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Тернопільської 
районної ради

                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:

    2 стор.

    3 стор.

    8 стор.

Переможці чемпіонату Тернопільської області з боксу —  
учні НВК “Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ст.- гімназія ім. Степана Балея”, учасники СК “Чемпіон” смт. Великі Бірки  

(зліва направо): Юрій Гуйда, учень 4-Б класу; Володимир Стеценко, 8-А клас, Артур Головатий, 4-А клас.

15-17 
лютого у 
Тернополі 
проходов 
чемпіонат 

Тернопільської області з боксу у всіх 
вікових групах.  

СК “Чемпіон” представляли троє учнів НВК 
“Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ст.- гімназія ім. 
Степана Балея”, які стали переможцями: Юрій 
Гуйда (4-Б клас) — чемпіон Тернопільської об-

ласті, Артур Головатий (4-А клас) — чемпіон 
Тернопільської області, Володимир Стеценко 
(8-А клас) — призер чемпіонату Тернопільської 
області, ІІ місце.

Щиро вітаємо чемпіонів з Великих Бірок — 
гордість НВК “Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ст.- 
гімназія ім. Степана Балея”. Надсилаємо сер-
дечні вітання тренеру Григорію Федоровичу 
Шмігелю, засновникам та керівникам СК “Чем-
піон” Жанні та Аркадію Дубинам, які впрова-
джують, популяризують фізично-оздоровчу і 

спортивну діяльність серед молоді краю. Ви-
словлюємо Вам щиру вдячність, зичимо міцно-
го здоров’я, спортивного довголіття, відданих 
уболівальників, злетів та перемог! 

Читайте на сайті www.wbirky-school.te.ua 
Анастасія ЛІСОВСЬКА,  

учениця 9-А класу НВК “Великобірківська 
ЗОШ  І-ІІІ ст.- гімназія ім. Степана Балея”, 

позаштатний кореспондент  
“Подільського слова”.

Тернопільський об’єднаний міський військовий комісаріат 
проводить відбір кандидатів на посади солдатів, сержантів, старшин 
громадян України віком від 18 до 40 років, що проходили військову 
службу в Збройних силах України (інших військових формуваннях), а 
також громадян призовного віку, які не проходили строкової вій-
ськової служби, і мають середню, середню спеціальну або вищу 
освіту для проходження служби за контрактом в м. Тернополі та ін-
ших населених пунктах України. Розмір грошового забезпечення — 
від 1510 до 4200 грн. залежно від посади.

Бажаючих проходити військову службу за контрактом просимо 
звертатися в Тернопільський об’єднаний міський військовий коміса-
ріат за адресою: вул. Тролейбусна, 5, кабінет №40, тел.: 43-57-17, 
43-58-19, (моб.) 097-1796237.

На родинному  
святі у Кип’ячці.

День відкритих 
дверей у Будинку 
праці в Тернополі 

“відкриває” молодим 
шлях у професію.

“Золоте кільце” — 
Збаразький замок 
вабить дорослих  

і дітей.

Лідери опозиційних фракцій •	
домовились про розробку змін 
до закону про регламент Вер-
ховної Ради щодо особистого 
голосування депутатів. У зако-
нопроекті йдеться про те, що 
картки відсутніх на засіданні 
ВР депутатів на підставі пись-
мової реєстрації вилучаються і 
блокуються, під час блокуван-
ня трибуни парламенту депута-
ти не отримуватимуть зарпла-
ту. Найголовнішим положен-
ням законопроекту має бути 
те, що закон, за який проголо-
сували карткою відсутнього 
депутата, голова ВР не має 
права підписувати, а повинен 
ставити на переголосування 
підняттям рук, повідомляє 
“Тиждень ua”. Опозиційні де-
путати заблокували трибуну і 
президію парламенту, вимага-
ючи забезпечити персональне 
голосування, з 4 лютого — дня 
відкриття другої сесії Верхо-
вної Ради сьомого скликання.

Уряд прийняв розпоряджен-•	
ня “Про приватизацію об’єктів 

паливно-енергетичного комп-
лексу”. Розпорядження дає 
змогу прийняти рішення про 
приватизацію 6 об’єктів 
паливно-енергетичного комп-
лексу. Зокрема, це стосується 
державних пакетів акцій ПАТ 
“Хмельницькобленерго”, ПАТ 
“Миколаївобленерго”,  ВАТ 
“Тернопільобленерго”, ВАТ 
“Запоріжжяобленерго”, АК 
“Харківобленерго”, ПАТ “Чер-
касиобленерго”. 

Стокгольмський арбітраж •	
зобов’язав НАК “Нафтогаз 
України”  виконати контракт з 
італійським трейдером “Italia 
Ukraina Gas” і поставити йому 
13,1 млрд. кубометрів газу за 
цінами 2003 року — $ 110 за 
тисячу кубометрів при ниніш-
ній його вартості $ 416. Як пи-
ше газета “Коммерсант-
Україна”, в НАК заявляють, що 
не будуть виконувати рішення, 
і готують зустрічний позов до 
трейдера, але юристи конста-
тують, що шанси виграти вкрай 
малі.

    9 стор.

Гість “Подільського 
слова” — директор  

Тернопільського вищого 
професійного училища 
ресторанного сервісу  
і торгівлі, професор 

Андрій Каплун.
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Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

“Знайди що-небудь, що тобі 
подобається робити, а потім 
знайди кого-небудь, хто бу-
де тобі за це платити”, – пи-
сала англійська журналістка 
Кетрін Вайтхорн. За поді-
бним принципом живе жур-
наліст “Подільського слова” 
– автор цих рядків. Впевнена 
у цьому щиро, оскільки два 
роки тому сама опинилася 
на роздоріжжі після закін-
чення вищого навчального 
закладу. 

Куди йти? Обраний педагогіч-
ний фах шепотів – у школу, пере-
насичену кадрами. Внутрішнє “Я” 
сперечалося з цим, хотілося більш 
творчої справи. І вже здавалося, 
до чого тут право на власний ви-
бір?.. Однак, мені пощастило опи-
нитися у Тернопільському місь-
крайонному центрі зайнятості. 
Пригадую, як після 5 місяців пере-
бування на обліку в Будинку праці, 
мені запропонували роботу там, 
де зараз мій другий дім, куди мені 
хочеться повертатися знову і зно-
ву. Тож із щирим словом вдячнос-
ті розпочну репортаж з останньої 
знакової події у Будинку праці міс-
та Тернополя. 20 лютого тут від-
значили День соціальної справед-
ливості. З цієї нагоди Тернопіль-
ський обласний та міськрайонний 
центри зайнятості провели масо-
вий інформаційно-просвітницький 
День відкритих дверей. 

Як зазначила ведуча урочис-
тостей – заступник директора 
Тернопільського міськрайонно-
го центру зайнятості Галина 
Яворська, недаремно для віталь-
ного вступу організатори обрали 
пісню “Вибір є” у виконанні вихо-
ванців Тернопільського обласного 
навчально-реабілітаційного цен-
тру. “Пісня засвідчує, що не все у 
нашому житті залежить від зо-
внішнього світу – вибір, перш за 
все, залежить від нас, – сказала 
Галина Дмитрівна. – Головне – 
зробити його правильно. Допо-
могти ступити на правильний про-
фесійний шлях – основне завдан-
ня, над яким щоденно і невтомно 
працюють фахівці центру зайня-
тості”. 

– Готуючи безробітних до від-
криття власної справи, ми надає-
мо їм максимум інформаційної 
підтримки, – сказав директор 
Тернопільського міськрайонно-
го центру зайнятості Анатолій 
Куриляк. — Зокрема, проводимо 
семінари з питань започаткування 
бізнесу, організовуємо зустрічі із 
представниками органів влади, 
Пенсійного фонду, державної по-
даткової інспекції, громадських 
організацій, а також з успішними 

підприємцями регіону.
Директор Тернопільського 

обласного центру зайнятості 
Петро Химейчук відзначив, що 
завдяки подібним заходам у 2012 
році центру зайнятості вдалося 
працевлаштувати понад 23 тисячі 
осіб у Тернопільській області. Цьо-
горіч протягом січня роботу зна-
йшли близько 2 000 громадян. 

– День соціальної справедли-
вості – не лише привід, аби поба-
чити, яких зусиль докладає служ-
ба зайнятості у щоденній практиці, 
а й нагода ознайомитися зі світом 
професій на Тернопільщині, – ска-
зав, звертаючись до присутніх за-
ступник голови Тернопільської 
облдержадміністрації Василь 
Гецько. – Проголошені 7 березня 
2012 року соціальні ініціативи Пре-
зидента України Віктора Янукови-
ча стали підгрунтям для значних 
інвестиційних вливань в економіку 
Тернопільської області, у дію вве-
дено нові виробничі потужності, 
заводи, рослинницькі і тварин-
ницькі комплекси, які потребують 
вітчизняних фахівців.  

– Віднайти два полюси інтере-
сів — роботодавця і шукача робо-
ти – основне завдання працівників 
служби зайнятості, – наголосила 
заступник начальника управлін-
ня, начальник відділу організа-
ції профорієнтації Державного 
центру зайнятості України Інна 
Бондіні. – Перший полюс – це ін-

тереси людей у ви-
борі майбутнього 
фаху, пізніше на-
вчального закладу, 
врешті, роботи. Дру-
гий – забезпечення 
компетентними пра-
цівниками робото-
давців.  

У рамках події 
підбито підсумки 
конкурсу дитячої 
творчості “Моя май-
бутня професія”, що 
проводився серед 
учнів загальноосвіт-
ніх шкіл Тернопіль-
ського району. Ціка-
во, що учні обирали 
для своїх картин не 
лише традиційні 
професії. Приміром, 
учениця 7 класу Ве-
ликоберезовицької 
ЗОШ І-ІІІ ст. Тетяна 
Войчишин у майбут-
ньому мріє стати ди-
зайнером, але для 
конкурсу малюнка 
зобразила почесну і 
найважчу, на її дум-
ку, професію сіяча.  
Дев’ятикласники 
Тернопільської ЗОШ 
№11 взяли участь в 
акції “Випускник”, 
під час якої викону-
вали профорієнта-

ційні вправи, тестували себе на 
визначення професійних здібнос-
тей.    

 У холі Будинку праці робітничі 
професії репрезентували пред-
ставники Тернопільського техніч-
ного коледжу ТНТУ ім. І. Пулюя, 
вищого професійного училища 
ресторанного сервісу і торгівлі, 
центру професійно-технічної осві-
ти №1. Перший рік зі службою за-
йнятості співпрацює Галицький 
коледж ім. В. Чорновола, який го-
тує фахівців восьми спеціальнос-
тей. У Будинку праці викладачі та 
студенти коледжу демонстрували 
дві професії – фахівець перукар-
ського мистецтва та універсаль-
ний фах кухаря, бармена, офіціан-
та. Зокрема, студент другого кур-
су Галицького коледжу ім. В. Чор-
новола Назар Петрик, який вивчає 
професії кухаря, бармена, офіці-
анта, твердо переконаний, що об-
раний фах не підведе. “Професій-
не щастя – це коли вранці відчува-
єш бажання йти на роботу, а вве-
чері хочеться повертатися додому, 
– ділиться думками Назар. – Після 
завершення навчання планую вла-
штуватися барменом чи офіціантом 
в один з ресторанів Тернополя”.  

Загалом заходами, які відбули-
ся в рамках Дня відкритих дверей 
у Будинку праці, було охоплено 
понад 800 осіб.

Путівка у професію

У День відкритих дверей в Будинку праці м. Тернополя гостей вітали (зліва направо):  
заступник голови Тернопільської ОДА Василь Гецько, заступник начальника управління,  

начальник відділу організації профорієнтації Державного центру зайнятості України Інна Бондіні, 
директор Тернопільського обласного центру зайнятості Петро Химейчук, заступник директора 

Тернопільського міськрайонного центру зайнятості Галина Яворська, директор Тернопільського 
міськрайонного центру зайнятості Анатолій Куриляк. 

Студент Галицького коледжу імені В’ячеслава 
Чорновола Назар Петрик впевнений:  

професія бармена — те, що йому потрібно.

Розрахунки за надані послуги 
з централізованого постачання 
холодної води з мешканцями сіл 
Тернопільського району Івачів 
Долішній, Плотича, Гаї Шевчен-
ківські, Гаї Гречинські, Гаї Чума-
кові проводяться за показника-
ми індивідуальних водомірів та з 
врахуванням даних загальногру-
пових лічильників, що встанов-
лені в точці передачі послуги від 
виробника до споживача на 
межі розмежування балансової 
належності сільських водопро-
відних мереж та комунального 
водогону “Івачів Горішній — Тер-
нопіль”. Такий порядок розра-
хунків обумовлений положення-
ми Закону України “Про 
житлово-комунальні послуги”, 
пунктом 10.3.1 “Правил техніч-
ної експлуатації систем водо-
постачання і каналізації населе-
них пунктів України” та укладе-
ними договорами зі споживача-
ми. Мешканці сіл є співвласни-

ками сільських водопровідних 
мереж і безпосередньо несуть 
солідарну відповідальність за їх-
нє утримання, обслуговування. 
В свою чергу, сільські водопро-
відні мережі не перебувають на 
балансі КП “Тернопільводока-
нал”. 

Споживачам, в яких встанов-
лені індивідуальні лічильники 
води, необхідно регулярно, що-
місяця подавати показники  при-
ладів обліку, усім мешканцям 
спільного водопровідного вводу 
слід вчасно усувати причини не-
раціонального водоспоживання 
(аварійних ситуацій, що призво-
дять до витоків на сільських во-
допровідних мережах, ін.), а та-
кож у випадку зміни кількості 
осіб, що проживають у будинку. 
Протягом місяця з часу виник-
нення неполадок надавати копії 
підтверджуючих документів.  

КП “Тернопільводоканал”.

До питання про сільські 
водопровідні мережі

Щиро вітаємо з 
50-річчям помічни-
ка вихователя ди-
тячого садка  
“ Д з в і н о ч о к ”  
с. Шляхтинці  
Галину Іванівну 
СТЕЦЬ.

Бажаємо миру і світлої 

                               долі,

Запалу, енергії, сили доволі,

Творчого вогника, віри й наснаги,

Щедрості серця, людської поваги.

На довгих стежках життєвої ниви 

Будьте завжди здорові й щасливі. 

З повагою — колектив 
дитячого садка “Дзвіночок”  

с. Шляхтинці.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження технічного працівника 
Байковецької ЗОШ І-ІІ ст. Андрія 
Богдановича РУМАКА. 

Бажаєм щастя i достатку, 

В житті — лиш злагоди й порядку,

В роботі — успіху й терпіння, 

У справах — вічного горіння.

З повагою – педагогічний  
та трудовий колективи 

Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.

Щиросердечно вітаємо з 
Днем захисника Вітчизни педа-
гогів Байковецької ЗОШ І-ІІ ст. 
– вчителя фізичного виховання  
Руслана Степановича  
КАСАРДУ, вчителя трудового 
навчання Михайла Богданови-
ча ЦІЦЬКОГО, вчителя музики   
Анатолія Романовича  
ШЕЛЬВАХА, вчителя математи-
ки та фізики Анатолія Вікторо-
вича ПОГНЕРИБКА. 

Вітаємо Вас зі святом –

Нехай служба і робота

Не завжди проста,

Ми Вам бажаємо жити,

Творити, любити, працювати,

А якщо посміхнеться Вам

Щаслива зірка,

То і до генерала

Дослужитися!

З повагою –  педагогічний і 
трудовий колективи 

Байковецької ЗОШ І-ІІ ст., 
учасники учнівського 

самоврядування.

Щиро вітаємо з народженням 
сина вчителя початкових класів 
Наталію Богданівну ТКАЧ. 

Хай син росте Вам на втіху,

В домі буде море сміху!

Рости, синочку, на щастя матусі,

На радість дідусеві і своїм бабусям.

Хай Тобі всміхається доленька 

ясненько,

Бог оберігає маленьке серденько!

З повагою – колектив 
Домаморицької ЗОШ І-ІІ ст., 

учні та батьки, рідні та друзі.

Педагогічний колектив НВК 
“Дичківська ЗОШ І-ІІ ст. – до-
шкільний навчальний заклад” 
щиро вітає з днем народження 
вчителя географії Марію Зено-
віївну ФРАНКІВ, вчителя почат-
кових класів Ольгу Теодозіївну 
ЛОГІН, вчителя української мови 

Ірину Федорівну РОГОВСЬКУ, 
вчителя математики та фізики 
Ольгу Іванівну МАХІНКУ.

Хай радість поселиться 

у Вашому домі

І ліку не буде щасливим рокам,

Міцного здоров’я, удачі у всьому

Від щирого серця бажаємо Вам. 

Щиро вітаємо з 50-літнім юві-
леєм помічника вихователя  
дитячого садка “Дзвіночок”  
с. Шляхтинці Галину Іванівну 
СТЕЦЬ.

Здоров’я, щастя зичим не на рік,

На все життя бажаєм щиро,

Щоб радісним і довгим був Ваш вік

З добром, любов’ю, спокоєм і миром.

З повагою — колектив 
Шляхтинецької  
сільської ради.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження депутата Великоглибо-
чецької сільської ради Ігоря  
Олеговича ГОЛОВАТОГО.

Хай кожен Ваш день буде схожий

 на диво,

А доля хай буде безмежно щаслива,

Хай здійсняться мрії і задуми всі,

Хай все у житті буде на висоті! 

З повагою — колектив 
Великоглибочецької сільської 

ради, члени виконкому  
та депутатський корпус.

Щиро вітаємо 
з 25-річчям 
п е д а г о г а -
організатора До-
м а м о р и ц ь к о ї 
ЗОШ І-ІІ ст. Іван-
ну Володими-
рівну ШИМКО. 

Щоб лихо і трудно-

щі Тебе обминали,

Зозуля сто років життя накувала,

Хай майбуття буде гарним і світлим,

Хай Тебе люблять, шанують на світі. 

Хай Матір Божа Тебе оберігає,

А Бог міцне здоров’я посилає.

З повагою – чоловік Сергій, 
син Вадим, батьки та друзі. 

Колектив територіального 
центру соціального обслугову-
вання (надання соціальних по-
слуг) щиро вітає Оксану  
Романівну ПАЛІЙ з народжен-
ням синочка та Оксану Юріївну 
МИКИТЮК з народженням до-
нечки. 

Хай ростуть здоровими Ваші 

немовлята,

Хай їх охороняють з неба ангелята, 

Хай Господь зішле їм добру долю

І розкриє в дітях усю силу й волю!

Щиро вітаємо з днем наро-
дження секретаря відділу освіти 
Тернопільської РДА Любов  
Іванівну КУЗЬ.

Бажаєм Вам сонця на життєвій ниві

І вірних друзів завжди на путі,

Хай усе, що потрібно людині,

Супутником буде у Вашому житті.

З повагою – педагогічний 
колектив Домаморицької 

ЗОШ І-ІІ ст.
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Нове в законодавстві ●

Нашому роду нема переводу ●

Придбати газету "Подільське слово" 
можна в усіх кіосках "Торгпреси", 

приватних розповсюджувачів  
м. Тернополя та усіх відділеннях 
зв'язку Тернопільської області.

Галина ЮРСА. 
Фото автора.

Гарний недільний день   
10 лютого зібрав жителів 
Кип’ячки у затишному клу-
бі. У громади ще свіжі спо-
мини про святкування юві-
лею села та річниці посвя-
чення місцевого храму. І 
ось знову гарне задушевне 
дійство.

У вестибюлі клубу на видному 
місці під гербом села розмістили 
святковий торт. Але сказати на 
цей витвір мистецтва просто 
торт — це нічого не сказати. Йо-
го треба було побачити, а ще 
краще потім покуштувати. Це ко-
лективний витвір господинь 
Кип’ячки під керівництвом моло-
дої, але досвідченої Юлії Мака-
ри. Біля цього гарного, з любов’ю 
спеченого та прикрашеного тор-
та настоятель церкви Pіздва 
Пресвятої Богородиці села 
Кип’ячка Тернопільського дека-
нату о. Любомир Зозуляк благо-
словив проведення родинного 
свята і усіх, хто був на ньому 
присутній.

Дійство розпочали аматори 
сцени — вихователька дитячого 
садочку з села Грабовець Ірина 
Якимів з сином Денисом. Пісню 
про рідне село, яка стала гар-
ною візитівкою Кип’ячки, викона-
ли учасники сільського хору. Ду-
ет у складі Юлії Полісвят та Алі-
ни Іваськів, Михайло Зелений 
полонили слухачів задушевністю 
виконання української пісні. А 
ведучі свята Ірина Федишин і Та-
рас Юшкевич розповіли про ро-
дину як важливу частину суспіль-
ства, про гарні українські тради-
ції.

На свято родини у Кип’ячку  
запросили артистів Тернопіль-
ського обласного академічного 
драматичного театру ім. Тараса 
Шевченка Олену Коцюлим та 
Ігора Наконечного. Митці вітали 
відродження у Кип’ячці драма-
тичного театру. А те, що у селі є 
таланти, засвідчила перша лас-
тівка відродження — сцена “Ба-
би” у виконанні Ірини Федчишин, 
Ганни Сакалюк та ведучої Ірини 
Шушкевич. Жінки своєю грою до 
сліз розсмішили сільську публі-
ку, а також спонукали глибоко 
замислитися над людськими 
стосунками, сенсом буття.

Селищний голова Великої Бе-
резовиці, куди належить 
Кип’ячка, Марія Калинка при-
йшла на свято з узваром та дух-
мяними пампушками. Адже, як 
не сумно, а різдвяно-новорічні 
свята закінчуються, тому треба 
гідно їх провести, щоб ще краще 

зустріти вес-
ну і все до-
бре, що з нею 
п о в ’ я з а н е . 
“ Л ю д с ь к е 
спілкування — 
це дар Гос-
подній, — ска-
зала пані Ма-
рія. — Подібні 
с в я т а 
об ’ єдн ують 
людей, ро-
блять грома-
ду великою 
дружною ро-
диною. Тому 
дорожіть кож-
ним добрим 
словом, кож-
ною люди-
ною, бо усе 
це неповтор-
не. З цього, 
власне, і по-
ходить те, що 
звемо щас-
тям, змістом 
життя”.

Цього свят-
кового вечора 
звучали гарні 
слова подяки 
усім організа-
торам цього 
дійства, зо-
крема, завід-
уючій клубом 
К и п ’ я ч к и 
Галинi Федь-
ків, Любові 
Загребельній, 
д и р е к т о р у 
Т е р н о п і л ь -
ського район-
ного будинку культури Роману 
Сушку, артистам маленьким і 
старшим, а особливо генератору 
усіх гарних ідей та починань На-
дії Чорнопиській. Ця енергійна 
жінка вже вкотре доводить, що 
українське село — колиска нації, 
культури. Саме звідси бере по-
чаток висока духовність, шляхет-
ність людини. Пані Надія відсто-
ює право кожної громади, навіть 
найменшої, розвиватись, мати 
вільний доступ до надбань осві-
ти, культури, науки. Село треба 
усіляко підтримувати, допомага-
ти, вважає пані Надія, а не ско-
рочувати кількість сільських шкіл, 
бібліотек, будинків культури, що 
активно нам нав’язує нинішнє 
керівництво держави на усіх рів-
нях, починаючи від верховного і 
закінчуючи, на жаль, місцевим. І 
її слова не розходяться з кон-
кретними справами. Зокрема, 
створено самоврядний орган 
“Рідне село”, який вирішує на-
сущні питання життєдіяльності 
Кип’ячки. Нині розроблено про-

ект землеустрою, який стане 
частиною генплану, село стане 
більшим на 200 нових садиб. Но-
ві забудівники Кип’ячки активно 
включилися у життя, вони допо-
магають селу процвітати та ба-
гатіти. У Кип’ячці ведеться робо-
та щодо відкриття відпочинкової 
зони, ожив сільський став. 

У кожному дійстві є своя ро-
дзинка. І у Кип’ячці така була. На 
свято завітав тернопільський 
співак та композитор Василь 
Хлистун з родиною. Артиста тут 
дуже люблять, а тепер, довіда-
вшись про його дуже обдарова-
ну дочку Ірину, шануватимуть ще 
більше. Співаки виконали заду-
шевні та веселі пісні, чим підня-
ли дух усій громаді та численнм 
гостям. “Многая літа” звучало 
усім, хто свій недільний вечір 10 
лютого присвятив родинному 
святу у Кип’ячці. Усі отримали по 
великому кусню святкового тор-
та, мали гарний настрій, чого 
організатори свята, власне, і 
прагнули.

Мелодія родини

 Родина Морозович з Кип’ячки — Мирон і Оксана 
з донечками Лілею та маленькою Алінкою.    

Настоятель церкви Pіздва Пресвятої Богородиці села Кип’ячка  
Тернопільського деканату о. Любомир Зозуляк благословляє свято родини у селі.

Марія БЕЗКОРОВАЙНА. 

Запровадження європей-
ських норм та вимог щодо 
контролю за якістю, ефек-
тивністю і безпечністю лі-
карських засобів на фарма-
цевтичному ринку України 
— тема, яку активно остан-
нім часом обговорюють у за-
собах масової інформації. 
Воно й не дивно, адже  вже 
з січня цього  року  повинне  
б   вступити в дію обов’язкове 
підтвердження, що виробни-
цтво імпортних ліків здій-
снюється відповідно до ви-
мог Належної виробничої 
практики (GMP), а з 1 берез-
ня — процедура видачі лі-
цензії на імпорт лікарських 
засобів резиденту — суб’єкту 
господарювання, який заре-
єстрований в Україні. Для 
імпортерів лікарських засо-
бів це не є новиною, а от 
пересічних громадян така 
інформація непокоїть, бо ж 
не зрозуміло, чи не здорож-
чають, а то й зовсім зник-
нуть з аптечних полиць ря-
тівні пігулки імпортного ви-
робництва. За роз’ясненням 
звернулися до начальника  
Державної служби з лікар-
ських засобів у  
Тернопільській області  
Галини Криницької.   
   
— Нічого надзвичайного в то-

му, що вимагає від імпортерів лі-
ків Україна, немає. Це звична 
практика, із жорсткою регулятор-
ною системою, яка вже стала 
нормою у країнах Євросоюзу і аж 
ніяк не є новиною для іноземних 
виробників, що здійснюють своє 
виробництво в країнах-членах 
PIC/S , —  пояснила Галина Гри-
горівна. — Мета ліцензування — 
забезпечення мешканців України 
якісними, ефективними та до-
ступними за ціною лікарськими 
засобами за рахунок легалізації 
відповідальності виробника. Іно-
земний виробник повинен від-
шкодовувати можливі збитки при 
виявленні неякісних лікарських 
засобів і за свій рахунок вивозити 
й утилізувати неякісну продукцію. 

Отже, у постачальника буде заці-
кавленість у якості ввезеної про-
дукції. На цей час ситуація в Укра-
їні склалася така, що ввезення 
ліків здійснюється не безпосе-
редньо з країни-виробника, а че-
рез ланцюг посередників — 
дистриб’юторів. Ясна річ, що жо-
ден із посередників у такій ситуа-
ції не може гарантувати якість 
препарату. Дистрибютори ж лі-
карських засобів України несуть 
тільки відповідальність за їх збе-
рігання та розподіл медпрепара-
тів. А от відповідальність за нея-
кісні імпортні лікарські засоби, що 
виявляються в аптеках, несуть 
лише працівники аптек, а не ви-
робники цих лікарських засобів. 

Крім того, коли не компанія-
виробник, а фірма-посередник 
ввозить до України свій продукт, 
не відомо, в якій країні і за якими 
цінами ці “торговці” закуповують 
лікарські засоби. Відтак препарат 
надходить до нас за завищеною у 
кілька разів ціною порівняно з 
аналогічними препаратами у су-
сідніх країнах, де впроваджена 
процедура ліцензування імпорт-
них ліків. Як приклад, вартість лі-
карського засобу “Структум” (та-
блетки виробництва Франції) в 
Україні становить близько 500 
грн., у той час, як у сусідній Поль-
щі, де введено процедуру ліцен-
зування, цей препарат коштує 
150 грн. Отож, прямі угоди з ви-
робниками ліків знищать ланцюг 
офшорних посередників, що зна-
чно знизить ціну на імпортні ме-
дикаменти. 

Особливо хочу наголосити, 
що запроваджене з 1 березня 
ліцензування імпортних ліків бу-
де відбуватися поступово і не 
спричинить негативних наслідків 
для пересічних громадян, 
пов’язаних із виникненням дефі-
циту, підвищенням цін на ліки. 
П’ять провідних національних ім-
портерів ліків проінформували 
про наявність на їх складах необ-
хідних запасів імпортних медика-
ментів для забезпечення стабіль-
ності на фармацевтичному рин-
ку, недопущення виникнення об-
межень доступності ліків та змен-
шення звичного асортименту в 
аптеках.

З 1 березня 
ліцензуватимуть імпорт 

медикаментів

Термін дії водійських по-•	
свідчень, що були видані з ви-
користанням зразка бланка, 
затвердженого органом вико-
навчої влади СРСР, закінчуєть-
ся 1 січня 2014 року, повідо-
мляє прес-служба ДАІ МВС 
України. Для того, щоб обміня-
ти старі документи на нові, 
власникам “прав” потрібно по-
дати до реєстраційно-
екзаменаційних підрозділів 
ДАІ пакет необхідних докумен-
тів: паспорт (або документ, що 
його замінює), дві кольорові 
фотографії 3,5 х4,5 см, екза-
менаційну картку водія, ме-
дичну довідку щодо придат-
ності до керування транспорт-
ним засобом відповідної кате-
горії встановленого зразка, 
квитанції про сплату коштів за 
бланкову продукцію та послуги 
ДАІ.

13 лютого ЦВК прийняла по-•	
станову про новий склад Тер-
нопільської обласної територі-

альної виборчої комісії. Голова 
комісії — Микола Крук (ВО 
“Батьківщина”), заступник го-
лови комісії — Надія Федчи-
шин (НРУ), секретар комісії — 
Вадим Гуменюк (Партія регіо-
нів). Члени комісії: Сергій Ан-
цібор (“Громадянська пози-
ція”), Тарас Білан  (ВО “Бать-
ківщина”), Катерина Вдовенко 
(Народна Партія), Володимир 
Дзудзило (“Фронт Змін”), Во-
лодимир Дутко (Народна Пар-
тія), Сергій Іщенко (Народна 
Партія), Андрій Колосівський 
(ВО “Батьківщина”), Анастасія 
Лялик (Партія регіонів), Олек-
сандр Москальчук (НРУ), Світ-
лана Одринська (КПУ), Любов 
Паразінська (КПУ), Марія Про-
хира (ВО “Свобода”), Ірина 
Соснова (Партія регіонів), Лілія 
Тарківська (КПУ). Однак, як по-
відомляє інтернет-видання “За 
Збручем”, засідання нової ТВК 
не відбулося  через відсутність 
кворуму.

Новини ●

Тернопільська міжрайонна виконавча дирекція 
Тернопільського обласного відділення ФСС з ТВП 
пропонує на 2013 рік пільгові путівки (20%; 15%; 10%) за всіма про-
філями захворювання в санаторіях України для лікування та оздо-
ровлення працівників та членів їх сімей підприємств та установ 
різних форм власності, оздоровлення дітей у заміських оздоровчих 
дитячих таборах у літній період 2013 року.

Звертатись за адресою: м. Тернопіль, вул. Медова 2,  
каб. № 7 та за тел.: 52-78-53, 52-91-12.



П’ятниця, 22 лютого 2013 року4 Актуально!
Право ●

Пенсійна реформа ●

Спортивні новини ●

Радить лікар ●

Любов СТОЙКЕВИЧ, 
лікар Тернопільського 

відділення Теребовлянського 
міжрайонного відділу  

ДУ “Тернопільський обласний 
лабораторний центр 

Держсанепідслужби України”.

Побутова хімія посідає важли-
ве місце в нашому житті — 
миття посуду, підлоги, пран-
ня, прибирання в квартирі, 
освіжувачі повітря. Викорис-
тання товарів побутової хімії 
неухильно зростає. Кожен 
день для підтримки чистоти і 
дезінфекції в помешканнях 
використовуємо різні хімічні 
склади. Більшість з них за ра-
хунок біологічних компонентів 
(поверхнево активні речови-
ни, хлор, фенол, формальде-
гід, аміак, відбілювачі, кисло-
ти, луги) справляються з пля-
мами, нальотом, іржею та ін-
шими забрудненнями.

Використання хімічних препара-
тів далеко не є безпечним і здатне 
завдавати шкоди людському орга-
нізму. Засоби побутової хімії 
(пральні порошки, різні засоби для 
чищення, наприклад, килимів, кахе-
лю тощо), мають негативну дію на 
організм людини, потрапивши на 
відкриті ділянки шкіри, очі, при вди-
ханні парів хімічних речовин. У ре-
зультаті ці речовини можуть викли-
кати сльозотечу, нежить, утруднене 
дихання і кашель, аж до запалення 
бронхів і навіть нападів астми. Дея-

кі хімічні речовини, що входять до 
складу побутової хімії, призводять 
до розширення кровоносних судин 
мозку, що стає причиною постійно-
го головного болю.

Також побутова хімія негативно 
впливає на травлення, викликаючи 
нудоту та печію, збільшуючи слино-
виділення, що може спровокувати 
шлунковий біль, який впливає на 
нервову систему. Людина може 
відчувати втому, дратівливість.

Реакція організму на хімічні ре-
човини в основному залежить від 
чутливості імунної системи людини. 
Найбільш чутливими до побутової 
хімії є діти, алергіки, вагітні жінки, 
матері-годувальниці. 

Обмеження у використанні по-
бутової хімії і застосування альтер-
нативних безпечних засобів — 
основний спосіб підтримки сприят-
ливої атмосфери в будинку, хоро-
шого самопочуття. Тому рекомен-
дую: купуючи будь-який товар по-
бутової хімії, звертайте увагу на 
етикетку та інструкції; зберігайте 
засоби побутової хімії в приміщен-
ні, де мешканці будинку бувають 
найрідше, і в щільно закритих єм-
костях; для рук використовуйте за-
хисні креми та господарські рука-
вички; після прибирання приміщень 
з використанням побутової хімії до-
бре провітрюйте приміщення. 

Не рекомендую часто викорис-
товувати побутову хімію, яка міс-
тить хлор, аміак, фенол, фор-
мальдегід і ацетон. У будь-якому 
випадку використовуйте побутову 
хімію, коли це справді необхідно.

Засоби побутової хімії та 
їх дія на організм людини

3 лютого 2013 року в селі 
Грабовець Тернопільська ра-
йонна молодіжна громадська 
організація “Сокіл” в рамках 
першого зимового Кубка Тер-
нопільського району зі Street 
Workout провела змагання 
кращих турнікменів, які були 
приурочені до Дня Героїв 
Крут. 

Позмагатися в своїх здібностях 
на турніку і брусах з’їхалися про-
відні воркаутери Тернополя і Тер-
нопільського району. Виступи юна-
ків викликали бурю позитивних 
емоцій у присутніх. Подивитися на 
змагання, організовані “соколята-
ми”, зібралась велика кількість лю-
дей різного віку, навіть із сусідніх 
сіл. 

Воркаутери викладалися на по-
вну, намагаючись продемонстру-
вати все те, на що здатні. Глядачі 
щирими оплесками підтримували 

турнікменів, у захваті спостерігали 
за їхніми виступами.

У запеклій і напруженій боротьбі 
визначились переможці змагань: 
силовий фрістайл: Роман Каракуць 
(с. Грабовець, Тернопільський ра-
йон), Євген Рога (Чортківський ра-
йон), Едуард Кривінський (м. Тер-
нопіль); технічний фрістайл: Еду-
ард Кривінський (м. Тернопіль), 
Євген Рога (Чортківський район), 
Микола Бондзюх (с. Грабовець, 
Тернопільський район); джимбар: 
Святослав Нитка (м. Тернопіль), 
Тарас Новосад (с. Баворів, Терно-
пільський район), Едуард Кривін-
ський (м. Тернопіль); підтягування 
на турніку: Юрій Літнянський (Ко-
зівськй район).

— Такі змагання є одним з най-
кращих прикладів, як залучати мо-
лодь до спорту, а воркаут — один з 
його альтернативних видів, який не 
потребує великих матеріальних за-
трат, лише натхнення і силу волі. 

Надалі Тернопільська районна мо-
лодіжна громадська організація 
“Сокіл”, щоб заохочувати молодь 
до патріотизму та здорового спо-
собу життя, організовуватиме й в 
інших селах такі турніри, — зазна-
чив заступник голови ТР МГО “Со-
кіл” Роман Климчук.

— Це не перший захід зі Street 
Workout, який Тернопільська ра-
йонна молодіжна громадська орга-
нізація “Сокіл” організовує у селах 
Тернопільського району. Формат 
різний — змагання, чемпіонати, 
майстер-класи, виступи, спільні 
тренування тощо. Надалі ми буде-
мо активніше проводити роботу, 
бо це дає свій результат, — підсу-
мував голова ТР МГО “Сокіл”  
Володимир Петрик.

Отримати більш детальну ін-
формацію щодо діяльності ТР МГО 
“Сокіл” можна в офіційній групі у 
соціальній мережі http://vk.com/tr_
mho_sokil

“Соколята” Тернопільського району  
змагались зі Street Workout

Учасники першого зимового Кубка Тернопільського району із Street Workout.

Марія БЕЗКОРОВАЙНА.

Тернопільський міськрайон-
ний суд виніс вирок трьом не-
повнолітнім та 20-річному 
юнаку — мешканцям Драга-
нівки, які вчинили крадіжки з 
місцевих приватних підпри-
ємств, завдавши шкоди гос-
подарям на майже 20 тисяч 
гривень.
 
— Злочинним промислом хлопці 

розпочали займатися ще на почат-
ку липня  2011 року, — повідомила 
прокурор прокуратори Терно-
пільського району Оксана Чечет. 
— Вночі двоє неповнолітніх прони-
кли на склад, який належить місце-
вому приватному підприємцю, і ви-
несли звідти дві електродрилі, шлі-
фувальний станок, гумовий човен, 
весла та подушки, колонки від 
комп’ютера, електронну вагу. Од-
нак скористатися краденим зло-
вмисникам не вдалося — міліція 
вилучила. Наприкінці липня вони 
знову проникли на склад і вкрали 
мідний кабель та електроболгарку. 
Збитки, які завдали крадії підпри-
ємцю, склали майже сім тисяч гри-
вень. 

На цьому хлопці не зупинилися. 
Цьогорічного травня один із цих не-
повнолітніх зустрівся зі своїм ро-
весником та 20-річним односельча-
нином, раніше судимим, і запропо-
нував їм скоїти крадіжку металу з 
території колишньої нафтобази, яка 
нині належить місцевому підприєм-
цю. Близько півночі хлопці винесли 
зі складу два металеві катки, які на-
ступного дня здали на металобрухт 
і  отримали 500 гривень. Відтак 

хлопці вирішили ще підзаробити. 
Через тиждень вони знову відвіда-
ли колишню нафтобазу. Викрадене 
продали як металобрухт. 

Не пройшло й чотири дні, а 
хлопців, наче магнітом, потягнуло 
до місця їхнього збагачення. Цього 
разу за викрадений метал отрима-
ли 1260 гривень. Натомість підпри-
ємець поніс чималі втрати — 17 з 
половиною тисяч гривень.

22 травня 2012 року злодійське 
тріо вирішило поживитися в іншому 
місці. Цього разу їхньою жертвою 
став драганівський приватний під-
приємець, який 2005 року придбав 
у пайовиків стайню корівника і об-
ладнав у цьому приміщенні склад. 
Власне сюди й навідалися молоді 
грабіжники. Зі складу юнаки вине-
сли алкогольні напої. Наступного 
дня опівночі один із неповнолітніх 
разом із своїм ровесником знову 
проникли на склад і винесли звідти 
два електродвигуни, електрозвар-
ку, електроболгарку та господар-
ську тачку. Загалом злодії завдали 
господареві збитків на 4600 гри-
вень.

Допитані у судовому засіданні 
крадії у скоєному зізналися і щиро-
сердно покаялися. Врахувавши 
низку пом’якшуючих факторів, в то-
му числі відшкодування збитків на-
прикінці грудня минулого року суд 
виніс вирок: неповнолітнім призна-
чив покарання у вигляді позбавлен-
ня волі із встановленням іспитового 
терміну від одного до двох років. 
20-річного мешканця Драганівки 
засудили до позбавлення волі з іс-
питовим терміном два роки шість 
місяців, повідомила прокурор  
Оксана Чечет.

Відповідальність  
за злочин

ТОВ “М’ясопродукт МПК” 
має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в ат-

мосферне повітря стаціонарними джерелами забійного цеху (Терно-
пільська обл., Тернопільський р-н, с. Ступки, вул. Залізнична, 26).

У забійному цеху передбачений забій великої рогатої худоби та сви-
ней, що складається з таких технологічних процесів: передзабійна ви-
тримка; забій; переробка м’ясопродуктів, субпродуктів, кишок; обробка 
шерстних субпродуктів.

Робочий інвентар проходить обробку у мийних ваннах з використан-
ням каустичної соди. Для зберігання м’ясопродуктів і субпродуктів 
встановлені холодильні камери, холодоносій — фреон R-134-а. Для 
опалення забійного цеху встановлений газовий водогрійний котел 
“ПАЛІИ-35” теплопродуктивністю 35 кВт. Паливо — природний газ.

Перевищення санітарно-гігієнічних нормативів у процесі виробни-
цтва та спалювання палива немає.

Зауваження приймаються протягом 30 календарних днів з дати опу-
блікування оголошення за адресою: Тернопільська райдержадміністра-
ція, 46018, м. Тернопіль, вул. Майдан Перемоги, 1, т/ф (0352) 43-59-30.

Юлія ТКАЧЕНКО, 
начальник відділу 

персоніфікованого обліку, 
інформаційних систем  

та мереж управління 
Пенсійного фонду України  
в Тернопільському районі.  

Порядок сплати, терміни по-
дання звітності, відповідаль-
ність платників єдиного соці-
ального внеску визначено 
Законом України “Про збір та 
облік єдиного соціального 
в н е с к у  н а 
загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхуван-
ня”. Єдиний внесок для фі-
зичних осіб — підприємців 
(крім тих, хто обрав спроще-
ну систему оподаткування), а 
також для осіб, які забезпе-
чують себе роботою само-
стійно, встановлено у розмірі 
34,7% суми доходу (прибут-
ку), отриманого від їхньої ді-
яльності, що підлягає обкла-
денню податком на доходи  
фізичних осіб. При цьому су-
ма єдиного внеску не може 
бути меншою за розмір міні-
мального страхового внеску 
за кожну особу за місяць, у 
якому отримано дохід (при-
буток).

Єдиний внесок для фізичних 
осіб — підприємців, які обрали 
спрощену систему оподаткування, 
встановлено в розмірі 34,7% суми, 
яку платники визначають само-
стійно. При цьому сума єдиного 
внеску не може бути меншою за 
розмір мінімального страхового 
внеску за кожну особу і не може 
бути більшою від максимальної 
величини бази нарахування єди-
ного внеску, встановленої Зако-
ном.

Мінімальний розмір єдиного 
внеску визначається розрахунково 
як добуток мінімального розміру 
заробітної плати на розмір внеску, 
встановлений законом на місяць, 
за який нараховано заробітну пла-
ту (дохід). Враховуючи розмір міні-
мальної заробітної плати, встанов-
лений статею 13 Закону України 
“Про Державний бюджет України 
на 2012 рік”, та розмір єдиного 
внеску, встановлений для фізич-
них осіб — підприємців (34,7%), 
мінімальний страховий внесок для 
таких платників з 1 січня 2013 року 
становить 398,01 грн. (1147 грн. х 
34,7%).

Терміни сплати єдиного соці-
ального внеску змінено з 1 січня 
2013 року, відповідно до Закону 
України №5292-VI “Про внесення 
змін до статей 9 і 25 Закону Укра-
їни “Про збір та облік єдиного вне-
ску на загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування”. Фі-
зичні особи — приватні підприємці 
на загальній системі оподаткуван-
ня зобов’язані сплачувати єдиний 
соціальний внесок, нарахований 
за календарний рік, до 10 лютого 
наступного року. Авансові платежі 
необхідно сплачувати протягом 
року до 15 березня, до 15 травня, 
до 15 серпня, до 15 листопада у 
розмірі 25% річної суми єдиного 
внеску, обчисленої від суми, ви-
значеної податковими органами 
для сплати авансових сум податку 
на доходи фізичних осіб — суб’єктів 
підприємницької діяльності.

Фізичні особи — підприємці, які 
обрали спрощену систему оподат-
кування, та члени сімей цих осіб, 
які беруть участь у провадженні 
ними підприємницької діяльності, 
сплачують єдиний соціальний вне-
сок, нарахований за календарний 
квартал, до 20-го числа, наступно-
го за цим кварталом місяця, а са-

ме: за I квартал — до 20 квітня, за 
II квартал — до 20 липня, за III 
квартал — до 20 жовтня, за IV 
квартал — до 20 січня. Після гра-
ничного терміну сплати нарахову-
ється фінансова санкція та пеня.

Особи, які забезпечують себе 
роботою самостійно (займаються 
незалежною професійною діяль-
ністю, а саме: науково-
літературною, артистичною, ху-
дожньою, освітньою або викла-
дацькою, а також медичною, юри-
дичною практикою, в тому числі 
адвокатською, нотаріальною ді-
яльністю, або особи, які провадять 
релігійну (місіонерську) діяльність, 
іншу подібну діяльність та отриму-
ють дохід безпосередньо від цієї 
діяльності, за умови, що такі особи 
не є найманими працівниками чи 
підприємцями), сплачують єдиний 
соціальний внесок, нарахований 
за календарний рік, до 1 травня 
наступного року.

Відповідно до Порядку форму-
вання та подання страхувальника-
ми звіту щодо сум нарахованого 
єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне со-
ціальне страхування (зі змінами), 
затвердженого Постановою прав-
ління Пенсійного фонду України 
08.10.2010 року № 22-2 СПД-ФО, 
зобов’язані до 1 квітня подати за 
підсумками попереднього року 
звіт за формою згідно з додатком 
5. Звіт подається в повному обсязі 
особисто фізичною особою або 
відповідальною особою фізичної 
особи (за наявності доручення).

Звіт подається незалежно від 
стану фінансово-господарської ді-
яльності. Тобто СПД-ФО, які не 
здійснювали свою діяльність упро-
довж року (або не отримували до-
ходу), також зобов’язані подати 
звіт. За 2012 рік необхідно прозві-
тувати до 1 квітня 2013 року.

Змінено терміни сплати  
єдиного соціального внеску
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Ут-1
06.00 “Доброго ранку, Україно!”
06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.20 Рецепти здоров’я.
06.30 Смiх з доставкою додому.
07.15 Огляд преси.
07.30 Гiсть студiї.
08.15 Х/ф “Чаклунка”.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.35 221. Екстрений 
       виклик. Тиждень.
10.15 Т/с “Маруся”.
11.45 Шеф-кухар країни.
12.35 Право на захист.
12.55 Темний силует.
13.05, 18.45, 21.20 Дiловий свiт.
13.10 Енергоблок.
13.20 Х/ф “Тiнi 
       зникають опiвднi”.
14.40 Вiкно до Америки.
15.00, 18.20 Новини.
15.10 Euronews.
15.15 Наука.
15.20 Дiловий свiт. Агросектор.
15.25 I. Попович “Трембiтар 
       української душi”.
16.00 Х/ф “Вiчний поклик”.
18.30 Агро-News.
19.00 Сiльрада.
19.20, 21.30 Криве дзеркало.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
22.55 Трiйка, Кено, 
      Секунда удачi.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Кiно в деталях.

канал “1+1”
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
        19.30, 23.50 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.30, 8.05, 
        9.10 “Снiданок з 1+1”.
07.25 М/ф “Бернард”.
10.00, 17.10 Т/с “Величне 
         столiття. Роксолана”.
12.10 Комедiя “Кавказька 
       полонянка, або Новi 
       пригоди Шурика”.
13.55 “Не бреши менi-3”.
15.00 “Сiмейнi мелодрами-2”.
16.00 “Простошоу з Юрiєм 
      Горбуновим”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
20.15 Т/с “Завтра буде завтра”.
22.45 “Грошi”.

00.05 Т/с “Незабутнє”. (2).

Iнтер
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
12.00, 18.00 Новини.
07.10, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок 
     з “Iнтером”.
09.10 Х/ф “Зникла iмперiя”.
11.20 Х/ф “Любити не можна
         , забути”.
13.35 Д/с “Слiдство вели...” 
       з Л. Каневським”.
14.30 “Юрмала”.
16.15 “Чекай на мене”.
18.10 Т/с “Шлюб за 
        заповiтом”. (2).
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Двадцять рокiв 
        без любовi”.
22.25 Т/с “По гарячих слiдах-2”.
00.25 Д/ф “Друге пришестя 
        Ванги”.

ICTV
06.00 Свiтанок.
07.00, 7.40 Дiловi факти.
07.10 Т/с “Леся+Рома”.
07.50, 8.45, 12.45 Факти.
09.15, 19.20 Надзвичайнi
        новини.
10.10 Х/ф “О, щасливчик!”
12.15, 22.10 Т/с “Прокурорська
     перевiрка”.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.10 Т/с “Бомбила”.
14.55 Х/ф “Грозовi ворота”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.05 Т/с “Балада 
        про Бомбера”.
23.15 Свобода слова.

СтБ
06.20, 16.00 “Усе буде добре!”
08.05, 18.20 “Неймовiрна 
      правда про зiрок”.
09.50 Х/ф “Роза прощальних
          вiтрiв”.
11.40 “МайстерШеф”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
20.00 “Слiдство ведуть 
         екстрасенси”.
21.00 Т/с “Метод Фрейда”.
22.25 “Детектор брехнi-3”.
23.20 “Битва екстрасенсiв”.

00.25 Т/с “Доктор Хаус”.

новий канал
05.55, 6.40 Очевидець. 
         Найбiльш шокуюче.
06.35, 7.10, 7.40, 8.45 Пiдйом.
07.30, 8.30, 19.00 Репортер.
09.00 Х/ф “П’ятий елемент”.
11.40, 17.55, 20.50
        Т/с “Воронiни”.
13.20, 14.35 Kids’ Time.
13.25 М/с “Кiт-Пес”.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.50 Т/с “Кадетство”.
16.50, 21.55 Т/с “Свiтлофор”.
19.25 Спортрепортер.
19.50 Т/с “Не плач за мною,
         Аргентино!”
23.00 Т/с “Щасливi разом”.

тРк «Україна»
06.00 Т/с “Фурцева. Легенда 
         про Катерину”.
07.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.20 “Ранок з “Україною”.
09.20, 13.50, 17.15 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Ви замовляли 
         вбивство”.
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Нерiвний шлюб”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Кордон слiдчого 
       Савельєва”.
22.00 Х/ф “Мумiя-3: гробниця
      імператора Драконiв”. (2).
00.10 Т/с “У полi зору-4”. (2). 

к1
06.00 “Ранок на К1”.
07.30 М/ф.
09.50 Х/ф “Iгри в солдатики”.
11.50 Х/ф “Кiт у капелюсi”.
13.15 “Пороблено 
        в Українi”.
14.30, 18.00 “Звана вечеря”.
15.30 “КВК”.
19.00 “Шопiнг-монстри”.
20.00 “Лямур Тужур”.
21.00 “Розсмiши комiка”.
21.50 Х/ф “Трансформери-3: 
темний бiк Мiсяця”. (2).
00.45 Х/ф “Весiльна
         вечiрка”.

нтн
06.00 “Легенди карного 
        розшуку”.
06.30 Х/ф “Акцiя”.
08.05 “Агенти впливу”.
09.00 “Православнi святi”.
10.55 Т/с “Павутиння-6”.
14.55 Т/с “Слiпий-3”.
18.30 “Випадковий свiдок”.
19.00, 23.45 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Лiтєйний”.
21.45 Т/с “Кримiналiсти: 
       мислити як злочинець”. (2).
22.45 Т/с “CSI: Лас-Вегас”. (2).
00.15 Х/ф “Поцiлунок 
       Дракона”. (2).

тет
06.05 Т/с “Метод Лаврової”.
07.00 Байдикiвка.
07.30, 8.25 М/с 
        “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
09.00 Т/с “Кремлiвськi 
        курсанти”.
10.00 Т/с “Всi жiнки — вiдьми”.
11.00 Т/с “Та, що говорить
        з привидами”.
12.00 Т/с “Метод Лаврової”.
12.55 УТЕТа тато!
13.30 Т/с “Моя прекрасна няня”.
14.35, 20.30 Дайош молодьож!
15.35 Вайфайтери.
16.15 Т/с “Чемпiонки”.
17.15 10 крокiв до кохання.
18.20, 21.35 Одна за всiх.
19.25 Богиня шопiнгу.
19.50, 22.25 Т/с “Вiсiмдесятi”.
           (2).
22.00 Велика рiзниця.
23.00 Дурнєв+1.
23.25 Анекдоти.

перший канал 
(Україна)

05.00, 9.00, 12.00, 15.00,
         18.00 Новини.
05.05 Телеканал “Доброго
          ранку!”
09.15 “Контрольна закупiвля”.
09.50 “Жити здорово!”
10.55 “Модний вирок”.
12.15 “Час обiдати!”

12.55 “Доброго здоров’ячка!”
        з Г. Малаховим.
14.00 Iншi новини.
14.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
15.15 “Хочу знати”.
15.50 “Ти не один”.
16.20 “Дешево i сердито”
         з Д. Донцовою.
17.00 Т/с “Нерiвний шлюб”.
18.40 “Давай одружимося!”
19.55 “Хай говорять”.
21.00 “Час”.
21.30 Т/с “Єсенiн”.
23.25 “Вечiрнiй Ургант”.
00.00 Нiчнi новини.

нтВ-Свiт
06.10 Т/с “Повернення
          Мухтара-2”.
08.00, 11.00, 14.00, 
       17.00 “Сьогоднi”.
08.25 Олександр Журбiн. 
        Мелодiї на згадку.
09.05 Комедiя “Не родися
         красивим”.
11.35 “До суду”.
12.35 “Суд присяжних”.
13.35, 16.35 “Огляд. 
         Надзвичайна подiя”.
14.30 “Суд присяжних. 
        Остаточний вердикт”.
15.35 Т/с “Подружжя”.
17.30 “Прокурорська 
         перевiрка”.
18.35 “Говоримо i показуємо”.
19.25 Т/с “Гра”.
21.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
21.40 Т/с “Морськi дияволи-5”.
23.35 Т/с “Столиця грiха”. 

Enter-фiльм
08.25 Х/ф “Казка про
         втрачений час”.
09.40 Х/ф “П’ятнадцятирiчний
         капiтан”.
11.05 Драма “Не стрiляйте
         в бiлих лебедiв”.
13.35 Х/ф “Шкiльний вальс”.
15.15, 20.10 Т/с “Дев’ять 
         життiв Нестора Махно”.
17.15 Х/ф “Немає 
        невiдомих солдатiв”.
18.55 Х/ф “Батальйони 
       просять вогню”.
22.10 Х/ф “Людина дощу”.
00.25 Х/ф “Робокоп-3”.

Ут-1
06.00 “Доброго ранку,
        Україно!”
06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.20 Рецепти здоров’я.
07.15 Огляд преси.
07.30 Гiсть студiї.
07.45 Кiножурнал 
       “Хочу все знати”.
08.15 Х/ф “Чаклунка”.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.20, 20.55 Офiцiйна хронiка.
09.25 Аудiєнцiя. Країни вiд 
          А до Я.
09.45 “Таємницi успiху”
        з Н. Городенською.
10.15 Т/с “Маруся”.
11.45 Т/с “Москва.
       Три вокзали”.
12.35 Крок до зiрок.
13.15 Хай щастить.
13.35, 18.30, 21.20 Дiловий 
            свiт.
13.45 Х/ф “Тiнi зникають
         опiвднi”.
15.00, 18.20 Новини.
15.10 Euronews.
15.15 Наука.
15.20 Дiловий свiт. 
        Агросектор.
15.25 I. Попович “Трембiтар
        української душi”.
16.05 Х/ф “Вiчний поклик”.
18.45 221. Екстрений
        виклик. Тиждень.
19.25 Криве дзеркало.
21.25 “Адреналiн”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Х/ф “Чоловiча робота-2”.

канал “1+1”
06.05, 7.00, 8.00, 9.00, 
        19.30, 23.50 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.30, 8.05,
        9.10 “Снiданок з 1+1”.
07.25 М/ф “Бернард”.
10.00 “Шiсть кадрiв”.
10.25, 17.10 Т/с “Величне
        столiття. Роксолана”.
12.25, 20.15 Т/с “Завтра 
        буде завтра”.
14.55 “Сiмейнi мелодрами”.
15.55 “Простошоу з Юрiєм 
        Горбуновим”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
22.45 “Українськi сенсацiї”.

00.05 Т/с “Незабутнє”. (2).

Iнтер
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
    9.00, 12.00, 18.00 Новини.
07.10, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок 
      з “Iнтером”.
09.10, 20.30 Т/с “Двадцять
        рокiв без любовi”.
11.05, 12.15 Д/с “Слiдство
       вели...” з Л. Каневським”.
14.05 “Судовi справи”.
15.00 “Сiмейний суд”.
16.00, 22.25 Т/с “По 
        гарячих слiдах-2”.
18.10 Т/с “Шлюб за 
         заповiтом”. (2).
20.00 “Подробицi”.
00.25 Д/ф “Дивна справа. 
       Распутiн. Сповiдь 
       пропащого янгола”.

ICTV
05.55 Свiтанок.
06.55, 7.40 Дiловi факти.
07.10 Т/с “Леся+Рома”.
07.50 Екстрений виклик.
08.45, 12.45 Факти.
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
        новини.
10.10, 16.45 Т/с “Вулицi 
       розбитих лiхтарiв”.
12.05 Анекдоти по-українськи.
12.35,13.00 Т/с “Кодекс честi”.
13.45, 22.10 Т/с “Прокурорська
        перевiрка”.
14.45, 20.05 Т/с “Балада
      про Бомбера”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.20 Х/ф “Невидима 
        сторона”. (2).

СтБ
06.10, 16.00 “Усе буде добре!”
08.00, 18.20 “Неймовiрна 
        правда про зiрок”.
09.40 “Зоряне життя”.
10.40 Х/ф “Бажання”.
12.50 “МайстерШеф-2”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
20.00 “Слiдство ведуть
        екстрасенси”.
21.00 Т/с “Метод Фрейда”.
22.25 “Кохана, ми 
         вбиваємо дiтей”.
00.20 Т/с “Доктор Хаус”.

новий канал
05.55, 6.40 Очевидець.
       Найбiльш шокуюче.
06.35, 7.10, 7.40, 8.45 Пiдйом.
07.30, 8.30, 19.00 Репортер.
09.00 Т/с “Не плач за
        мною, Аргентино!”
10.05, 15.50 Т/с “Кадетство”.
11.05, 17.55, 20.45 Т/с
         “Воронiни”.
13.20, 14.35 Kids’ Time.
13.25 М/с “Кiт-Пес”.
14.50 Т/с “Друзi”.
16.50, 21.50 Т/с “Свiтлофор”.
19.25 Спортрепортер.
19.50 Т/с “Щоденник 
        лiкаря Зайцевої”.
23.00 Т/с “Щасливi разом”.

тРк «Україна»
06.00 Т/с “Фурцева. 
        Легенда про Катерину”.
07.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.20 “Ранок з “Україною”.
09.20, 13.10, 17.15 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Кордон слiдчого 
       Савельєва”.
12.00 “Хай говорять”.
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Нерiвний шлюб”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Кордон слiдчого
        Савельєва”.
22.00 Т/с “Подружжя”.
00.00 Т/с “Грiмм”. (2). 

к1
06.00 “Ранок на К1”.
07.30 М/ф.
09.20 “Три сестри”.
10.20 Х/ф “Втеча”.
12.20 “Добрий вечiр, тварини”.
13.20, 17.10 “Дiм, 
         на заздрiсть усiм”.
14.15, 19.00 “Шопiнг-монстри”.
15.10, 18.00 “Звана вечеря”.
16.10 “Орел i решка”.
20.00 “Розсмiши комiка”.
21.00 “Велика рiзниця”.
22.00 “2 смужки”.
23.20 “Вечiр. Паша. Зорi”.

нтн
06.10 Х/ф “Подвиг Одеси”.

08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 “Медичнi таємницi”.
10.25 Т/с “Вiдчинiть, мiлiцiя!”
12.15 Т/с “Повернення 
         Турецького”.
14.55, 19.30 Т/с “Лiтєйний”.
16.45, 19.00, 23.45 “Свiдок”.
17.00 Т/с “Навiгатор”.
21.45 Т/с “Кримiналiсти: 
    мислити як злочинець”. (2).
22.45 Т/с “CSI: 
        Лас-Вегас”. (2).
00.15 Х/ф “Хронiка 
        затемнення”. (3).

тет
06.05 Т/с “Метод Лаврової”.
07.00 Байдикiвка.
07.30, 8.25 М/с 
       “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
09.00 Т/с “Кремлiвськi 
         курсанти”.
10.00 Т/с “Всi жiнки — вiдьми”.
11.00 Т/с “Та, що говорить
        з привидами”.
12.00 Т/с “Метод Лаврової”.
12.55, 19.25 Богиня шопiнгу.
13.30 Т/с “Моя прекрасна
        няня”.
14.35, 20.30 Дайош
          молодьож!
15.35 Вайфайтери.
16.15 Т/с “Чемпiонки”.
17.15 10 крокiв 
         до кохання.
18.20, 21.35 Одна за всiх.
19.50, 22.25 Т/с “Вiсiмдесятi”. 
        (2).
22.00 Велика рiзниця.
23.00 Надто грубо 
         для Ю-туб’а.
23.25 Анекдоти.

перший канал 
(Україна)

05.00, 9.00, 12.00, 15.00,
          18.00 Новини.
05.05 Телеканал “Доброго 
         ранку!”
09.15 “Контрольна закупiвля”.
09.50 “Жити здорово!”
10.55 “Модний вирок”.
12.15 “Час обiдати!”

12.55 “Доброго здоров’ячка!”
        з Г. Малаховим.
14.00 Iншi новини.
14.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
15.15 “Хочу знати”.
15.50 “Ти не один”.
16.20 “Дешево i сердито” 
       з Д. Донцовою.
17.00 Т/с “Нерiвний шлюб”.
18.40 “Давай одружимося!”
19.55 “Хай говорять”.
21.00 “Час”.
21.30 Т/с “Єсенiн”.
23.25 “Вечiрнiй Ургант”.
00.00 Нiчнi новини.

нтВ-Свiт
06.10 Т/с “Повернення
        Мухтара-2”.
08.00, 11.00, 14.00,
         17.00 “Сьогоднi”.
08.25 “Кулiнарний двобiй”.
09.25 “Росiйська начинка”.
10.00 Т/с “Алiбi” на двох”.
11.35 “До суду”.
12.35 “Суд присяжних”.
13.35, 16.35 “Огляд. 
         Надзвичайна подiя”.
14.30 “Суд присяжних. 
       Остаточний вердикт”.
15.35 Т/с “Подружжя”.
17.30 “Прокурорська
          перевiрка”.
18.35 “Говоримо i 
        показуємо”.
19.25 Т/с “Гра”.
21.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
21.40 Т/с “Морськi
         дияволи-5”.
23.35 Т/с “Столиця грiха”. 

Enter-фiльм
09.05 Х/ф “П’ятнадцятирiчний
          капiтан”.
10.20 Х/ф “Казка про 
          втрачений час”.
11.40 Х/ф “Пiна”.
13.15 Х/ф “Солом’яний
          капелюшок”.
15.35 Т/с “Дев’ять життiв
        Нестора Махно”.
17.35 Х/ф “Батальйони
         просять вогню”.
20.10 Т/с “Полювання 
         на Берiю”.
22.10 Х/ф “Робокоп-3”.
23.55 Х/ф “Рiк Дракона”.

ВіВтоРок, 26 лютого
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06.00 “Доброго ранку, 
         Україно!”
06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.20 Рецепти здоров’я.
07.30 Гiсть студiї. 
07.45 Кiножурнал
         “Хочу все знати”.
08.15 Х/ф “Чаклунка”.
09.00, 20.55 Офiцiйна хронiка.
09.05 Околиця.
09.30 Уряд на зв’язку
         з громадянами.
10.15 Т/с “Маруся”.
11.45 Т/с “Москва. 
        Три вокзали”.
12.30, 18.45, 21.20 Дiловий
          свiт.
12.50 Книга.ua.
13.10 Українська пiсня.
13.45 Х/ф “Тiнi зникають 
       опiвднi”.
15.00, 18.20 Новини.
15.10 Euronews.
15.15 Наука.
15.20 Дiловий свiт.
         Агросектор.
15.25 “Культ особистостi”. 
         Ю. Рибчинський.
15.45 Х/ф “Вiчний поклик”.
19.05, 21.25 Криве дзеркало.
20.50 Мегалот.
21.00 Пiдсумки дня.
22.50 Суперлото, Трiйка, 
       Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Х/ф “Чоловiча
        робота-2”.

Канал “1+1”
06.05, 7.00, 8.00, 9.00,
         19.30, 23.50 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.30, 8.05,
          9.10 “Снiданок з 1+1”.
07.25 М/ф “Бернард”.
10.00 “Шiсть кадрiв”.
10.25, 17.10 Т/с “Величне
       столiття. Роксолана”.
12.25, 20.15 Т/с “Завтра 
        буде завтра”.
14.55 “Сiмейнi мелодрами”.
15.55 “Простошоу з Юрiєм
        Горбуновим”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
22.45 “Табу з Миколою 
       Вереснем”.

00.05 Т/с “Незабутнє”. (2).

Iнтер
07.00, 7.30, 12.00, 18.00 
        Новини.
07.10, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок
        з “Iнтером”.
08.00, 8.30, 9.00 “Новини”.
09.10, 20.30 Т/с “Двадцять
       рокiв без любовi”.
11.05, 12.15 Д/с “Слiдство
      вели...” з Л. Каневським”.
14.05 “Судовi справи”.
15.00 “Сiмейний суд”.
16.00, 22.25 Т/с “По гарячих
         слiдах-2”.
18.10 Т/с “Шлюб за заповiтом”.
          (2).
20.00 “Подробицi”.
00.25 “Парк автомобiльного
          перiоду”.

ICTV
05.55 Свiтанок.
06.55, 7.40 Дiловi факти.
07.10 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Нетаємнi файли.
08.45, 12.45 Факти.
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
        новини.
10.10, 16.45 Т/с “Вулицi
     розбитих лiхтарiв”.
12.10 Анекдоти по-українськи.
12.35, 13.00 Т/с “Кодекс честi”.
13.40, 22.10 Т/с “Прокурорська
        перевiрка”.
14.45, 20.05 Т/с “Балада
         про Бомбера”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.20 Х/ф “Король
        говорить!” (2).

стБ
06.15 “Чужi помилки”.
07.00, 16.00 “Усе буде добре!”
08.55, 18.20 “Неймовiрна
         правда про зiрок”.
10.40 “Зоряне життя”.
11.40 “Кохана, ми 
         вбиваємо дiтей”.
13.20 “МайстерШеф-2”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
20.00 “Слiдство ведуть
            екстрасенси”.
21.00 Т/с “Метод Фрейда”.

22.25 “Хата на тата”.
00.15 Т/с “Доктор Хаус”.

Новий канал
05.55, 6.40 Очевидець. 
Найбiльш шокуюче.
06.35, 7.10, 7.40, 8.45 Пiдйом.
07.30, 8.30, 19.00 Репортер.
09.00, 19.50 Т/с “Щоденник
        лiкаря Зайцевої”.
10.00, 15.50 Т/с “Кадетство”.
11.00, 17.55, 20.45 
         Т/с “Воронiни”.
13.15, 14.30 Kids’ Time.
13.20 М/с “Кiт-Пес”.
14.55 Т/с “Друзi”.
16.50, 21.50 Т/с “Свiтлофор”.
19.25 Спортрепортер.
23.00 Т/с “Щасливi разом”.

трК «Україна»
06.00 Т/с “Фурцева. 
      Легенда про Катерину”.
07.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.20 “Ранок з “Україною”.
09.20, 13.10, 17.15 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Кордон слiдчого 
          Савельєва”.
12.00 “Хай говорять”.
14.40 Т/с “Подружжя”.
15.40 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Нерiвний шлюб”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Кордон слiдчого
        Савельєва”.
21.00 Т/с “Слiд. Краса вимагає 
жертви”. (2).
22.00 Т/с “Подружжя”.
00.00 Т/с “Грiмм”. (2). 

К1
06.00 “Ранок на К1”.
07.30 М/ф.
09.30 “Три сестри”.
10.35 Х/ф “Розсiяний”.
12.20 “Добрий вечiр, 
          тварини”.
13.20, 17.10 “Дiм, на
          заздрiсть усiм”.
14.15, 19.00 “Шопiнг-
        монстри”.
15.10, 18.00 “Звана вечеря”.
16.10 “Орел i решка”.
20.00 “Велика рiзниця”.

22.00 “2 смужки”.
23.20 “Вечiр. Паша. Зорi”.

НтН
06.05 Х/ф “Зелений фургон”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 “Медичнi таємницi”.
10.25 Т/с “Вiдчинiть, мiлiцiя!”
12.20 Т/с “Повернення 
       Турецького”.
14.55, 19.30 Т/с “Лiтєйний”.
16.45, 19.00, 23.45 “Свiдок”.
17.00 Т/с “Навiгатор”.
21.45 Т/с “Кримiналiсти:
    мислити як злочинець”. (2).
22.45 Т/с “CSI: 
     Лас-Вегас”. (2).
00.15 Х/ф “Кiнець свiту
       : наднова”. (2).

тет
06.05 Т/с “Метод Лаврової”.
07.00 Байдикiвка.
07.30, 8.25 М/с 
         “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
09.00 Т/с “Кремлiвськi курсанти”.
10.00 Т/с “Всi жiнки —
        вiдьми”.
11.00 Т/с “Та, що говорить
      з привидами”.
12.00 Т/с “Метод Лаврової”.
12.55, 19.25 Богиня шопiнгу.
13.30 Т/с “Моя прекрасна
       няня”.
14.35, 20.30 Дайош молодьож!
15.35 Вайфайтери.
16.15 Т/с “Чемпiонки”.
17.15 10 крокiв до кохання.
18.20, 21.35 Одна за всiх.
19.50, 22.25 Т/с “Вiсiмдесятi”.
          (2).
22.00 Велика рiзниця.
23.00 Надто грубо
       для Ю-туб’а.
23.25 Анекдоти.

Перший канал 
(Україна)

05.00, 9.00, 12.00, 15.00,
         18.00 Новини.
05.05 Телеканал “Доброго
           ранку!”

09.15 “Контрольна закупiвля”.
09.50 “Жити здорово!”
10.55 “Модний вирок”.
12.15 “Час обiдати!”
12.55 “Доброго здоров’ячка!” 
        з Г. Малаховим.
14.00 Iншi новини.
14.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
15.15 “Хочу знати”.
15.50 “Ти не один”.
16.20 “Дешево i сердито”
        з Д. Донцовою.
17.00 Т/с “Нерiвний шлюб”.
18.40 “Давай одружимося!”
19.55 “Хай говорять”.
21.00 “Час”.
21.30 Т/с “Єсенiн”.
23.25 “Вечiрнiй Ургант”.
00.00 Нiчнi новини.

НтВ-свiт
06.10 Т/с “Повернення
         Мухтара-2”.
08.00, 11.00, 14.00, 
        17.00 “Сьогоднi”.
08.20 “Квартирне питання”.
09.25 “Поїдемо, поїмо!”
10.00 Т/с “Алiбi” на двох”.
11.35 “До суду”.
12.35 “Суд присяжних”.
13.35, 16.35 “Огляд. 
       Надзвичайна подiя”.
14.30 “Суд присяжних. 
        Остаточний вердикт”.
15.35 Т/с “Подружжя”.
17.30 “Прокурорська 
         перевiрка”.
18.35 “Говоримо i показуємо”.
19.25 Т/с “Гра”.
21.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
21.40 Т/с “Морськi
        дияволи-5”.
23.35 Т/с “Столиця грiха”. 

Enter-фiльм
08.45 Х/ф “Каштанка”.
09.50 Х/ф “Два капiтани”.
11.20 Х/ф “Анна на шиї”.
12.50 Х/ф “Мелодiя 
         на два голоси”.
15.30, 20.10 Т/с “Полювання
        на Берiю”.
17.30 Х/ф “Батальйони
       просять вогню”.
22.10 Х/ф “Рiк Дракона”.
00.30 Х/ф “Червоний кут”.

Ут-1
06.00 “Доброго ранку, 
       Україно!”
06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.20 Рецепти здоров’я.
06.30 Смiх з доставкою
         додому.
07.30 Гiсть студiї.
07.45 Кiножурнал 
       “Хочу все знати”.
08.15 Х/ф “Чаклунка”.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.15, 20.55 Офiцiйна хронiка.
09.20 Караоке для дорослих.
10.10 Т/с “Маруся”.
11.40 Т/с “Москва.
          Три вокзали”.
12.30 Х/ф “Тiнi 
       зникають опiвднi”.
14.45, 18.45, 21.20 
       Дiловий свiт.
14.55 Бiатлон. Кубок 
      свiту. Спринт (чоловiки).
16.30 Дiловий свiт. 
        Агросектор.
16.40 Про головне.
17.10 Х/ф “Вiчний поклик”.
18.20 Новини.
19.05 Криве дзеркало.
21.30 Досвiд.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Х/ф “Чоловiча 
        робота-2”.

Канал “1+1”
06.05, 7.00, 8.00, 9.00, 
      19.30, 23.55 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.30, 8.05,
         9.10 “Снiданок з 1+1”.
07.25 М/ф “Бернард”.
10.00 “Шiсть кадрiв”.
10.25 Т/с “Величне 
      столiття. Роксолана”.
12.25, 20.15 Т/с “Завтра 
         буде завтра”.
14.55 “Сiмейнi мелодрами”.
15.55 “Простошоу з Юрiєм
         Горбуновим”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Величне 
      столiття. Роксолана-2”.
22.45 “Моя хата скраю”.
00.10 Т/с “Незабутнє”. (2).

Iнтер
07.00, 7.30, 12.00, 

         18.00 Новини.
07.10, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок
         з “Iнтером”.
08.00, 8.30, 9.00 “Новини”.
09.10, 20.30 Т/с “Двадцять
       рокiв без любовi”.
11.05, 12.15 Д/с “Слiдство 
     вели...” з Л. Каневським”.
14.05 “Судовi справи”.
15.00 “Сiмейний суд”.
16.00, 22.25 Т/с “По гарячих 
слiдах-2”.
18.10 Т/с “Шлюб за заповiтом”. 
(2).
20.00 “Подробицi”.
00.25 Д/ф “Дивна справа. 
Смертельна маска”.

ICTV
05.40 Свiтанок.
06.45, 7.40 Дiловi факти.
06.55 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Максимум в Українi.
08.45, 12.45 Факти.
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
      новини.
10.10, 16.50 Т/с “Вулицi 
       розбитих лiхтарiв”.
12.15 Анекдоти по-українськи.
12.35, 13.00 Т/с “Кодекс
        честi”.
13.40, 22.10 Т/с 
     “Прокурорська перевiрка”.
14.45, 20.05 Т/с “Балада 
       про Бомбера”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.15 Х/ф “Початок”. (2).

стБ
06.25, 16.00 “Усе буде 
       добре!”
08.15, 18.20 “Неймовiрна
         правда про зiрок”.
10.00 “Зоряне життя”.
11.00 Х/ф “Молода дружина”.
13.00 “МайстерШеф-2”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
20.00 “Слiдство ведуть
        екстрасенси”.
21.00 Т/с “Метод Фрейда”.
22.25 “Кулiнарна династiя”.
00.15 Т/с “Доктор Хаус”.

Новий канал
05.55, 6.40 Очевидець.

       Найбiльш шокуюче.
06.35, 7.10, 7.40, 
        8.45 Пiдйом.
07.30, 8.30, 19.00 Репортер.
09.00, 19.50 Т/с “Щоденник 
      лiкаря Зайцевої”.
10.00, 15.50 Т/с “Кадетство”.
11.00, 17.55, 20.45
         Т/с “Воронiни”.
13.20, 14.30 Kids’ Time.
13.25 М/с “Кiт-Пес”.
14.55 Т/с “Друзi”.
16.50, 21.50 Т/с “Свiтлофор”.
19.25 Спортрепортер.
23.00 Т/с “Щасливi разом”.

трК «Україна»
06.00 Т/с “Фурцева. 
        Легенда про Катерину”.
07.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.20 “Ранок з “Україною”.
09.20, 13.10, 17.15, 21.00 
        Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Кордон 
        слiдчого Савельєва”.
12.00 “Хай говорять”.
14.40 Т/с “Подружжя”.
15.40 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Нерiвний шлюб”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Кордон 
       слiдчого Савельєва”.
22.00 Д/с “1941”.
23.00 Т/с “Подружжя”.
00.00 Т/с “Грiмм”. (2).

К1
06.00 “Ранок на К1”.
07.30 М/ф.
09.10 “Три сестри”.
10.10 Х/ф “Близнюк”.
12.20 “Добрий вечiр,
       тварини”.
13.20, 17.10 “Дiм, на 
      заздрiсть усiм”.
14.15, 19.00 
      “Шопiнг-монстри”.
15.10, 18.00 “Звана вечеря”.
16.10 “Орел i решка”.
20.00 “Велика рiзниця”.
21.00 “Розсмiши комiка”.
22.00 “2 смужки”.
23.20 “Вечiр. Паша. Зорi”.

НтН
06.15 Х/ф “Гу-га”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 “Медичнi таємницi”.
10.25 Т/с “Вiдчинiть, мiлiцiя!”
12.20 Т/с “Повернення 
       Турецького”.
13.15 Х/ф “Пастка”.
14.55, 19.30 Т/с “Лiтєйний”.
16.45, 19.00, 23.45 “Свiдок”.
17.00 Т/с “Навiгатор”.
21.45 Т/с “Кримiналiсти: 
   мислити як злочинець”. (2).
22.45 Т/с “CSI: 
            Лас-Вегас”. (2).
00.15 Х/ф “Патруль
         вимiрiв”. (2).

тет
06.05 Т/с “Метод Лаврової”.
07.00 Байдикiвка.
07.30, 8.25 М/с 
         “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
09.00 Т/с “Кремлiвськi 
        курсанти”.
10.00 Т/с “Всi 
        жiнки — вiдьми”.
11.00 Т/с “Та, що говорить 
       з привидами”.
12.00 Т/с “Метод Лаврової”.
12.55, 19.25 Богиня шопiнгу.
13.30 Т/с “Моя прекрасна ня-
ня”.
14.35, 20.30 Дайош 
       молодьож!
15.35 Вайфайтери.
16.15 Т/с “Чемпiонки”.
17.15 10 крокiв до кохання.
18.20, 21.35 Одна за всiх.
19.50, 22.25 Т/с “Вiсiмдесятi”. 
(2).
22.00 Велика рiзниця.
23.00 Надто грубо для 
Ю-туб’а.
23.25 Анекдоти.

Перший канал 
(Україна)

05.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
     18.00 Новини.
05.05 Телеканал 
        “Доброго ранку!”

09.15 “Контрольна закупiвля”.
09.50 “Жити здорово!”
10.55 “Модний вирок”.
12.15 “Час обiдати!”
12.55 “Доброго здоров’ячка!” 
з Г. Малаховим.
14.00 Iншi новини.
14.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
15.15 “Хочу знати”.
15.50 “Ти не один”.
16.20 “Дешево i сердито” 
        з Д. Донцовою.
17.00 Т/с “Нерiвний шлюб”.
18.40 “Давай одружимося!”
19.55 “Хай говорять”.
21.00 “Час”.
21.30 Т/с “Єсенiн”.
23.25 “Вечiрнiй Ургант”.
00.00 Нiчнi новини.

НтВ-свiт
06.10 Т/с “Повернення
        Мухтара-2”.
08.00, 11.00, 14.00, 
       17.00 “Сьогоднi”.
08.25 “Дачна вiдповiдь”.
09.25 “Медичнi таємницi”.
10.00 Т/с “Алiбi” на двох”.
11.35 “До суду”.
12.35 “Суд присяжних”.
13.35, 16.35 “Огляд. 
      Надзвичайна подiя”.
14.30 “Суд присяжних. 
        Остаточний вердикт”.
15.35 Т/с “Подружжя”.
17.30 “Прокурорська
         перевiрка”.
18.35 “Говоримо i показуємо”.
19.25 Т/с “Гра”.
21.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
21.40 Т/с “Морськi 
          дияволи-5”.
23.35 Т/с “Столиця грiха”. 

Enter-фiльм
09.10 Х/ф “Два капiтани”.
10.40 Х/ф “Каштанка”.
11.40 Х/ф “Крок
        назустрiч”.
13.00 Х/ф “Собака на сiнi”.
15.30, 20.05 Т/с “Полювання
         на Берiю”.
17.30 Х/ф “Батальйони 
         просять вогню”.
22.05 Х/ф “Червоний кут”.
00.10 Х/ф “Бiжи не 
         оглядаючись”.

четВер, 28 лютого
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Ольга ЛУЧАНКО,  
практичний психолог 
Великоберезовицької  

ЗОШ І-ІІІ ст. 

Шкільне життя: уроки, тема-
тичні, контрольні, заліки, 
екзамени… І тільки?  Звіс-
но, ні… Крім головного за-
вдання школярів — “гризти 
граніт науки” (з точки зору 
вчителів) — є ще стільки 
всього цікавого! Тільки б ча-
су вистачило. 

Той, хто живе не лише навчан-
ням, телевізором, чатами в інтер-
неті чи дискотеками, знає, що 
можливі й інші способи поєднан-
ня корисного з приємним. “Що ж 
це за життя таке у вас?” — поці-
кавитесь ви. Відповімо з радістю: 
“Учнівське самоврядування,  во-
лонтерський загін “Доброта”. Са-
ме тут — і навчання, і саморозви-
ток, і закладання основ кар’єри, і  
випробування себе у різних сфе-

рах діяльності, і, звісно, можли-
вість проявити свої лідерські та 
організаторські якості, реалізува-
ти мрії, плани, задуми, допомог-
ти потребуючим.

Тренінги, семінари, ділові ігри, 
різноманітні зустрічі, конкурси, 
екскурсії, а ще дискусії, пошуки 
правильних рішень, редагування 
улюбленої шкільної газети, під-
готовка до проведення благодій-
них акцій, тематичних вечорів, 
КВК, святкових програм, вистав… 
І приємна втома та відчуття задо-
волення від того, що вніс власний 
внесок у досягнення позитивного 
результату. Ось так проходять 
шкільні будні учнів Великобере-
зовицької ЗОШ І-ІІІ ступенів Тер-
нопільського району. 

На базі школи було проведено 
районний семінар “Модель учнів-
ського самоврядування”, на яко-
му репрезентували свою роботу 
голова учнівського самовряду-
вання Мар’яна Лижин, учасники 
волонтерського загону “Добро-

та”. Допомагали в організації та 
вітали гостей з усіх шкіл Терно-
пільського району директор шко-
ли Андрій Миколайович Пришляк 
і заступник директора з виховної 
роботи Юлія Іванівна Паньків. 
Педагог-організатор Людмила 
Богданівна Стецько поділилася 
досвідом роботи з учнями, підго-
тувала авторські поетичні приві-
тання гостям, перегляд вистави 
“Блаженні віруючі”. З новинками 
щодо проектів волонтерського 
напрямку виступила методист 
Великобірківського будинку твор-
чості школяра Ольга Дмитрівна  
Урманець.

І завзяття, і отриманий досвід 
громадської діяльності, і вміння 
знаходити вихід зі скрутних ситу-
ацій — усе, що відбувається  у 
шкільному житті учнів Великобе-
резовицької ЗОШ І-ІІІ ст., у неда-
лекому майбутньому стане у при-
годі всім, хто займатиме активну 
життєву позицію. 

Учнівське самоврядування — 
шлях до лідерства

Старшокласники Великоберезовицької ЗОШ І-ІІІ ст. — активні учасники  
учнівського самоврядування.

Банк “пробачив” 
суму отриманого 
кредиту — подай 

декларацію
Отримання іноземних доходів 

від продажу рухомого та нерухомо-
го майна, інвестиційних прибутків, 
здавання в оренду нерухомості  
тощо — на сьогоднішній день чи не 
кожен знає, що такі доходи потріб-
но декларувати.

І ось сталось майже неймовірне 
— ви у свій час взяли кредит в од-
ному із банків (достатньо велику 
суму), однак повернути не маєте 
змоги, а фінансова установа проя-
вила нечувану великодушність — 
вас інформують, що борг анульо-
вано. Безумовно, як відзначити цю 
святкову подію, — навчати не по-
трібно. А от як виконати вимоги 
Податкового кодексу, підкажуть 
податківці: суми боргу платника 
податку, анульованого кредитором 
за його самостійним рішенням, не 
пов’язаним з процедурою банкрут-
ства, до закінчення строку позо-
вної давності  включаються до опо-
датковуваного доходу такого плат-
ника. У такому випадку боржник 
самостійно сплачує податок з та-
ких доходів та відображає їх у річ-
ній податковій декларації.

На початку деклараційної кам-
панії один із таких “прощенців” і 
подав декларацію до Тернопіль-
ської об’єднаної ДПІ, задеклару-
вавши майже 500 тисяч “списа-
ного” кредиту. 80 тисяч податку, 
який доведеться сплатити, — це ж 
не півмільйона, які треба було 
віддати.

Леся ЗАХАРКО,  
начальник відділу 

адміністрування податку на 
доходи фізичних осіб 

Тернопільської об’єднаної ДПІ.

За протиправні дії 
звільнено двох 

податківців
А одного працівника податкової 

притягнуто до адміністративної 
відповідальності. Такий результат 
дієвих заходів, проведених відді-
лом внутрішньої безпеки при ДПС 
у Тернопільській області управлін-
ня внутрішньої безпеки ДПС Укра-
їни з метою протидії корупції в по-
даткових органах і попередження 
корупційних діянь, а також злочинів 
у сфері службової діяльності.

Загалом, протягом січня цього 
року працівниками підрозділу про-
ведено 5 перевірок правомірності 
дій працівників податкової служби 
в області під час виконання ними 
функцій держави. Результати пе-
ревірок направлені до органів про-
куратури для вирішення питання, 
відповідно до вимог чинного зако-
нодавства. В Єдиному реєстрі до-
судових розслідувань зареєстро-
вано 3 кримінальні провадження.

У відділі внутрішньої безпеки 
при ДПС у Тернопільській області 
діє “телефон довіри” 0-800-501-
007, за яким мешканці міста Тер-
нополя та Тернопільської області 
можуть повідомити про факти ви-
магання та отримання хабара, інші 
протиправні дії з боку посадових 
осіб податкової служби, або ж по-
відомити про перевищення повно-
важень податківцями на телефонну 
“гарячу лінію” “Пульс податкової”: 
(044) 284-00-07, чи звернутись 
особисто за адресою: м. Терно-
піль, вул. Білецька, 1, кабінети 705, 
707.

Олександр МАЛЕЦЬ, 
начальник відділу внутрішньої 

безпеки при ДПС 
 у Тернопільській області  

УВБ ДПС України, полковник 
податкової міліції.

Пільга — лише  
на один об’єкт 

нерухомості
Фізична особа — платник по-

датку може скористатися пільгою 
зі сплати податку на нерухоме 
майно: зменшити базу оподатку-
вання об’єкта житлової нерухомос-
ті, що перебуває у власності: для 
квартири — на 120 м2, для житло-
вого будинку — на 250 м2. 

У Тернопільській об’єднаній ДПІ 
наголошують, що таке зменшення 
надається один раз за базовий по-
датковий (звітний) період і засто-
совується до об’єкта житлової не-
рухомості, у якому фізична особа 
— платник податку зареєстрована 
в установленому законом порядку, 
або ж за вибором платника до 
будь-якого іншого об’єкта житло-
вої нерухомості, який перебуває в 
його власності. 

Якщо ж платник податків вия-
вить бажання застосувати пільгу 
до іншого об’єкта житлової нерухо-
мості, який перебуває в його влас-
ності, йому потрібно надати до 1 
липня 2013 року письмове звер-
нення (заяву) до податкового орга-
ну за місцем реєстрації. 

За наявності у платника податку 
кількох об’єктів оподаткування ба-
за оподаткування визначається 
окремо за кожним з таких 
об’єктів. 

Нагадаємо, що органи місцево-
го самоврядування Тернополя та 
Тернопільського району встанови-
ли ставки податку у таких розмірах 
за 1 кв. метр житлової площі 
об’єкта житлової нерухомості: для 
квартир, житлова площа яких не 
перевищує 240 м2, та житлових бу-
динків, житлова площа яких не пе-
ревищує 500 м2, ставки податку не 
можуть перевищувати 1% розміру 
мінімальної заробітної плати, вста-
новленої законом на 1 січня звітно-
го (податкового) року; для квартир, 
житлова площа яких перевищує 
240 м2, та житлових будинків, жит-
лова площа яких перевищує 500 
м2, ставка податку становить 2,7 % 
розміру мінімальної заробітної пла-
ти, встановленої законом на 1 січ-
ня звітного (податкового) року. 

Відповідно до статті 8 Закону 
України від 6 грудня 2012 року 
“Про Державний бюджет України 
на 2013 рік”, розмір мінімальної 
зарплати станом на 1 січня 2013 
року встановлений в розмірі 1147 
гривень. 

Довідки за тел.: 15-07, 
52-12-27.

Відділ взаємодії із ЗМІ  
та громадськістю 

Тернопільської об’єднаної ДПІ.

З “тіні” вилучили 
продукції на 176,3 

тисячі гривень
У січні цього року за результата-

ми оперативно-службової діяль-
ності відділу податкової міліції Тер-
нопільської об’єднаної ДПІ в єди-
ному реєстрі досудових розсліду-
вань зареєстровано 2 кримінальні 
правопорушення, з яких одне — 
тяжке. 

За рахунок скорочення податко-
вого боргу фахівцями підрозділу 
мобілізовано до Державного бю-
джету понад 275 тис. грн.

З тіньового обороту вилучено 
продукції на суму 176,3 тис. грн., в 
т.ч. 6,8 дал лікеро-горілчаних ви-
робів на загальну суму 4,3 тис. грн. 
та 12,5 тонн пально-мастильних 
матеріалів на загальну суму 172 
тис. грн.

Василь ГРОМЛЯК,  
начальник ВПМ, перший 

заступник начальника 
Тернопільської об’єднаної ДПІ.

Тернопільський районний 
відділ управління 

Держтехногенбезпеки  
та ДПРЧ-3 у Тернопільській 

області.

У зимовий період значно 
підвищується небезпека ви-
никнення пожеж у побуті. 
Щороку характер виникнен-
ня пожеж — однотипний. 
Про це свідчить аналіз при-
чин пожеж. Зокрема, най-
більш поширеними причи-
нами є необережне пово-
дження з вогнем (у тому 
числі при палінні цигарок), 
порушення правил пожеж-
ної безпеки при експлуата-
ції електрообладнання, 
електронагрівальних і газо-
вих приладів, пічного опа-
лення, дитячі пустощі із сір-
никами. Усе це створює 
підвищену пожежну небез-
пеку.

За статистикою, понад 80% 
пожеж виникає в житлових бу-
динках і квартирах громадян. 
Нерідко стаються вони у той мо-
мент, коли самі мешканці знахо-

дяться вдома. Проте, через не-
вмілі дії людей саме в початковій 
стадії пожежі вогонь та густий 
їдкий дим, який часто супрово-
джує пожежу, швидко набирають 
силу і за лічені хвилини знищу-
ють накопичене роками майно, а 
люди в цих екстремальних умо-
вах розгублюються та отримують 
отруєння чадним газом і сильні 
опіки.

Про це потрібно пам’ятати за-
вжди: недбало кинуті непогаше-
ний сірник або недопалок мо-
жуть призвести до пожежі; не 
можна перевантажувати елек-
тромережу одночасним вклю-
ченням великої кількості елек-
троприладів в одну електроро-
зетку; в жодному разі не засто-
совувати замість запобіжників 
заводського виготовлення само-
робні, що називаються в народі 
“жучки”; електронагрівальні при-
лади — праски, чайники, само-
вари, плитки тощо — слід вста-
новлювати на підставках, що не 
згорають, а йдучи з будинку, не 
забувати їх вимикати; недотри-
мання правил пожежної безпеки 
при користуванні печами при-
зводить до пожеж з тяжкими на-

слідками; виконуючи фарбуваль-
ні роботи, потрібно ретельно 
провітрювати приміщення, не 
запалювати сірників і не курити.

У разі виявлення пожежі 
(ознак горіння) кожен громадя-
нин повинен негайно сповістити 
підрозділ МНС за телефоном 
“101”. При цьому необхідно на-
звати адресу об’єкта, вказати 
кількість поверхів будівлі, місце 
виникнення пожежі, ситуацію на 
пожежі, наявність людей, а також 
повідомити своє прізвище і но-
мер телефону, з якого був зро-
блений дзвінок; про пожежу не-
обхідно негайно повідомити су-
сідів (у нічний час обов’язково 
розбудити їх); вжити заходів з 
евакуації людей, порятунку хво-
рих, людей похилого віку і дітей, 
що знаходяться в приміщенні, 
що горить; приступити до гасін-
ня пожежі наявними засобами 
пожежогасіння (вогнегасники, 
цупка зволожена тканина, вода з 
внутрішніх пожежних кранів на 
сходах); знеструмити електро-
мережу у квартирі, щоб уникнути 
ураження електричним струмом; 
забезпечити зустріч пожежних 
автомобілів, що прибувають.

Пожежна безпека у побуті 
Служба 101 ●

Статистика ●
Зерна багато, але 

купують його дешево
Уже другий рік поспіль на Тер-

нопільщині збирають рекордні вро-
жаї збіжжя, тож і запаси його в 
області значні. Станом на 1 січня 
2013 р. на підприємствах, що здій-
снюють зберігання і переробку 
зернових культур, та в сільськогос-
подарських підприємствах області 
було в наявності 855,3 тис. т зерна, 
що на 14,8% більше, ніж на цю да-

ту торік. У структурі наявних в об-
ласті запасів зернових на початок 
2013 р. переважали кукурудза 
(57,1% до загальних обсягів) та 
пшениця (31,2%). 

У 2012 р. переробні та зберіга-
ючі підприємства області закупову-
вали зерно в товаровиробників у 
середньому по 1944,2 грн. за тон-
ну. У 2012 р. порівняно з 2011 р. 
подешевшали всі види зернових 
культур, крім пивоварного ячменю. 
Закупівельна ціна пшениці знизи-

лась на 22,9%, гречки – на 22,7%, 
кукурудзи – на 10,8%, ячменю за-
галом – на 3,3%.

Житлове будівництво
Забудовниками області в 2012 

р. прийнято в експлуатацію 1252 
житлові будівлі загальною пло-
щею 408,5 тис. м2, що на 41,5% 
більше, ніж у 2011 р. У міських 
поселеннях прийнято в експлуа-
тацію 267,2 тис. м2 загальної 
площі житла (65,4% загального 

обсягу), у сільській місцевості – 
141,3 тис.м2 (34,6%). Обсяги 
збудованого житла в міських по-
селеннях порівняно з 2011 р. 
зросли на 19,3%, у сільській міс-
цевості – в 2,2 раза.

У 2012 р. прийнято в експлуа-
тацію 3385 квартир. Серед збу-
дованих квартир переважають 
двокімнатні (27,4% загальної 
кількості) та трикімнатні (22,4%). 
Середній розмір квартири стано-
вив 120,2 м2, при цьому в сіль-

ській місцевості – 191,0 м2, у 
міських поселеннях – 100,4 м2 

загальної площі. 
Серед регіонів України за об-

сягами та темпами збудованого 
житла Тернопільська область за-
ймає 7 місце. Частка області у 
загальнодержавному обсязі ста-
новить 3,8%.

Головне управління 
статистики у Тернопільській 

області.
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Вітаємо! ●Заповідна зона ●

Учні Романівської ЗОШ І сту-
пеня та Ангелівської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів відвідали істо-
ричну пам’ятку туристично-
го маршруту “Золоте кіль-
це” — Збаразький замок. 

Про місто та його замок писав 
мандрівник Ульріх Вердум, який у 
1670 році побував у цих краях: 
“Збараж — це місто з титулом 
князівства, яке належить князеві 
Дмитрові Вишневецькому. Новий 
Збараж лежить на рівнині біля ве-
ликого лісу, а Старий Збараж на 
горі — за півмилі від нового. Це 
гарний замок з білого каменю, 
високо побудований. Новий за-
мок на самому початку козацько-
го бунту був спустошений, від 
нього не залишилося нічого, крім 
великих руїн, які вже здалеку 
б’ють в очі своєю білизною”.

Цікаву та доступну екскурсію 
юним відвідувачам провів учитель 
історії Ангелівської ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів Андрій Петрович Василів. 
Діти із захопленням слухали про 
ватажків козацького руху, дізна-
лися цікаві факти з їхньої біогра-
фії. Зацікавили школярів і музей 
середньовічної зброї, колоритна 
виставка вишиванок, підземелля 
тортур.

Сотні туристів мають змогу 

оглянути історичні пам’ятки ста-
ровини нашого краю, помилува-
тись мальовничими краєвидами 
Галичини, Поділля та Волині і за-
лишити в пам’яті незабутні спо-
гади про наших краян.

Щоб полюбити свою землю, 
треба її пізнати. Вивчаймо мову, 

родовід, традиції, мораль, життя 
тих, хто не цурався своєї землі за 
будь-яких обставин. Славні діла 
предків повинні жити у пам’яті їх-
ніх нащадків, щоб не забували, 
якого вони роду-племені, щоб 
частіше запитували себе: “Хто 
ми? Чиї сини? Яких батьків?”.

“Золоте кільце” — 
Збаразький замок

Педагоги (зліва направо) Оксана Володимирівна Пласконіс, Наталія Володимирівна Лень,  
Галина Михайлівна Барилко, Марія Володимирівна Голубович, Алла Іванівна Собків  

з учнями початкових класів у Збаразькому замку.

Педагог Романівської ЗОШ І ступеня Марія Володимирівна  
Голубович з учнями 3 класу (зліва направо) Яною Балик, Марією 

Нухбалаєвою, Романом Майбою у музеї Збаразького замку.

Вертеп с. Смолянка радував  
односельчан колядою і віншуваннями.

Традиції ●

Щиро вітаємо з 
днем народження 
методиста з охоро-
ни дитинства і ко-
рекційної освіти 
відділу освіти Тер-
нопільської райдер-
ж а д м і н і с т р а ц і ї  
Лілю Максимівну 
МАРФУТ, бухгалтера Вікторію 
Олексіївну ЯЦУРУ.

Бажаєм успіхів великих у роботі

Й побільше творчих Вам натхнень,

Нехай минають завжди всі турботи

І хай приносить радість кожен день.

З повагою — колектив відділу 
освіти Тернопільської 

райдержадміністрації.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження члена виконавчого коміте-
ту Великоберезовицької селищної 
ради Олега Несторовича  
ПОДОДВОРНОГО.

Хай доля буде – як волошка в житі,

Душа хай буде вічно молода, 

Від сонця – золота, а від небес – 

блакиті,

Хай обминають горе і біда.

Хай Матір Божа Вас охороняє,

Ісус Христос здоров’я посилає.

З повагою — колектив 
Великоберезовицької 
селищної ради, члени 

виконкому та депутатський 
корпус.

Щиро і сердечно вітаємо з 
днем народження жителя с. Бай-
ківці Володимира Миколайови-
ча ЛІЩИНСЬКОГО.

Хай доля не знає печалі і втоми,

Хай щастя панує у Вашому домі,

Хай шанують Вас добрі люди,

Хай здоров’я міцним до 100 років буде.

Хай життя цвіте пишною айстрою,

Все добре до Вас звідусіль приліта.

Сердечно бажаємо гарного настрою,

Щастя, здоров’я на довгі літа. 

З повагою – колектив 
Байковецької сільської ради.

Щиро і сердеч-
но вітаємо голову 
с ільськогоспо-
дарського коопе-
ративу “Кип’ячка” 
Л е с ю - Н а д і ю 
ЧОРНОПИСЬКУ з  
55-річчям. Бажає-
мо цій гарній, ро-
зумній та енергій-

ній жінці міцного здоров’я, щастя, 
радості, здійснення усього заду-
маного. 

Нeхай цвiтуть пiд небом синьооким 

Ще довго-довго днi й лiта, 

А тиха радість, чиста i висока, 

Щоденно хай до хати заверта. 

Бажаємо здоров’я, сонця у зенiтi, 

Любовi, доброти i щастя повен дiм, 

Нехай у серцi розкошує лiто 

І соняхом квiтує золотим. 

З повагою — колектив 
Великоберезовицької 

селищної ради, жителі  
с. Кип’ячка, друзі.

Сердечно вітаємо з днем  
народження депутата Гаї-
Шевченківської сільської ради  
Петра Павловича ТИМОШЕНКА.

Достатку в домі Вам рікою,

В родині – злагоди й тепла,

В душі і серденьку – спокою,

Здоров’я, щастя і добра!

З повагою — колектив  
Гаї-Шевченківської  

сільської ради, члени 
виконкому  

та депутатський корпус.

Колектив Баворівської ЗОШ І-ІІІ 
ст. щиро вітає з днем народження 
працівника школи Ігоря Іванови-
ча ПОСМІТЮХА.

Нехай щастя буде у Вашому домі

І радість хай з Вами буде завжди.

Здоров’я міцного, щасливої долі

Нехай Господь Бог дасть на довгі роки.

Колектив Почапинської ЗОШ І-ІІІ 
ст. щиро вітає з днем народження 
вчителя хімії та основ здоров’я 
Ірину Романівну МІЛЯН.

Нехай Ваш цвіт повік не обліта,

Нехай струна співає, а не рветься,

І доля хай дарує щедрії літа,

Хай Божа благодать панує в серці.

Вітаємо з днем народження за-
відуючу ФАПом с. Домаморич 
Світлану Петрівну СВОРІНЬ, ме-
дичну сестру загальної практики 
сімейної медицини Настасівської 
АЗПСМ Надію Михайлівну  
КУРІЦУ, медичного реєстратора 
Ігровицької АЗПСМ Лесю Мико-
лаївну ДЕЙНЕКУ, лікаря-
стоматолога Шляхтинецької 
АЗПСМ Марію Зіновіївну  
ДРЕБОТ, завідуючу фельдшер-
ським пунктом с. Смолянка Надію 
Михайлівну КОМАНДІРСЬКУ, 
молодшу медичну сестру Оксану 
Орестівну ХАМУТУ.

Бажаємо Вам, щоб надії збувались,

Щоб друзі хороші в житті зустрічались,

Щоб стіл був багатий і затишно в хаті,

Хай дні Ваші будуть веселі, як свято. 

З повагою – колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

З днем наро-
дження поздо-
ровляємо голо-
ву Фонду кому-
нального майна 
у Тернопільсько-
му районі, депу-
тата Тернопіль-
ської районної 
ради Романа 
І в а н о в и ч а  
РУДАКЕВИЧА. З роси й води!

Хай літа не спадають листом,

Хай квітують і плодоносять,

Як сади навесні — щедрим цвітом

І врожаєм рясним — під осінь.

Хай приносять у дім достаток,

В душу — радість, для серця — спокій,

Даруй, Боже, на землі ще багато

Світлих днів і щасливих років.

З повагою – колектив 
виконавчого апарату 

Тернопільської районної ради.

Вітаємо з днем народження 
лікаря-отоларинголога ТРТМО  
Андрія Павловича БРУТКА, 
лікаря-стоматолога Івана Михай-
ловича ТРАЧА, лікаря загальної 
практики сімейної медицини Люд-
милу Миколаївну СЕРДЮК,  
фельдшера ШМД Ольгу Орестів-
ну ГУЛЬДУ, медичну сестру Ма-
рію Іванівну ОЛЕНИН, медичну 
сестру стаціонару Марію Пе-
трівну ГУЦАЛ, молодшу медичну 
сестру Мирославу Степанівну 
СИДЯГУ.

В святковий день прийміть вітання

Та найщиріші побажання

Здоров’я, щастя та добра,

Наснаги, успіхів, тепла.

І повсякденно, повсякчас

Хай буде все у Вас гаразд!

З повагою – колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Колектив Довжанківської ЗОШ 
І-ІІІ ст. щиро вітає з днем наро-
дження директора школи Галину 
Андріївну КОКОВСЬКУ.

Зичимо Вам життя прекрасного,

Життя щасливого і яскравого, 

Сонця, що світить безмежно над хатою,

Праці, що робить людину багатою.

Все, що вже пройдено, хай не забудеться,

А що намріяно, — все нехай збудеться.

Щиро вітаємо з днем наро-
дженням вчителя початкових кла-
сів Домаморицької ЗОШ І-ІІ ст. 
Наталію Богданівну ТКАЧ. 

Хай квітує доля у роках прекрасних,

А життя приносить радість і любов,

Миру і здоров’я, злагоди і щастя,

Многая літа Вам знов і знов.

З повагою – педагогічний 
колектив Домаморицької  

ЗОШ І-ІІ ст., учні  
та батьки.

Педагогічний колектив Баворів-
ської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з 
днем народження вчителя трудо-
вого навчання Бориса Олексійо-
вича ВОЛЯНЮКА.

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. 
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Цікаві зустрічі ●

Є люди, які дивують своїм ен-
тузіазмом і позитивом. Зда-
ється, вони ніколи не втомлю-
ються, постійно генерують не-
звичні ідеї і готові кожну хви-
лину свого життя присвячува-
ти самовдосконаленню. Про 
них кажуть — володіють  
харизмою. Директор Терно-
пільського вищого професій-
ного училища ресторанного 
сервісу і торгівлі Андрій  
Каплун, уродженець Дубівців 
Тернопільського району, — са-
ме з таких. Він — багатогран-
на особистість, цілеспрямова-
ний керівник, сміливий і вдум-
ливий менеджер. А ще Андрій 
Володимирович — єдиний в 
Україні доктор педагогічних 
наук серед керівників профте-
хосвітніх закладів, професор 
кафедри математичних мето-
дів в інженерії ТНПУ ім. І. Пу-
люя, голова обласної асоціа-
ції працівників профтехосвіти, 
голова ради директорів про-
фтехучилищ Тернопільської 
області, нагороджений на-
грудними знаками “Відмінник 
освіти УРСР“, “К.Д. Ушин-
ський”. Нині Андрій Каплун — 
на гостині у “Подільського 
слова”.

— Андрію Володимировичу, 
кожен з дитинства виношує свої 
мрії. Ваші здійснилися?

— Тадеуш Новацький у своїй 
книзі “Світ мрій” пише, що “полови-
ну життя ми витрачаємо на мрії, а 
другу половину — на втілення цих 
мрій”. Без перебільшення скажу, 
що я належу до тих людей, які без-
кінечно мріють і сміливо втілюють 
свої мрії у реальність. Головне, не 
боятися цього робити, тоді резуль-
тат обов’язково буде позитивний. 
Це одне з правил, якого дотримую-
ся у житті. Коли після закінчення 
Дубівецької восьмирічної школи у 
мене постало питання вибору на-
вчального закладу, я вирішив всту-
пати до Львівського технікуму про-
мислової автоматики. Студентом 
став без особливих зусиль, але не-
надовго. Провчившись у технікумі 
лише один тиждень, повну середню 
освіту продовжив здобувати у До-
броводівській середній школі. Від-
так вступив до Тернопільського по-
літехнічного інституту на механіко-
машинобудівний факультет. Але й 
там надовго не затримався. Після 
другого курсу продовжив вчитися у 
Львівській політехніці. Разом із ди-
пломом фахівця отримав скеруван-
ня на роботу в Соснівське профте-
хучилище на Рівненщині. Працював 
викладачем спецдисциплін, заступ-
ником директора з навчально-
виробничої роботи. Згодом мені 
запропонували очолити училище в 
Дубровиці, але я дуже хотів у Дуб-
но. Натомість отримав скерування 
на Тернопільщину — працювати ди-
ректором Ігровицької школи. У цьо-
му навчальному закладі часто міня-
лися директори, я ж затримався аж 
на чотири роки (посміхається). Са-
ме під час роботи в Ігровиці я отри-
мав звання “Відмінник освіти УРСР”. 
1985 року мене призначили завіду-
вачем відділу освіти Тернопільсько-
го райвиконкому. 

— Такий швидкий кар’єрний 
ріст у 80-ті роки, погодьтеся, для 
пересічної людини був майже 
неможливим…

— Так, тоді це вважалося не-
правдоподібним, але завдяки напо-
легливій праці мені вдалося цього 
досягти. Я не мав нікого за плечи-
ма. Батько закінчив три класи поль-
ської школи, мати — також звичай-

на сільська жінка. Не скажу, що 
працювати у 80-ті було легко. Зо-
всім непросто було доводити пра-
воту своїх задумів та дій. Зверхня 
райкомівська поведінка не давала 
простору ініціативі. Але й в тих умо-
вах при підтримці тодішнього голо-
ви райвиконкому Бориса Косенка 
вдалося зробити чимало: у школах 
відчутно покращувалася 
матеріально-технічна база, учитель-
ська творчість отримувала належне 
визнання. Творчий неспокій став 
основою шкільного життя педагогів, 
особливо тих, хто прагнув само-
ствердження у сірих буднях під 
жорстоким партійним пресом. Але 
й у відділі освіти я надовго не за-
тримався. Через чотири роки мене 
запросили в управління освіти об-
лвиконкому на посаду заступника 
начальника. Та й ця робота мені бу-
ла не зовсім до душі. 1992 року 
мене призначили директором ви-
щого професійного училища №1  
м. Тернополя, де  працюю і донині.

— 2010 року училище стало 
лауреатом громадської акції 
“Флагмани освіти і науки Украї-
ни”, а торік навчальний заклад 
визнали кращим професійним 
закладом області. В чому секрет 
успіху?

— Це результат щоденної праці 
усього колективу, який перетворив 
звичайнісіньке ПТУ в один із кращих 
закладів професійної школи. Нині в 
училищі навчається 780 учнів, які 
здобувають робітничий фах з таких 
спеціальностей, як кухар, офіціант, 
бармен, майстер ресторанного об-
слуговування, пекар, тістороб, кон-
дитер, електрогазозварник, мон-
тажник санітарно-технічних систем і 
устаткування, слюсар з ремонту ав-
томобілів, водій категорії “В” і “С”, 
маляр, муляр, лицювальник-
плиточник, штукатур. Виробничу 
практику учні проходять у провідних 
закладах ресторанного господар-
ства, кращих оздоровчих комплек-
сах південного узбережжя, Микола-
ївської та Херсонської областей. На 
базі училища спільно  із Тернопіль-
ським державним технічним універ-
ситетом імені Івана Пулюя утворено 
навчально-науково-виробничий 
комплекс. Понад одинадцять років 
співпрацюємо з управлінням МВС у 
Тернопільській області. Завдяки 
цьому наші учні в позаурочний час 
займаються в експериментальній  
групі поглибленої підготовки юнаків 
і дівчат.

— Кажуть, що Андрій Каплун 
— авторитарний керівник.

— Трохи є цієї риси. Однак я не 
отримую задоволення від влади, а 
прагну досягати поставлених цілей. 
Працьовиті люди, ентузіасти — за-
вжди в мене у пошані. Я не завжди 
комфортний для керівництва і ніко-
ли не прагну комусь догоджати. Усі 
знають, що Каплуна, в більшості ви-
падків, потрібно сприймати таким, 
яким він є. 

— Керувати людьми, знаходи-
ти з ними спільну мову — неаби-
який талант потрібно мати.

— Робота з людьми — дійсно не 
проста, але коли все добре вдаєть-
ся, є успіх — то найбільша насоло-
да. Для людей загалом, вважав 
Езоп, робота повинна бути насоло-
дою. 

— Що найбільше цінуєте в лю-
дях?

— Як керівник — професіоналізм, 
відданість справі. Як людина — 
здатність дружити, любити, бути 
чесним і відвертим.

— Це, напевно, і є основою ви-
ховання учнів?

— Безумовно. Чесність і відвер-
тість — це першооснова. І дисциплі-
на в тому числі. Про це я наголо-
шую на першовересневій лінійці і 
учням, і їхнім батькам. Згодом вони 
усі за це нам вдячні. Ось нещодавно 
проводили анкетування першокурс-
ників. Майже усі в один голос відпо-
віли, що найбільше їм подобається 
в училищі дисципліна. Це спочатку  
вони не можуть погодитися з тим, 
що у стінах навчального закладу не 
дозволено користуватися мобіль-
ним телефоном, що треба підніма-

тися о сьомій годині на ранкову за-
рядку. Але вже через місяць учні і 
їхні батьки дякують нам за таку дис-
ципліну. Навчання і виховання пови-
нні йти поруч. І ми створюємо усі 
умови для цього: і в училищі, і в гур-
тожитку, і в позаурочний час. Ось 
приміром, кожної зими з учнями та 
викладачами двічі на тиждень ката-
ємося на ковзанах, їздимо у Буко-
вель. Влітку наші вихованці прохо-
дять виробничу практику у Коблево 
і Лазурному. Це і практичний досвід 
неабиякий, і відпочинок водночас. В 
училищі під час перерви дітям не 
потрібно бігти у магазин чи кафе. 
Свіжі булочки, які печуть наші дівча-
та, можна придбати в училищі. А 
випити  гарячої кави, чаю чи смач-
ного капучіно радо запрошують 
учні-продавці із кафе-магазину 
“Торжок”, що на другому поверсі 
училища.

— Андрію Володимировичу, 
на Тернопіллі, та й за його  
межами, ви відомі як людина во-
льова, комунікабельна, добро-
зичлива, користуєтеся авторите-
том. Знаємо вас як футболіста, 
ковзаняра, тенісиста і плавця. 
Звідки стільки життєвої енергії?

— У мене правило: “За здоров’я 
треба боротися здоровим”. Ось, 
для прикладу, сьогодні, поки розпо-
чалася загальноучилищна лінійка,  
о сьомій годині я вже грав у хокей 
на катку в торговому центрі “Подо-
ляни”. Наша Дубівецька хокейна 
команда, яка виступає за Терно-
пільський район, до речі, постійно 
займає призові місця. Вдома, в 

Ігровиці, ми з дружиною тримаємо 
чималу господарку. А ще я отримую 
задоволення під час роботи на пасі-
ці та на косовиці. Праця коло землі 
— це мій відпочинок. Для декого це 
трохи дивно і навіть смішно, що ди-
ректор училища, керівник їде не 
тракторі. А я роблю це. Коли на по-
чатку грудня замело дороги і до 
села не їздили автобуси, то я до 
Тернополя їхав трактором. У мене 
нема “крутого” автомобіля. На осві-
тянські наради я єдиний приїжджаю 
на старенькому “Запорожці”.  
Інспектори ДАІ вже знають: якщо на 
дорозі “ЗАЗ-968М”, то за кермом 
— Каплун (посміхається). Не важли-
во, на якому транспорті їздиш. Не 
треба боятися ламати стереотипи. 
Потрібно жити так, як тобі до душі, 
але не забувати при цьому, що по-
руч — люди, і не шкодити їм. 

— Ви легко приймаєте рішен-
ня?

— Іноді й довго не задумуюся. 
Стараюся приймати рішення й реа-
лізувати їх так, аби передусім було 
добре для учнів і педагогів. Яскра-
вий приклад цьому моя телеграма в 
Організацію Об’єднаних Націй. На-
писати її мене спонукало те, що 
впродовж трьох років для училища 
не виділяли коштів на нову котель-
ню. Я не міг змиритися з тим, щоб 
дівчата третю зиму жили в училищ-
ному гуртожитку, який не опалю-
вався. Куди вже не звертався: і 
листи писав, і пороги оббивав — 
безрезультатно. А одного дня мені 
спало на думку надіслати телеграму 
в ООН. Після тієї “історичної” теле-

грами, яка “поставила на вуха” все 
міністерство освіти, нашу обласну 
владу, дуже швидко з’явилися гро-
ші, і, відповідно, суперсучасна ко-
тельня.

— Життя людини вважається 
повноцінним тоді, коли має два 
міцні крила — роботу і родину. 
Маєте, Андрію Володимировичу, 
велику педагогічну і учнівську 
родину, де ви — керівник, і ту, де 
ви — чоловік, батько двох дітей  
і дідусь трьох онуків.

— Онуки — то моя радість і поті-
ха. Андріяна, десятирічна донька 
мого сина Володимира, — вся в ме-
не (посміхається). Вона зі мною і на 
плавання ходить, і на ковзани, і на 
лижі. Донька Оксана — кандидат 
економічних наук, доцент Терно-
пільського національного економіч-
ного університету, син Володимир 
— хірург. 

— Власний приклад батьків 
завжди був визначальним  
у вихованні дітей…

— Мої батьки були простими се-
лянами, для яких праця — понад усе. 
Цього ми з дружиною Галиною Пе-
трівною, яка працює вчителем по-
чаткових класів Ігровицької школи, 
навчали своїх дітей. Тепер цю любов 
до праці прищеплюємо онукам. Най-
перше, своїм прикладом. Ми, до-
рослі, повинні бути авторитетом для 
своїх дітей, онуків, для молоді. 

— Дякую, Андрію Володими-
ровичу, за цікаве інтерв’ю.  

Розмовляла  
Марія БЕЗКОРОВАЙНА.

Андрій Каплун:  
“Потрібно жити так, як тобі  

до душі, але не забувати при цьому, 
що поруч — люди”

Директор Тернопільського вищого професійного училища ресторанного сервісу і торгівлі  
Андрій Каплун з учнями — майбутніми офіціантами.

Директор Андрій Каплун, майстер училища Раїса Марчук (третя зліва), викладач Ніна Дума 
(четверта справа), майстри виробничого навчання Галина Попович, Люба Вовчак  

(крайня справа) та учні училища біля короваю-рекордсмена під час відзначення Дня працівників 
сільського господарства на Театральному майдані в Тернополі.

Директор Тернопільського 
вищого професійного 

 училища ресторанного  
сервісу і торгівлі Андрій Каплун.
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Треба знати ●

Тетяна НЕПОЧАТОВА,  
директор 

Тернопільського 
районного центру 

соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді. 

Кохання — прекрасне 
почуття, що поєднує 
людей та нерідко спо-
нукає до надзвичайних 
вчинків. Кохання оспі-
вують у піснях, звели-
чують у віршах і рома-
нах. У багатьох країнах 
світу 14 лютого від-
значають День святого 
Валентина, або День 
закоханих. 

Червоні сердечка, ма-
ленькі крилаті купідончики з 
дитячими посмішками, тро-
янди та повітряні кульки у 
вигляді сердечок, листівки 
з написом “Я тебе люблю” 
— те, без чого неможливо 
уявити собі це свято. Що-
року в День святого Вален-
тина закохані обмінюються пода-
рунками та листівками-
сердечками, які прийнято назива-
ти “валентинками”. 

Дотримується традицій і мо-
лодь Тернопільського району. Учні 
Дичківської ЗОШ І-ІІ ст. цього чу-
дового дня показали виставу, у 
якій виконали ролі середньовічних 
героїв, розповідали легенди про 
походження цього свята та оха-
рактеризували традиції святкуван-
ня Дня закоханих в різних країнах 
світу, взяли участь у конкурсах та 

розвагах. Учні власними руками 
сконструювали скриньку, яку на-
звали “Від серця до серця” — і об-
мінювалися у такий спосіб “вален-
тинками”. Завдяки спільним зу-
силлям педагога-організатора Га-
лини Онуфріївни Дільної, директо-
ра школи Андрія Богдановича Ро-
манюка, вчителів та учнів це чудо-
ве свято залишиться у пам’яті 
кожного з учасників. Воно стало 
цікавим, корисним та веселим.

До участі було запрошено фа-
хівця із соціальної роботи Терно-
пільського районного центру со-

ціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді Ольгу Петрівну Мишков-
ську, яка на базі школи провела 
молодіжну акцію до Дня святого 
Валентина “Соціальні служби — 
молодим”. Під час акції фахівець 
висвітлила теми “Стать і статеві 
відносини”, “Що я розумію під по-
няттям любов”, провела тренінг 
для старшокласників, розповсю-
дила друковану продукцію з пора-
дами для молоді. Молодь активно 
брала участь у проведенні цього 
виховного заходу, дослухалась до 
порад фахівця. 

Під час відзначення Дня святого Валентина учні  
Дичківської ЗОШ І-ІІ ст. (зліва направо): Вікторія Олексій, 

Віталій Студенний, Анастасія Качунь, Яна Карнаух.

Під знаком Купідона

Учениці Дичківської ЗОШ І-ІІ ст. (зліва направо)  
Жанна Башняк, Ірина Новосад, Марія Попко.

Любов СТОЙКЕВИЧ,  
в.о. завідувача Тернопільського 

відділення Теребовлянського 
міжрайонного відділу  

ДУ “Тернопільський обласний 
лабораторний центр 

Держсанепідслужби України”.

На запитання “що найцінніше 
для людини — багатство чи 
слава” один із древніх мудре-
ців відповів: “Багатство і гро-
ші, слава і почесті — все це не 
має ціни для хворої людини. 
Здоровий бідняк щасливіший 
за хворого короля”. На жаль, 
багато людей лише тоді по-
чинають цінувати своє 
здоров’я, коли вже є серйозні 
проблеми. З досвідом пере-
конуюсь у тому, що люди ста-
ли байдужими до стану влас-
ного здоров’я, більше дума-
ють про матеріальне, зверта-
ються за медичною допомо-
гою тоді, коли вже серйозно 
хворі.

Відповідно до вимог наказу Мі-
ністерства охорони здоров’я №246 
від 21.05.2007 р., в якому чітко про-
писані вимоги про проходження по-
передніх при прийнятті на роботу 
та періодичних медичних оглядів в 
процесі роботи, проте працівники 
ігнорують медичні огляди, робото-
давці, які повинні виконувати наказ, 
направляти працівників на медич-
ний огляд, не допускати до роботи 
за відсутності медичного огляду, не 
виконують цих вимог.

Кожна людина, яка працює на 
виробництві, потрапляє під певні 
ризики впливу несприятливих ви-
робничих факторів, шкідливих ре-
човин, у якій би галузі виробництва 
вона не працювала. Це і запилення 
повітря робочої зони, шум, вібра-
ція, хімічні речовини, електромаг-
нітні поля та інші чинники. Є оче-
видним, що повністю усунути ризи-
ки під час трудової діяльності не-
можливо, тому законодавством пе-
редбачений ряд комплексних захо-

дів, що сприяють зниженню впливу 
шкідливих чинників на стан здоров’я 
працівника. До таких заходів відно-
сять створення безпечних умов 
праці на виробництві, дотримання, 
в першу чергу, техніки безпеки, 
охорони праці, виробничої саніта-
рії, створення нових технологій, до-
тримання параметрів мікроклімату, 
освітлення, шуму, вібрації, пилу, за-
газованості, належне санітарно-
побутове забезпечення (кімнати 
прийому їжі, гардеробні, душові, 
умивальні, санвузли), при наявності 
перевищень шкідливих факторів 
забезпечення працівників засоба-
ми захисту органів дихання — рес-
піраторами, органів слуху — навуш-
никами.

Попередні та періодичні медичні 
огляди також відносять до заходів, 
які визначають придатність робіт-
ників до певної роботи, забезпечу-
ють динамічне спостереження за 
станом здоров’я працівника в умо-
вах впливу шкідливих факторів, 
своєчасне встановлення початко-
вих ознак професійних захворю-
вань, попередження професійних 
захворювань, різних соматичних 
захворювань, інфекційних, в т.ч. ту-
беркульозу.

У Тернопільському районі завер-
шилась компанія з проведення про-
фоглядів працівників агропромис-
лового комплексу. Профогляд про-
ходили працівники 18 господарств, 
в 6 господарствах не дообстежено 
по 2-4 особи. З настанням весняно-
польових робіт ці працівники будуть 
допущені керівниками до роботи, 
що є порушенням ст. 26 “Обов’язкові 
медичні огляди” Закону України 
“Про забезпечення санепідблаго-
получчя населення” №4004-Х11 від 
24.02.94 р. Відтак звертаюсь до ке-
рівників господарств з проханням 
забезпечити 100% проходження 
медичних оглядів працівників, не 
приймати на роботу осіб без попе-
реднього медичного огляду, забез-
печувати проведення періодичного 
медичного огляду, відповідно до 
вимог наказу. 

Здоров’я — джерело 
щастя, радості і 

повноцінного життя

Ефективно конкуруючий ри-
нок є регулятором суспільно-
го виробництва. У ст. 42 Кон-
ституції України закріплено: 
“Кожен має право на підпри-
ємницьку діяльність, яка не 
заборонена законом… Дер-
жава забезпечує захист кон-
куренції у підприємницькій 
діяльності. Не допускаються 
зловживання монопольним 
становищем на ринку, непра-
вомірне обмеження конку-
ренції та недобросовісна кон-
куренція”.

Закон України “Про захист від 
недобросовісної конкуренції” спря-
мований на встановлення, розви-
ток і забезпечення торгових та ін-
ших чесних звичаїв ведення конку-
ренції при здійсненні господар-
ської діяльності в умовах ринкових 
відносин.  

Поширення суб’єктами госпо-
дарювання інформації (реклами), 
що вводить в оману, знаходиться у 
полі зору та підвищеної уваги Ан-
тимонопольного комітету України, 
зокрема, і його Тернопільського 
обласного територіального відді-
лення. 

Відповідно до статті 151 цього 
закону, поширенням інформації, 

що вводить в оману, є повідомлен-
ня суб’єктом господарювання, без-
посередньо або через іншу особу, 
одній, кільком особам або неви-
значеному колу осіб, у тому числі в 
рекламі, неповних, неточних, не-
правдивих відомостей, зокрема, 
внаслідок обраного способу їх ви-
кладення, замовчування окремих 
фактів чи нечіткості формулювань, 
що вплинули або можуть вплинути 
на наміри цих осіб щодо придбан-
ня (замовлення) чи реалізації (про-
дажу, поставки, виконання, надан-
ня) товарів, робіт, послуг цього 
суб’єкта господарювання.

Інформацією, що вводить в ома-
ну, є, зокрема, відомості, які міс-
тять неповні, неточні або неправ-
диві дані про походження товару, 
виробника, продавця, спосіб виго-
товлення, джерела та спосіб при-
дбання, реалізації, кількість, спо-
живчі властивості, якість, комплек-
тність, придатність до застосуван-
ня, стандарти, характеристики, 
особливості реалізації товарів, ро-

біт, послуг, ціну і знижки на них, а 
також про істотні умови договору 
тощо.

Відповідно, поширення 
суб’єктами господарювання інфор-
мації (реклами), що вводить в ома-
ну, — це недобросовісна конкурен-
ція у вигляді досягнення неправо-
мірних переваг в конкуренції.

Законодавством передбачено, 
що за вчинення суб’єктами госпо-
дарювання дій, визначених цим 
Законом як недобросовісна конку-
ренція, тягне за собою накладення 
штрафу у розмірі до п’яти відсотків 
доходу (виручки) від реалізації про-
дукції (товарів, робіт, послуг) 
суб’єкта господарювання за остан-
ній звітний рік, що передував року, 
в якому накладається штраф. Тер-
нопільським обласним територі-
альним відділенням Антимонополь-
ного комітету України протягом 
2012 року припинено 15 порушень 
у вигляді недобросовісної конку-
ренції, що у 2,5 раза більше, ніж у 
2011 році. За вказані порушення 

накладено штрафи на загальну су-
му 252,2 тис. грн.

З метою запобігання поширен-
ню суб’єктами господарювання ін-
формації (реклами), що вводить в 
оману, а також зниження ризиків 
штрафних санкцій при розробці 
рекламної продукції (змісту рекла-
ми) Тернопільське обласне тери-
торіальне відділення Антимоно-
польного комітету України наполе-
гливо рекомендує суб’єктам гос-
подарювання критично та відпові-
дально ставитись до використання 
в рекламі явних перебільшень та 
невідповідностей, не підтвердже-
них документально характеристик 
товару чи послуги, умов їх реаліза-
ції, для прикладу: “найкращий”, 
“натуральний”, “унікальний”, “єди-
ний”, “найдешевший”, “вперше”, 
“відсутність побічних дій” тощо.

Окремими прикладами поши-
рення суб’єктами господарювання  
інформації (реклами), що вводить 
в оману, можуть бути, зокрема:

1)  неправдива інформація що-

до споживчих якостей продуктів: не 
зазначено важливу для споживача 
інформацію щодо виду товару (реа-
лізовується “Продукт сметанний” 
під виглядом натурального молоч-
ного продукту — “Сметана”; на па-
куванні рослинно-вершкових сумі-
шей неправомірно використовуєть-
ся назва “Масло”, внаслідок чого 
споживачі можуть сприйняти мар-
гарин за масло; “Продукт плавле-
ний сирний” реалізовується під на-
звою “Сир плавлений”, “Продукт 
кефірний” — з назвою “Кефір”, 
“Продукт згущений з цукром” — під 
назвою “Молоко згущене”  тощо);

2) неправдива інформація щодо 
країни-виробника; 

3) невідповідність ваги продукта 
інформації на пакувальних пакетах 
тощо.

 Також не рекомендовано вико-
ристовувати однозначні тверджен-
ня стосовно гарантованої ефектив-
ності або обіцянок гарантованого 
результату, зокрема, в рекламі ме-
дичних препаратів, біодобавок.

Перелік зазначених ознак не є 
вичерпним, тому необхідно зверта-
ти увагу на всі обставини, що не 
мають розумного пояснення.
За матеріалами Тернопільського 

обласного територіального 
відділення Антимонопольного 

комітету України.

Як захиститися від 
недобросовісної конкуренції

Допоможе “телефон довіри”
Начальник Державної фінансової інспекції в Тернопільській області 

Федір Бортняк просить громадян області максимально жорстко реагу-
вати на можливі прояви корупції або службового недбальства в діях її 
працівників. Якщо ви відчуваєте упередженість з боку фінансового ін-
спектора, формалізм чи відхилення від нормативно-правових актів в 
його роботі, негайно дзвоніть на “телефон довіри” за номером (0-352) 
52-54-05. У той же час Федір Бортняк з метою дотримання фінансової 
дисципліни, раціонального і цільового використання державних коштів 
та недопущення їх розкрадання закликає усіх до співпраці з Держфінін-
спекцією в Тернопільській області. Якщо Вам відомі факти неправомір-
них вчинків у роботі чиновників з державним майном та грошима, а тим 
більше факти їх незаконного привласнення, не вагайтесь — дзвоніть на 
“телефон довіри” за номером (0-352) 52-54-05.

Зі скаргами, запитаннями та пропозиціями також можна дзвонити на 
“телефон довіри” Державної фінансової інспекції України за номером 
(044) 425-38-18.
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субота, 2 березня

ут-1
06.00 “Доброго ранку, 
        Україно!”
06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.20 Рецепти здоров’я.
07.35 Ера бiзнесу.
07.45 Кiножурнал 
        “Хочу все знати”.
08.15 Х/ф “Чаклунка”.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.15, 12.55, 15.10 Офiцiйна 
          хронiка.
09.25 Д/ф “Корюкiвська
          трагедiя”.
10.15 Т/с “Маруся. 
        Повернення”.
11.00 Концертна програма.
13.00, 17.55, 21.10 Дiловий 
         свiт.
13.10 “Надвечiр’я”.
13.40 “Адреналiн”.
15.00 Новини.
15.15 Дiловий свiт. 
         Агросектор.
15.20 Криве дзеркало.
16.25 Бiатлон. Кубок 
        свiту. Спринт (жiнки).
18.15 М. Поплавський. 
        “Шоу продовжується”.
18.55 Футбол. “Шахтар” 
    (Донецьк) “Волинь” (Луцьк).
21.15 Концерт iнструментальної
   музики Радiобенд О. Фокiна.
22.55 Трiйка, Кено,
       Секунда удачi.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Х/ф “Чоловiча робота-2”.

Канал “1+1”
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
        19.30, 5.05 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.30, 8.05,
        9.10 “Снiданок з 1+1”.
07.25 М/ф “Бернард”.
10.00 “Шiсть кадрiв”.
10.25, 17.10 Т/с “Величне
      столiття. Роксолана-2”.
12.25 Т/с “Завтра буде завтра”.
14.55 “Сiмейнi мелодрами”.
15.55 “Простошоу з Юрiєм 
          Горбуновим”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
20.15 “Вечiрнiй квартал”.
22.00 Детектив “Липучка”. (2).
23.50 Комедiя “Дика 
          штучка”. (2).

Iнтер
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
         12.00, 18.00 Новини.

07.10, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок 
        з “Iнтером”.
09.10 Т/с “Двадцять рокiв
       без любовi”.
11.05, 12.15 Д/с “Слiдство
       вели...” з Л. Каневським”.
14.05 “Судовi справи”.
15.00 “Сiмейний суд”.
16.00 Т/с “По гарячих
        слiдах-2”.
18.10 Т/с “Шлюб за заповiтом-2:
      повернення Сандри”. (2).
0.00 “Подробицi”.
20.30 “Шустер Live”.
00.00 Х/ф “Аналiзуючи 
        те...” (2).

ICTV
05.55 Свiтанок.
06.55, 7.40 Дiловi факти.
07.05 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Стоп-10.
08.45, 12.45 Факти.
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
         новини.
10.10, 16.55 Т/с “Вулицi
         розбитих лiхтарiв”.
12.10 Анекдоти по-українськи.
13.00 Т/с “Кодекс честi”.
13.50 Т/с “Прокурорська
        перевiрка”.
15.00 Т/с “Балада про 
          Бомбера”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.05 Х/ф “Непереможний”.
23.50 Х/ф “Залiзна ледi”.

стб
05.25 Х/ф “КостяНiка. 
         Час лiта”.
07.05, 18.00 Х/ф “Сiмейний
          дiм”.
17.50, 22.00 “Вiкна-новини”.
20.05, 22.25 “Моя правда.
         “На-На”.
00.15 Х/ф “Молода дружина”.

новий канал
05.55, 6.40 Очевидець. 
       Найбiльш шокуюче.
06.35, 7.10, 7.40, 8.45 Пiдйом.
07.30, 8.30, 19.00 Репортер.
09.00, 19.50 Т/с “Щоденник
        лiкаря Зайцевої”.
10.00, 15.50 Т/с “Кадетство”.
11.00, 17.55, 20.45 Т/с
         “Воронiни”.

13.20, 14.35 Kids’ Time.
13.25 М/с “Кiт-Пес”.
14.50 Т/с “Друзi”.
16.50, 21.50 Т/с “Свiтлофор”.
19.25 Спортрепортер.
23.00 Т/с “Щасливi разом”.

трК «україна»
06.00 Т/с “Фурцева. Легенда
         про Катерину”.
07.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.20 “Ранок з “Україною”.
09.20, 13.10, 17.15 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Кордон слiдчого 
        Савельєва”.
12.00 “Хай говорять”.
14.40 Т/с “Подружжя”.
15.40 Щиросердне зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Нерiвний шлюб”.
19.20 Церемонiя вручення 
   Народної премiї “Телезiрка”.
22.10 Т/с “Мент у законi”. (2).
01.50 Т/с “Безмовний 
         свiдок-2”. (2).

К1
06.00 “Ранок на К1”.
07.30 М/ф.
09.30 “Три сестри”.
10.35 Х/ф “Телепнi”.
12.20 “Добрий вечiр, тварини”.
13.20, 17.10 “Дiм, на заздрiсть
          усiм”.
14.15 “Шопiнг-монстри”.
15.10, 18.00 “Звана вечеря”.
16.10 “Орел i решка”.
19.00 “КВК”.
21.20 “Розсмiши комiка”.
22.15 “Пороблено в Українi”.
23.30 “Вечiр. Паша. Зорi”.

нтн
05.50 Х/ф “Кримiнальний
       талант”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Т/с “Полювання
        на iзюбра”.
14.45 Т/с “Лiтєйний”.
16.45, 19.00 “Свiдок”.
17.00 Т/с “Навiгатор”.
19.30 Т/с “Наказано знищити”.
23.10 Х/ф “Небезпечна
          комбiнацiя”.

тет
06.30 Телепузики.
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 Байдикiвка.
07.55 Мультик з Лунтiком.
09.00 Т/с “Всi жiнки — вiдьми”.
11.00 Т/с “Та, що говорить
        з привидами”.
12.55 Богиня шопiнгу.
13.30 Т/с “Моя прекрасна
          няня”.
14.35 Дайош молодьож!
15.35 Вайфайтери.
16.15 Чортiвня щодня.
17.15 10 крокiв до кохання.
18.20 Одна за всiх.
19.25 Дайош Молодьож!
20.30 Вiталька.
21.30 Що якщо?
21.55 Велика рiзниця.
23.00 Бабуни & дiдуни-2.

перший канал 
(україна)

05.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
         18.00 Новини.
05.05, 9.15 Телеканал 
         “Доброго ранку!”

09.30 “Контрольна закупiвля”.
10.00 “Жити здорово!”
11.00 “Модний вирок”.
12.15 “Час обiдати!”
13.00 “Доброго здоров’ячка!”
         з Г. Малаховим.
14.00 Iншi новини.
14.20 “Зрозумiти. 
        Пробачити”.
15.15 “Хочу знати”.
15.50 “Ти не один”.
16.20 “Єралаш”.
17.05 “Чекай на мене”.
18.40 “Людина i закон”.
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Час”.
21.30 Т/с “Єсенiн”.
00.20 Х/ф “Боєць”.

нтВ-свiт
06.10 Т/с “Повернення 
        Мухтара-2”.
08.00, 11.00, 14.00, 
         17.00 “Сьогоднi”.
08.25 “Очна ставка”.
09.25 “Рятувальники”.
10.00 Т/с “Алiбi” на двох”.
11.35 “До суду”.
12.35 “Суд присяжних”.
13.35, 16.35 “Огляд. 
       Надзвичайна подiя”.
14.30 “Суд присяжних. 
         Остаточний вердикт”.
15.35 Т/с “Подружжя”.
17.35 “Прокурорська
        перевiрка”.
18.45 “Говоримо
          i показуємо”.
19.40 Т/с “Гра”.
23.20 Д/ф “Сталiн з нами”.

Enter-фiльм
08.00 Х/ф “На золотому 
         ганку сидiли”.
09.10 Х/ф “Русалонька”.
10.30 Х/ф “Ти у мене одна”.
12.10 Х/ф “Васьок Трубачов 
        його товаришi”.
13.35 Х/ф “Загiн 
           Трубачова б’ється”.
15.15, 20.10 Т/с “Полювання
       на Берiю”.
17.15 Х/ф “Батальйони
         просять вогню”.
18.30 Х/ф “Провал 
       операцiї “Велика
        ведмедиця”.
22.10 Х/ф “Бiжи не 
       оглядаючись”.
00.15 Х/ф “Сплячий”.

ут-1
06.10 Клуб гумору.
07.30 Фiльм-концерт 
          “В. Леонтьєва.
09.05 Школа юного 
          суперагента.
09.25 Як це?
09.50 Досвiд.
11.15 Х/ф “Мiраж”.
14.55 Бiатлон. Кубок свiту. 
        Переслiдування (жiнки).
15.50 В гостях у Д. Гордона.
16.45 Бiатлон. Кубок свiту.
     Переслiдування (чоловiки).
18.00 20-рiччя Асоцiацiї 
      автомобiлiстiв України.
19.05 Золотий гусак.
19.40 “Мелодiя двох сердець”.
        Бiлоножки.
20.50 Мегалот.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Кабмiн: подiя тижня.
21.40 Без цензури.
22.10 Українська пiсня.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.05 Ера здоров’я.
23.35 Кiно в деталях.

Канал “1+1”
06.00 “Ремонт +”.
06.15 Мелодрама “Мiя 
         та мiльйонер”.
08.00 “Свiтське життя”.
09.00 “Хто там?”
10.10, 10.35 М/с “Чiп i Дейл”.
11.00 “Свiт навиворiт-4:
           В’єтнам”.
12.00 М/ф “Бернард”.
12.35 Мелодрама “Остання 
            пiсня”.
14.45 Комедiя “Джордж
         iз джунглiв”.
16.40 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка-2”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Мелодрама 
        “Паралельнi свiти”. (2).
22.10 Бойовик “Серед
         бiлого дня”. (2).
00.00 Драма “Шкiра, в якiй
         я живу”. (3).

Iнтер
05.50 “Шустер Live”.

09.00 “Орел i решка”.
10.00 “Смачне побачення”.
11.00 “Вечiрнiй Київ”.
12.55 Т/с “Танки бруду
      не бояться”.
17.05 “Юрмала”.
20.00 “Подробицi”.
20.25 “Юрмала-2012”.
22.20 Церемонiя нагородження 
“Viva! Найкрасивiшi-2012”.
00.20 Х/ф “Кращий друг”. (2).

ICTV
05.50 Свiтанок.
06.45 Козирне життя.
07.15 Х/ф “Залiзна ледi”.
09.20 Зiрка YouTube.
09.40 Дача.
10.50 Квартирне питання.
11.45 Дивитися всiм!
12.45 За кермом.
13.10 Х/ф “Непереможний”.
16.50 Нетаємнi файли.
17.50 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Х/ф “Мiсто злодiїв”.
21.30 Х/ф “Законослухняний
          громадянин”.
23.30 Х/ф “Вiд заходу 
      до свiтанку-2: кривавi 
      грошi Техасу”. (2).
00.55 Х/ф “Вiд заходу 
      до свiтанку-3: дочка ката”. (2).

стб
05.15 М/ф: “Повернення блуд-
ного папуги”, “Вiннi-Пух”.
06.25 Х/ф “Бiле сонце пустелi”.
07.50 “Караоке на майданi”.
08.50 “Їмо вдома”.
09.50 “Хата на тата”.
11.45 “Моя правда. “На-На”.
15.15 “Слiдство ведуть 
         екстрасенси”.
19.00 Х/ф “Кров не вода”.
22.35 “Детектор брехнi-3”.
23.30 “Зоряне життя”.
00.30 Х/ф “Суєта суєт”.

новий канал
06.40 Т/с “Ластiвчине гнiздо”.
08.00 Новий погляд.

09.00 М/с “Роги i копита: 
         повернення”.
09.35 М/с “Пiнгвiни 
       з Мадагаскару”.
10.00 Файна Юкрайна.
10.55 Уральськi
          пельменi.
12.25 Люди ХЕ.
13.25 Нереальна iсторiя.
14.45 Т/с “Татусевi дочки”.
16.10 Х/ф “Карате-пацан”.
19.10 Х/ф “Найманi вбивцi”.
22.00 Х/ф “Блейд-2”. (2).
00.20 Х/ф “Я йду 
          не плач”. (2).

трК «україна»
06.00 Срiбний апельсин.
07.00, 19.00 Подiї.
07.10 Х/ф “Бетховен-4”.
09.00 Т/с “Iнтерни”.
10.00 Таємницi зiрок.
11.00 Кращий кухар на селi.
12.00 Т/с “Дорога моя людина”.
13.50 Х/ф “Мелодiя любовi”.
15.30 Т/с “Слiд”.
18.00 Т/с “Умови контракту”.
21.20 Т/с “Друге 
        повстання Спартака”.
23.20 Т/с “Дикий”. (2).

К1
06.00 “Ранок на К1”.
07.30, 10.00 М/ф.
09.00 М/с “Казки Ганса 
       Хрiстiана Андерсена”.
10.50 М/ф “Чорний котел”.
12.15 Х/ф “Бруно”.
14.20 “Подаруй собi життя”.
15.30 Х/ф “Вiдлига”.
17.15 “Лямур Тужур”.
18.10 “Розсмiши комiка”.
19.10 “КВК”.
21.40 Т/с “Надприродне”. (2).
00.00 Х/ф “Щасливий 
          кiнець”. (2).

нтн
06.00 “Легенди бандитського
          Києва”.
06.25 “Залiзний Оскар”.
06.55 Х/ф “Вони воювали 

         за Батькiвщину”.
09.40 Х/ф “Небезпечна
       комбiнацiя”.
11.30 “Речовий доказ”.
12.00, 23.00 “Головний свiдок”.
12.50 “Лохотрон”.
13.20 Т/с “Танкер “Танго”.
19.00 Т/с “Павутиння-6”.
22.45 “Випадковий свiдок”.
23.55 Х/ф “Шостий день”. (2).

тет
06.00 “Ералаш”.
07.15 М/с “Лунтiк”.
07.40 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.35 Байдикiвка.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.25 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.00 М/с “Лiло i Стiч”.
11.00 Т/с “Моя прекрасна
         няня”.
13.10 Т/с “Половинки”.
14.50 Х/ф “Як одружитись
          з мiльярдеркою”.
16.50 Х/ф “Нью-йоркське 
          таксi”.
18.50 Х/ф “Таксi-3”.
20.40 Вiталька.
22.25 Що якщо?
23.00 Х/ф “28 тижнiв 
         потому”. (3).

перший канал 
(україна)

06.00, 10.00, 12.00, 
         18.00 Новини.
06.10 Х/ф “Дворянське гнiздо”.
08.00 “Грай, гармонь
       улюблена!”
08.40 “Смiховинки. 
        Новi пригоди”.
08.55 “Розумницi 
         i розумники”.
09.40 “Слово пастиря”.
10.15 “Смак”.
10.55 “Кабачок “13 
        стiльцiв”.
        Народження легенди”.
12.15 “Кабачок “13 стiльцiв”.
         Зiбрання творiв”.

17.25, 18.15 Х/ф 
       “Старики-розбiйники”.
19.25 “Двi зiрки”.
21.00 “Час”.
21.20 “Сьогоднi увечерi”.
22.55 Х/ф “Свiй серед чужих, 
        чужий серед своїх”.
00.35 Найновiший 
    Шерлок Холмс. 
   “Елементарно”.

нтВ-свiт
06.00, 8.00, 11.00,
        17.00 “Сьогоднi”.
06.20 “Огляд”.
06.55 “Головна дорога”.
07.25 “Готуємо з 
        Олексiєм Зимiним”.
08.25 Росiйська начинка.
08.55 “Кулiнарний 
        двобiй”.
09.55 “Квартирне 
         питання”.
11.25 “Своя гра”.
12.10 “Нашi” з Левом
        Новоженовим”.
13.00 Т/с “Повернення
         Мухтара-2”.
14.55 “Слiдство вели...”
15.50 “Олександр 
      Журбiн. Мелодiї на згадку”.
16.30 “Професiя 
         репортер”.
17.30 Т/с “Одiссея сищика 
         Гурова”.
21.10 “Росiйськi сенсацiї”.
22.10 “Ти не повiриш!”
23.05 Д/ф “Сталiн з нами”. 

Enter-фiльм
09.00 Х/ф “Русалонька”.
10.05 Навколо смiху.
11.30 Х/ф “Жандарм 
         i жандарметки”.
13.15 Х/ф “Жандарм
         i прибульцi”.
14.50 Х/ф “Пригоди
         Електронiка”.
18.40 Х/ф “Три товстуни”.
20.25 Х/ф “Васьок Трубачов
         i його товаришi”.
21.50 Х/ф “Загiн 
          Трубачова б’ється”.
23.30 Х/ф “Юнга 
         Пiвнiчного флоту”.

номери телефонів бригад  
швидкої медичної допомоги 

тернопільського району:

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

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

тернопіль: 43-03-03, 8 (067) 354-73-69.
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Програми місцевих телекаНалів«TV-4»
Понеділок, 25 лютого
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Знати більше.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.15, 10.45 Ранковий фітнес.
09.30 Програма «Справжня ціна».
09.45 Програма «Про нас».
10.00 Т/с «Полюби ворога свого». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 Хіт-парад.
13.00 Програма «Більше спорту».
13.15 Енциклопедія.
13.40 Вікно в Америку.
14.00 Х/ф «Здравія бажаю». (1).
17.00 «Цей загадковий світ».
17.30 Програма «Гал-кліп».
18.00 Т/с «Полюби ворога свого». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Сільський календар».
20.30 ТНЕУ калейдоскоп подій.
20.40 Дім книги.
21.00 Наші вітання.
21.30 Програма «Коліжанка».
22.35 Х/ф «Примара в глибині». (1).
00.15 Час-Tайм.
ттб
16.00 «Вісті ТТБ». 
16.15 «Чудесний канал». 
16.40 «Юні експерти». 
16.45 «До речі, про речі». 
17.00 «Новини України». 
17.15 «Традиції самоврядування в Україні».
18.15 «Пісні нашого краю». 
18.30 «Західний експрес». 
18.45 «Пісня в дарунок». 
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ». 
19.30 «Актуально». 
19.45 «Храми Поділля». 
20.00 «Музей Марії Заньковецької». 
20.15 «Будьте здорові». 
20.45 «Вечірня казка». 
21.00 «Час реформ». 
21.30 «Урок… для батьків». 
22.30 «Актуально». 
22.45 «Гра долі». 
23.00 Д/ф «Тарас Шевченко». Заповіт».
23.40 «Не бійся говорити про любов».
24.00 Мовлення у цифровому форматі.
«TV-4»
Вівторок, 26 лютого
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Сільський календар».
08.00 Програма «Больова точка».
08.20 ТНЕУ калейдоскоп подій.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.15, 10.45 Ранковий фітнес.
09.30 «Цей загадковий світ».
10.00 Т/с «Полюби ворога свого». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 Хіт-парад.
13.00 «Музичні делікатеси».
13.30 «Справа мого життя».
14.00 Х/ф «Кодекс безчестя». (1).
17.00 «Цей загадковий світ».
17.30 Програма «Обрані часом».
18.00 Т/с «Полюби ворога свого». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Межа правди.
21.00 Наші вітання.
21.30 Програма «Фільми та зірки».
22.40 Х/ф «Філадельфійський
          експеримент». (2).
00.15 Час-Tайм.
ттб
07.00, 12.45, 16.00 «Вісті ТТБ». 
07.30 «Кіноісторії нашого часу». 
08.00 «Ранок з ТТБ». 
10.00 «Будьте здорові». 
10.30 «Час країни». 
11.00 «У країні Мультляндії». 
12.00 «Світлотіні». 
12.30 «Гра долі». 
13.05 «Пісні нашого краю». 

13.25 «Плекайте мову». 
13.30 «Новини України». 
13.45 «Соціальні грані». 
14.15 «Традиції самоврядування в Україні».
15.00 «Економічне коло». 
16.15 «Хатинка Василинки». 
16.40 «Музична хвиля ТТБ». 
17.00 «Новини України». 
17.15 «Фарби життя». 
17.30 «Земляки». 
18.00 «Cтудмістечко». 
18.15 «Пісні нашого краю». 
18.30 «ПрофStyle». 
18.45 «Пісня в дарунок». 
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ». 
19.30 «Актуально». 
19.45 «Зона ризику». 
20.45 «Вечірня казка». 
21.00 «Час реформ». 
21.30 «Діловий ритм». 
22.30 «Актуально». 
22.45 «Гра долі». 
23.00 Д/ф «Тарас Шевченко». «Заповіт».
23.40 «Не бійся говорити про любов».
24.00 Мовлення у цифровому форматі.
«TV-4»
Cереда, 27 лютого
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 «Цей загадковий світ».
10.00 Т/с «Полюби ворога свого». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 «Пісенна віхола».
13.00 «Гал-кліп».
13.30 Програма «Обрані часом».
14.00 Х/ф «Кодекс безчестя». (1).
16.40 «Чарівний ключик».
17.00 «Цей загадковий світ».
17.30 Програма «Коліжанка».
18.00 Т/с «Полюби ворога свого». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Програма «Обрані часом».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Музичні делікатеси».
22.35 Х/ф «Повернення». (1).
00.15 Час-Tайм.
ттб
07.00, 12.45, 16.00 «Вісті ТТБ». 
07.30 «Удосвіта». 
08.00 «Ранок з ТТБ». 
10.00 «Солов’їна родина». 
10.25 «Край, в якому я живу». 
10.30 «Час країни». 
11.00 «У країні Мультляндії». 
12.00 «Земляки». 
12.30 «Гра долі». 
13.05 «Пісні нашого краю». 
13.25 «Плекайте мову». 
13.30 «Студмістечко». 
13.45 «Новини України». 
14.00 «Зона ризику». 
15.00 «Удосвіта». 
15.30 «Час змін». 
16.15 «Чудесний канал». 
16.40 «Іноземна для дітей». 
17.00 «Новини України». 
17.15 «На скрижалях мого серця». 
17.45 «Після школи». 
18.00 «Думки вголос». 
18.15 «Пісні нашого краю». 
18.30 «Надія є». 
18.45 «Пісня в дарунок». 
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ». 
19.30 «Актуально». 
19.45 «У пошуках легенд». 
19.55 «Край, в якому я живу». 
20.00 «Економічний інтерес». 
20.15 «Шляхами Б. Лепкого». (с. Жуків).
20.45 «Вечірня казка». 
21.00 «Час реформ». 
21.30 «Енергоманія». 
22.30 «Актуально». 

22.45 «Гра долі». 
23.00 Д/ф «Тарас Шевченко». «Заповіт».
23.40 «Їду на Січ». 
24.00 Мовлення у цифровому форматі.
«TV-4»
Четвер, 28 лютого
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Програма «Обрані часом».
08.05 Програма «Фільми та зірки».
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.15, 10.45 Ранковий фітнес.
09.30 «Цей загадковий світ».
10.00 Т/с «Полюби ворога свого». (1).
11.05, 16.10 Дитяча година.
12.10 «Пісенна віхола».
13.00 Програма «Коліжанка».
13.30 Формула здоров’я.
14.30 Х/ф «В тій царині небес». (1).
17.00 «Цей загадковий світ».
17.30 «Музичні делікатеси».
18.00 Т/с «Полюби ворога свого». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Знати більше.
21.00 Наші вітання.
21.30 Програма «Фільми і зірки».
22.40 Х/ф «Тяжке життя двоєженця». (2).
00.15 Час-Tайм.
ттб
07.00, 12.45, 16.00 «Вісті ТТБ». 
07.30 «Розмова без нотацій». 
08.00 «Ранок з ТТБ». 
10.00 «Пісні нашого краю». 
10.15 «Думки вголос». 
10.30 «Час країни». 
11.00 «У країні Мультляндії». 
12.00 «Після школи». 
12.15 «Надія є». 
12.30 «Гра долі». 
13.05 «Шляхами Б. Лепкого». (с. Жуків).
13.35 «Плекайте мову». 
13.40 «Музична хвиля ТТБ». 
13.45 «Новини України». 
14.00 «Час реформ». 
14.30 «Уряд на зв’язку з громадянами». 
15.00 «Антарктида». 
15.30 «Фабрика ідей». 
16.15 «Чудесний канал». 
16.40 «Іноземна для дітей». 
17.00 «Новини України». 
17.15 «Історія одного експоната». 
17.25 Телезамальовка.
17.30 «Земляки». 
18.00 «Загублені у часі». 
18.15 «Пісні нашого краю». 
18.30 «Аспекти життя». 
18.45 «Пісня в дарунок». 
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ». 
19.30 «Актуально». 
19.45 «Що робити?» 
20.45 «Вечірня казка». 
21.00 «Час реформ». 
21.30 «Розмова без нотацій». 
22.30 «Актуально». 
22.45 «Гра долі». 
23.00 Д/ф «Тарас Шевченко». «Заповіт».
23.50 «Пісні нашого краю». 
24.00 Мовлення у цифровому форматі.
«TV-4»
П’ятниця, 1 березня
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Справа мого життя».
08.00 Програма «Больова точка».
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.15, 10.45 Ранковий фітнес.
09.30 «Цей загадковий світ».
10.00 Т/с «Полюби ворога свого». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 Хіт-парад.
13.00 Програма «Обрані часом».
13.30 «Музичні делікатеси».
14.00 Х/ф «В тій царині небес». (1).
17.00 «Цей загадковий світ».

17.30 «Гал-кліп».
18.00 Т/с «Полюби ворога свого». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 ТНЕУ калейдоскоп подій.
20.10 Програма «Сільський календар».
20.40 Програма «Слід».
21.00 Наші вітання.
21.30 Енциклопедія.
22.35 Х/ф «Дорога на Січ». (1).
00.15 Час-Tайм.
ттб
07.00, 12.45, 16.00 «Вісті ТТБ». 
07.30 «Легенди Запоріжжя». 
08.00 «Ранок з ТТБ». 
10.00 «Пісні нашого краю». 
10.15 «Аспекти життя». 
10.30 «Час країни». 
11.00 «У країні Мультляндії». 
12.00 «Земляки». 
12.25 «Музична хвиля ТТБ». 
12.30 «Загублені у часі». 
13.10 «Плекайте мову». 
13.15 «Час реформ». 
13.45 «Новини України». 
14.00 «Що робити?» 
15.00 «Міське кільце». 
15.30 «Повір у себе». 
16.15 «Чудесний канал». 
16.40 «Іноземна для дітей». 
16.50 «Юні експерти». 
17.00 «Новини України». 
17.15 «Західний експрес». 
17.30 «Корюківська трагедія 1943».
18.00 «Аптека-музей». 
18.15 «Пісні нашого краю». 
18.30 «Назбиране». 
18.45 «Пісня в дарунок». 
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ». 
19.30 «Актуально». 
19.45 «Західний експрес».
20.00 «Слід».
20.15 «Творимо сьогодення заради май-
бутнього». 
20.45 «Вечірня казка». 
21.00 «Час реформ». 
21.30 «Абетка здоров’я». 
22.30 «Актуально». 
22.45 «Гра долі». 
23.00 Д/ф «Тарас Шевченко. «Заповіт».
23.40 «На крилах любові». 
24.00 Мовлення у цифровому форматі.
«TV-4»
Субота, 2 березня
07.00 Провінційні вісті.
07.35 Х/ф «Дорога на Січ». (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 «Поет і княжна». (1).
14.00 Програма «Обрані часом».
14.30 Мульфільми.
15.00 Х/ф «Подорож Гуллівера». (1).
16.30 Дім книги.
17.00 Хіт-парад.
17.50 ТНЕУ калейдоскоп подій.
18.00 Наші вітання.
19.00 Програма «Baby-boom».
19.30 Програма «Фільми та зірки».
20.00 Межа правди.
21.00 Ювілейний концерт гурту «Долг».
23.00 Програма «Фільми та зірки».
23.30 Х/ф «Поет і княжна». (1).
ттб
07.00 «Вісті ТТБ». 
07.30 «Гра долі». 
08.00 «Ранок з ТТБ». 
10.00 «Корюківська трагедія 1943».
10.30 «Час країни». 
11.00 «У країні Мультляндії». 
12.00 «Дитячі забави». 
12.30 «Музичний калейдоскоп». 

13.00 «Слід».
13.25 «Плекайте мову». 
13.30 «Назбиране». 
13.45 «Новини України». 
14.00 «Час реформ». 
14.30 «Живі сторінки». 
15.00 Х/ф «Гостя з майбутнього». (1).
16.00 «Скарби роду». 
16.30 «Театральні зустрічі».
         («Безталанна»).
18.00 «Жива традиція». 
18.15 «Пісні нашого краю». 
18.30 «Просто неба». 
18.45 «Пісня в дарунок». 
19.00 «Панорама подій». 
19.30 «Смак життя». 
20.00 «Допомагає служба зайнятості». 
20.15 «Спортивні меридіани». 
20.30 «Азбука смаку». 
20.45 «Вечірня казка». 
21.00 «Поклик таланту». 
22.00 «Панорама подій». 
22.30 «Там, де ти живеш». 
23.00 «Усі секрети оперети».
23.30 «Від класики до джазу». 
24.00 Мовлення у цифровому форматі.
«TV-4»
Неділя, 3 березня
06.00 Х/ф «Дорога на Січ». (1).
07.45, 11.40 Ранковий фітнес.
08.00 Новини Європи.
08.40 Час-Тайм.
09.00 Повнота радості життя.
09.30 Програма «Справжня ціна».
09.45 Програма «Про нас».
10.00 Дім книги.
10.15 Пряма трансляція святої літургії
        з архікатедрального собору 
        УГКЦ м. Тернополя.
12.00 Х/ф «Подорож Гуллівера». (1).
13.30 Програма «Погляд зблизька».
14.00 Знати більше.
15.00 «Чарівний ключик».
15.30 Програма «Про нас».
16.00 Межа правди.
17.00 Програма «Слід».
17.30 Програма «Фільми та зірки».
18.00 Наші вітання.
19.00 Провінційні вісті. Тиждень.
19.35 Програма «Більше спорту».
19.50 Хіт-парад.
20.30 «Гал-кліп».
21.00 Формула здоров’я.
22.00 Х/ф «Поет і княжна». (1).
23.45 Час-тайм.
ттб
07.00 «Сяйво віри». 
07.30 «Подорожні замальовки». 
08.00 «Ранок з ТТБ». 
10.00 «Крізь призму часу». 
10.30 «Cпортивні меридіани». 
10.45 «Словами малечі про цікаві речі». 
11.00 «У країні Мультляндії». 
12.00 «Живі сторінки». 
12.30 «Дитячі забави». 
13.00 «Пісні нашого краю». 
13.25 «Плекайте мову». 
13.30 «Смак життя». 
14.00 «Там, де ти живеш». 
14.30 «Дива почаївські». 
14.50 «Історія одного експоната». 
15.00 «Поклик таланту».
16.00 «Мамина школа».
16.30 «Земне тяжіння».
17.00 Х/ф «Гостя з майбутнього». (1).
18.00 «Пройди світ». 
18.15 «Пісні нашого краю». 
18.30 «Допомагає служба зайнятості». 
18.45 «Пісня в дарунок». 
19.00 «Театральні зустрічі».
         («Безталанна»).
20.30 «Музична хвиля ТТБ». 
20.45 «Вечірня казка». 
21.00 «Відверті діалоги». 
22.00 «Скарби роду». 
22.30 «Усі секрети оперети».
23.00 «Будьмо знайомі». 
24.00 Мовлення у цифровому 
       форматі.

Ут-1
06.10 Свiт православ’я.
06.40 Смiх з доставкою додому.
07.10 Сiльський час.
07.40 “Дружина”.
09.05 Хто в домi хазяїн?
09.30 Крок до зiрок.
10.10 Караоке для дорослих.
10.55 Шеф-кухар країни.
11.45 Маю честь запросити.
12.30 Бiатлон. Кубок свiту. 
         Мас-старт (жiнки).
13.25 Ближче до народу.
14.00 Х/ф “Робота над помилками”.
15.20 Золотий гусак.
15.55 Бiатлон. Кубок свiту.
         Мас-старт (чоловiки).
16.55 Дiловий свiт. Тиждень.
17.25 В гостях у Д. Гордона.
18.15 “Таємницi успiху” з 
          Н. Городенською.
18.50 Концерт пам’ятi М. Магомаєва.
20.40 Головний аргумент.
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Точка зору.
21.50 Подорожуй свiтом з Ю. Акунiною.
22.20 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.40 “Дружина”.

канал “1+1”
06.05 Мелодрама “Тому що вагiтна”.
07.50 М/ф.
08.10 “Ремонт +”.
09.00 “Лото-Забава”.
10.10, 10.35 М/с “Чiп i Дейл”.
11.00 “Кулiнарнi курси з Ю. Висоцькою”.
11.25 “Шiсть кадрiв”.
12.20 “Недiля з “Кварталом”.
13.20 Мелодрама “Ваша зупинка, 
         мадам”.
15.20 Мелодрама “Поцiлунок долi”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.15 Комедiя “Побачення”.

22.10 “Свiтське життя”.
23.10 “Що? Де? Коли? Зiрковi вiйни”.

Iнтер
06.00 Х/ф “Сiм’я напрокат”.
07.40 Х/ф “Ми з джазу”.
09.30 “Школа доктора Комаровського”.
10.05 “Юрмала-2012”.
12.05 Т/с “На сонячнiй сторонi вулицi”.
17.50 Х/ф “Операцiя”.
20.00 “Подробицi тижня”.
20.55 Х/ф “Вовчий острiв”.
22.55 Х/ф “Спецназ мiста янголiв”. (2).
01.15 Х/ф “Справа про пелiканiв”. (2).

ICTV
05.50 Факти.
06.10 Свiтанок.
07.00 Квартирне питання.
07.50 Анекдоти по-українськи.
08.10 Дача.
09.15 Основний iнстинкт.
09.50, 13.20 Дивитися всiм!
10.50 ОлiмпiЛяпи.
11.30 Козирне життя.
12.00 Мультособи.
12.20 Кримiнальний облом.
14.15 Х/ф “Смертi наперекiр”.
16.10 Х/ф “Мiсто злодiїв”.
18.45 Факти тижня.
19.30 Х/ф “Невiдомий”.
21.50 Х/ф “Невидимка-2”.
23.35 Х/ф “Вiд заходу до свiтанку-3: 
        дочка ката”. (2).

стб
05.55 Х/ф “Суєта суєт”.
07.15 “Їмо вдома”.
08.15 “Кулiнарна династiя”.
10.10 “Караоке на майданi”.
11.05 Т/с “Метод Фрейда”.
15.25 Х/ф “Кров не вода”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
20.00 Х/ф “Ой, ма-моч-ки!”

22.05 Х/ф “Привiт, кiндер!” (2).
00.15 Х/ф “КостяНiка. Час лiта”.

Новий канал
06.10 Новий погляд.
07.45 Церква Христова.
08.00 Запитайте у лiкаря.
08.25, 9.35 М/с “Пiнгвiни з
       Мадагаскару”.
09.00 М/с “Роги i копита: повернення”.
10.00 М/ф “Карлик Нiс”.
11.45 Т/с “Щасливi разом”.
13.45 Х/ф “Карате-пацан”.
16.30 Х/ф “Найманi вбивцi”.
19.20 Х/ф “Вертикальна межа”.
22.00 Х/ф “Блейд: трiйця”. (2).
00.15 Х/ф “Блейд-2”. (2).

трк «Україна»
06.00 Срiбний апельсин.
06.30 Подiї.
06.50 Х/ф “Крила янгола”.
09.00 Ласкаво просимо.
10.00 Герої екрану.
11.00 Т/с “Дорога моя людина”.
13.45 Х/ф “Лiсове озеро”.
15.30 Т/с “Слiд”.
17.10 Т/с “Умови контракту”.
19.00 Подiї тижня.
20.00 Т/с “Iнтерни”.
23.00 “Великий футбол”.
00.30 Т/с “Дикий”. (2).

к1
06.00 “Ранок на К1”.
07.30 М/ф.
08.50 М/ф “Чорний котел”.
10.20 Х/ф “Бруно”.
12.20 “Добрий вечiр, тварини”.
13.20 Х/ф “Лемонi Снiкет: 33 нещастя”.
15.20 Х/ф “Кохання i танцi”.
17.10 “Розсмiши комiка”.
19.00 Х/ф “Мiсiя неможлива-4: 
           протокол Фантом”.

21.40 Т/с “Надприродне”. (2).
00.00 Х/ф “Алекс i Емма”.

НтН
06.00 Т/с “Танкер “Танго”.
11.30 “Легенди карного розшуку”.
12.00 “Агенти впливу”.
13.00 “Православнi святi”.
15.00 Т/с “Наказано знищити”.
19.00 Т/с “Слiпий-3”.
22.40 “Лохотрон”.
23.10 Х/ф “Весiлля”. (2).
01.10 Х/ф “Червоний готель”. (2).

тет
06.00 “Ералаш”.
07.15 М/с “Лунтiк”.
07.40 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.35 Байдикiвка.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.25 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.00 М/с “Лiло i Стiч”.
11.00 М/ф “12 завдань Астерiкса”.
12.40 Приколи на перервi.
13.10 Х/ф “Пiд суворим наглядом”.
15.05 Х/ф “Нью-йоркське таксi”.
17.05 Х/ф “Таксi-3”.
18.55 Дайош молодьож!
20.00 Шури-Мури.
21.00 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2).
23.00 Х/ф “Мрiяти не шкодить”. (2).
00.50 Х/ф “Як украсти мiльйон”.

Перший канал (Україна)
06.00, 10.00, 12.00 Новини.
06.10 “Генiї i лиходiї”.
06.50 Х/ф “Оленка”.
08.20 “Служу Батькiвщинi!”
08.45 “Смiховинки. ПIН-код”.
09.00 “Здоров’я”.
10.10 “Поки всi вдома”.
11.05 “В’ячеслав Зайцев.
         Завжди в модi”.

12.20 Середовище iснування.
         “Краса дорожча за грошi”.
13.25 “Борислав Брондуков.
           Комiк з сумними очима”.
14.30 Х/ф “Афоня”.
16.20 “Форт Боярд”.
18.00 “Один в один!”
21.00 Недiльний “Час”.
22.00 “Клуб Веселих та Кмiтливих”.
         Вища лiга.
00.05 “Познер”.

Нтв-свiт
06.00, 8.00, 11.00 “Сьогоднi”.
06.20 “Казки Баженова”.
06.50 “Просто цирк”.
07.20 “Їхнi вдачi”.
08.25 “Перша передача”.
08.55 “Їмо вдома!”
09.25 “Диво технiки” з
        С. Малоземовим.
10.00 “Дачна вiдповiдь”.
11.30 Х/ф “Товариш 
        Сталiн”.
15.20 “Очна ставка”.
16.25 “Огляд. Надзвичайна подiя”.
17.00 “Сьогоднi. Пiдсумкова програма”
           з К. Поздняковим.
18.00 “Щиросерде зiзнання”.
18.40 “Центральне телебачення”
         з В. Такменевим.
19.35 “Залiзнi ледi”.
20.25 Т/с “Дев’ятий вiддiл”.
22.15 “Золотий пил”.
22.50 Д/ф “Сталiн з нами”.
00.45 “Реакцiя Вассермана”.

Enter-фiльм
09.30 Х/ф “Червоненька квiточка”.
11.05 Х/ф “Жандарм i жандарметки”.
12.50 Х/ф “Жандарм i прибульцi”.
14.25 Х/ф “У пошуках капiтана
           Гранта”.
23.15 Х/ф “На золотому ганку сидiли”.
00.30 Х/ф “Дещо з губернського
         життя”.
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ПРОДАМ
* зерно пшениці. Тел. 097-437-

62-86, 49-26-34.
* котел КЧМ-5, б/к, ціна — 4000 

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

грн. Тел. (097) 546-41-52, 42-19-47.
* пісок, гравій, декоративний та 

будівельний камінь. Тел. (098) 057-
93-61, 52-13-75.

* мотоблоки нові (потужністю 
від 4 до 15 к.с.), міні-трактори 
(12-45 к.с.), двигуни різних по-
тужностей, навісне обладнання, 
гарантія, з/ч, безкоштовна до-
ставка. Знайдете дешевше — 
віддамо ще дешевше. Тел. (098) 
598-94-84, (0352) 49-30-00.

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

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

* ВАЗ-21063, 1986 року ви-
пуску, 1,3 бензин, бежевий “ме-
талік”. Терміново. 1500 у.о.  Тел. 
098-96-69-039.

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

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

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

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

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

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

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

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

* ванна чавунна довжиною  

1,70 м. Тел. (096) 789-34-34.
* панелі залізобетонні 6х150 м, 2 

шт., тел. (096) 789-34-34.
* земельну ділянку під забудову 

в с. Романівка Тернопільського р-ну, 
0,15 га, тел. (096) 789-34-34.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

52-42-39.
* декоративну бетонну огорожу, 

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

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

КУПЛЮ
* колесо до Т-25, фільтр повітря-

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

(0,5-1 га) на околиці села поблизу 
Тернополя. Тел. (098) 769-21-69.

ПОСЛУГИ
* готівковий кредит до 11000 

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

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

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

89-10.
* цифрова відеозйомка (весілля, 

хрестини, перший дзвоник, випус-
кний вечір, ювілей). 097-96-86-413.

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

* тамада на весілля, народні об-
ряди, 24-82-34.

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

* пропоную можливість користу-
ватися екологічно чистими мийни-
ми засобами за ціною виробника. 
Тел. (067) 340-14-13.

* здам в оренду відбійні молотки, 
бетонозмішувачі, риштування, пер-
форатор. Доставка. Тел.: (050) 967-
26-00, (097) 311-41-43.

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

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

* високоякісно лакуємо столярні 

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

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

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

* євроремонт “під ключ”. Плит-
ка, шпаклювання, побілка, арки, 
кольорова штукатурка, стяжка, гіп-
сокартон. Тел. (0352) 43-65-63. 

* встановлення сантехніки, кана-
лізації, водогону, заміна ванн, уніта-
зів, плитка. Тел.: 28-24-12, (098) 
265-42-27.

Справи приватні ●

Купон безкоштовного 
оголошення

тел./код:

Текст оголошення

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

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

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

Талановиті земляки ●

Галина ЮРСА. 
Фото Івана ПШОНЯКА.

Український просвітянин, 
письменник, публіцист, пе-
дагог, невтомний громад-
ський діяч Богдан Головин у 
Тернопільському обласному 
краєзнавчому музеї репре-
зентував першу частину сво-
го бібліографічного покажчи-
ка. 

Книжка складається з шести 
розділів. Перший містить бібліо-
графію всіх досліджень та напра-
цювань Богдана Головина. У дру-
гому читаємо про відродження 
“Просвіти” у Тернопільському краї 
та ювілейні торжества з часу за-
снування товариства. Далі знайо-
мимось з короткими повідомлен-
нями про важливі події та цікаві 
факти з життя Тернопілля. Четвер-
тий розділ склали виступи, допо-
віді Богдана Головина, які він ви-
голосив на конференціях, урочи-
нах, зустрічах, а також інтерв’ю у 
місцевій пресі та відгуки, рецензії 
на друковані твори колег. У п’ятому 
розділі згруповано бібліографічні 
матеріали, з яких дізнаємося про 
будні педагога, краєзнавця, публі-
циста Богдана Головина, його ак-
тивне громадсько-політичне життя 
та культурно-просвітницьку робо-
ту.

Звертаючись до своїх друзів та 
колег, які прийшли на презента-
цію покажчика, Богдан Головин 
закликав усіх, хто творить, систе-
матизовувати та упорядковувати 
своє надбання. Адже це інтелекту-
альна власність держави, це му-
дрість, яка має служити нащад-
кам. “Друкуючи свої дописи у га-

зетах, дуже скоро зрозумів, що вік 
їх, на жаль, дуже короткий, — за-
уважив Богдан Головин,— тому з 
часом почав упорядковувати свої 
матеріали за темами. Так народи-
лись мої книжки про історію това-
риства “Просвіта” в Україні, про 
священиків та монахинь, видатних 
людей Тернопілля. Дякую Богові, 
що мені у цьому завжди допома-
гали добрі меценати в особі ко-
лишніх учнів, місцевих підприєм-
ців, представників влади...”.

У бібліографічному покажчику 
увагу привертає стаття члена На-
ціональної спілки журналістів 
України Богдана Новосядлого про 
свого доброго учителя Богдана 
Головина “Просвітитель за покли-
канням”, де, зокрема, читаємо: 
“сенс людського життя на землі, 
передусім, полягає у наполегливій 

праці задля свого народу. Якщо 
подивитися на те, що сьогодні зу-
мів зробити цей життєрадісний і 
працелюбний інтелектуал, то сер-
це переповнюється гордістю за 
те, що живеш і твориш поряд із 
такими українськими патріотами і 
ратаями просвітництва...”.  Кожен, 
хто знає цю людину, знайомий з 
працями Богдана Головина, його 
громадською діяльністю, може по-
ставити і свій підпис під цими 
справедливими словами.

Нині Богдан Головин продо-
вжує невтомну працю щодо під-
готовки нових публікацій у пресі, 
чергових авторських книг та про-
світницьких проектів у Науковому 
товаристві імені Тараса Шевченка. 
Вірю, що з Божою поміччю та бла-
гословенням усі благородні спра-
ви будуть реалізовані. 

Кришталеві джерела  
Богдана Головина

Банк речей
при Територіальному центрі соціального обслуговування 
Тернопільського району проводить збір одягу та взуття,  

придатного для користування. Всі речі роздадуть одиноким 
малозабезпеченим людям.  

Звертатися за адресою: м. Тернопіль,  
вул. М. Кривоноса, 10, тел.: 53-81-12, 53-79-06.

Консультації ●

Ольга ЯВНА,  
головний спеціаліст Управління 

праці та соціального захисту 
населення Тернопільської 

райдержадміністрації.  

З 1 січня 2013 року набрав 
чинності Закон України “Про 
внесення змін до Закону 
України “Про статус і соці-
альний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чор-
нобильської катастрофи”, 
відповідно до якого при за-
безпеченні санаторно-
курортними путівками осо-
бам, які постраждали внаслі-
док Чорнобильської ката-
строфи, надано право віль-
ного вибору санаторно-
курортного закладу відповід-
ного профілю чи закладу від-
починку, які мають ліцензію 
на провадження діяльності з 
медичної практики.

Безоплатне або пільгове за-
безпечення санаторно-
курортними путівками та путівка-
ми на відпочинок громадян, які 
постраждали внаслідок Чорно-
бильської катастрофи, у тому чис-
лі дітей та дітей-інвалідів, здій-
снюється шляхом надання щоріч-
ної грошової допомоги для ком-
пенсації вартості санаторно-
курортних путівок через безготів-
кове перерахування коштів 
санаторно-курортним закладам, 
які мають ліцензію на проваджен-
ня господарської діяльності з ме-
дичної практики, і розташовані на 
території України, за надання по-
слуг з санаторно-курортного ліку-
вання чи відпочинку.

Враховуючи актуальність цього 

питання, управління праці та соці-
ального захисту населення Терно-
пільської районної державної ад-
міністрації просить усіх громадян, 
які постраждали внаслідок Чорно-
бильської катастрофи і мають 
право на отримання грошової  
компенсації на оздоровлення на 
2013 р.  або  виділення путівок 
для санаторно-курортного ліку-
вання чи відпочинку в наступному 
році, особисто звернутися в 
управління для подання заяви і 
комплекту документів до 15 жов-
тня 2013 року.

Для взяття на облік та отри-
мання путівки постраждалі особи 
за місцем реєстрації надають такі 
документи: для дорослих осіб: 
заяву; медичну довідку (форма 
070-О); ксерокопію посвідчення 
постраждалого та відповідної 
вкладки; ксерокопію паспорта; 
для дітей: заяву одного з батьків 
або особи, яка їх замінює; медич-
ну довідку (форма 070-О); ксеро-
копію свідоцтва про народження 
потерпілої дитини; ксерокопію 
посвідчення потерпілої дитини; 
ксерокопію вкладки для дітей-
інвалідів, інвалідність яких 
пов’язана з наслідками Чорно-
бильської катастрофи; ксероко-
пію паспорта одного з батьків або 
особи, на яку покладено обов’язки 
опікуна дитини.

Підставою для виплати грошо-
вої компенсації є такі документи: 
заява про виплату грошової ком-
пенсації; ксерокопія посвідчення 
постраждалої особи; медична до-
відка (форма 070-О); облікові дані 
про отримання путівок та грошо-
вої компенсації.

Довідки за телефоном 
53-25-99.

Санаторно-курортні путівки  
та грошова компенсація  

на оздоровлення постраждалим 
внаслідок Чорнобильської 

катастрофи

Богдан Головин під час презентації своєї нової книги  
у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї.

Тернопільський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді оголошує конкурс  
на заміщення вакантної посади головного спеціаліста — бухгалтера Тернопільського районного центру  
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на період відпустки по догляду за дитиною основного працівника. 

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи: заяву про участь у конкурсі; особову 
картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками; дві фотокартки розміром 4х6 см; копію паспорта грома-
дянина України; копію ідентифікаційного кода; копію документа про освіту; декларацію про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік; попередження про спеціальні обмеження для дер-
жавних службовців; медичну довідку (форма 133/0); згоду на збір та отримання персональних даних.

Вимоги до учасників конкурсу: володіння державною мовою, повна вища освіта, досвід роботи —  
не менше 2-х років, володіння ПК.

Документи приймаються впродовж місяця з дня опублікування оголошення. 

Л а г і д н и й , 
високий, осві-
чений, без 
ш к і д л и в и х 
звичок терно-
полянин про-
сить відгукнутися жінку віком 
60-65 років для подружнього 
життя. 

Тел. (097) 639-36-35.
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Будьте здорові! ●

Невигадані історії ●

Родина ●

Зіновія ШУПА, 
 с. Байківці Тернопільського 

району.

У безхмарному небі світило 
яскраве сонечко. Своїми 
грайливо-іскристими промін-
чиками проникало у кожну 
шпаринку, зігріваючи усе до-
вкола. А легенький вітерець-
пустунець поколисував віти. 
Вдалині від села виднілися 
луки, густо вкриті криштале-
вими росами. По них не раз 
ступала своїми дитячими но-
женятами Христина, навпрос-
тець йдучи в дитячий садок, а 
згодом і в школу. Тут, на цьо-
му лузі і свою любов відна-
йшла.

Було це літньої пори. Дівчина 
йшла стежкою, обабіч якої цвіли ро-
машки. “Поворожу” — подумала. 
Зірвавши квіточку, обривала пе-
люстки, промовляючи “любить, не 
любить”. “Любить”, — пролунало 
ледь чутно. “Хто ж це порушив мій 
спокій?” — лише подумала, як по-
ряд з’явився парубок. Чорні, наче 
вуглинки, очі, здавалось, обпекли 
всю дівочу постать. Вузенькі, як 
шнурівочки, брови, привітний по-
гляд з-під довгих вій. “Красень, та й 
годі” — подумала, а вголос мовила: 
“Як ви насмілились, ви ж не дали 
мені змоги дізнатись, любить мене 
мій коханий чи ні” — “Якщо він коха-
ний, то, звісно, що любить”. “Хто 
знає? — в зажурі промовила. — Он 
пішов до війська і жодної звістки”. 
“А ти забудь його і покохай мене”, 
— жартівливо мовив парубок. “Лег-
ко сказати “забудь”, — якось журли-
во промовила Христина. — Хіба та-
ке забувається...”. На очах дівчини 
забриніла сльоза.

“Тільки не плач”, — промовив 
якось винувато. А через кілька хви-
лин додав: “Вибачте, я ж не хотів. 
Думав, от пожартую, розвеселю ді-
воче серце, а вийшло навпаки”. “А 
ви на мої сльози не звертайте ува-
ги. Вони вже ллються добрячих пів-
року. Відколи Іванка в армію забра-
ли”. “Ну й дивна ж ви дівчина. Інша, 
як тільки хлопець до війська, вже 
іншого має поряд себе. А йому пи-
ше, що кохає, чекає, а коли повер-
неться, то уже й заміж вийшла, і 
дитинку колише. От як у житті бу-
ває. Це я на собі скуштував... А зва-
ти мене, до речі, теж Іваном. Ма-
буть, така ваша доля — за Івана 
заміж вийти... Подумайте. Бо ж моє 
серце розбите, як і ваше”. І хлопець 
ще довго розказував, яким обману-
тим, зрадженим почував себе, коли 
повернувся додому після прохо-
дження служби та дізнався, що його 
кохана дала шлюбну обітницю іншо-
му. Таємниця, яку батьки прихову-
вали від хлопця впродовж півтора 
року, була розкрита. “Ви думаєте, 
мені було легко? Але ось живу і на-
дії не втрачаю. Десь і моя доля сві-
том ходить. А, може, це ви, чарівна 
незнайомко? Давайте познайоми-
мось. Моє ім’я вже знаєте, яке ж 
ваше?”. “Христя”, — ледь чутно про-
шепотіли уста. “От що, Христе, ось 
вам мій телефон. Знайте: я завжди 
поруч. Запали ви у моє серце з 
першого погляду. Це добра при-
кмета. Маю надію, що цього разу 
доля не пожартує зі мною. До по-
бачення”. 

Хлопець пішов у напрямку їхньо-
го села, а Христина залишилась на 
лузі, збирала ромашки та плела ві-
ночки. Це хоч якось розраджувало 
дівчину. “Може й правду каже цей 
хлопець, що в Івана інша, а я й досі 
надіюсь і чекаю...”. З відчуттям гір-
кої образи поверталась додому. “А 
він вродливий”, — майнула думка 
про незнайомця. Звідкіля і навіщо 
прямував у їхнє село, так і не запи-
тала. Згодом дізналась, що хлопець 
відвідував друга.

Через кілька днів сумна звістка 
облетіла село: додому повертався 
Іван — її кохання, її біль, її недоспа-
ні ночі. Та повертався уже зовсім 
іншим. Не те обличчя, не ті очі, та й 
без однієї ноги. В армії хлопець по-
трапив в аварію, довго лікувався, і 
ось його комісували. Аж тепер 
Христина зрозуміла причину його 
мовчання. Що він міг написати їй та 
й, взагалі, чи міг? 

Батьки не давали Христині спо-
кою: “Навіщо він тобі такий?”. “По-
нівечиш усе своє життя. Подумай, 
доню, хіба легко жити з калікою?” 
— невгавала мати. “Подумай, який 
тягар береш на свої плечі, чи здо-
лаєш?” — продовжував батько. І 
такі розмови точилися не один день, 
не один вечір...

І вона поступилась... Швидко 
розшукала телефон незнайомця. 
Подзвонила. З того часу років де-
сять спливло... Христина стала його 
дружиною. Іван любив дружину, пі-
клувався про неї та донечку, яку не-
вдовзі послав їм Господь. Зараз їх-
ній Настусі сім рочків. Здається, 
радій та живи... Якби не важка хво-
роба, яка ось уже два роки, як при-
йшла до їхньої садиби. Вона звали-
ла з ніг молоду дружину і маму. 
Христина весь час каже — це кара 
Божа за те, що вона так легко зра-
дила того, кого присягалась люби-
ти. Коли побачила свого коханого 
калікою, куди й поділись її обіцянки 
та клятви. А ще батьки, які не дава-
ли їй спокою. Не вміла відстояти 
своє кохання. Ось зараз сама не-
мічна. Але чоловік завжди поряд, не 
злякався, не зламався. Ось це 
справжнє кохання. “А в тебе його, 
мабуть, і не було”, — думала при-
кута до ліжка жінка, чекаючи на 
останню хвилину. Надії на краще 
ніхто не давав. Лікарі безсило роз-
водили руками. Якось, випадково 
стоячи біля дверей, почула розмову 
лікаря з чоловіком: “Більше місяця 
не обіцяю...”

Через півтора місяця усе село 
проводжало Христину в її останню 
дорогу. Гірко плакала безпорадна 
донечка. Як їй хотілося ще матуси-
ної ласки та турботи. Та від сьогод-
ні куштуватиме напівсирітське жит-
тя. Тужливим поглядом прощався з 
дружиною чоловік: “Чому?.. Чому 
таким коротким було наше щастя?”. 
Плакали батьки, які втратили най-
дорожче у своєму житті — доньку.

Десь в далекому, глухому селі 
плакало Іванове кохання. Він не зміг 
бути на похороні тієї, про яку мріяв 
усі ці роки. Хоч і зрадила, а у серці 
залишилась такою, яку знав в юнос-
ті... Про гірку новину почув від сусі-
дів. Якби ж то у рідному селі, тоді б 
поволеньки зашкутильгав, а так... 
Христина була у невістках.

Сумною стояла хата після смерті 
ще зовсім молодої жінки. Довгими 
вечорами можна було побачити, як 

край віконечка сидить мале дівча і 
тужливими оченятами вдивляється 
в далечінь, немовби виглядає ко-
гось. І той хтось от-от постукає у 
двері. А за столом сидить нестарий 
чоловік. На думці у нього лиш одне: 
“Як жити далі?”. Частим гостем у цій 
хатині була мати Христини. Вона 
приїжджала відвідати могилу дочки, 
а також хоч якось розрадити внучку 
та зятя. Бабусі було шкода бідолаш-
ної дитини, хотіла забрати, щоб хоч 
якось замінити дівчинці матір. Та 
Настуся й слухати не хотіла: “Я хочу 
бути із татком”.

Спливав час... Минув рік, як оси-
ротіло Іванове обійстя. Не було на 
ньому господині, не було тієї, яка 
раніше усьому вміла лад дати. Іван 
шкодував донечку, яка уже пово-
леньки перебирала тягар обов’язків 
на свої тендітні плечі. Бачив — тягар 
цей дитині не під силу. Стомлений 
важкою працею і сам був не взмозі 
впоратись з домашньою господар-
кою. Дедалі більше став пригляда-
тись до сусідки, яка жила самотньо. 
Хто зна, якби не Іван, чи не довіку б 
довелось дівувати. Та наважившись, 
він завітав до сусідки. За чашкою 
кави зізнався про мету свого візиту. 
Світлана погодилась стати його 
дружиною, а донечці мамою. 

Як виявилось, дружину Іван 
справді знайшов. Піклувалась про 
нього, а згодом і сина подарувала. 
А от для маленької Насті матір’ю не 
стала. Не лежало її серце до дівчин-
ки. Можна було частенько чути у бік 
Насті докори та лайливі слова. 
Батько, щоб прогодувати сім’ю, ці-
лими днями працював. На доччині 
скарги лише просив: “Терпи, дитин-
ко. Що зробимо? Хіба легше буде, 
як назавжди покине наш дім?”. На-
стусі здавалось, що справді було б 
легше. Вона воліла жити так, як ра-
ніше, щоб тільки удвох з татком. 

Доля дівчинки вирішилась після 
одного зі скандалів. Мачуха добря-
че вилаяла дівчинку ще й стусана у 
спину дала. Мала Настя цього не 
чекала. Біль і образа вивели малу 
за поріг рідної домівки. Був зимо-
вий день. Мороз пробирався у кож-
ну шпаринку. Через кучугури дівча 
прийшло до могили матері, яка 
усміхалась з портрета. Її лагідні, 
привітні очі манили до себе, а уста 
немов промовляли: “Іди, іди до ме-
не, донечко. Я тебе поцілую і при-
голублю...”. Дівчинка впала на до-
рогу їй могилу і гірко заплакала: 
“Мамо, матусенько, я так скучила за 
тобою. Візьми і мене до себе”. Га-
рячі сльози топили іскристий сніг, а 
маленькі рученята, які гладили ма-
тусине обличчя на фотографії, так і 
дерев’яніли на морозі.

Тут застала малу бабуся. Вона 
приїхала провідати онуку, та спер-
шу зайшла на могилу до дочки. 
Побачивши дитину, в розпачі ки-
нулась до неї, обняла, розтерла 
задубілі рученята. Зрозуміла усе 
без слів. Маленька Настуся, зігрі-
та любов’ю та ласкою бабусі, 
схлипуючи горнулась до її грудей. 
Врешті мовила: “Бабусенько, я з 
тобою… З тобою назавжди… Чу-
єш?”. “Так, донечко моя, так, вну-
ченько. Добре, що Господь по-
слав мене тоді, коли найбільше 
потрібна була моя допомога. Не 
плач, рідненька, я тебе не залишу 
і нікому не віддам. Ти — мій най-
дорожчий скарб!”.

Найдорожчий скарб

Наш дім ●

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ.

Ця рослина давно і впевне-
но лідирує серед домашніх 
улюбленців: невибаглива до 
світла і вологості повітря, лег-
ко розмножується, швидко 
росте, формується у красиве 
деревце або кущ, милує око 
взимку яскраво-зеленим лис-
тям. А ще — рясно цвіте. Це 
гібіскус китайський, більш ві-
домий як розан китайський, 
китайська троянда, китайська 
ружа, близький родич нашої 
мальви і “калачиків”. Нині ві-
домо багато культурних форм 
і сортів з найрізноманітнішим 
забарвленням квітки: від тра-
диційного яскраво-червоного 

до різних відтінків рожевого, 
жовтогарячого, фіолетового, 
жовтого, білого. Квіти бувають 

різні — прості й махрові, 
листя може бути строкатим. 
Рослина легко розмножу-
ється живцями.

Для вирощування гібіску-
са цілком підходять звичай-
ні кімнатні умови, хіба що 
не любить він надто сухого 
повітря біля батарей опа-
лення, а полюбляє розсіяне 
світло, регулярні поливи і 
обприскування, підживлен-
ня комплексними добрива-
ми. Обрізування прискорює 
цвітіння: у середині весни 
обрізають зайві і хворі па-
гони, а здорові вкорочують 

на третину. Після появи бутонів 
рослину краще не переставля-
ти.

Квітка на всі пори року

Співочому роду нема переводу: учасниця народного  
аматорського хору “Просвіта” клубу с. Біла Теодозія Сосновська  

із правнучкою Христиною Давидюк (12 р.).
Фото Ірини ЮРКО.

Вірш з конверта ●

Тетяна БОСЮК,  
учениця 5 класу  

Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.

Зимове село — немов 
казка чарівна,

Зимове село — там
 зима-королівна.

Сніжинки літають, 
Пташки не співають, 
Сяє усе навкруги.
Там звірі гуляють,

Сліди залишають —
Люблять зимоньку вони.
Снігова королева свій 

замок будує,
Стіни із льоду мурує.
Зимонька усіх чарує,
Мороз візерунки малює,
Кожен діло знає своє, 
Щоб розвеселити 

серце твоє. 
Ти в казку повір
І вийди надвір!

Зимове село

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ.

Проаналізувавши раціон хар-
чування більш ніж 4 тисяч чолові-
ків і жінок, вчені з Бостона дове-
ли, що чорний хліб і гречка впли-
вають на зір. Особливо помітний 
цей ефект серед чоловіків похи-
лого віку. Як з’ясувалось, про-
дукти з низьким глікемічним ін-

дексом, такі, як гречка і чорний 
хліб, можуть запобігати віковій 
деградації зору. Таку саму влас-
тивість мають й інші продукти, 
наприклад, картопля, вівсяна ка-
ша, овочі. Всі ці продукти пози-
тивно впливають на стан судин 
сітківки ока. Мабуть, варто до-
слухатись до порад американ-
ських вчених.

Гречка і чорний хліб 
врятують зір

Валентина ДЕМ’ЯНІВ, 
с. Жовтневе  

Тернопільського району.

Казав наш батько Кобзар:
“Стережіться лиходіїв,
Бо заберуть у вас все,
Віру і надію”.
Не послухали його,
Йшли собі, мов діти,
І забрали у нас все.
Де тепер подітись?

Нашу земленьку святу
Розгребли, як попіл,
І заводи всі стоять,
Й люди без роботи.
Бур’янами поросла
Україна-ненька,
Де не кинеш оком – 
Без зерна земелька.
Дай нам, Боженьку, піднятись
Із колін на ноги,
Щоби землю зберегти
І засіять, може. 

Де правда?

Кулінарні секрети ●

Інгредієнти: рис (варений) 
— 2 склянки, мариновані гриби — 
150 г, ріпчаста цибуля — 1 шт., 
солоний огірок — 2 шт.,  майонез 
— 1 склянка, курча (відварене) — 
1 шт., листя селери і петрушки — 
за смаком, сіль, чорний мелений 
перець — за смаком. 

Для оздоблення:
яйце (зварене) — 1 шт., помі-

дори, листя зеленого салату.
Спосіб приготування 
Рис зварити в підсоленій воді, 

змішати з нарізаними грибами, ци-
булею, м’ясом курчати, солоними 
огірками, нарізаними кубиками, а 
також з дрібно нарізаним листям 

селери і петрушки. Все переміша-
ти з майонезом, додати сіль і пе-
рець. Суміш викласти на листя са-
лату і прикрасити часточками по-
мідорів і кружечками варених 
яєць.

Салат м’ясний з рисом
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Для жінок найбільшою радістю 
будуть дні, коли разом збирати-
муться усі рідні. Їх чекають цікаві 
зустрічі, приємні сюрпризи. У 
людей творчих очікується злет, 
з’явиться бажання усюди бути 
першими. Не влаштовуватиме 
те, що хтось втручатиметься у 
ваші плани.

У буденній роботі почнуться 
приємні нововведення, які пору-
шать ваш усталений спосіб жит-
тя. Компаньйони додадуть вам 
нового темпу. Із задоволенням 
підкоритеся близькій особі. 
Тельці-керівники прийматимуть 
на роботу нових працівників.

Для представників цього зна-
ка справи йтимуть дуже добре. 
Все буде складатись згідно з ва-
шим планом. Одружені повинні 
стримувати себе у стосунках з 
коханими і не влаштовувати сцен 
ревнощів.

Сімейний корабель може гой-
датися то в один, то в інший бік. 
Наприкінці тижня з’являться гро-
ші, і ви зможете потішити себе 
покупками. Чоловікам не варто 
ризикувати з фінансами, а слід 
прислухатися до жіночої інтуїції. 
У справах сподівайтеся на допо-
могу або винагороду.

Це трохи складний час, ваші 
зусилля можуть бути зведені на-
нівець. Не гайте намарно часу в 
очікуванні обіцяного, а дійте на 

власний розсуд. Будьте уважни-
ми за кермом.

Ви будете вкладати кошти, да-
вати в борг або використовувати 
чиєсь майно чи транспорт. Пере-
вага вашого задуму в тому, що ви 
змогли все-таки витримати і ви-
чекати скрутний час. Тепер дійте 
так, як вважаєте за потрібне. По-
дії у вашому житті відбуватимуть-
ся завдяки підтримці однодумців.

Шукатимете щось позитивне у 
ситуації, що склалась останнім 
часом. Не витрачайте марно час і 
свої сили для вирішення якихось 
справ — все одно нічого не ви-
йде. Заплановані зустрічі будуть 
вкрай необхідними. В особистому 
житті все буде добре.

Через сердечні справи вдома 

можуть виникнути деякі труднощі. 
Загалом прибутковий і цікавий 
тиждень. Навіть ті, хто трива-
лий час не мав змоги порахува-
ти свої статки, отримають на-
году. Вам буде емоційно легко 
і цікаво.

Тиждень для вирішення орга-
нізаційних, фінансових проблем, 
зміни кола знайомих і друзів. 
Легко зможете розпрощатися зі 
старим і перейти до нового. За-
гадковою видасться подія, що 
може статися на початку на-
ступного тижня.

Вас будуть турбувати справи 
другої половинки. Навколо буде 
багато порадників, але дійте, 
зважаючи на ситуацію. Не ризи-
куйте, особливо з грішми. Це 
період, коли довкола відбувати-
меться багато нового, пошук і 
неспокій супроводжуватимуть 
вас мало не щодня.

Час, коли доведеться вибо-
рювати свої права чи не на кож-
ному кроці. Дадуться взнаки ко-
лишні незавершені справи. Змі-
на ваших планів принесе ко-
ристь і вигоду. Маєте проявити 
багато уваги друзям і партне-
рам.

Тиждень буде раціональним і 
перспективним. Займайтесь ко-
мерційними справами. Шукайте 
вигоду у різних справах. Фізичні 
навантаження витримаєте гідно. 
У вихідні гарно розважайтесь і 
відпочивайте.

від Івана Круп'яка з 25 лютого по 3 березня

Розіграш №706
від 17.02.2013 р.
Кульки —  18, 60, 

12, 25, 64, 62, 32, 
2, 58, 51, 73, 5, 65, 
3, 54, 56, 37, 24, 

27, 33, 44.
Велика гра:
Джекпот — не виграно.
3 лінії з одною підковою — 1 

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

грано.
3 лінії у 3 полях — 4 гравці —  

78 339 грн.
2 лінії у 2 полях — 1 275 грав-

ців — 92 грн.
2 лінії — 243 гравці — 644 грн.
1 лінія — 73 022 гравці —  

13 грн. 
Бiлет № 0500819 — Вінницьке.

“Забава плюс”
Кульки — 

5, 5, 6, 4, 7, 3.
І кулька — 

№556473 — 4 гравці — 100 000 
грн.

ІІ кулька — №56473 — 47 грав-
ців — 2 500 грн.

ІІІ кулька — №6473 — 459 грав-
ців — 250 грн.

ІV кулька — №473 — 4 598 
гравців — 50 грн.

V кулька — №73 — 45 960 грав-
ців — 10 грн.

VІ кулька — №3 — 459 544 
гравці — 2 грн.

Розіграш №1239
від 20.02.2013 р.
Лототрон Б.
Набір кульок: №4
Виграшні номе-

ри:  4, 11, 17, 31, 
40, 47.    

6 номерів — не виграно.
5 номерів — 4 гравці — 5 495 

грн.
4 номери — 154 гравці — 

199 грн.
3 номери — 2943 гравці —  

17 грн.
2 номери — 23529 гравців — 

6 грн.
Розіграш №1198

від 20.02.2013 р.
Виграшні номе-

ри: 35, 37, 24, 34, 
33, 14.

Мегакулька — 8.
МЕГАДЖЕК — ПОТ — не вигра-

но.
МЕГАПРИЗ — не виграно.
5 номерів — 2 гравці — 15 000 

грн.
4 номери — 198 гравців —  

280 грн.
3 номери — 3 386 гравців — 

26 грн.
5+ Мегакулька — 1 гравець — 30 

000 грн.
4+ Мегакулька — 23 гравці — 

560 грн. 
3+ Мегакулька — 420 гравців — 

52 грн.

Грайте і вигравайте ●

Адреси відпочинку ●

Гороскоп ●

СТРІЛЕЦЬ (ЖОВНІР) 
(23.11 — 21.12)

СКОРПІОН (ЗЕМЛЕДУХ) 
(24.10 — 22.11)

Астрологічний прогноз

ТЕЛЕЦЬ (ТУР) 
(21.04 — 20.05)

БЛИЗНЮКИ (ДВІЙНЯТА) 
(21.05 — 21.06)

РАК (ЧИСТОВОД) 
(22.06 — 22.07)

ТЕРЕЗИ (КАНТАР) 
(24.09 — 23.10)

ВОДОЛІЙ (ВОДОНОС) 
(21.01 — 19.02)

РИБИ 
(20.02 — 20.03)

ОВЕН (БАРАН)
(21.03 — 20.04)

КОЗЕРІГ (ЦАПОК) 
 (22.12 — 20.01)

ЛЕВ (ЗВІРОЦАР) 
(23.07 — 23.08)

ПАННА (ХЛІБОНОША) 
(24.08 — 23.09)
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Щойно я заплатив за обід  
79 000 рублів. І в гаманці — ще пів-
тора мільйона! Обожнюю Біло-
русь!

— Івасику, а у тебе є улюблений 
урок?

— Ага.
— Який?
— Останній.

Прийшов додому, зайшов в Ін-
тернет, посмажив суп...

Жінку до істерики може довести 
будь-яка дрібниця, а чоловіка до 
істерики може довести тільки жін-
ка.

— Кохана, нам треба серйозно 
поговорити.

— Нарешті ти посерйознішав!
— Як ти думаєш: хто сильніший 

— акула чи ведмідь?

— У вас горілка є?
— А тобі 18 є?
— А у вас ліцензія є?
— Ну, добре, добре, чого заві-

вся одразу?

Існує три основні правила для 
здоров’я ваших зубів: чистіть їх 
двічі на день; відвідуйте стомато-
лога не рідше двох разів на рік; не 
суньте ніс не в свої справи!

— Шефе! Там ваша донька на 
дроті. Що сказати?

— Скажи, щоб злізла. Вона мав-
па чи що?..

Після тижневого голодування 
лев все ж таки визнав, що цар зві-
рів — сторож зоопарку.

Прокинувся, розплющив очі. 
Перша думка: “Як прийду додому, 
відразу ляжу спати”.

Білявку, яка повернулась із за-
кордону, запитують: 

— Ну і як там, у Німеччині? 
— Страшно... Друг попросив 

відвезти його на роботу. Їду назад 
одна, дороги не знаю, мови не 
знаю, навкруги ліс і німці... Реаль-
но страшно.

Усміхніться

До уваги 
громадян! 
В обласній державній 

адміністрації щоденно  
(крім вихідних) з 10.00  

по 17.00 працює  
"гаряча" телефонна лінія.  

З будь-яких питань  
життєдіяльності області 

телефонуйте за номером 
(089) 250-39-22.

Героям слава! ●

Тернопільський 
академічний 

обласний 
драматичний театр 
ім. Т.Г. Шевченка
23.02 — Музична комедія-жарт 

“Пошилися в дурні”. М. Кропив-
ницький.

24.02 — Драма “Політ над гніз-
дом зозулі”. Д. Вассерман. Поч. 
о 19.00.

24.02 — Казка “Малюк і Карл-
сон”. А. Ліндгрен. Поч. о 13.00. 
Квитки у касі театру.

Довідки за тел.: 52-40-66, 
25-05-04.

На  згарищах нашої історії,  
де що не сторінка – то попіл 
або добіла випалена пляма, 
поволі, як на стертому пер-
гаменті, починають 
з’являтися рядки, якими мо-
гли б пишатися найбільші 
країни та народи Європи. 
Саме такими рядками в кни-
гу історії України вписано 
героїчний подвиг юнаків, що 
полягли за незалежність мо-
лодої Української держави 
на станції Крути 29 січня 
1918 року. Їх було 300, тих 
славних синів, які мужньо і 
героїчно стали на захист 
своєї держави.

Саме в цей день у Великобірків-
ській школі-гімназії відбулася тема-
тична виховна година для учнів  
5-11 класів на тему “І слава їх 
встає, не вмерши…”. Ведучі Оля 
Барбарош та Настя Стельмах роз-
повіли про подвиг юних крутянців. 
Учні Оля Дремух, Настя Лісовська, 
Таня Юськевич, Аліна Новаковська, 
Аня Латин, Ліля Покришка, Олена 

Хом’як та Христина Сапила у ві-
ршах розповіли про страждання, 
які випали на долю матерів юних 
захисників України. Усі ми знаємо 
про безмежну материнську любов 
до своїх дітей. Але яку потрібно 
мати мужність і силу духу, щоб 
власноруч поблагословити своє 
дитя на неминучу смерть задля во-
лі рідної Вітчизни? І київські матері 
знайшли в собі ту мужність і силу, 
виряджаючи того січневого дня 
своїх синів на станцію Крути. Без 
сліз і стогону вони благословили 
своїх хлоп’ят на подвиг задля май-
бутніх поколінь.

Страшною ціною заплатив Київ 
за недалекоглядність і довірливість 
українських політиків. 15 тисяч 
мешканців столиці було знищено 
вже в перші два дні більшовицької 
окупації. Стріляли без поперед-
ження – просто туди, де лунала 
українська мова, не питаючи про 
походження чи переконання.

Коли збирали в снігах останки 
юних героїв, не знайшлося жодно-
го нескаліченого тіла: відрубані ру-
ки, голови, відсічені вуха, виколоті 

очі – так мстилися юнакам більшо-
вицькі кати за те, що мали в дитя-
чих душах недитяче почуття гіднос-
ті, прагнення волі. Лише 30 тіл 
вдалося розшукати. 30 із трьохсот. 
19 березня їх поховали у братській 
могилі на древній Аскольдовій горі.

У виконанні учнів Великобірків-
ської школи-гімназії прозвучали 
пісні “Розстріляна молодість” (7-А 
клас),  “Калинова балада” у вико-
нанні Христини Сапили, “Ой та за-
журились, стрільці січовії” у вико-
нанні шкільного ансамблю “Кали-
новий цвіт”. Кульмінацією заходу 
стали слова ведучої:

Народе мій великий,
 український,

Як буде в тебе воленька свята, 
То буде коровай і мед по вінця,
Не зразу, та на вічнії літа.
Виховний захід був проведений 

учнями-просвітянами разом з 
педагогом-організатором Людми-
лою Ігорівною Івасечко та вчителем 
музики Наталією Іванівною Грицан. 
На заході був присутнім інспектор 
шкіл відділу освіти Тернопільської 
РДА Остап Олексійович Носко.

І слава їх встає…
Учні Великобірківської школи-гімназії — учасники тематичної  

виховної години, присвяченої пам’яті Героїв Крут.
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Вітаємо! ●Традиції ●

Ірена КРІСА, 
заступник директора  

з виховної роботи  
Буцнівської ЗОШ І-ІІІ ст.

Зима — чарівна пора, яка 
захоплює нас не тільки 
красою, але й веселощами 
новорічно-різдвяних свят, 
яких з нетерпінням чека-
ють цілий рік діти і дорос-
лі.  Грудень і січень вияви-
лися дуже цікавими для 
учнів  Буцнівської ЗОШ І-ІІІ 
ст., які не тільки навчали-
ся, але і цікаво проводили 
час,  в ідзначаючи  
новорічно-різдвяні свята.
 
Розпочався святковий цикл 

Андріївськими вечорницями, які 
підготували учні 9 класу разом 
із класним керівником Тетяною 
Броніславівною Багрій. Вечор-
ниці відтворили час із минувши-
ни українського народу, коли 
молоді люди забавлялися і фан-
тазували, співали пісень і роби-
ли незлостиві витівки. У святко-
во прибраній “оселі” чоботи 
складали від кута до порога, 
пиріжки із сюрпризом готували, 
на перснях ворожили, пісень 
про Андрія співали. Хлопці ве-

селили всіх гуморесками та  
іграми. Найцікавішою була гра з 
Калитою. Молодь любить свято 
Андрія, вважає цей день святом 
дівочої долі та парубочих за-
бав.

19 грудня семикласники 
(класний керівник Оксана Іва-
нівна Волянюк) зорганізували та 
провели для учнів школи свято 
Миколая. Вистава з участю Ми-
колая Чудотворця мала на меті 
закликати дітей бути добрими й 
уважними до інших, слухати 
батьків, творити добро.

Напередодні новорічних свят 
у школі проходив “Вернісаж но-
ворічних листівок”, шкільний 
етап конкурсу “Замість ялинки 
— зимовий букет”. Найкращі ви-
роби виготовили учениця 7 кла-
су Ольга Вітишин – ялинку з 
макаронів, учениця 8 класу Со-
ломія Головата – ялинку із мо-
нет.

Напередодні Нового року усіх 
приємно вразив “снігопад та-
лантів”: першокласники разом 
із Бабусею-Зимою зіграли казку 
“Рукавичка”, учні 2-4 класів по-
тішили всіх виставою про ново-
річні пригоди Пана Коцького, 
п’ятикласники підготували ціка-
вий виступ “Вертеп”, учні 6 кла-

су співали пісні і декламували 
вірші про Новий рік і Різдво 
Христове. Цікавими музичними 
номерами відзначилися ново-
річні дійства в середніх і стар-
ших класах. Тут були запальні 
танці, веселі ігри та цікаві при-
зи. Але на цьому святкування не 
завершилося: перед Йорданом 
до школи завітав вертеп, звуча-
ло багато колядок і  щирих при-
вітань. Свята вдались завдяки 
активності та артистичності 
школярів і, звісно, креативності 
вчителів: класоводів Оксани 
Богданівни Дячук (1 клас), На-
талі Олексіївни Солопи (2 клас), 
Ганни Михайлівни Забояк (3 
клас), Оксани Ігорівни Крижа-
нівської (4 клас), класних керів-
ників Ірини Василівни Вовни (5 
клас), Людмили Іванівни Буяк (6 
клас), Оксани Іванівни Волянюк 
(7 клас), Тетяни Броніславівни 
Багрій (9 клас) та педагога-
організатора Людмили Василів-
ни Козар. 

Нехай здійснюються всі  
новорічно-різдвяні привітання, 
весь рік хай буде сповнений 
здоров’ям, радістю, наснагою. 
Нові творчі здобутки нехай увін-
чають працю вчителів та учнів 
школи. 

Від Романа  
до Йордана у Буцневі

Учні Буцнівської ЗОШ І-ІІІ ст. під час новорічно-різдвяного дійства.

Педагогічний ко-
лектив Мар’янівської 
ЗОШ І-ІІ ст. щиро ві-
тає з 25-річчям вчителя 
хімії Василину Іванівну 
ДЖИНДЖИРИСТУ.

Хай Вас мрія окриляє,

Радість душу звеселяє,

Хай достаток буде в домі,

Серце хай не знає втоми.

Весело життя вирує,

Щастя, успіхи дарує

І оточує любов’ю.

Миру, злагоди, здоров’я!

Колектив Бай-
ковецької сіль-
ської ради щиро 
вітає з днем на-
родження керів-
ника центру соці-
альних програм і 
заходів у справах 
дітей, молоді, жі-
нок і сім’ї Байковецької сільської 
ради Людмилу Василівну  
КУЛИК.

Хай б’ється джерелом життя бурхливо,

Красивим буде весь життєвий шлях,

Багатим, щедрим, наче хлібна нива, 

Чарівним, як мелодія в піснях.

І хай найкращі наші привітання 

У серці залишають добрий слід,

Любові, радості, здоров’я і дерзання,

Добра і щастя на багато літ!

Від щирого серця вітаємо  
депутата Байковецької сільської 
ради Любомира Зіновійовича 
ПАРАЩУКА.

Щастя, радості, добра,

Здоров’я, успіхів, тепла,

Благополуччя та достатку,

Щоб справи всі були в порядку.

Хай усміхається життя

Та кращим буде майбуття!

З повагою – колектив 
Байковецької сільської ради.

Вітання з днем народження 
надсилаємо депутату Байковець-
кої сільської ради Роману  
Васильовичу ТЕЛЕПУ.

В цей дорогий для серця день

Бажаєм квітів і пісень,

Від друзів – щирих привітань,

Від зірок – здійснення бажань,

Від сонця – світла і тепла,

Щоб доля щедрою була.

І не спинити часу лік,

Нехай щастить весь довгий вік!

З повагою – колектив 
Байковецької 

сільської ради.

Щиро і сердечно вітаємо з 
днем народження учасницю дитя-
чого фольклорно-етнографічного 
колективу “Чернелівські забави” 
БК с. Чернелів-Руський Мар’яну 
СЛОБОДУ.

Нехай дороги стеляться крилато,

Будуть чисті, рівні, як струна,

І добро не обминає,

Як не обминає світ весна. 

Хай життя буде схоже на свято,

Доля щастя принесе багато,

Теплом зігріє і любов’ю,

І подарує міцного здоров’я. 

З повагою – дирекція 
будинку культури 

с. Чернелів-Руський.

Найщиріші слова з днем наро-
дження надсилаємо Наталії  
ЗАСЄТКО з Жовтневого. Нехай 
небо щиро сипле зорі на твої 
мрії, а кожен день буде цікавим і 
насиченим, нехай життя заслуго-
вує перших шпальт у пресі, яка 
пише лише про хороші новини!

Те бажаєм, що щастям звуть люди,

Хай усмішка не сходить з лиця,

Хай життя Твоє піснею буде,

А тій пісні не буде кінця.

З повагою – друзі.

Педагогічний  колектив Жов-
тневої ЗОШ І-ІІ ст. вітає з 70-
літнім ювілеєм вчителя-пенсіонера 
Ганну Йосипівну ЛІСНЯК.

Зимовий день співає срібну пісню,

Вітає щиро з ювілеєм Вас.

Хай Ваше серце, лагідне і ніжне,

Не знає болю, смутку і образ.

Нехай повік здоров’я не підводить

І радістю наповнюється дім,

А щастя і любов хай поруч ходять

І негаразди звіються, як дим.

15 лютого п’ятий день наро-
дження відсвяткував наш дорогий 
і найкращий Юрчик КУЗЬМЯК  
з с. Жовтневе.

Твоє життя ще тільки починається,

Ще Твої дні із сонечком вітаються,

Ще Твоє серденько таке гаряче

І Твої мрії ще такі дитячі.

Тож хай усе збувається в житті,

Не плач ніколи, тільки усміхайся.

Бо довго ще Тобі шляхом іти — 

Тож будь міцним, ніколи не здавайся.

Рости здоровий рідним всім на втіху,

Хай буде завжди море щастя й сміху.

Нехай Ісусик ніжно пригортає, 

Хай ангели Тебе оберігають.

З любов’ю – рідні.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження Марію Костянтинівну 
БУЧОК з Лозови Тернопільського 
району.

Свою пошану й ніжні квіти 

Приносимо Тобі у цей святковий день.

Хай щедра доля дасть свій вік прожити

В здоров’ї, щасті, відзвуках пісень.

Хай Матір Божа Тебе охороняє,

І сяє втіхи зірка золота,

Ісус Христос з небес благословляє

На щедрі, довгі, многії літа.

З повагою — сестри Ольга, 
Ганна і Ярослава.

Педагогічний колектив 
Мар’янівської ЗОШ І-ІІ ст. щиро 
вітає з 30-річчям вчителя біології 
Оксану Михайлівну ПРИШЛЯК.

Нехай цвітуть під небом синьооким

Ще довго-довго дні й літа,

А тиха радість, чиста і висока,

Щоденно хай до хати заверта.

Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,

Любові, доброти і щастя повен дім,

Нехай у серці розкошує літо

І соняхом квітує золотим.

Щиро вітаємо з 35-річчям ко-
ханого чоловіка, люблячого бать-
ка і зятя Василя Степановича  
ГЛУХАНА з Великих Бірок Терно-
пільського району.

В цей день святковий і прекрасний 

Хай Тобі сміється небо голубе, 

А щастя дорогу троянди встеляють 

І промені сонця цілують Тебе.

Нехай Твоє, рідний, життя буде світлим, 

Хай роки любистком пахучим цвітуть,

Земних Тобі радощів, щастя довіку, 

Нехай Тебе люблять, нехай бережуть!

З любов’ю — дружина Галя, 
син Максимко, донечка 

Софійка та батьки дружини.

Колектив Жовтневої ЗОШ  
І-ІІ ст. вітає з днем народження 
іменинників лютого: педагога-
організатора Оксану Степанівну 
ВОЛОШИН, вчителя-пенсіонера 
Ганну Михайлівну ТЕРАЗ, тех-
нічного працівника Петра Воло-
димировича ЯЦИКОВСЬКОГО.

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 мрію й працю повсякчас

Лиш визнання вінчають!

Педагогічний колектив Мишко-
вицької ЗОШ І-ІІІ ст. вітає з днем 
народження вчителя фізики Ма-
рію Ярославівну ТРИГУБИШИН.

Бажаємо миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі,

Творчого вогника, 

віри й наснаги,

Щедрості серця, людської поваги.

На довгих стежках життєвої ниви 

Будьте здорові і завжди щасливі.

Педагогічний колектив Мишко-
вицької ЗОШ І-ІІІ ст. вітає з днем 
народження вчителя початкових 
класів Оксану Олегівну ДІЛЬНУ.

Хай доля подарує зорепад

Здоров’я, щастя, успіхів, надії,

Життя хай квітне, як вишневий сад,

Здійсняться задуми і заповітні мрії!

Трудовий колектив Мишко-
вицької ЗОШ І-ІІІ ст. вітає з днем 
народження кочегара Юрія Бро-
ніславовича БОРКОВСЬКОГО.

Сердечно зичимо родинного тепла,

Здоров’я, щастя, злагоди довіку,

Нехай кують зозулі многії літа,

А Бог із неба хай пошле опіку. 

Учасники  різдвяного  дійства  “Вертеп” клубу с. Ступки  
біля новорічної ялинки на центральному майдані села — Площі Незалежності.


