усвідомлення цього спону-
кало його до дії. Він ніколи не пе-
реймався собою. 

“Лиш матір жаль…Велика її 
скорб! І Слова жаль, що в тайних 
тюрмах тліє”. Спочатку — матір, 
потім — Слово. Слово, зауважте, з 
великої букви. Не просто так. Бо ж 
написано: “Спочатку було Слово, і 
Слово було в Бога, і Слово було 
Бог”. Одне тільки Слово, а скільки 
інформації прагнув глибокодумний 
поет донести через нього до кміт-
ливого читача. Впевнено називаю-
чи себе Апостолом України, був 
готовий віддати за неї життя.

Своєю метафоричністю і глибо-
кою образністю вражає поезія 
“Пливе зоря в безмежнім океані” 
(знову ж таки, зоря — авт.). Це 
вірш-медитація. Павлівський по-
рівнює зорю із “золотим вітрилом”. 
Відбувається унікальний діалог між 
небом і землею, посередником 
яких є серце поета. Щоб сягнути 
вершин і глибин свого вищого “Я”, 
треба мати особливу ласку від Бо-
га. 

“Мій дух безсмертний лине, а 
Земля не в силі його стримати!” — 
так написати може тільки той, хто 
справді отримав вищезгаданий ду-
ховний досвід самозаглиблення на 
рівні серця, душі і духу. У нелюд-
ських умовах гартувався дух новіт-
нього Апостола України. Віра, на-
дія, любов — три могутніх сили, які 
не дали поетові зламатись, а ще 
— глибока віра в Бога. Не раз, 
звертаючись до Нього за допомо-
гою і підтримкою, називає Його 
Єдиним і Сильним, Праведним і 
Коханим, Безмежним і Всюдису-
щим, Творцем Добра і Волі, Руші-
єм Свободи і Добра, Владикою 
блискавичних сил.

“З людьми сваритися не хочу” 
—  чергова сходинка у духовному 
рості поета. Ключова фраза цього 
твору: “Відмикаю серце й очі, що-
би світили в ямах тьми” — надзви-
чайно важлива деталь. Усвідом-
лення сили всепрощення виводить 
Павлівського на інший, вищий рі-
вень буття:

“Я людям злочини прощаю…
Варнака кається душа!
І розум світла набирає
І Бога бачити бажа”.
Знаєте, що таке просвітлення? 

Це коли розум і серце 
“об’єднуються” у своїх помислах і 
намірах і починають жити разом. 
Відтак вони знаходяться там, “де 
братська згода і любов”. Зазвичай, 
особливо у сучасному світі, все на-
впаки. Грані душі тоді викристалі-
зовуються, витончуються. Саме це 
й відбулося із Борисом Павлів-
ським. Отримавши особливий 
статус — статус інструмента в Бо-
жих руках — поет став гостро від-
чувати пульс Слова, його безмеж-
ні вібрації. Через те, його самого 
можна порівняти хіба що із Золо-
тарем, який обрамлює букви і тво-
рить нове, ще ніким незвідане 
Слово. Зрозуміло, що тримати Та-
ке Слово в собі, це понад природ-
ні сили, бо можна згоріти у жагу-
чому жарі його прагнучого бажан-
ня до всепоглинаючої свободи і 

нестримного вічного лету. Тому й 
не дивно, що коли через сімнад-
цять років неволі в таборах, Борис 
отримав від сестри із Києва бан-
дероль з “Кобзарем”, щиро зізна-
вся у своїх відчуттях: це було для 
нього “неначе сяєвом ясним”.

Космічна тематика наскрізь 
пронизує поетичне тло поета. Чо-
го лише варті рядки: “Нічого, дру-
же! На Вкраїну на променях ми 
дійдемо!”, “Як сонце й промінь не-
розлучні, так наші душі із Дні-
пром!”, “Навіщо світлим метеором 
ти стрілась на путі моїй?”, “Ходиш 
ти, як сонячна планета…”. Вчиту-
єшся в поетичні рядки і розумієш, 
що кожен з нас — це частинка Ве-
ликого і Цілого. Це глибоко усві-
домлював поет та інтуїтивно праг-
нув підтримати всіх, “в серцях ко-
трих неволя й мла”. Заради них, 
заради “Вкраїни сердечної — 
Сонця-Землі” він готовий був і 
“радий в поезію впрягтися і йти з 
потужністю вола. Радий, як лет 
блискавоносний, палити тьму! Не-
сти вогонь! Щоб мур тюрми кри-
вавий, тоскний розбить! Розверз-
нути кругом”. Своєю твердою ві-
рою вселяв “надію щиру” в серця 
інших побратимів.

Як би там не було, але Павлів-
ському, як людині, мабуть, пощас-
тило найбільше від тамтешніх 
політв’язнів: він, “як волі запоруку 
зустрів на чорній цій путі” своє 
справжнє кохання, тоді, коли йому 
вже було за п’ятдесят. “Я доче-
кавсь тебе в вигнанні, — напише 
поет згодом, — І серцем вогненно 
ожив!”.  

“Зоря печалі” — це справжня 
вистраждана лірична ода невіль-
ницькому коханню. Автор збірки 
вдається до найніжніших порів-
нянь та метафоричних образів. 
Його кохана Віра Трембач — це 
зажурена трембіта, зоря золото-
рука, знеможена краплина, змуче-
на земля, скромна айстра, цвіт 
яснолиций, лілея соромлива, сяй-
во в небесах, злякана сарна, бідна 
сірома, чорноброва, сумна плани-
да, України натхнення, запашна, 
наче влітку рум’янок-трава, 
під’яремна дівчина, край мій рід-
ний, біла конвалія мрій, скарб 
найдорожчий, квітка синя, струм 
цілющої води, острів сонця і лю-
бові, острів радості й журби і на-
віть “як промінь огненний Петлю-
ри, мужній воїн рідної землі!”. І 
знову окрема розмова про порів-
няльний образ коханої із зорею. 
Поетичне багатство мови Павлів-

ського вражає. Зоря у нього — не 
просто зоря. Це зоря українських 
небес, зірка ясна, зірка золота, 
очі-зорі, зірка України, мов цвіт 
зорі. Зірка у нього сонячна, а зоря 
— світлая і трепетно-ясна. Такою 
бачить свою дівчину-долю Апос-
тол України. І це попри те, що, як 
пише у своїй статті Богдан Пастух 
“Тюрма не витримає сильних” 
(“Українська літературна газета”, 
5 жовтня 2012 року): “Головною 
персоною в таборі була смерть. 
Але ніякого благоговіння перед 
нею ніхто не виказував, бо не мав. 
Вона була елементом побуту, зви-
чайною буденністю. Щодня тут 
гинуло зо два десятка людей. Акт 
про смерть складали фельдшери і 
черговий наглядач. Померлим до 
ноги прив’язували деревяну бірку 
з номером і вивозили за зону на 
кладовище”. І в цих мертвотворя-
щих колах єдиним спасінням був 
потяг до духовно-інтелектуального 
життя”.

Мені здається, що поет  
Борис Павлівський до кінця не ро-
зумів свою справжню місію, коли 
запитував: “Навіщо Бог вогненне 
серце мені, нещасному, післав?”. 
Сердечний вогонь — особливий, 
це Божественна іскра. Вона є в 
кожного з нас, та не в кожного 
може розгорітися і запалати вог-
нем. На це також треба мати Бо-
жий хист. Мати іскру — цього за-
мало. Треба ще вміти запалити від 
неї іскри інших. Поет Борис Пав-
лівський зумів це зробити інтуї-
тивно, через Слово, дароване 
зверху.  Бог дарував йому прожи-
ти  98 років! Поет так і не встиг 
побачити за життя жодної своєї 
надрукованої книги. Свої вірші за-
писував на шматках паперу, віді-
рваних із мішків, в яких зберігався 
цемент, на звичайній мішковині, 
на кістках, на буханці хліба…

Великий індійський філософ 
Ошо колись написав, що “людське 
серце — це музичний інструмент, 
воно має в собі велику музику. 
Вона спить, але вона тут, чекає 
свого часу, щоб спалахнути, бути 
проявленою, проспіваною, про-
танцьованою. І ця мить відбува-
ється через кохання. Без кохання 
людина ніколи не дізнається про 
те, яку музику носила у своєму 
серці. Тільки через кохання ця му-
зика стає живою, пробудженою, із 
можливої стає дійсною”. Борис 
Павлівський зумів відчути і доне-
сти до нас з вами Велику Музику 
свого Великого серця.

Вічний золотар слова

Нотатки весільного музики ●

Андрій СНІГУР,  
смт. Великі Бірки  

Тернопільського району.

Кажуть, музика — свято для 
душі, розрада для серця. 
Особливо коли вона лине з 
інструмента, яким  “керує” 
вправний музика. Тоді гар-
монія здатна окрилити, на-
дихнути, ввести у світ 
справжньої краси та любові.

Наш друг і колега по спільній 
справі знається з гітарою з само-
го дитинства, як і з трактором та 
плугом, з якими чи не більшу по-
ловину свого трудового життя від-
працював у місцевому сільсько-
господарському підприємстві. А 
скільки різних забав зіграв на 
своїй гітарі! Не злічити. З музи-
кою він не розлучається і досі. 
Дзвенять і бентежать натягнуті 
струни під світлим акордом мае-
стро.    

Тільки-но субота, пан Петро 
вже спозаранку на тракторній 
бригаді. Треба встигнути оглянути 
трактор, перекинутись добрим та 
жартівливим словом з друзями і 
знайомими. Часто дивуюсь уні-
версальності цього простого сіль-
ського чоловіка. Він усюди всти-
гає, все у нього виходить.Чи не 
про таких сказано: “І коваль, і 
швець, і кравець, і на дуді гра-
вець”. А що вже вдачею мажор-

ною вдався! Його весела й опти-
містична натура не може не захо-
плювати і не тішити у безнадій-
них, здавалося б, ситуаціях. Душа  
відпочиває у товаристві такого 
співрозмовника. Поневолі  з не-
терпінням чекаєш кожної зустрічі 
з ним, тягнешся до нього, наче 
квітка до сонця.

Свою гітару пан Петро дуже 
любить. Навіть коли лягає спати, 
то ставить її поруч з ліжком. “А 
якщо натхнення вночі прийде, то 
як не встати і не перебрати стру-
ни?” — дивується він з наших кпи-
нів. Його життєва філософія, збу-
дована на широкому та багатому 
світогляді, вражає якоюсь незбаг-
ненною щирістю, новизною, світ-
лим і людяним гумором. Тому че-
рез свою, сказати б, позірну без-
турботність не оминають пана Пе-
тра й комічні ситуації. Запитаєте, 
як можна поєднати музику з ро-
ботою тракториста? Виходить, що 
можна. Гітара і плуг для нього за-
ледве не синоніми. 

Замовили нас якось на весілля 
у рідному селищі. Як зазвичай бу-
ває, на збирання йшло чи не пів-
дня. Бо всякого музпричандалля у 
весільних музикантів ( та й не ли-
ше у весільних) є таки чимало. Це 
і динаміки, і мікрофони, і розмаїт-
тя під’єднувальних шнурів, і під-
силювачі, а найголовніше — ін-
струменти, на яких музиканти 
працюють. Спробуй порахувати 

все з одного разу. Декотрі беруть 
ще й бубон, щоб мати де гроші 
складати, а, може, просто як та-
лісман. Знаю музик, які возять з 
собою такий релікт, що переда-
вався не через одне покоління 
весільних музик ще з післярево-
люційних часів. Тож чи не замакі-
триться у голові від усього цього 
клопоту? Скажу до слова, що ве-
сілля ще донедавна масово гуля-
ли на подвір’ях, під відкритим не-
бом. Музик, немов поважну деле-
гацію, гонорово підвозили до міс-
ця гулянки ще до обіду, виванта-
жували всю цю музапаратуру, піс-
ля чого слуги Мельпомени почи-
нали прискіпливу роботу з її на-
лаштування і підготовки до робо-
чого стану.  

Отож, після того, як ми пован-
тажили на машину весь музичний 
“реманент” й завантажилися самі, 
авто рушило. Було, скажу вам, ве-
селіше, ніж у шлюбній машині мо-
лодих по дорозі до РАГСу. Дотепи 
злітали з уст пана Петра, як зграя 
горобців злітає з  дерева, коли її 
сполохати. Враження від багатого 
на пригоди життя затягували уяву 
у вир якогось неймовірно солод-
кого чару. Він багато розповідав 
про роботу в полі, про мелодію 
плуга, яку той співає в дуеті з пе-
ревернутою ним скибою. А невдо-
взі ми всі разом затягли пісню: 
“Скажи, скажи, гітаро, не жалій…”, 
яка полинула з радіо у салоні ав-

томобіля. Свято душі починалося 
вже з самого ранку.  

Готувалися ми години зо три. 
Недаремно ж народна мудрість 
каже: “Всяке діло хоче, щоб біля 
нього панькалися”. Вже й на носі 
час, коли треба грати марш моло-
дій парі. Вже забігали подвір’ям 
заклопотані господарі та розпо-
рядники весілля. Десь радісно на 
плоті закукурікав півень. Бере-
мось і  ми вже за свої інструмен-
ти. Та що це? Якась розгубле-
ність, перемішана з недавньою 
радістю, заграла на обличчі на-
шого колеги. Він це? Чи не він?

Запитую:
— Що сталося? 
— Та що-що... — похнюплено 

відповідає той, — Гітари нема! 
Певне, забув.

Але недовго сумував наш гіта-
рист. Оптимізм бив з нього, наче 
вулкан. Він тут же знайшов, що 
відповісти, аби підняти настрій і 
нам, і собі: 

— Приїхати на весілля грати і 
забути гітару, — каже, —  то те 
саме, що приїхати в поле орати і 
забути плуга!

  Сміялися не тільки ми, а й усі, 
хто були у той час на подвір’ї. До-
бре, що живе пан Петро у тій же 
місцевості, де мала відбутись за-
бава.

Ось так. Дзвенить плуг під зем-
ляною скибою, виспівує, немов 
струна на гітарі нашого друга... 

Гітара і плуг 30 квітня від-
значила 55-річний 
ювілей начальник 
відділу освіти 
Тернопільської 
райдержадміні-
страції Марія  
Я р о с л а в і в н а  
КРАКОВЕЦЬКА.

Сонця променистого на 

Вашому обрії,

Долі Вам бажаємо щедрої та доброї,

Хай всі мрії Ваші збуваються,

Бажаємо того, що щастям називається!

З повагою — педагогічний 
колектив НВК  

“Домаморицької ЗОШ І-ІІ ст.-
ДНЗ”.

Щ и р о с е р -
дечно вітаємо з 
50-літтям ди-
ректора Пло-
тицької ЗОШ 
І-ІІ ступенів  
М и р о с л а в а 
Тимофійовича 
ДЯДЬО.

Хай дороги 

стеляться

                    крилато,

Будуть рівні, чисті, як струна,

Хай добро не обминає хату,

Як не обминає світ весна.

Хай здоров’я, радість і достаток

Сипляться до Вас, як з вишні цвіт,

Хай малює доля з буднів свято

І дарує сто прекрасних літ.

З повагою — педагогічний 
колектив  

Плотицької ЗОШ І-ІІ ступенів.
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Учасники святкового дійства “Прощавай, Букварику!” у світлиці Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.

Молодий байківчанин Юрій 
Пулька, схоже, встигає всю-
ди. Хлопець навчається од-
разу в двох вишах – є сту-
дентом п’ятого курсу фа-
культету комп’ютерних тех-
нологій, магістрантом Терно-
пільського національного 
технічного університету  
ім. І. Пулюя та студентом за-
очного відділення Одеської 
військової академії. Крім 
цього, Юрій займається пау-
ерліфтингом, представляє 
красу і грацію рідного села 
як учасник народного ама-
торського ансамблю танцю 
“ГлоріяБай” БК с. Байківці. 
Саме з цього ми й почали на-
шу розмову. 

— Юрію, що для тебе озна-
чає бути байківчанином? 

— Це — пишатися рідним се-
лом, людьми, які тут проживають, 
брати активну участь у житті Бай-
ковець, які є колискою мого ди-
тинства. 

— Що особисто плануєш зро-
бити, аби рідне село стало кра-
щим? 

— Залишитися тут жити і по-
стійно бути активним учасником 
громади у всіх сферах її розви-
тку. 

—  Яке хобі у Юрія Пульки?
— Займаюся спортом, зокрема, 

пауерліфтингом.
— Твоє життєве кредо?
— Прожити сьогоднішній день 

так, щоб завтра не було соромно. 
— Знаю, ти є учасником на-

родного аматорського ансамб-
лю танцю “ГлоріяБай” БК  
с. Байківці. Що для тебе озна-
чають танці? Пригадуєш перші 
уроки хореографії?

— Учасником “ГлоріяБай” я став 
три роки тому. Мене запросила 
художній керівник Лілія Вельган. 
Потрібно було замінити одного з 
учасників колективу. На мою долю 
випали тривалі вечірні репетиції з 
Лілією Петрівною, яка доклала чи-
мало зусиль, аби я за короткий 
термін вивчив дві хореографічні 
постановки, і вже через два тижні 
після першого уроку виступив на 
сцені. 

— Про яку професію ти мріяв 
у дитинстві? 

— Про фах учителя, позаяк ви-

ховувався у родині педагогів. Втім, 
згодом віддав перевагу технічним 
наукам та обрав цікаву професію 
інженера.

— Чим прикметний для твоїх 
друзів саме нинішній час? 

— Сьогодення — це час високих 
технологій, тому мої друзі бажа-
ють приділяти багато уваги на-
вчанню та самовдосконаленню, 
адже всім відомо, що високоопла-
чувана робота залежить від висо-
кої кваліфікації. 

— Який він, найщасливіший 
день Юрія Пульки?

— День мого народження. 
— Чого нізащо не зможеш 

пробачити іншим? 
— Зради. 
— Яка твоя улюблена книга, 

музичний гурт і фільм? 
— Позитивне враження справи-

ла книга Джона Толкіна “Володар 
Перстенів”. У музиці мені  
імпонує творчість групи “Океан 
Ельзи” та “Друга ріка”. У кінемато-

графі віддаю перевагу 
фільмам у жанрі комедії 
та фантастики.

— Незабаром Ве-
ликдень. Як відбува-
ється свято Пасхи у 
твоїй сім’ї? 

— Пасха — радісне 
свято, бо у ці дні маю 
змогу більше спілкува-
тися з рідними. На Ве-
ликдень бабуся і мама 
готують великий пас-
хальний кошик з до-
машніх продуктів, а 
страви — тільки за влас-
ними рецептами. Свя-
тити кошик несемо я і 
молодший брат  
Володимир. Велико-
днього ранку, після Лі-
тургії, у родинному колі 
смакуємо великоднє 
яйце, яке ділимо на 
шість частин – для кож-
ного члена родини. Та-
кож відвідуємо і  
приймаємо гостей, 
обов’язково зустрічає-
мося з бабусею Галею. 
Звісно, спільною молит-
вою вшановуємо по-
мерлих родичів на цвин-
тарі. 

— Крім того, що ти 
маєш, чого хочеться? 

— Завдяки батькам у 
мене є все, що потрібно молодій 
людині. У майбутньому прагну 
стати фінансово незалежним і від-
дячити їм. 

— Що у тебе зараз на першо-
му місці? 

— Вдало пройти навчання у ма-
гістратурі, також знаходжуся у по-
шуці роботи, яка приноситиме мо-
ральне і матеріальне задоволен-
ня. 

— Поділися, будь ласка, з чи-
тачами своїми планами на при-
йдешнє літо? 

— Після закінчення військової 
кафедри та університету мрію від-
почити з друзями.

— Що побажаєш байківча-
нам? 

— Найперше — здоров’я, також 
хорошого настрою у святкові дні і 
розквіту нашого мальовничого се-
ла Байківці. 

 
Підготувала Ірина ЮРКО.

Юрій Пулька:  
“Сьогодення — це час 
високих технологій”

Учасник народного аматорського  
ансамблю танцю “ГлоріяБай”  

Юрій Пулька.

Батьки і школа ●

Першокласники запросили на свято
Надія ШУЛЬ,  

педагог-організатор 
Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.

14 березня у світлиці  Бай-
ковецької школи панувала 
урочиста атмосфера — учні 
1 класу прощалися з най-
першою книгою — Буква-
рем. 

Саме з Букваря починається 
цікавий шлях у світ знань. Ця 
чудова книжка ввела першо-
класників у таємничий світ лі-
тер, навчила читати, познайо-
мила з новими словами. Із ві-
рним товаришем того дня по-
прощалися 11 першачків – Со-
фія Башняк, Святослав Гвоз-
дьов, Анастасія Генсьорська, 
Максим Коваль, Сніжана Ле-
вицька, Олена Микитюк, Сніжа-
на Онуфреїва, Олександр Сав-
ка, Володимир Форма, Володи-
мир Чикало та Вікторія Шулик.

Учні запросили на свято ді-
дусів, бабусь, батьків і знайо-
мих, аби продемонструвати 
здобуті досягнення. Для гостей 
представили виставку улюбле-
них книжок і малюнків. 

Свято відбувалося весело і 
цікаво. Того дня у гості до 
шкільної родини завітала Зла 
Принцеса (у ролі – Мар’яна Да-
нилець), яка хотіла нашкодити 
дітям і зіпсувати свято, але 

школярі перешкодили їй. Під 
час свята першокласники по-
вторили “Абетку” Наталії Забі-
ли, розповідали вірші, співали 
пісні про Букварик. Під керівни-
цтвом вчителя музики Анатолія 
Романовича Шельваха у вико-
нанні школярів звучали пісні 
“Вчать у школі”, “Букварик” та 
інші.

Завдяки вихованцям 5 класу 
першокласники познайомилися 
з підручниками для 2 класу і 
переконалися, що нові книги 
стануть їхніми вірними друзями 
на стежині науки у наступному 
шкільному році. Під керівни-
цтвом класного керівника Світ-
лани Тадеївни Гануляк, яка 
протягом року допомагала сво-
їм вихованцям освоїти перші 
ази науки, прищепила їм любов 
до книги та навчання, по-
святковому вбрані першоклас-
ники віршованими рядками 
розповідали про Буквар, нази-
ваючи його своїм другом та 
обіцяючи на цьому не зупиня-
тися, а сміливо крокувати у 
Країну знань. 

Світлана Тадеївна Гануляк 
привітала діток зі святом і по-
бажала їм успіхів у навчанні, 
натхнення і працьовитості, а 
директор Байковецької ЗОШ 
І-ІІ ст. Любов Миколаївна Козуб 
після вітальних слів вручила 
школярам подарунки. 

Конкурси ●

Надія ШУЛЬ,  
педагог-організатор 

Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.

22 березня у  Байковецькій 
ЗОШ І-ІІ ст. відбувся  
розважально-пізнавальний 
КВК “Математика — цариця 
всіх наук”, який підготувала 
класовод 3 класу Марія  
Миронівна Маринюк. 

Математичний КВК прово-
диться у Байковецькій школі що-
року. Цього разу у дружньому 
поєдинку зустрілися дві команди 
третьокласників – “Лічбусик”, 
який представляли учні Максим 
Букартик, Даниїл Лапшин, Павло 
Павлюк, Юлія Чобу, Марія  
Чорняк, та “Рахівничок” –  Тарас 

Башняк, Назар Бутковський, 
Олена Гелей, Надія Олейнікова.

У цікавій і напруженій боротьбі 
учні 3 класу проявили неабияку 
ерудицію, пісенний талант, кміт-
ливість і спритність. Математичні 
конкурси не залишили байдужи-
ми і глядачів, які палко підтриму-
вали гравців. Обидві команди 
демонстрували не тільки знання 
вивченого матеріалу, але й умін-
ня міркувати, зіставляти, знахо-
дити вихід із складних ситуацій, 
кмітливість, наполегливість, 
впевненість, довіру та повагу 
один до одного. Непомітно спли-
нув час і вже вельмишановне 
журі оголошує свій кінцевий вер-
дикт. За підсумками всіх конкур-
сів перемогу здобула команда 
“Лічбусик”.

КВК з математики

Учасники команди “Лічбусик” (зліва направо):  
Максим Букартик, Марія Чорняк, Даниїл Лапшин,  

Юлія Чобу, Павло Павлюк. 

Афіша ●

3 травня – Страсна 
П’ятниця 

10.30 – Царські часи
11.00 – Плащаниця 
18.00 – Жива вервиця 
20.00 – Єрусалимська Утре-

ня 
22.00 – Чування біля гробу 

Господнього 
4 травня – Велика Субота

18.00 – Посвячення пасок
5 травня – Великдень
3.00 – Надгробне і Утреня 
9.00 – Свята Літургія 
19.00 – Гаївки 
6 травня – Світлий Понеді-

лок 
10.30 – Свята Літургія 
14.30 – Парастас на цвинтарі 

(новий цвинтар)

Розпорядок великодніх  
відправ у храмі святої 
Параскеви Сербської
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Життя прожити... ● Ради-поради ●

Ірина ЮРКО.

Ганна Кіцілінська народи-
лася у місті Ясло Підкар-
патського воєводства, що 
було розташоване по обох 
берегах мальовничої річки  
Віслока у південно-східній 
Польщі. Унаслідок етнічної 
чистки, яку ще називали 
операцією “Вісла”, напри-
кінці 1940-х років родина 
пані Ганни переїхала в  
Україну. 

— Цю дату не позначено в ка-
лендарі, але пам’ять про неї й 
досі живе в кожній переселеній 
родині, — каже Ганна Кіцілін-
ська. — Спочатку наша сім’я 
оселилася на Луганщині, а через 
рік переїхала у Байківці. Важко 
прийшлося на українських тере-
нах – у молодому віці 35-річною 
померла мати. Сяк-так давали 
собі раду удвох із татом. Немов 
ластівки, складали цеглинку до 
цеглинки, які незабаром вирос-
ли у скромний, але затишний 
будинок на масиві Гаї Ходорів-
ські. 

Як пригадує Ганна Павлівна, 
коли її родина лише переїхала у 
Байківці, на масиві Гаї Ходорів-
ські налічувалося до десяти хат, 

а тепер навіть не віриться, що ця 
місцевість належить до інтен-
сивної приміської забудови, яка 
більше нагадує спальний район 
міста, аніж прилеглий до села 
хутір. Байківці стали для пані 
Ганни другою батьківщиною. 
Все життя пропрацювала ланко-
вою у місцевому колгоспі “Запо-
віт Шевченка”. Тут у 1947 році 
познайомилася з чоловіком Іва-
ном, уродженцем польського 
міста Сянок. Через рік зіграли 

весілля. До речі, 
сукню юна Ганна 
шила власноруч з 
білого вибивного 
п о л о т н а . 
“Обов’язковим ри-
туальним елемен-
том вбрання моло-
дої був весільний 
дівочий віночок з 
кольоровими стріч-
ками, а не фата, як 
тепер”, — пригадує 
Ганна Павлівна. Не-
задовго у молодого 
подружжя народив-
ся первісток Сте-
пан. Але і в сімей-
ному житті доля го-
тувала пані Ганні 
свої прикрощі. Піс-
ля десяти років по-
дружнього життя 
чоловік Іван поки-
нув дружину з ма-
леньким сином. Але 
Ганна не розчару-
валася, вийшла за-
між вдруге і наро-
дила двох красивих 
доньок Надію і Ма-
рію. Надія з чолові-
ком Михайлом Ла-
батим зараз живе 
поруч з матір’ю. У 

подружжя троє мужніх синів – 
Микола, Олег і Віталій, до дитя-
чого садка нині ходить донечка 
Анастасійка. 

На жаль, п’ять років тому вна-
слідок автокатастрофи загинув 
син Ганни Павлівни Степан, за-
лишивши незагоєну рану на ма-
теринському серці. 

Незважаючи на всі життєві 
переломи, пані Ганна на долю 
не нарікає і не шкодує про жо-
ден вчинок. Нині жінці важко пе-

ресуватися – болять ноги, але 
без діла не сидить, допомагає 
доньці в кухонних справах, по-
рається по господарці. Безцін-
ним життєвим скарбом Ганна 
Кіцілінська вважає семеро внуків 
і шестеро правнуків. Як зазна-
чив внук Олег, який нині захи-
щає честь байковецької фут-
больної команди “Сокіл-2”, його 
бабуся щоразу з нетерпінням 
чекає результату кожної гри. 
“Багато всього довелося їй пе-
режити, — каже Олег. — Але ба-
буся змогла зберегти впродовж 
цих років щиру, лагідну усмішку 
та доброту серця. Вона навчає 
нас жити за біблійними заповід-
ями, творити добро, бути спра-
ведливими”. Серед страв, які 
готує бабуся, Олег найбільше 
любить її зелений борщ. 

— Бути людиною — означає 
віддавати сили своєї душі, аби 
люди навколо тебе були краси-
вішими, духовно багатшими, — 
підсумовує Ганна Кіцілінська. — 
Щоб у кожної зустрічної людини 
залишилося щось хороше від 
тебе, від твоєї душі. 

3 травня Ганна Кіцілінська 
відзначає 86-й рік народження. 
Щиро і сердечно вітаємо іме-
нинницю і бажаємо, нехай її 
здоров’я буде міцним, а кожен 
день хай приносить радість і ли-
ше добрі новини.

86 весен Ганни Кіцілінської

Байківчанка Ганна Кіцілінська з домашнім 
улюбленцем, котиком Смайликом.

Восени минулого року внук Ганни Кіцілінської Микола Лабатий 
став на весільний рушничок з дружиною Іриною.

Ірина ЮРКО.

Не зоглянулись, уже й 
квітень промайнув. 
Ще один місяць і на-
стане довгоочікуване 
багатьма літо. Для 
учнів 9 класу Байко-
вецької школи це від-
повідальний час, адже 
у червні на них чека-
ють іспити, непростий 
вибір вищого навчаль-
ного закладу. Втім, 
серед цих клопотів 
традиційно відбудуть-
ся і святкування у 
рамках випускного 
шкільного балу. Щоб 
допомогти майбутнім 
випускникам правиль-
но підібрати образ 
для вишуканого дій-
ства, ми звернулися 
до майстра перукарні 
“Незабудка” с. Бай-
ківці Світлани Мага-
ляс, аби дізнатися, які 
зачіски будуть акту-
альними у 2013 році.

— Сучасні стилісти у 
2013 році не рекоменду-
ють створювати об’ємні і 
занадто складні укладки 
на випускний бал чи інші 
світські заходи, — зазначила Світ-
лана Магаляс. — Натомість, цього-
річ будуть актуальними зачіски, в 
яких використовується плетіння. 
Вибір кіс дуже різноманітний – це 
і французькі та грецькі коси, коса-
бохо або коса “риб’ячий хвіст”. 
Приміром, коса “риб’ячий хвіст” – 
це варіант плетіння у техніці коло-
сок, завдяки якому створюється 
ефект сяйва волосся. Коса – ефек-
тна і модна деталь зовнішності, 
яка підкреслює нескінченну чарів-
ність юності. 

За словами Світлани Василів-
ни, влітку 2013 року будуть попу-
лярні зачіски із завитого волосся, 
вкладеного з легкою недбалістю. 
Наступну позицію займає коса, ви-
плетена збоку. До речі, плести 
косу збоку ефективніше від поти-
лиці, локони можна розділити вос-
ком і закріпити фіксуючим лаком. 
Для завершення образу волосся 
можна прикрасити стразами, 
штучними або живими польовими 
квітами.  Подібна зачіска виглядає 
жіночно, романтично, красиво і, 
що головне, –  це зручно. Майстер 
також радить ретельно обирати 
квіти. Адже у 2013 році, очевидно, 
повториться практика минулих ро-

ків, коли для урочистої частини ді-
вчата одягатимуть вбрання з наці-
ональною вишивкою, а на шкіль-
ний бал – вечірню сукню. Тож за-
чіска і прикраси у волоссі повинні 
бути оптимальними, позаяк часу 
на зміну образу обмаль, та й фі-
нансово затратно. 

До речі, цінова політика у Бай-
ківцях, порівняно з послугами місь-
ких перукарів, доволі доступна. 
Відтак, вартість зачіски на довге 
волосся становить до 200 гривень, 
на коротке – від 70 грн.

Поради майстра прозвучали і 
на адресу сильної половини люд-
ства.

— Цього сезону спостерігають-
ся нові тренди та цікаві рішення і 
для чоловічих зачісок, — зазначила 
Світлана Магаляс. — Окрім класи-
ки, короткі стрижки 2013 року по-
повнилися свіжими ідеями. Оригі-
нально виконаний асиметричний 
чуб пропонується як у гладкому 
виконанні, створюючи при цьому 
імідж серйозної, ділової людини, 
так і в дещо рваному, що моделює 
сміливий і романтичний образ. 
Цьогоріч повернулися модні нотки 
1960-х років у стилі Елвіса Преслі, 
з короткою зачіскою на потилиці і 
піднятим чубом.

Модникам і 
модницям на замітку

Майстер перукарні “Незабудка”  
с. Байківці Світлана Магаляс.

Продовження.
Початок на 3 стор.

Вперше під супроводом центру 
соціальних програм і заходів у 
справах дітей, молоді, жінок і сім’ї 
Байковецької сільської ради цього-
річ перебуває байківчанка Оксана 
Башняк. Допомога стане у пригоді 
для матері трьох дітей Володими-
ра, Тарасика і Назарка. Батьки ка-
жуть, що планують витратити ці 
гроші на продукти, одяг та інші не-
обхідні речі. У сім’ї працює лише 
чоловік Тарас, він електрозварник у 
Великому Ходачкові на сільгосппід-
приємстві “Агропродсервіс-Плюс”.

– Приємно, що кількість сімей, 
які перебувають на соціальному су-
проводі, збільшується, багатодітні 
родини роблять Україну багатою, – 
зазначив Байковецький сільський 
голова Анатолій Кулик. – Знаю, що 
батьки спрямують ці кошти у по-
трібне русло, але хотілося б, аби 
дітки все ж отримали символічний 
подарунок.

Також Анатолій Романович вніс 
пропозицію щодо започаткування 
традиції вручення подарунків мате-
рям новонароджених дітей від гро-
мади села, яку представляє сіль-
ська рада. Цю пропозицію депутати 
сільської ради розглянуть на черго-
вій сесії Байковецької сільської  
ради. 

Щоб дітям жилося краще
Добрі справи ●

Підопічні та керівництво центру соціальних програм і заходів у справах 
дітей, молоді, жінок і сім’ї Байковецької сільської ради, 26 квітня ц.р. 
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ПРОДАМ
* цемент М400, М500, можлива 

доставка. Тел. (096) 462-85-63.
* добру молоду корову після 2-х 

телят, сивої масті. Тел. 29-34-39.
* теличку (1 рік) молочної по-

роди, є паспорт. Ціна договірна. 
Тел.: 29-42-20, 0993761121.

* музичний центр з колонками 
“Радіотехніка”. Тел. 26-19-22.

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

* будинок в Хоросткові, 3 кімна-
ти. Потребує ремонту. Тел. 26-19-
22.

* мотор ГАЗ-52 (в хорошому 
стані) після капремонту, радіатор, 
генератор, трамплер, стартер, ко-
робку передач, задній міст, ресо-
ри, колеса. Тел. 097-271-99-96.

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

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

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

* мотоблоки нові (потужністю 
від 4 до 15 к.с.), трактори (від 
12 к.с.), мототрактори двигуни 
різних потужностей, навісне об-
ладнання, гарантія, з/ч, безко-
штовна доставка. Знайдете де-
шевше — віддамо ще дешевше. 
Тел. (098) 598-94-84, (0352) 
49-30-00, (098) 259-19-58.

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

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

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

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

* самоскид ЗІЛ ММЗ 45-09. 

Тел. 49-64-59.
* котел КЧМ-5, б/к, ціна 3 200 

грн. Тел. (097) 546-41-52.
* продам ЗІЛ ММЗ-554, газ, 

бензин. Тел. 067-392-69-54, 
29-62-27, Василь.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* продам обігрівачі, холодиль-

ники, морозильники, газові плити, 
порохотяги, цифрову техніку та 
оргтехніку. Гарантія, доставка. 
Тел.: 43-38-44; 43-43-23.

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

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

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

КУПЛЮ
* коня, корову, бика, дорого. 

Тел.: 097-702-01-59, 099-425-99-
55.

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

ПОСЛУГИ
* штукатурка зовнішня — 30-35 

грн./м2 , внутрішня — 25-30 грн./
м2; стяжка — 30 грн./м2; утеплен-
ня: пінопласт, вата — 35-40 грн./
м2; підвісні стелі — 50-70 грн./м2; 
шпаклівка — 20-25 грн./м2, “коро-
їд”, “баранек” — 25-30 грн./м2; на-

бриск, драп в кольорі — 20-25 
грн./м2. Власне риштування, під-
собники, без обідів. Тел.: 25-25-
86, 098-531-95-46.

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

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

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

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

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

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

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

* пропоную можливість корис-
туватися екологічно чистими мий-
ними засобами за ціною виробни-
ка. Тел. (067) 340-14-13.

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

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

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

* високоякісно лакуємо столяр-
ні 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, ар-
ки, кольорова штукатурка,  
стяжка, гіпсокартон. Тел. (0352) 
43-65-63. 

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

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

Право ●Податкові новини ●

Любов СТОЙКЕВИЧ, 
в.о.завідувача 

Тернопільського відділення 
Теребовлянського 

міжрайонного відділу  ДУ 
“Тернопільський обласний 

лабораторний центр”.

На виконання нормативно-
правових актів у сфері бла-
гоустрою 18 грудня 2009 
року головою Тернопіль-
ської облдержадміністрації 
видано розпорядження за 
№ 945 “Про благоустрій  
населених пунктів області 
та прилеглих до них тери-
торій”. Утримання терито-
рій населених пунктів ре-
гламентується Державними 
санітарними нормами та 
правилами утримання те-
риторій населених місць, 
які затверджені наказом 
МОЗ України № 145 від 
17.03.2011 р.

Забороняється спалювати по-
бутові відходи на об’єктах бла-
гоустрою та на об’єктах пово-
дження з відходами, не призна-
чених для цього. Контейнерні 
майданчики повинні мати водо-
непроникне тверде покриття та 
бути обладнані навісами. Влас-
ник контейнерів для зберігання 
побутових  відходів зобов’язаний 
забезпечити їх миття та дезін-
фекцію засобами, дозволеними  
до  використання Міністерством 
охорони здоров’я України, у літ-
ній період року — не рідше од-
ного разу на 10 діб, а в інші пе-
ріоди року — не рідше одного 
разу на місяць. 

Перевезення побутових від-
ходів необхідно здійснювати 
спеціально обладнаними для 
цього транспортними засобами 
(сміттєвозами, асенізаційними 
машинами тощо), що унемож-
ливлюють їх розвіювання, роз-
сипання, розливання та розпи-
лення, а також забезпечують 
зручність під час їх завантажен-

ня та вивантаження.
На всіх об’єктах благоустрою 

повинні бути встановлені в до-
статній кількості урни для сміття. 
Урни обов’язково встановлю-
ються в місцях зупинки громад-
ського транспорту, входу в ме-
тро та громадські і житлові бу-
дівлі та споруди. Чищення урн 
слід проводити систематично в 
міру їх наповнення. За утриман-
ня урн у чистоті відповідають 
підприємства,  установи та орга-
нізації, що здійснюють приби-
рання закріплених за ними тери-
торій. 

Забороняється складування 
тари і запасів товарів біля кіос-
ків, наметів, торговельних па-
вільйонів, магазинів та інших 
підприємств торгівлі, а також  на 
прилегліх до них територіях. Під-
приємства торгівлі зобов’язані 
здійснювати прибирання приле-
глих територій у радіусі не мен-
шому 5 м та забезпечувати збе-
рігання і перевезення побутових 
відходів відповідно до вимог са-
нітарних норм. 

Зібране листя необхідно ви-
возити на спеціально відведені 
ділянки або на поля компосту-
вання. Спалювати листя на те-
риторії житлової забудови, в 
скверах і парках забороняється. 

Власники об’єктів дорожньо-
го сервісу зобов’язані забезпе-
чити прибирання прилеглої те-
риторії відповідно до вимог сані-
тарних норм. 

На об’єктах з відособленою 
територією (пляжі, ринки, парки,  
лікувально-профілактичні закла-
ди, кладовища, братні могили, 
місця загального користування 
тощо) збирати та зберігати від-
ходи, мити автотранспорт, збе-
рігати тару і дрова в не перед-
бачених для цього місцях забо-
роняється. 

Біля кожної палатки, кіоску 
(продовольчого, сувенірного, 
книжкового тощо) встановлю-
ється урна місткістю не менше 
10 куб. дм.

Законодавство про 
благоустрій територій 

населених пунктів

Тернопільські 
податківці пішли  

в народ
Для того, щоб мешканці сіл 

та селищ Тернопільського райо-
ну змогли виконати свій консти-
туційний обов’язок щодо декла-
рування неоподаткованих дохо-
дів, фахівці податкової інспекції 
відвідали ряд населених пунктів 
Тернопільщини, де роз’яснили 
нюанси законодавства та нада-
ли практичну допомогу при за-
повненні декларацій. Нещодав-
но податківці провели зустріч із 
платниками податків смт. Вели-
ка Березовиця. У заході взяли 
участь заступник начальника 
Тернопільської об’єднаної ДПІ 
Василь Кравець, Великоберезо-
вицький селищний голова Марія 
Калинка, фахівці управління опо-
даткування фізичних осіб інспек-
ції.

Василь Кравець поінформу-
вав про хід деклараційної кам-
панії, яка завершилася 30 квітня 
2013 року. Він повідомив, що 
вже виконали свій конституцій-
ний обов’язок майже 2585 меш-
канців Тернополя і Тернопіль-
ського району. З них майже 
1610 декларантів подали декла-
рації з метою отримання подат-
кової знижки, а 975 – ті, що 
зобов’язані були задекларувати 
неоподатковані доходи. Ними 
задекларовано доходів на суму 
109,4 млн. грн. Перерахунок уже 
проведено за 1640 декларація-
ми. У результаті 661 особі на-
лежить повернути 650,1 тис. 
грн. податку на доходи фізичних 
осіб, а 975 – сплатити 3,4 млн. 
грн. податку. 

Принагідно було надано фа-
хові консультації та практичну 
допомогу мешканцям селища, 
які зобов’язані виконати свій 
обов’язок щодо декларування. 
Загалом свої доходи задеклару-
вали близько півсотні громадян. 
Більшість із них заявили про 
продаж сільськогосподарської 
продукції, а це 17 осіб, отри-
мання спадщини задекларували 
15 мешканців, а 7 декларантів 
подали декларації у зв’язку з 
отриманням доходів від прода-

жу рухомого майна, решта зая-
вила про інші види доходів. 

“Варто мати на увазі, що де-
кларацію можна подати й в 
електронному вигляді, – наголо-
сив Василь Кравець. – Для цьо-
го необхідно звернутися в сек-
тор реєстрації користувачів при 
ДПС у Тернопільській області 
управління (сектору) сертифіка-
ції ключів Інформаційно-
довідкового департаменту ДПС 
України й безкоштовно отрима-
ти електронні ключі.” Практичну 
допомогу щодо заповнення звіт-
них документів та фахову кон-
сультацію громадянам радо на-
дадуть компетентні фахівці по-
даткової служби у центрі обслу-
говування платників податків ін-
спекції з понеділка по п’ятницю 
з 9.00 до 20.00, а також у суботу 
з 9.00 до 16.00. 

Відділ взаємодії із ЗМІ та 
громадськістю 

Тернопільської об’єднаної 
ДПІ.

Продаж 
антикваріату: а як  

з податками?
“Не вперше бачу, як окремі 

бізнесмени на ринках скупляють 
антикваріат, а нещодавно навіть 
в одному із торгових центрів 
відкрили виставку-продаж 
скульптур та старовинних кар-
тин. А чи повинні платити подат-
ки ті, хто цей антикваріат про-
дає їм, чи через аукціон? Адже 
це, напевно, є  доходом?”.

Відповідає начальник відді-
лу взаємодії із ЗМІ та гро-
мадськістю Тернопільської 
об’єднаної ДПІ Василь  
Карпа:

— Податковим кодексом 
України передбачено, що дохо-
дом з джерелом його походжен-
ня з України вважається будь-
який дохід, отриманий резиден-
тами або нерезидентами, у тому 
числі від будь-яких видів їх ді-
яльності на території України.

Статтею 164 Кодексу вста-
новлено перелік доходів, що 
включаються до розрахунку за-
гального місячного (річного) 

оподатковуваного доходу плат-
ника податку. Він не є вичерп-
ним, адже, відповідно до пп. 
164.2.19 цієї статті, до загаль-
ного місячного (річного) оподат-
ковуваного доходу включають-
ся, зокрема, інші доходи. Таки-
ми є доходи від продажу фізич-
ною особою, у тому числі через 
аукціон, витворів мистецтва 
(картин, скульптур тощо) та 
предметів антикваріату, які по-
винні включатися до її загально-
го місячного (річного) оподатко-
вуваного доходу та оподаткову-
ватися за ставкою 15 (17) %. 
Також, зауважу, що у разі, якщо 
фізична особа продає витвори 
мистецтва та предмети антиква-
ріату іншій фізичній особі, такий 
продавець  зобов’язаний пода-
ти річну податкову декларацію 
та сплатити до бюджету податок 
на доходи фізичних осіб за ви-
щенаведеними ставками (за-
лежно від доходу).

Однак, бувають випадки, ко-
ли такий продаж здійснюється 
за посередництвом або самим 
суб’єктам господарювання – 
юридичним чи фізичним осо-
бам. В такому разі, особами, 
відповідальними за нарахуван-
ня, утримання та сплату (пере-
рахування) до бюджету податку 
з цих доходів є безпосередньо 
такі суб’єкти, які виступають по-
датковими агентами. При цьому 
податкові агенти зобов’язані 
щоквартально подавати подат-
ковий розрахунок суми доходу, 
нарахованого (сплаченого) на 
користь платників податку, а та-
кож суми утриманого з них по-
датку до органу державної по-
даткової служби за місцем сво-
го розташування (форма № 
1ДФ). Такий розрахунок пода-
ється лише у разі нарахування 
сум зазначених доходів фізичній 
особі податковим агентом про-
тягом звітного періоду. 

При виконанні зазначених ви-
мог фізичній особі – продавцю 
подавати декларацію про май-
новий стан та доходи не потріб-
но, адже його доходи уже опо-
датковані та відповідна інфор-
мація надіслана до податкової 
служби.
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Вітаємо! ●

Учні других класів Мишковицької ЗОШ І-ІІІ ст. – дійові особи п’єси-казки “Пташиний ранок”  
зі своїми вчителями Галиною Зиновіївною Івах та Марією Михайлівною Волинець.

Репортаж ●

Сердечно вітаємо 
дорогу маму, люблячу 
бабусю, чудову све-
круху і сваху, житель-
ку с. Романівка Терно-
пільського району 
Людмилу Вікторівну 
ЗАВАДСЬКУ з 60-
річчям.

Тобі сьогодні, рідненька, шістдесят!

Із вдячністю ми хочем привітати

Тебе за мудрість батьківських порад,

За вміння всім завжди допомагати.

За приклад матері і господині

І за ласкаві руки золоті

Нехай Господь пошле 

Тобі благословення,

Нехай здоров’я й сил дарують всі святі.

З любов’ю — син Віталій, 
невістка Світлана, онук Артур, 

свати Володимир та Марія і вся 
родина.

Сердечно вітаємо з 55-річчям 
начальника відділу освіти Тер-
нопільської райдержадміністра-
ції Марію Ярославівну  
КРАКОВЕЦЬКУ.

З роси й води на добру сотню літ

Людського щастя, благ земних рікою,

Здоров’я зичимо міцного, як граніт,

Й удача не ішла щоб стороною.

Щоб радість лиш приносило життя,

Щоби цвіли й буяли відчуття,

Аби здійснились заповітні мрії

Й перетворились у реальність всі надії.

З повагою — Буцнівський 
сільський голова М. П. МАЦ, 

колектив Буцнівської сільської 
ради, члени виконкому, 

депутатський корпус.

Колектив Почапинської ЗОШ І-ІІІ 
ст. щиро вітає з днем народження 
вчителя історії та правознавства 
Івана Дем’яновича  
ЧЕРНЕЦЬКОГО.

Сонця променистого на Вашому обрії,

Долі Вам бажаємо щедрої та доброї,

Хай всі мрії Ваші збуваються,

Бажаєм того, що щастям називається!

Колектив Почапинської ЗОШ І-ІІІ 
ст. щиро вітає з днем народження 
завідуючого підсобним госпо-
дарством школи Ігоря Теодоро-
вича СКАЛЬКА, технічного пра-
цівника Петра Степановича  
ПІХУРСЬКОГО.

Нехай щастить Вам у житті,

І вдача буде наполеглива, завзята,

Хай в колі друзів та сім’ї

Яскравих днів буде багато. 

Педагогічний колектив Ігровиць-
кої ЗОШ І-ІІ ст. щиро вітає з днем 
народження директора школи Ігоря 
Володимировича ПЕЛІШКА.

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 здоровим, щасливим! 

Щиро вітаємо з днем наро-
дження вчителя початкових класів 
Ігровицької ЗОШ І-ІІ ст. Надію  
Іванівну БОЇВКУ.

Нехай квітує білий цвіт,

Життям стають найкращі мрії

І доля посила багато літ

Здоров’я, щастя, радості й надії.

З повагою — педагогічний 
колектив Ігровицької ЗОШ  

І-ІІ ст., учні та батьки.

Педагогічний колектив Мишко-
вицької ЗОШ І-ІІІ ст. вітає з днем 
народження вчителя хімії Лілію 
Петрівну ВІБЛУ.

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. 

Щиро вітаємо з днем наро-
дження Олександра СМЕРЕКУ  
з Тернополя. 

Здоров’я міцного на довгі роки, 

Щиро бажаєм Тобі залюбки, 

Хай доля дарує щастя довіку, 

Достатку і миру у домі без ліку. 

Калиною радість в душі хай квітує, 

Сопілка любові хай серце хвилює,  

А роси ранкові безмежно і щиро 

Щоденно дарують наснагу і силу!

З повагою — друзі з Лозови 
Тернопільського району.

З 55-річчям щи-
ро вітаємо началь-
ника відділу освіти 
Тернопільської 
райдержадміні-
страції Марію 
Ярослав івну 
КРАКОВЕЦЬКУ.

Бажаємо миру

             і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі,

Творчого вогнику, віри й наснаги,

Бадьорості серця, людської поваги,

На довгих стежинах життєвої ниви

Будьте здорові й щасливі.

 З повагою — колектив 
Тернопільської 

райдержадміністрації.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження землевпорядника Велико-
березовицької селищної  
ради Ірину Володимирівну 
ГРИНЧИШИН.

Бажаєм Вам добра і довголіття,

У кожній справі хай щастить,

Вік щедрий, як калинове суцвіття,

У злагоді і радості прожить.

З повагою — колектив 
Великоберезовицької 
селищної ради, члени 

виконкому, депутатський 
корпус.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження головного лікаря На-
стасівської АЗПСМ Ольгу Ан-
тонівну ПРЕЙЗНАР, завідувача 
ФАПом с. Дичків Андрія Васи-
льовича ЗАФІГУРНОГО, лікаря 
загальної практики сімейної 
медицини Великоберезовиць-
кої АЗПСМ Віру Павлівну ТИС, 
акушерку Ступківської АЗПСМ 
Тетяну Володимирівну  
БОЙЧУК,  водія  Ігровицької 
АЗПСМ Юрія Михайловича 
МІЗЬОЛИКА, лікаря загальної 
практики сімейної медицини 
ТРТМО Івана Михайловича 
ОКОНСЬКОГО ,  л ікарів-
стоматологів Ірину Іванівну 
ГЛОВУ, Наталію Василівну 
РИБЧАК, акушерку Марію  
Андрі ївну  ЗДИНЮК , 
фельдшера-диспетчера Юлію 
Зіновіївну МАКСИМИШИН, 
медичного реєстратора Галину 
Ярославівну ОСТРОВСЬКУ, 
медичну сестру стаціонару 
ТРТМО Марію Іванівну ВІТЕН-
КО, молодших медичних сес-
тер Галину Тарасівну ЧИМИ-
ШИН, Оксану Михайлівну 
СЕНТИК, інженера з організа-
ції, експлуатації та ремонту ме-
дичного устаткування Богдана 
Орестовича ФЕДУНА, слюса-
ря з ремонту автомобілів Ореста 
Юрійовича ЧУЙКО.

В цей дорогий для серця день,

Бажаєм квітів і пісень,

Від друзів — щирих привітань,

Від зірок — здійснення бажань.

І не спинити часу лік,

Нехай щастить весь довгий вік! 

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Галина ЮРСА –  
ТРР “Джерело”. 

Фото автора.

Найкращий подарунок — 
той, що його зроблено 
власними руками, у який 
вкладено серце, душу. Йо-
го не купиш та не продаси, 
але він приносить несказа-
не задоволення та радість. 
Саме такий гарний 
подарунок-сюрприз напе-
редодні найвеличнішого 
християнського свята — 
Великодня — отримали 
батьки та учителі Мишко-
вицької ЗОШ І-ІІІ ст. від 
маленьких другокласників 
— учнів навчального  
закладу. 

Діти з допомогою класних 
керівників Галини Зиновіївни 
Івах, Марії Михайлівни Воли-
нець та вчителя музики Ганни 
Романівни Скарбінської поста-
вили у школі п’єсу-казку “Пта-
шиний ранок”, яку написали 
тернопільська поетеса Тамара 
Ткачук-Гнатович та композитор 
Василь Сорока. У п’єсі задіяно 
тридцять персонажів, більшість 
з яких перелітні пташки та до-

машня вгодована птиця, якій 
добре живеться у турботливих 
господарів. Кожна пташка-
дитина у п’єсі-казці говорила 
людською мовою та співала, 
розповідаючи, звідки прилетіла, 
та що змушує долати гори, мо-
ря, аби вивести потомство у 
краї, який зветься Батьківщина. 

У п’єсі багато пісень, ігор. 
Час проминув непомітно, бо 
птаство весь час змінювало од-
не одного. А ще кожна дитина 
несла багато позитивної енер-
гії. Діти дуже серйозно постави-
лись до своєї роботи. Їм, зва-
жаючи на дуже юний вік, можна 
було б пробачити якісь незначні 
огріхи, але їх просто не було. А 
ще вразили гарні костюми ді-
тей. За це треба щиро подяку-
вати батькам, які з великої лю-
бові до них пошили, вишили та 
прикрасили вбрання. Тому кож-
на пташка виглядала по-
святковому.

Присутні радо зустріли авто-
ра п’єси “Пташиний ранок”, 
тернопільську поетесу Тамару 
Ткачук-Гнатович, яка щиро по-
дякувала дітям за те, що “з 
пташками разом мріяли і друж-
бу берегли, добро в серцях по-
сіяли”, щоб завтра воно буйно 

проросло. “Кожен з нас хоче 
бути щасливим, — зазначила 
поетеса. — Для цього треба 
плекати добро, бути творцями 
цього життя. Мені здається, що 
усі люди приходять у цей світ 
маленькими білими ангелами. 
Пізніше вони стають іншими, 
втрачаючи богоподібний образ. 
Тому важливо зберегти неза-
йману доброту у серцях, охоро-
няти природу, подаровану з ве-
ликої любові нашим Творцем”.  

Тамара Ткачук-Гнатович по-
ділилася з дітьми, їх батьками 
та учителями своїми творчими 
планами і висловила надію, що 
її творіння будуть жити завдяки 
таким обдарованим і працьови-
тим дітям, як маленькі школяри-
ки з Мишкович. Поетеса пода-
рувала бібліотеці свої книжеч-
ки.

Директор Мишковицької 
ЗОШ І-ІІІ ст. Андрій Ігорович 
Чернець назвав поезію Тамари 
Ткачук-Гнатович сонцесяйною, 
душевною. “Саме так потрібно 
писати для дітей, — сказав Ан-
дрій Ігорович, — адже душі їхні 
чисті та щиро сприймають ви-
соке поетичне слово. Бо поезія 
йде від Бога. А Творець живе у 
кожному з нас”.

“Пташиний ранок”  
у Мишковичах

28 квітня виповнюється рік, як на  
весільний рушничок стала молода пара 
– Сергій та Ірина ГРОНСЬКІ  
з м. Тернополя. Від щирого серця  
вітаємо молоде подружжя!

У Ваше ситцеве весілля

Прийміть побажання ці від нас:

Нехай сьогодні, завтра, завжди 

Не покидає щастя Вас.

Візьміться за руки, обніміться

І разом йдіть у дальшу путь

І хай на спільній цій дорозі

Кохання квіти лиш цвітуть.

З повагою – друзі з Жовтневого.

Фотоінформація ●

25 квітня у Тернопільській районній бібліотеці відбулася читацька конференція за книгою  
Федора Моргуна “Сталінсько-гітлерівський геноцид українського народу”. До відкритої дискусії 

організатори інтелектуальної зустрічі запросили науковців, педагогів, істориків, учасників  
Великої Вітчизняної війни, школярів, студентів. Про деталі конференції читайте у наступному 

номері газети “Подільське слово”.
Фото Ірини ЮРКО.

Учасники читацької конференції (зліва направо): директор Тернопільської ЦРБ Ольга  
Василюк, провідний бібліотекар ЦРБ Галина Стефурак, Великобірківський селищний  

голова Роман Мацелюх, український політик, голова Тернопільської обласної ради у 2006-
2009 рр. Михайло Миколенко, громадський діяч, член УГС 1989-1990 рр., голова  

Тернопільського районного відділення Всеукраїнського об’єднання ветеранів Роман  
Сидяга, колишній вчитель історії Петро Шараварник, вчитель-пенсіонер Михайло Корабель.


