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Жителька села Мишковичі Тернопільського району Надія
Лазута, її дочка Оксана, зять Василь та гості — заступник
голови Тернопільської районної ради Роман Наконечний,
депутат Тернопільської районної ради Богдан Лихий.
Галина ЮРСА –
ТРР «Джерело».
Фото автора.

9 стор.

В

українських селах і
містах залишилось
у живих дуже мало
п о в с т а н ц і в ,
зв’язкових УПА, репресованих тодішньою
більшовицькою владою патріотів,
які у далеких 40-их роках
минулого століття виборювали незалежність України.

“Життя — найвища
цінність” — це
повинен знати
кожен.

Вони і сьогодні, хоч декому
вже за 80 чи за 90, займають
високу громадянську позицію,
зустрічаються з молоддю. Розповідають їм правдиву історію
України, сторінки якої вони написали самі своїм жертвенним
життям, боротьбою за самостійність та соборність рідної землі. Для декого з нас ці слова
стали звичними і майже нічого
не означають, як би боляче це
не звучало. А для них кожна
буква – це важка праця, ризик,
боротьба, сльози, смерть по-

братимів, поневіряння, Сибір,
каторга, радість від проголошеної у 1991 році Незалежності
та біль, що не за таку Україну
проливали
кров
українські
патріоти.
Заступник голови Тернопільської районної ради, голова
Тернопільської районної організації ВО “Свобода” Роман Наконечний та депутат Тернопільської районної ради Богдан Лихий традиційно у День Матері,
який в Україні святкують у другу
неділю травня, виїжджають у
села району, де живуть колишні
зв’язкові УПА, щоб привітати їх,
доземно вклонитися та подякувати за те, що присвятили свої
молоді літа боротьбі за українСвою молодість Мирослава Стебельська з села Прошова
ську незалежність.
Тернопільського району віддала боротьбі за незалежність України.
Цього разу депутати відвідадіями в Україні, засуджували
гоочікуваний мир. Адже стільки
ли Надію Лазуту з Мишкович,
Жінки
патріотів поклали свої життя,
Мирославу Стебельську з Про- російського агресора.
покладають велику надію на на- щоб їхні діти та онуки ніколи не
шови, Надію Гавдьо з Козівки,
ступні президентські вибори та
вбивали брат брата, не знали
Уляну Комар зі Скоморох,
щиро вірять, що найближчим
слова “війна”, жили багато дуТеклю Канцар з Настасова. Колишні зв’язкові та репресовані часом Україна вийде з воєнного ховно та матеріально. Адже
розповідали про своє життя, ви- стану, перестане проливатись українці на таке життя заслугобезневинна кров, запанує доввують і все для того мають.
словлювали занепокоєння по-

Наша
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●●Новини

• “Газпром” виставив Україні
попередній рахунок за червень
на 1,66 млрд. дол. Російський
газовий монополіст направив
офіційне повідомлення “Нафтогазу України” про перехід на
авансову оплату поставок газу.
“Виставлений попередній рахунок, виходячи з контрактного
обсягу поставок, — 114 млн.
куб. м на добу. З урахуванням
вихідних днів НАК “Нафтогаз
України” повинен оплатити цей
рахунок до 2 червня, і, починаючи з 3 червня, компанія отримуватиме газ для постачання споживачам України тільки в оплачених обсягах”, — заявив офіційний представник “Газпрому”
Сергій Купріянов.
• 17 травня ц. р. о 16:00 на
вул. Валова, 5 (“Карма Кава”) у
Тернополі відбудеться презентація документального фільму
про довоєнний Тернопіль “Тарнопіль — місто, якого нема”.
• *Українська співачка Марія
Яремчук серед 26-ти учасників
посіла шосте місце у фіналі пісенного конкурсу “Євробачення2014”, який відбувся 10 травея
в Копенгагені.
• Молоді активісти-волонтери,
які приєдналися до акції “Всеукраїнський тренд”, власним коштом пофарбували в національні барви знак на в’їзді до Тернополя зі сторони Смиківців. У
планах тернополян розфарбувати й інші знаки на в’їздах до
міста. До співпраці запрошуються всі небайдужі люди, підприємці, художники. Про перебіг акції можна дізнатися “ВКонтакті” у групі “Від Тарнополя до
Тернополя”.
• 14 травня ц. р. у Верховній
Раді відбувся загальноукраїнський “круглий стіл” національної єдності на виконання
“дорожньої карти” виходу з
кризи, запропонованої Україні
ОБСЄ, повідомляє ТСН. За одним столом зібралися політичні суперники, колишні президенти України і духовні отці.
Мета “круглого столу” — знайти шлях об’єднання країни.
Очільники держави кажуть: Київ готовий дослухатись до всіх,
проте не вестиме діалогу в
умовах збройного шантажу.
Представники Партії регіонів
продовжують повторювати, що
Київ має припинити антитерористичну операцію, адже тих,
хто на Сході України взявся за
зброю, підтримує частина населення. Представники влади
у відповідь на це кажуть, що,
залякані розгулом криміналітету, люди просять владу про захист. “Не можна робити вигляду, що події на Сході спричинені виключно внутрішніми
проблемами в Україні. На Сході діє агресор і цей агресор —
Росія”, — заявив предстоятель
УПЦ Філарет. Якщо Україну силою примушують до діалогу з
агресором, то такий діалог не
потрібний, сказав патріарх.
Окрім цього, Філарет підняв
тему міжнародних гарантій цілісності України. Його підтримала Юлія Тимошенко. За її
словами, відповідальність за
війну в Україні несе персонально Володимир Путін, тому наївно думати, що Україна врятує себе сама. Губернатор Донецької області Сергій Тарута
поділився спостереженнями:
мешканці Донбасу у переважній більшості за єдину Україну,
але київську владу справді не
люблять. Людей “бомбує” російська пропаганда, тому вони
заплутались настільки, що голосують, самі не розуміючи за
що. Керівник Донеччини вважає помилкою відмову українського парламенту від ідеї референдуму про децентраліза-

Панорама подій

цію державної влади і статус
російської мови.
• Фінал 24 Сільських спортивних ігор Тернопільщини цього
року проведуть у Великих Гаях.
За дорученням голови Тернопільської облдержадміністрації
Олега Сиротюка 14 травня побував на стадіоні перший заступник голови Тернопільської
ОДА Іван Крисак. Він узагальнив
завдання щодо підготовки до
проведення ігор та дав ряд доручень керівникам структурних
підрозділів. “Заходи для підготовки стадіону не є надзвичайно
масштабними, — сказав Іван
Крисак. — Їх перелік надішлемо
виконавцям із визначеними термінами. Думаю, переконувати у
допомозі організації такого дійства нікого не потрібно. Ігри
проходитимуть 28-29 червня,
тож більшість робіт маємо закінчити до 15 червня”. На стадіоні, в приміщенні адмінбудинку,
на спортивних майданчиках із
волейболу проведуть ремонтні
роботи. Планується заасфальтувати частину бігової доріжки,
провести
ямковий
ремонт
під’їзної дороги до стадіону, нанести розмітку на біговій доріжці, виготовити лавки, п’єдестал
для нагородження тощо. У дні
проведення ігор мають забезпечити озвучення, нагородну
атрибутику, спортивний інвентар для учасників, охорону громадського порядку, належний
протипожежний стан на території стадіону.
• 15 травня європейський ринок повноцінно відкрився для
українських товарів і послуг. Зокрема, йдеться про обнулення
майже 98% митних зборів. Заходи діятимуть до 1 листопада
ц. р. За оцінками ЄС, угода про
вільну торгівлю може заощадити Україні близько 500 мільйонів
євро в рік на митних платежах.
Окрім того, ЄС також в односторонньому порядку відмовився
від будь-яких зборів на експорт
українських товарів і відсунув
питання щодо зняття таких зборів з товарів, які надходять на
територію України.
• 8 травня з робочим візитом
у Тернополі побував заступник
міністра аграрної політики та
продовольства України Андрій
Дикун. Він зустрівся з головою
Тернопільської ОДА Олегом
Сиротюком і представниками
сільськогосподарських та переробних підприємств краю. У
ході зустрічі обговорили проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу Тернопільщини. Андрій
Дикун наголосив на стратегічних планах розвитку агропромислового комплексу України.
Він зазначив, що завдання Міністерства аграрної політики і
продовольства — знищити корупцію та підняти престиж села. Місцеві аграрії, фермери
та представники підприємств
звернулись зі своїми проблемами та пропозиціями до представника міністерства. Підняли
питання щодо цінової політики
на закупівлю молока, оформлення передачі землі в користування, змін до нормативних
актів. Як повідомив Андрій Дикун, упродовж останнього місяця в Україні створили 10 робочих груп, які контролюватимуть ціни на продукти. Одна з
них
відслідковуватиме вартість молока. Губернатор Тернопільщини Олег Сиротюк дав
доручення департаменту агропромислового розвитку в Тернопільській області узагальнити всі пропозиції, які надійшли
під час наради від аграріїв, та
направити їх на адресу Міністерства аграрної політики та
продовольства України.

Відділ освіти Тернопільської районної державної адміністрації
висловлює глибоке співчуття бухгалтеру централізованої бухгалтерії Возьній Лілії Володимрівні з приводу передчасної смерті
батька.
Відділ освіти Тернопільської районної державної адміністрації
висловлює глибоке співчуття бухгалтеру централізованої бухгалтерії Рольській Оксані Григорівні з приводу передчасної смерті
батька.

●●Політикум

Кандидат на пост Президента України
Анатолій Гриценко під час зустрічі з представниками
Самооборони Майдану Тернопільщини.

Самооборона Тернопільщини
зустрілась з кандидатом в президенти
Анатолієм Гриценком
Відбулася зустріч Самооборони Майдану Тернопільщини з кандидатом в президенти України Анатолієм
Гриценком. Під час зустрічі
була обговорена військовополітична ситуація в країні,
зокрема на Сході, а також
питання створення та діяльності Національної гвардії.
Комендант Самооборони Майдану області Іван Ковалик висту-

пив з обговоренням питання територіальної оборони області та
повідомив про конкретну діяльність Самооборони в цьому напрямку. Зокрема, Ковалик розповів про проведення військового вишколу Самооборони, який
вже відбувся на Теребовлянщині.
Для молоді області Самооборона
спільно з громадською організацією “МНК” проводить спортивнопатріотичний вишкільний захід
“Гурби-Антонівці”.

Представники Самооборони
заявили, що виступають проти
того, щоб Національна гвардія
була підпорядкована Міністерству внутрішніх справ України.
На думку самооборонців, командиром Національної гвардії повинна бути людина військова. З
такою думкою погодився Анатолій Гриценко.
Фото Івана Пшоняка.

●●Новації

До уваги юридичних осіб
та фізичних осіб — підприємців!
Олена ФЕДІВ,
начальник реєстраційної
служби Тернопільського
районного управління юстиції.
Єдиний державний реєстр
створено з метою забезпечення державних органів, а
також учасників цивільного
обороту достовірною інформацією про юридичних осіб
та фізичних осіб-підприємців
з Єдиного державного реєстру.
Реєстраційна служба Тернопільського районного управління юстиції повідомляє, що Законом України №1155-VII від 25 березня 2014
року “Про внесення змін до деяких
законів України щодо включення
відомостей про діючих юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців
до Єдиного державного реєстру”,
внесено зміни до таких Законів
України:
1) пункт 2 розділу VIIІ “Прикінцеві положення” Закону України “Про
державну реєстрацію юридичних

осіб та фізичних осіб-підприємців”
викладено у такій редакції: “2. Усі
діючі юридичні особи та фізичні
особи-підприємці, створені та зареєстровані до 1 липня 2004 року,
відомості про яких не включені до
Єдиного державного реєстру,
зобов’язані подати державному
реєстратору відповідно до вимог
статті 19 цього Закону реєстраційну картку для включення відомостей про них до Єдиного державного реєстру. Державний реєстратор
після отримання від юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців
реєстраційної картки зобов’язаний
включити відомості про юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців і
видати їм виписку з Єдиного державного реєстру”;
2) пункти 2-4 і 7-9 розділу ІІ
“Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про внесення
змін до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб
та фізичних осіб-підприємців” щодо спрощення механізму державної реєстрації припинення суб’єктів
господарювання - виключено.

●●Гаряча тема

Єдність – найкраща
зброя проти терористів
Ірина КЛЕБАНСЬКА,
керівник відділу медіапроектів
Українського національного
інформаційного агентства
“Укрінформ”.
Консолідація, єдність та діалог – єдиний шлях зберегти
країну та не дати озброєним
бандитам повторити трагічні
події, що відбулися в Одесі.
У п’ятницю, 2 травня, в Одесі сепаратисти, озброєні вогнепальною
зброєю, напали на ходу громадян,
які виступали за єдність України,
застрелили кількох українських
патріотів-одеситів. Внаслідок цієї
агресії виникли масові сутички. Ситуація вийшла з-під контролю, частина учасників сутичок увійшли до
Будинку профспілок. Там, за трагічним збігом обставин, виникла пожежа, під час якої загинули десятки
людей.
Цілком очевидно, що протистояння в Одесі було добре підготовлене заздалегідь антиукраїнськими
спецслужбами, а прості люди стали

заручниками терористичної акції. В
Україні кілька днів тривав траур, люди вшанували
пам’ять усіх загиблих, бо життя є цінністю, незалежною від політичних поглядів.
За версією, яку підтримують
більшість експертів, антиукраїнські
спецслужби намагалися повторити
в Одесі сценарій, що розгортається
на Сході України. Цей план передбачає захоплення державних будівель та поступову дестабілізацію
ситуації в регіоні.
Трагічні події на Куликовому полі
фактично змінили плани терористів.
Але лише тимчасово. Зрозуміло,
що в найближчий час антиукраїнські
сили намагатимуться піти у наступ,
і, можливо, знову вчинятимуть провокації проти мирного населення.
“Їх не мільйони й не десятки тисяч. Їх сотні. І з тими, хто вбиває,
сьогодні мовою закону розмовляє
СБУ, МВС і правоохоронна система”, – наголосив прем’єр-міністр
України Арсеній Яценюк, який одразу після ескалації конфлікту приїхав до Одеси.
На Сході терористи ведуть запе-

За таких обставин, юридичним
особам та фізичним особампідприємцям, які створені та зареєстровані на території Тернопільського району до 1 липня 2004
року, відомості про яких не включені до Єдиного державного реєстру, необхідно звернутися до державних реєстраторів реєстраційної
служби Тернопільського районного
управління юстиції із заповненими
реєстраційними картками (форма
15 (для фізичних осіб-підприємців)
або №16 (для юридичних осіб))
для включення відповідних відомостей до Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Державні реєстратори реєстраційної служби Тернопільського районного управління юстиції забезпечують проведення всіх реєстраційних дій за адресою: м. Тернопіль вул. Київська буд. 3а у звичайному режимі з 08. 00 год. до 17. 00
год. Щодо отримання детальної
інформації про роботу державних
реєстраторів можна звернутись за
телефоном (0352) 436725.
клу боротьбу за телевежі саме для
того, щоб через телебачення і пропаганду навмисно розпалювати ворожнечу між різними соціальними
групами. Їх мета очевидна – навіяти
простим людям моральне право
зрадити країну і стріляти в своїх
близьких.
Арсеній Яценюк відвідав лікарню, де перебувають постраждалі
під час подій в центрі міста, та провів зустрічі з лідерами суспільнополітичної та культурно-економічної
сфер області. Під час діалогу із
одеситами він підкреслив, що закон про мови Ківалова-Колесніченка
зараз чинний. Зміни до Основного
Закону, які планується внести, можуть надати додаткові гарантії щодо використання російської мови і
мов національних меншин в тому
випадку, якщо відповідні ради приймають рішення про це.
“Для того, щоб зняти “больові
точки” у регіонах, Кабмін України
йде шляхом децентралізації влади
та передачі відповідних повноважень територіальним громадам. У
місцевої влади з’явиться не тільки
більше обов’язків, а й грошей –
значну кількість податкових відрахувань перенаправлять до місцевих
бюджетів. Громади ними вільно
розпоряджатимуться”, — сказав
прем’єр-міністр.
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●●Цікаві зустрічі

Тема дня

●●Вітаємо!

Щиро вітаємо з
ювілеєм діловода
Великоглибочецької сільської ради
Надію Петрівну
СМОЛЕЙ.
Хай доля квітне у роках
прекрасних,
Життя приносить ніжність
і тепло,
Хай Вам щоднини світить сонце ясне,
Завжди дарує радість і добро.

З повагою — колектив
Великоглибочецької сільської
ради, члени виконкому,
депутатський корпус.
Педагогічний колектив Жовтневої ЗОШ І-ІІ ступенів вітає з днем
народження вчителя хімії і біології
Ірину Богданівну ПЕТРІВ і вчителя початкових класів Ганну
Броніславівну ОЖГУ.
Хай квітнуть дні яскравим цвітом
І будуть в них сердечність і тепло,
Щоб у житті було чому радіти,
А смутку у душі ніколи не було!

Вітаємо з днем народження голову Ігровицької сільської ради
Галину Богданівну ГОЛИК.
Ветеран Другої світової війни Володимир Михайлович Демків
з лейтенантом міліції Оксаною Кіцак, капітаном Марією Луцишин, головою ради
ветеранів органів внутрішніх справ Тернопільського району Михайлом Дреботом, онукою Іриною,
правнуками Максимом, Мальвіною та Арсеном.

Воєнна юність
Володимира Демківа
Галина ЮРСА –
ТРР «Джерело».
Фото автора.

Квітень 1944 року. Тернопіль у вогні та крові. Йде бій
за кожну вулицю, в прямому
розумінні – за кожен метр
землі. Повсюди поранені та
мертві тіла радянських і німецьких солдатів, трупи коней, розбита техніка. Неможливо дихати та сприймати навколишнє. Світ подібний до пекла. Таким його
побачив
сьогоднішній вісімдесятивосьмирічний ветеран Другої світової війни,
житель Дичкова Тернопільського району Володимир
Михайлович Демків.
Солдат минулої війни розповідає, що йому у ті буремні роки
виповнилося лише сімнадцять.
Хлопець разом із сільськими товаришами виконував тоді дуже
складну як для його віку та юначого світосприйняття роботу –
вивозив з вулиць тіла мертвих
солдатів. Як дитина радів, коли з
купи бездиханних тіл хтось подавав ознаки життя і його відвозили до військового госпіталю. Часом гинули ті хлопці та дівчата,
які працювали разом з Володимиром. Тоді біль був удвічі більшим, бо знав цих людей, розмовляв з ними нещодавно, а,
можливо, загиблі були з одного
села.
Ветеран Володимир Михайлович Демків охоче розповідає і
про свої фронтові роки. Безпосередньої участі у боях з німецькими фашистами він не брав, бо
не підлягав мобілізації за віком.
Але, коли Радянський Союз, ви-

конуючи умови антифашистської
коаліції, оголосив війну Японії,
вісімнадцятирічний Володимир
одягнув військову форму та поїхав на фронт воювати у невідому
країну з невідомим йому ворогом. Хоч війна ця тривала не роки, а місяці, проте залишила глибокий слід у житті хлопця. Ветеран до точності у днях пам’ятає
весь хід подій боїв з японцями на
Далекому Сході.
Доводилось
проходити десятки кілометрів по
безводній піщаній пустелі. Сонце
у більш, ніж п’ятдесятиградусну
спеку випалювало тіло. Проте в
таких умовах хлопці воювали, показували приклади мужності та
відданості. Володимир Михайлович розповідає про супротивника
з повагою. Адже японці так само
мали свої ідеали, у які вірили і
відстоювали.
Пам’яткою про бої з Квантунською армією є для Володимира
Демкова подяка від Сталіна. А
такі відзнаки, як знаємо, просто
так тоді, у воєнний час, не видавались. У документі читаємо:
«Боевой товарищ Демкив Владимир Михайлович. Приказом Верховного Главнокомандующего
Генералиссимуса
Советского
Союза товарища Сталина от 23
августа 1945 года № 372 за
прорыв
МаньчжуроЧжалайнурского
и
ХолунАршайского укрепленных районов японцев, форсирование горного хребта Большой Хинган,
преодоление безводных степей
Монголии и освобождение Маньчжурии всему личному составу
вашей части, в том числе и Вам,
принимавшему участие в боях с
японцами на Дальнем Востоке,
объявлена благодарность»…
Володимир Михайлович за-

вжди радий гостям. Особливо
своїм колишнім колегам з Тернопільського районного відділу
міліції, які навідуються кожного
року в День Перемоги, вітаючи
ветерана із святом та днем народження, який
Володимир
Демків відзначає 1 травня.
«У важкий для України час відзначаємо цього року перемогу
над фашизмом у Другій світовій
війні, — каже ветеран. — Росія
окупувала український Крим, підгодовує сепаратистів на сході та
півдні України. У час війни 19411945 років ми разом з росіянами
били ворога на фронтах. Хто б
міг подумати, що через 69 років
Росія розв’яже війну проти України. Ми вірили, що після цієї
страшної війни з багатомільйонними жертвами, спалених дощенту сіл та міст наші діти та
внуки ніколи не візьмуть у руки
зброю, не будуть гинути, так і
не звідавши, що таке життя, не
звивши сімейного гнізда та не
народивши нащадків. І от що я
скажу усім, хто нині хоче війни,
крові. Ви відправили у вічність
Небесну Сотню та продовжуєте
братовбивство. Ви чините великий гріх ще й тому, що не просто
губите нині десятки та сотні
мирних людей. Ви множите всенародне горе, число вдів, сиріт.
Ви уже вбили тисячі дітей, які
могли народитися. І вам цьому ні
прощення, ні виправдання бути
не може. Я як ветеран, громадянин України засуджую ці дії»…
Скажу по секрету, що ми планували заїхати до ветерана у
Дичків на годинку, не більше. А
гостювали півдня. Цьому сприяли
щирість господара, його онуки
Ірини та зграйка правнуків, які
мирно бавились на подвір’ї.

Зичимо здоров’я, щастя, довголіття,
Настрою веселого на повне століття.
Щоб життя було веселим, радісним,
багатим,
Щоб кожен день прожитий Вам здавався
святом.

З повагою – колектив
Ігровицької сільської ради,
члени виконкому, депутатський
корпус та соціальні працівники.
Від усього серця вітаємо із золотим весіллям подружжя Петра і
Євгенії Сисак з с. Жовтневе
Тернопільського району.
Дозвольте Вас нам привітати,
Від щирого серця побажати.
Живіть не менш, як сто літ,
Не знайте горя, лиха й бід.
Своєю мудрість Ви нас навчайте,
Порадами допомагайте.
Здоров’я міцного хай Бог Вам зішле,
Сили багато земля Вам дає.
Теплом своїм сонце зігріє,
А доля здійснить усі ваші мрії!

З повагою – сім’я Романських
та сім’я Барновських.
Вітаємо з днем народження молодших медичних сестер ТРТМО
Катерину
Михайлівну
МАТУШЕВСЬКУ, Галину Андріївну ГУМЕНЮК, Ларису Степанівну ЛАДИКУ, Оксану Ярославівну
КЛЮС,
Галину
Михайлівну
ТИЧИНСЬКУ,
оператора
комп’ютерного набору Зоряну
Богданівну ГОЛОТУ, тракториста
Богдана Петровича БЕВЗА.
Щастя, радості, добра,
Здоров’я, успіхів, тепла,
Благополуччя та достатку,
Щоб справи всі були в порядку.
Хай посміхається життя
Та буде кращим майбуття.

З повагою – колектив
Тернопільського районного
територіального медичного
об’єднання.

Так говорив ще німецький письменник, поет, містик Новаліс.
Справжнє ім’я якого Фрідріх фон
Гарденберг.
Підсумки проведеної кампанії
декларування 2014 року свідчать,
що у більшості громадян спостерігається підвищення рівня податкової свідомості, з’явилося розуміння сплати податків як соціальної
необхідності.
Особливістю процесу декларування стала спрямованість податкових органів на налагодження
партнерських відносин з платниками податків, які хочуть виконати

свій обов’язок перед державою та
суспільством щодо подання декларацій про доходи за минулий
рік та сплати податків. Були проведені численні семінари, виступи
у ЗМІ. Роз’яснювальна робота та
практична допомога громадянам
була надана під час зустрічей з
територіальними громадами.
До Тернопільської об’єднаної
ДПІ ГУ Міндоходів у Тернопільській області під час деклараційної
кампанії подано громадянами
3005 декларацій, з них: 1431 декларацію – громадянами, які
зобов’язані її надати та 1574 –
скористалися правом отримання
податкової знижки. Сума задекларованих доходів склала 135, 5

мільйонів гривень, з яких буде
сплачено близько 5, 8 млн. грн
податку на доходи.

Ризиковим
суб’єктам
господарювання –
особлива увага
З метою запобігання та протидії процесам тінізації економіки
Тернопільською об’єднаною ДПІ
реалізується комплексна система
заходів, направлена на виявлення
суб’єктів господарювання, які через відповідні схеми мінімізують
власні податкові зобов’язання,
або використовуються як інструменти мінімізації для інших.

Нехай Вам завжди усміхається доля,
Несуть тільки радість роки,
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,
Хай збудуться мрії, бажання й думки.

Педагогічний колектив Баворівської ЗОШ І-ІІІ ступенів щиро вітає
з днем народження вчителя німецької мови Галину Василівну
ПРОЦАК.
Сонця променистого — на Вашому обрії,
Долі Вам бажаємо щедрої та доброї,
Хай всі мрії Ваші збуваються,
Бажаємо того, що щастям називається!

Вітаємо з ювілеєм депутата
Буцнівської сільської ради Наталю
Євгенівну ГУБИШ.
Хай квітне доля у роках прекрасних,
Господь дарує радість і здоров’я.
Хай кожен ранок з неба сонцем ясним
Тебе осяє світлом і любов’ю.

З повагою – Буцнівський
сільський голова Марія Мац,
депутатський корпус, члени
виконкому.

Педагогічний колектив НВК Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. С.
Балея” від щирого серця вітає з
днем народження вчителя математики Оксану Михайлівну ГРАБ.
Від Бога – здоров’я, від людей – шани,
В серці – спокою, життєвої відваги,
Робити добро і вершин досягати,
Сяяти красою, мов квіти весни,
У долі – багатства, достатку, добра
На многії і благії літа!

Вітаємо з днем народження голову Ігровицької сільської ради
Галину Богданівну ГОЛИК.
Ми щиро Вас вітаємо,
Добра Вам зичимо сповна.
Багато світлих днів бажаємо,
І щоб в душі цвіла весна!

З повагою – працівники
Ігровицького ВПЗ та завідуюча
бібліотекою с. Ігровиця Наталія
Дідух.
Вітаємо з днем народження
лікарів-невропатологів
ТРТМО
Тараса Едуардовича ГАБІКА,
Ольгу Леонідівну МИХАЛЮК,
рентген-лаборанта Інну Сергіївну
БОДНАРЧУК, операційну медсестру Тетяну Володимирівну
ЗЬОЛУ, медичних сестер Зоряну
Федорівну ЛЕВЧЕНКО, Наталію
Михайлівну ПРАВОРСЬКУ, біолога
Наталію
Володимирівну
ОЛЕКСІЄНКО.
Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні капельки страждань.

З повагою – колектив
Тернопільського районного
територіального медичного
об’єднання.

Управління Пенсійного фонду України в Тернопільському районі просить отримувачів пенсій своєчасно повідомляти органи, що призначають та виплачують пенсію, про прийняття на роботу, звільнення з роботи, зміни в складі сім’ї, зміни місця проживання та інші обставини,
що можуть вплинути на пенсійне забезпечення. Тел. для довідок: 5350-72, 53-51-54.
Мишковицька сільська рада має намір передати в оренду майно комунальної власності, приміщення гаражів до 40 кв.м., розміщене за адресою с. Мишковичі, вул. Січових Стрільців 5А.

●●Податкові новини

Сплачуйте податки
з любов’ю!

Колектив управління Державної
казначейської служби України у
Тернопільському районі щиро вітає
з днем народження головного спеціаліста інформаційних технологій
та захисту інформації Богдана
Сергійовича СЕМЕНЮКА.

З початку 2014 року проведено
перевірки у 14 ризикових платників. За результатами відпрацювання встановлено відсутність реального здійснення господарських
операцій на 200,0 тис.грн.
Не уникнули уваги податківців і
35 підприємств, які не звітували чи
заявляли про відсутність будь-якої
господарської діяльності. Як результат, анульовано за рішенням
податкового органу 35 платників
ПДВ (в.т.ч. 32 - юридичних осіб та
3 – СПД фізичних осіб).
Інформаційно-комунікаційний
відділ Тернопільської
об’єднаної ДПІ ГУ Міндоходів у
Тернопільській області.

СПД-ФО
Кузьмінський
В.М. має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря від джерел автосервісу,
який знаходиться по вул. 15
Квітня, 5, с. Байківці Тернопільського р-ну: котел та
фарбувально-сушильна камера, що працює на рідкому паливі, зварювальний напівавтомат. Викиди знаходяться в
межах допустимих концентрацій. Зауваження надсилати
протягом одного місяця на
адресу: Майдан Перемоги, 1,
м. Тернопіль, 46018.
СПД-ФО Кузьмінський В.М.
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●●Пам’ять

Актуально

●●Право

Аліменти на дитину
Михайло НАЦЮК,
начальник Тернопільського
районного управління юстиції.
Утримання дітей до досягнення ними повноліття є
одним з найголовніших
обов’язків батьків. Питання
щодо порядку утримання
батьками дітей врегульовано Сімейним кодексом України.

Учні та педагоги Малоходачківської ЗОШ І-ІІІ ст. в гостях у ветерана
Великої Вітчизняної війни Степана Івановича Балабана та його сім’ї.

Їх тривожить
майбутнє України...

Жанна БАСЮК,
заступник директора
з виховної роботи
Малоходачківської
ЗОШ І – ІІІ ст.
Cлава вам, дорогі ветерани!
Вічна слава над світом
летить.
Хоч, можливо, загоїлись
рани,
Та біль пам’яті душу ятрить.
(Леонід Ситник, Збараж)

9 травня – День пам’яті,
глибокої шани тим захисникам Вітчизни, яких вже нема
поряд з нами, і тим, хто ще
живий. День Перемоги… Його наближали ті, яким було
нелегко у воєнні роки і яким
найважче сьогодні.
Цього року учні нашої школи
Тетяна Лозінська, Олена Кузюк,
Дмитро Гах, Лілія Конопацька,
Юлія Вівчар, Христина Соколова,
Юлія Хрущ, Максим Попів разом з
директором школи Олександром
Миколайовичем Гасіліним та
педагогом-організатором Олександрою Михайлівною Стібель
провідали і привітали зі святом
Перемоги в селі Костянтинівка
Тернопільського району ветерана
Великої Вітчизняної війни Степана Івановича Балабана. Його сім’я

— син Михайло Степанович та невістка п. Олександра з родичами
— привітно зустріли гостей. Степану Івановичу 93 роки. Його груди вкриті медалями, на скронях
– сивина. Він пам’ятає ті страшні
часи, хоча про них волів би і забути. Ветеран — добра і привітна
людина. Цей чоловік багато пройшов випробувань і надзвичайно
важко переживає події сьогоднішніх днів. Нехай від Дня Перемоги минуло 69 років, та не так
легко ветеранам забути страхіття
війни. А сьогодні їх тривожить
майбутнє України. Кожен свідомий громадянин питає себе й
інших: “Чому знову війна? І кому
це вигідно?”. Поет зі Збаражчини,
Леонід Ситник ставить такі ж питання у своєму вірші:
Чи збились ми зі свого
шляху?
Чи нас лукавий спокусив?
Чому дійшли ми вже
до краху?
Народ покращення просив…
Вже досить в “джунглях”
нам петляти,
На бідах їхати в пітьму.
Пора самих себе спитати:
Кому це вигідно, кому?
Можна по-різному ставитися
до подій Великої Вітчизняної війни, але хіба можна забути тих,
хто віддав своє життя для миру і
спокою інших.

8
травня
педагогоморганізатором Олександрою Михайлівною Стібель та активом
учнівського самоврядування біля
сільського пам’ятника загиблим
воїнам проведено лінійку, присвячену пам’яті жертв Другої світової війни. Ведучі Лілія Конопацька, Світлана Козодаєва, Віталій Кузюк та Сергій Вівчар нагадали присутнім про трагічні воєнні події, які відбулися 69 років
тому. Учасники лінійки — Лілія
Осаулко, Максим Попів, Юлія
Хрущ, Христина Соколова, Христина Мудра, Анастасія Паласюк,
Юлія Гардіяш, Світлана Водяна,
Марія Пелещук читали поетичні
твори, присвячені пам’яті тих, хто
за наше щасливе майбутнє пішов
у небуття. Юлія Вівчар прочитала
один з фронтових листів доньки
до тата.
Пам’ятайте, друзі, цих людей
довіку. Тих, хто повернувся, і хто
поліг в боях. І вклонімось всі ми
низько до землі їм; квітами устелимо їх тернистий шлях. Учні школи та присутні вшанували пам’ять
героїв Великої Вітчизняної війни
хвилиною мовчання та покладанням квітів до постаменту.
Потрібно, щоб наш народ зібрав “скарби духу”, повірив у
свою перемогу та в єдину Україну. Щасливе майбутнє нашої держави – це справа кожного з нас.

Старшокласники Малоходачківської ЗОШ І-ІІІ ст.
під час лінійки, присвяченої пам’яті жертв Другої світової війни.

Відповідно до п.1 ст.181 СК
України, визначення способу виконання
сімейного обов’язку
батьками щодо утримання дітей
відведено батькам. Тобто, батьки
вправі за згодою вирішувати долю своєї участі в утриманні дітей.
При цьому, той із батьків, хто
проживає окремо від дитини, може брати участь у її утриманні як
в грошовій, так і в натуральній
формі.
У випадку ухилення від виконання цього обов’язку
той з
батьків, з яким проживають діти,
має право на звернення до суду
для стягнення аліментів. У більшості випадків це відбувається
після розірвання шлюбу, хоча
стягнення аліментів не залежить
від того, чи знаходяться батьки
дитини в шлюбі, розлучені або,
взагалі, чи перебували в ньому.
За рішенням суду, кошти на утримання дитини (аліменти) присуджуються як у частці від доходу її
матері, батька, так і у твердій
грошовій сумі.
Відповідно до статті 183 СК
України, розмір аліментів у частці
від заробітку (доходу) матері,
батька дитини визначається судом. При цьому, якщо стягуються
аліменти на двох і більше дітей,
суд визначає єдину частку від заробітку (доходу) матері, батька
на їх утримання, яка буде стягуватися до досягнення найстаршою дитиною повноліття. Якщо
після досягнення повноліття найстаршою дитиною ніхто з батьків
не звернувся до суду з позовом
про визначення розміру аліментів на інших дітей, аліменти стягуються за вирахуванням тієї рівної частки, що припадала на дитину, яка досягла повноліття.
Якщо платник аліментів має
нерегулярний, мінливий дохід,
частину доходу отримує в натурі,
а також за наявності інших
обставин, що мають істотне значення, суд за заявою платника
або отримувача може визначити
розмір аліментів у твердій грошовій сумі. Розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, підлягає індексації.
Якщо розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій
сумі, менше 30% прожиткового
мінімуму для дитини відповідного
віку, то дитині призначається відповідно до закону державна допомога в розмірі різниці між визначеним розміром аліментів і
30% прожиткового мінімуму для
дитини відповідного віку (стаття
184 Кодексу).
Згідно із ЗУ “Про Державний
бюджет України на 2014 рік”,
прожитковий мінімум для дітей
віком до 6 років з 1 січня встановлений в розмірі 1 032 грн.,
для дітей віком від 6 до 18 років
— в розмірі 1286 грн. Звідси розмір аліментів на одну дитину не
може бути меншим відповідно
309,60 грн. та 385,80 грн.
За рішенням суду, аліменти на
дитину присуджуються від дня
пред’явлення позову, хоча можуть бути присуджені і за минулий час, але не більше, як за три
роки. Для цього позивачеві необхідно подати суду докази того,
що він вживав заходів щодо
отримання аліментів з відповідача, але не міг їх отримати у
зв’язку з ухиленням останнього
від їх сплати.
Перелік видів доходів, з яких
утримуються аліменти та з яких
не проводиться утримання аліментів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України
від 26 лютого 1993 р. N 146.
Відповідно до пункту 12 цього
переліку, аліменти не утримують-

ся із: 1) вихідної допомоги при
звільненні і сум неоподаткованого розміру матеріальної допомоги; 2) компенсації працівникові
за невикористану відпустку, крім
випадків, коли особа при звільненні отримує компенсацію за
відпустку, не використану протягом кількох років; 3) допомоги на
лікування; 4) допомоги у зв’язку
з вагітністю та пологами; 5) компенсаційних виплат при відрядженнях і переведенні на роботу
в іншу місцевість; 6) польового
забезпечення, надбавок до заробітної плати й інших сум, які
виплачуються замість добових і
квартирних; 7) компенсаційних
сум, які виплачуються за амортизацію інструментів і зношеність
одягу; 8) матеріальної допомоги
осіб, які втратили право на допомогу по безробіттю; 9) вартості
безкоштовного надання квартир
та комунальних послуг; 10) одноразової допомоги при народженні дитини; 11) державної допомоги на поховання; 12) допомоги
по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; 13)
допомоги на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням;
14) допомоги малозабезпеченим
сім’ям з дітьми; 15) соціальної
допомоги
малозабезпеченим
сім’ям; 16) державної соціальної
допомоги на дітей-інвалідів, а також надбавки на догляд за інвалідом з дитинства та дитиноюінвалідом, що передбачені Законом України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”; 17)
допомоги по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років;
18) тимчасової державної допомоги, якщо місце проживання
батьків невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів, або
не мають можливості утримувати
дитину; 19) субсидій готівкою
для відшкодування витрат на
придбання скрапленого газу,
твердого та рідкого пічного побутового палива; 20) щомісячної
грошової допомоги у зв’язку з
обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного господарства громадян,
які проживають на територіях радіоактивного забруднення; 21)
вартості речового, продовольчого забезпечення або його грошової компенсації; 22) дотацій на
обіди, вартості путівок до санаторіїв і будинків відпочинку, що
надаються за рахунок коштів підприємств та організацій.
Аліменти на утримання дитини
стягуються до її повноліття, але
якщо повнолітні дочка, син продовжують навчання і у зв’язку з
цим потребують матеріальної допомоги, батьки зобов’язані утримувати їх до досягнення двадцяти трьох років за умови, що вони
можуть надавати таку допомогу.
В цього випадку право на звернення до суду з позовом, крім
того з батьків, з ким проживає
дочка, син, мають також і самі
дочка, син, які продовжують навчання. Із припиненням навчання право на утримання припиняється.
Відповідно до ст. 164 Кримінального кодексу України, за
злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів
на утримання дітей (аліментів), а
також злісне ухилення батьків від
утримання неповнолітніх або непрацездатних дітей, що перебувають на їх утриманні, карається
штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими
роботами на строк від вісімдесяти до ста двадцяти годин або виправними роботами на строк до
одного року, або обмеженням
волі на строк до двох років. Те
саме, вчинене особою, раніше
судимою за такий злочин, карається громадськими роботами на
строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох
років, або обмеженням волі на
строк від двох до трьох років.
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Програма телепередач
понеділок, 19 травня

УТ-1
14.00 Котрольна робота.
14.45 Euronews.
15.00, 18.20 Новини.
15.15 Брифiнг Кабмiну України.
15.50 Вiкно до Америки.
16.20, 19.55 Громадське
телебачення.
17.30 Про головне.
18.05, 20.50 Дiловий свiт.
18.50 Час-Ч.
19.00 Передвиборнi агiтацiйнi
програми кандидатiв на пост
Президента України.
21.00 Пiдсумки дня.
21.40 Шустер Live. Буднi.
22.55 Трiйка, Кено,
Секунда удачi.
23.00, 01.00 Пiдсумки.
23.30 На слуху.
00.00 Вiд першої особи.
00.30 Країна on-line.

Канал “1+1”
06.00 “Лото-Забава”.
06.45, 07.10, 08.05,
09.10 “Снiданок з 1+1”.
07.00, 08.00, 09.00 “ТСН”.
10.00 “В мережi”.
11.05 Х/ф “Раз на раз не
випадає”.
12.45 Х/ф “Трава пiд снiгом”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Фатмагюль”.
19.30 “ТСН”.
20.40 “Секретнi матерiали”.
20.55 “Чистоnews”.
21.10 Т/с “Кураж”.
22.20 “Грошi”.
23.40 “ТСН”.
00.05 Т/с “Вiкiнги 2”. (3).

Інтер
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00 Новини.
07.15, 07.35, 08.10, 08.35,
09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 Т/с “Ти заплатиш
за все”.
12.00 Новини.
12.25 Т/с “Ти заплатиш
за все”.
14.00 Новини.
14.20 Т/с “Ти заплатиш
за все”.
14.45 “Сiмейний суд”.
15.20 “Чекай на мене”.
17.45 Новини.
18.05 “Стосується кожного”.

19.05 Т/с “Поки
станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “1001”.
21.25 Т/с “Погана кров”.
00.30 Х/ф “Особлива
думка”. (2).

ICTV
05.50 Надзвичайнi новини.
06.35 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.05 Т/с “Операцiя “Горгона”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.15 Т/с “Операцiя “Горгона”.
14.10 Х/ф “Битва титанiв”.
16.15 Х/ф “Битва титанiв”.
16.35 Х/ф “Гнiв титанiв”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
20.20 Дiстало!
21.25 Свобода слова.
00.35 Х/ф “Сповiдь
людини-невидимки”.

СТБ
06.00 “Усе буде добре!”
07.30 “Неймовiрна правда
про зiрок”.
08.30 Х/ф “Розумниця,
красуня”.
12.45 “Слiдство ведуть
екстрасенси”.
13.40 “Битва екстрасенсiв”.
16.00 “Усе буде добре!”
18.00 “Вiкна-новини”.
18.30 “Неймовiрна правда
про зiрок”.
19.55 “Слiдство ведуть
екстрасенси”.
21.00 Х/ф “Мати-й-мачуха”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.35 “Детектор брехнi 5”.
00.10 “Один за всiх”.
01.15 Х/ф “Розумниця,
красуня”.

Новий канал
14.00 Т/с “Воронiни”.
15.35 Х/ф “Iндiана Джонс
i Королiвство кришталевого
черепа”.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Т/с “Воронiни”.
20.00 Ревiзор.

Канал “1+1”
06.30 “Секретнi матерiали”.
06.45, 07.10, 08.05,
09.10 “Снiданок з 1+1”.
07.00, 08.00, 09.00 “ТСН”.
10.00 “Шiсть кадрiв”.
10.45 “Чистоnews”.
11.00 “Сiмейнi мелодрами 3”.
12.00 Т/с “Величне столiття.
Роксолана”.
14.25 Т/с “Кураж”.
15.35 Т/с “Свати 6”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Фатмагюль”.
19.30 “ТСН”.
20.40 “Секретнi матерiали”.
20.55 “Чистоnews”.
21.10 Т/с “Кураж”.
22.20 “Мiняю жiнку 9”.
23.50 “ТСН”.
00.15 Т/с “Вiкiнги 2”. (3).
01.15 Х/ф “Палладiн”. (2).

Інтер
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00 Новини.
07.15, 07.35, 08.10, 08.35, 09.20
“Ранок з Iнтером”.
10.00 Т/с “Погана кров”.
12.00 Новини.
12.25 Т/с “Погана кров”.
13.25 Д/с “Слiдство вели...”
14.00 Новини.
14.20 Д/с “Слiдство вели...”
14.55 “Судовi справи”.
15.50 “Сiмейний суд”.
17.45 Новини.

ТРК «Україна»
09.00, 13.30, 15.20, 17.10 Т/с
“Слiд”.
11.00 Х/ф “Формула щастя”.
12.45 Т/с “Оса”.
15.00, 19.00 Подiї.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Королева гри”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Х/ф “Форсаж-5”. (2).

К1
06.00
06.30
07.30
07.45
08.00
09.50
11.40
14.10
16.40
18.15
19.10
21.00
22.00
01.25

“Шеф-кухар”.
“Top Shop”.
М/ф.
М/с “Смiшарики”.
Х/ф “Каспер: Початок”.
Х/ф “Шаленi грошi”.
Х/ф “Iзгой”.
Х/ф “Земне ядро”.
М/ф “Вартовi легенд”.
“Звана вечеря”.
“Орел i решка”.
“Розсмiши комiка”.
Т/с “Доктор Хаус”. (2).
“Нiчне життя”.

нтн
05.40 “Легенди бандитського
Києва”.
08.25 “Правда життя”.
09.00 “Агенти впливу”.
10.00 Х/ф “Жiнок ображати
не рекомендується”.
11.30 Т/с “Я охоронець”.
15.00 Т/с “Даїшники”.
19.30 Т/с “Вулицi
розбитих лiхтарiв-11”.
22.00 Т/с “Елементарно-2”. (2).
23.45 Т/с “Закон
i порядок”. (2).
00.45 Т/с “CSI:
Лас-Вегас-8”. (2).

ТЕТ
06.00 Приколи на перервi.
06.25, 9.30 М/с “Маша
i ведмiдь”.
06.50 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.15 М/с “Черепашки
мутанти нiндзя”.

08.45 М/с “Тiмон i Пумба”.
09.10 М/ф “Сердитi пташки”.
10.00 “Єралаш”.
11.10 Одна за всiх.
13.30, 22.00 6 кадрiв.
14.50 Вiталька.
15.55 Дайош молодьож!
17.20, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.10, 23.00 Т/с “Свiтлофор”.
(2).
19.05 Розсмiши комiка.
20.25 Т/с “Два батька
i два сина”. (2).
21.00 Країна У.
00.00 Дурнєв+1.

Канал “2+2”
06.15 “Обережно, модерн!”
07.00 Х/ф “Глухомань”.
08.50 Д/ф “Диверсанти
Третього Рейху”.
12.30 Т/с “Захист Красiна”.
18.30 “Новини 2+2”.
19.00 Т/с “Ментовськi
вiйни-6”.
21.00 “ДжеДАI”.
21.25 Х/ф “Полiцейськi”. (2).
23.30 Х/ф “Вiрус”. (2).

Тонiс
14.00, 20.00 НЛО: факти
i фальсифiкацiї.
15.00, 18.30, 21.00 “Соцiальний
пульс”.
15.15, 16.45, 18.55, 21.25
“Погода”.
16.00 Дивовижнi мешканцi
саду.
16.50 “Алло, лiкарю!”
17.45 Бебi-бум у зоопарку.
18.15 “зМIСТОвна Україна”.
18.50, 22.25 “Економiчний
пульс”.
19.00 В гостях у Д.
Гордона. Iван Драч.
21.30 Найвпливовiшi
жiнки свiту.
22.30 В глибини землi,
в глибини часiв.
23.35 “Свiтськi хронiки”.
00.00 “Красивi та
амбiцiйнi”. (3).

Наше улюблене
кiно
07.00 Мелодрама “Ксенiя,
кохана дружина Федора”.

09.00 Детектив “Гладiатор
за наймом”.
11.00 Х/ф “Сива легенда”.
13.00 Кiноповiсть “Сiм’я Януш”.
14.30 Т/с “Строгови”.
16.00 Кiноповiсть “На
початку гри”.
17.30 Кiноповiсть “Нiжний вiк”.
19.00 Х/ф “Депутат Балтики”.
21.00 Комедiя “Крок назустрiч”.
23.00 Драма “Бiлий птах
з чорною ознакою”.

ТВi
14.00, 15.00, 17.00,
18.00, 21.00 Сьогоднi.
14.15, 15.50, 17.15 ТВiй День.
14.30, 16.00, 19.30 Особлива
думка.
15.35, 17.40 Огляд блогiв.
16.30, 17.30, 19.05 TBiNews.
16.40 Арт варта.
20.00, 23.00 Сьогоднi
про головне.
22.00 Знак оклику!

EuroSport
09.30 “Авто i Мотоспорт”.
Мотоспортивний журнал.
09.45, 21.00 Футбол. ЧЄ для
гравцiв до 17 рокiв. Мальта.
11.00 Велоспорт.
Нацiональний тур. Етап 8.
12.00 Велоспорт.
Тур Iталiї. Етап 9.
13.00 Тенiс. Турнiр ATP.
Дюсельдорф.
20.00 Тенiс. Готуємося до
“Ролан Гаррос”.
20.15 Футбол. Євроголи.
20.45 Футбол. Бразiлманiя.
22.00, 22.30 Про реслiнг.
23.30 Кiнний спорт.
Скачки. Огляд тижня.
23.50 Весь спорт.
Тележурнал “Watts”.

Enter-фiльм
09.20 Х/ф “Осляча шкура”.
10.45 Жарт за жартом.
12.15, 19.00 Т/с “Клон”.
14.05, 20.40 Т/с “Загибель
iмперiї”.
16.05 Х/ф “Мiськi
подробицi”.
21.40 Т/с “Єсенiн”.
22.40 Х/ф “Тут наш дiм”.
01.15 Бiйцiвський клуб.

вівторок, 20 травня

УТ-1
06.30, 07.00, 08.00, 12.00,
15.00, 18.20 Новини.
06.50, 07.45, 08.20, 08.40
Гiсть студiї.
07.25, 00.30 Країна on-line.
07.40 Ера бiзнесу.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.50, 18.50 Час-Ч.
10.00 Українського роду.
10.30 Не вiр худому кухарю.
11.00, 16.25, 19.55 Громадське
телебачення.
12.10, 18.05, 20.50
Дiловий свiт.
12.30 Нацiональнi дебати.
14.10 Книга.ua.
14.45 Euronews.
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
15.15 Брифiнг Кабмiну України.
15.50 Як це?
17.30 Про головне.
19.00 Передвиборнi агiтацiйнi
програми кандидатiв на пост
Президента України.
21.40 Шустер Live. Буднi.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00, 01.00 Пiдсумки.
23.30 На слуху.
00.00 Вiд першої особи.

22.45 Пристрастi за Ревiзором.
00.30 Педан-Притула шоу.

Мега

18.05
19.05
20.00
20.30
21.25
00.30

“Стосується кожного”.
Т/с “Поки станиця спить”.
“Подробицi”.
Т/с “1001”.
Т/с “Погана кров”.
Х/ф “Привид будинку
на пагорбi”. (2).

ICTV
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.00 Т/с “Прокурорська
перевiрка”.
11.20 Дiстало!
12.25 Т/с “Бригада”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.15 Т/с “Бригада”.
16.15 Т/с “Бригада”.
16.30 Т/с “Братани”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
20.20 Т/с “Бригада”.
22.25 Спецiальний проект.
23.25 Х/ф “8 мiлiметрiв”. (2).

СТБ
06.00 “Чужi помилки.
Квiтка смертi”.
06.45 “Усе буде добре!”
08.45 “Неймовiрна правда
про зiрок”.
09.50 Х/ф “Павутина
бабиного лiта”.
11.45 “Слiдство ведуть
екстрасенси”.
12.45 “Зваженi i щасливi 2”.
16.00 “Усе буде добре!”
18.00 “Вiкна-новини”.
18.30 “Неймовiрна правда
про зiрок”.
19.55 “Слiдство ведуть
екстрасенси”.
21.00 Х/ф “Мати-й-мачуха”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.35 “Кохана, ми
вбиваємо дiтей”.
01.05 “Зваженi i щасливi 2”.

Новий канал
05.55
06.35
07.00
08.00
09.00
10.50
14.35
16.00
18.00
18.20
19.00
22.00
22.55
01.05

М/с “Дак Доджерс”.
М/с “Дак Доджерс”.
Пiдйом.
Т/с “Воронiни”.
Т/с “Не родись
вродлива”.
Т/с “Щасливi разом”.
Т/с “Супер Макс”.
Т/с “Не родись
вродлива”.
Репортер.
Абзац!
Т/с “Воронiни”.
Т/с “Супер Макс”.
Закутi.
Абзац!

ТРК «Україна»
06.15, 13.10 Т/с “Оса”.
07.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10, 14.00, 15.20, 17.10
Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Лiкарка”.
12.00, 19.45 “Говорить
Україна”.
18.00 Т/с “Сашка”.
21.00 Т/с “Королева гри”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Глухар.
Повернення”.

К1
06.00 “Шеф-кухар”.
06.30 “Top Shop”.
07.30 “Орел i решка. Шопiнг”.
08.20 “Орел i решка. СРСР”.
09.10 М/ф.
10.00 Т/с “Всi жiнки — вiдьми”.
13.30 Т/с “Дикий ангел”.
15.00, 19.10 “Орел i решка”.
16.00 Т/с “Моя прекрасна
няня”.
17.20, 21.00 “Розсмiши комiка”.
18.15 “Звана вечеря”.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2).

нтн
06.05 Х/ф “Секретний
фарватер”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Випадковий свiдок”.
10.00 Х/ф “Жандарм
на вiдпочинку”.
11.50 “Другий шанс.
Кривавий ланцюг”.
12.30 Т/с “Детективи”.
13.05, 19.30 Т/с “Вулицi
розбитих лiхтарiв-11”.
15.00, 19.00, 21.40 “Свiдок”.
15.15 Т/с “Таємницi слiдства-7”.
22.00 Т/с “Грабуй
награбоване”. (2).
23.45 Т/с “Закон i
порядок”. (2).
00.45 Т/с “CSI:
Лас-Вегас-8”. (2).

ТЕТ
06.00 Приколи на перервi.
06.25, 9.30 М/с “Маша
i ведмiдь”.
06.50 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.15 М/с “Черепашки
мутанти нiндзя”.
08.45 М/с “Тiмон i Пумба”.
09.10 М/ф “Сердитi пташки”.
10.00 “Єралаш”.
11.10, 21.00 Країна У.

13.30, 22.00 6 кадрiв.
14.50 Вiталька.
15.55 Дайош молодьож!
17.20, 20.00 Т/с “Кухня”.
17.45 Т/с “Два батька
i два сина”.
18.10, 23.00 Т/с “Свiтлофор”.
(2).
19.05 Розсмiши комiка.
20.25 Т/с “Два батька
i два сина”. (2).
00.00 Надто грубо для Ю-туб’а.

Канал “2+2”
06.15 “Обережно, модерн!”
07.00 Х/ф “За даними
карного розшуку”.
09.00, 18.30 “Новини 2+2”.
09.30 Т/с “Захист Красiна”.
15.40 Д/ф “Зафронтовi
розвiдники”.
16.30, 19.00 Т/с “Ментовськi
вiйни-6”.
21.00 “ДжеДАI”.
21.25 Х/ф “Онг Бак”. (2).
23.30 Х/ф “Смертельна
глибина”. (2).

Тонiс
06.00 “Таке спортивне життя.
В’ячеслав Олiйник”.
06.30, 9.30, 15.00, 18.30, 21.00
“Соцiальний пульс”.
06.55, 18.50, 22.25 “Економiчний
пульс”.
07.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
09.00 Бебi-бум у зоопарку.
10.00, 22.30 В глибини землi,
в глибини часiв.
11.00, 21.30 Найвпливовiшi
жiнки свiту.
12.15 “Таємницi закулiсся
з О. Ржавським”.
13.10, 16.00 Дивовижнi
мешканцi саду.
14.00, 20.00 НЛО: факти
i фальсифiкацiї.
15.15, 16.45, 18.55, 21.25
“Погода”.
17.45 “Соцiальний статус:
ваша пенсiя”.
19.00 В гостях у
Д. Гордона. Iван Драч.
23.35 “Свiтськi хронiки”.
00.00 “Красивi та
амбiцiйнi”. (3).

Наше улюблене
кiно
07.00 Х/ф “Депутат Балтики”.
09.00 Комедiя “Крок назустрiч”.
11.00 Драма “Бiлий птах
з чорною ознакою”.
13.00 Кiноповiсть
“П’ятий океан”.

14.30 Т/с “Сiль землi”.
16.00 Мелодрама “Мої дорогi”.
17.30 Комедiя “Дюма
на Кавказi”.
19.00 Кiноповiсть
“Вовча зграя”.
21.00 Драма “Плата за проїзд”.
23.00 Детектив “4 листи
фанери, або
Два вбивства в барi”.

ТВi
06.00 Aрт City.
06.30 Приватнi новини.
07.00, 20.00, 23.00 Сьогоднi
про головне.
08.00 Ранковi курасани.
11.00, 11.40, 12.20, 13.10, 14.15,
15.50, 17.15 ТВiй День.
11.20, 12.40, 15.35, 17.40
Огляд блогiв.
12.00, 14.00, 15.00, 17.00,
18.00, 21.00 Сьогоднi.
13.00 Базар-IТ.
13.30, 14.30, 16.00, 19.30
Особлива думка.
16.30, 17.30, 19.05,
22.00 TBiNews.
16.40 Арт варта.

EuroSport
09.30, 15.00 Велоспорт.
Тур Iталiї. Етап 9.
10.00, 23.00 Футбол. Євроголи.
10.30, 23.30
Футбол. Бразiлманiя.
10.45 Тенiс. Турнiр ATP.
Дюсельдорф.
12.45, 20.00 Тенiс. Готуємося
до “Ролан Гаррос”.
13.00, 18.30 Тенiс.
Турнiр ATP. Дюсельдорф.
15.30, 23.45 Велоспорт.
Тур Iталiї. Етап 10.
20.15 Спiдвей. Швецiя.
22.00 Ралi. Закулiсами ERC.
22.30 Автоперегони.
Мотоперегони “Гарт”
на супербайках.

Enter-фiльм
09.30 Х/ф “Весняний клопiт”.
11.05 Жарт за жартом.
12.35, 19.00 Т/с “Клон”.
14.20 Т/с “Загибель iмперiї”.
15.20, 20.40 Т/с “Єсенiн”.
16.20 Х/ф “Ми, що
пiдписалися нижче”.
22.40 Х/ф “Секретний ешелон”.
00.20 Х/ф “Три гiльзи
вiд англiйського карабiна”.

Мега
06.00 Легенди бандитської
Одеси.

06.00 Легенди бандитської
Одеси.
07.30, 17.50 У пошуках iстини.
08.20, 15.20 Освенцим.
09.10 Брати по космосу.
10.10, 17.00 Далеко i ще далi.
11.00 Таємнича Африка.
12.00 Дивовижна Iндiя.
12.50, 23.40 Левовий
рейнджер.
13.40 Мiстична Україна.
14.30, 19.30 Фантастичнi
iсторiї.
16.10 Мегаспоруди.
18.40 Теорiя безсмертя.
20.20 Заручники Всесвiту.
21.10 Шукачi.
22.00 Люди дощу.
22.50 Невiдома Африка.
00.30 Покер.

5 канал
14.00, 17.15, 22.45, 23.50
Погода в Українi.
14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 22.30, 23.30,
00.30 Час. Важливо.
14.35 5 елемент.
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00, 23.00, 01.00
Час новин.
15.35 Новини Київщини.
16.35 Машина часу.
17.35, 00.35 В кабiнетах.
18.10, 00.00 Мiсцевий час.
18.35 Територiя закону.
19.00 Час новин.
19.45, 22.40, 23.25, 23.35
Тема/Хронiка дня.
20.00, 01.15 Час.
Пiдсумки дня.
21.40 Час-Тайм.
22.10 Тема/Хронiка.

Футбол
14.00 “Великий футбол”.
15.40, 22.30 Футбол News.
16.00 Чорноморець — Карпати.
Чемпiонат України.
18.00 Журнал Лiги чемпiонiв.
18.40 Огляд сезону.
Чемпiонат Англiї.
21.00 Чемпiонат Iталiї.
Огляд туру.
21.45 Топ-матч.
21.55 “Моя гра” В. Єзерський.
22.50 Барселона —
Атлетiко.
Чемпiонат Iспанiї.

07.30, 17.50 У пошуках
iстини.
08.20, 15.20 Освенцим.
09.10 НЛО. Особливе досьє.
10.10, 17.00 Далеко i ще далi.
11.00 Таємнича Африка.
12.00 Дивовижна Iндiя.
12.50 Тварини-генiї.
13.40 Мiстична Україна.
14.30, 19.30 Фантастичнi
iсторiї.
16.10 Мегаспоруди.
18.40, 22.00 Теорiя безсмертя.
20.20 Шпигуни дальнiх свiтiв.
21.10 Шукачi.
22.50 Невiдома Африка.
23.40 Левовий рейнджер.
00.30 Земля: еволюцiя
планети.

5 канал
06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30,
11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
16.30, 17.30, 18.30, 18.55, 22.30,
23.30, 00.30 Час. Важливо.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00, 23.00, 01.00
Час новин.
07.40 Автопiлот-новини.
08.45 Трансмiсiя-новини.
09.35, 13.35, 14.35 5 елемент.
10.10, 10.35, 11.15, 11.35, 12.15,
20.00, 01.15 Час. Пiдсумки дня.
15.35 Машина часу.
16.10 Трансмiсiя.
17.15 Драйв-новини.
17.35 Особливий погляд.
19.00 Час новин.
21.40 Час-Тайм.
00.35 Територiя закону.

Футбол
06.00 ПСЖ — Монпельє.
Чемпiонат Францiї.
08.00 Шахтар — Волинь.
Чемпiонат України.
10.00, 15.25, 22.30 Футбол
News.
10.25 Реал — Еспаньол.
Чемпiонат Iспанiї.
12.25 Найбiльшi футбольнi
збiрнi свiту.
13.00 “Великий футбол”.
14.40, 20.05 Топ-матч.
15.00, 15.40, 18.00 Футбол
Live.
15.55 U-21. Україна —
Молдова. Турнiр В.
В. Лобановського.
18.30 Futbol Mundial.
Тележурнал.
19.00 Голи Сезону.
Чемпiонат Англiї.
20.15 Боруссiя (Д) —
Баварiя. Фiнал.
Кубок Нiмеччини.
22.55 Ювентус —
Кальярi. Чемпiонат Iталiї.
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Програма телепередач
середа, 21 травня

УТ-1
06.30, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00,
18.20 Новини.
06.50, 07.45, 08.20, 08.40
Гiсть студiї.
07.20, 00.30 Країна on-line.
07.40 Ера бiзнесу.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.50, 18.50 Час-Ч.
10.00 Включення з
Кабiнету Мiнiстрiв України.
10.15 Уряд на зв`язку з
громадянами.
10.55, 16.25, 19.55 Громадське
телебачення.
12.10, 18.05, 20.50 Дiловий свiт.
12.30 Нацiональнi дебати.
14.10 Шлях до Чемпiонату
свiту FIFA 2014. Бразилiя.
14.45 Euronews.
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
15.15 Брифiнг Кабмiну України.
15.50 Хто в домi хазяїн?
17.30 Про головне.
19.00 Передвиборнi агiтацiйнi
програми кандидатiв на
пост Президента України.
21.40 Шустер Live. Буднi.
22.50 Мегалот.
22.55 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00, 01.00 Пiдсумки.
23.30 На слуху.
00.00 Вiд першої особи.

Канал “1+1”
06.30 “Секретнi матерiали”.
06.45, 07.10, 08.05, 09.10
“Снiданок з 1+1”.
07.00, 08.00, 09.00 “ТСН”.
10.00 “Шiсть кадрiв”.
10.45 “Чистоnews”.
11.00 “Сiмейнi мелодрами 3”.
12.00 Т/с “Величне столiття.
Роксолана”.
14.25 Т/с “Кураж”.
15.35 Т/с “Свати 6”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Фатмагюль”.
19.30 “ТСН”.
20.40 “Секретнi матерiали”.
20.55 “Чистоnews”.
21.10 Т/с “Кураж”.
22.20 “Чотири весiлля 3”.
23.50 “ТСН”.
00.15 Т/с “Вiкiнги 2”. (3).
01.15 Х/ф “Палладiн. Корона i
дракон”. (2).

Інтер
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00 Новини.
07.15, 07.35, 08.10, 08.35,
09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 Т/с “Погана кров”.
12.00 Новини.
12.25 Т/с “Погана кров”.
13.30 Д/с “Слiдство вели...”
14.00 Новини.

14.20 Д/с “Слiдство вели...”
14.55 “Судовi справи”.
15.50 “Сiмейний суд”.
17.45 Новини.
18.05 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “1001”.
21.25 Т/с “Погана кров”.
00.30 Х/ф “Iгри розуму”.

ICTV
06.15 Т/с “Таксi”.
06.40 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Факти. Ранок.
08.00 Зiрка YouTube.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.00 Т/с “Прокурорська
перевiрка”.
12.30 Дивитися всiм!
12.45, 15.45 Факти. День.
13.15 Дивитися всiм!
13.55 Т/с “Бригада”.
16.15 Т/с “Бригада”.
16.30 Т/с “Братани”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
20.20 Т/с “Бригада”.
22.25 Кримiнальна Україна.
23.25 Х/ф “Кобра”. (2).
01.15 Х/ф “Роккi 3”. (2).

СТБ
05.55 “Чужi помилки.
Подвiйна гра”.
06.40 “Усе буде добре!”
08.40 “Неймовiрна правда
про зiрок”.
09.50 “Зiркове життя.
Любов без штампу”.
10.45 “Зiркове життя.
Дiти, погубленi талантом”.
11.45 “Слiдство ведуть
екстрасенси”.
12.45 “Зваженi i щасливi 2”.
16.00 “Усе буде добре!”
18.00 “Вiкна-новини”.
18.30 “Неймовiрна правда
про зiрок”.
19.55 “Слiдство ведуть
екстрасенси”.
21.00 “Мати-й-мачуха”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.35 “Хата на тата”.
00.15 “Зваженi i щасливi 2”.

Новий канал
05.55 М/с “Дак Доджерс”.
06.10 Т/с “Супер Макс”.
07.00 Пiдйом.
08.00 Т/с “Воронiни”.
09.00 Т/с “Не родись вродлива”.
10.55 Т/с “Воронiни”.
14.35 Т/с “Супер Макс”.

Канал “1+1”
06.30 “Секретнi матерiали”.
06.45, 07.10, 08.05, 09.10
“Снiданок з 1+1”.
07.00, 08.00, 09.00 “ТСН”.
10.00 “Шiсть кадрiв”.
10.45 “Чистоnews”.
11.00 “Сiмейнi мелодрами 3”.
12.00 Т/с “Величне столiття.
Роксолана”.
14.25 Т/с “Кураж”.
15.35 Т/с “Свати 6”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Фатмагюль”.
19.30 “ТСН”.
20.40 “Секретнi матерiали”.
20.55 “Чистоnews”.
21.10 Т/с “Кураж”.
22.20 “Українськi сенсацiї.
День виборiв”.
23.40 “ТСН”.
00.05 Т/с “Вiкiнги 2”. (3).
01.05 Х/ф “Три королiвства:
Повернення додому”. (2).

Інтер
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00 Новини.
07.15, 07.35, 08.10, 08.35,
09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 Т/с “Погана кров”.
12.00 Новини.
12.25 Т/с “Погана кров”.

ТРК «Україна»
06.15, 13.10 Т/с “Оса”.
07.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10, 14.00, 15.20, 17.10
Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Лiкарка”.
12.00, 19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Сашка”.
21.00 Т/с “Королева гри”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Глухар. Повернення”.

К1
06.00 “Шеф-кухар”.
06.30 “Top Shop”.
07.30, 16.00 Т/с “Моя
прекрасна няня”.
08.50 М/ф.
09.30 М/с “Смiшарики”.
10.00 Т/с “Всi жiнки — вiдьми”.
13.30 Т/с “Дикий ангел”.
15.00, 19.10 “Орел i решка”.
17.20, 21.00 “Розсмiши комiка”.
18.15 “Звана вечеря”.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2).

нтн
05.55 Х/ф “Секретний фарватер”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Випадковий свiдок”.
10.00 Х/ф “Жандарм та прибульцi”.
11.50 Т/с “Детективи”.
12.55, 19.30 Т/с “Вулицi
розбитих лiхтарiв-11”.
15.00, 19.00, 21.40 “Свiдок”.
15.15 Т/с “Таємницi слiдства-8”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання
на вбивцю-10”. (2).
23.45 Т/с “Закон i порядок”. (2).
00.45 Т/с “CSI: Лас-Вегас-8”. (2).

ТЕТ
06.00 Приколи на перервi.
06.25, 9.30 М/с “Маша i ведмiдь”.
06.50 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.15 М/с “Черепашки
мутанти нiндзя”.
08.45 М/с “Тiмон i Пумба”.
09.10 М/ф “Сердитi пташки”.
10.00 “Єралаш”.
11.10 Одна за всiх.
13.30, 22.00 6 кадрiв.

14.50 Вiталька.
15.55 Дайош молодьож!
17.20, 20.00 Т/с “Кухня”.
17.45 Т/с “Два батька i два сина”.
18.10, 23.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
19.05 Розсмiши комiка.
20.25 Т/с “Два батька i
два сина”. (2).
21.00 Країна У.
00.00 Надто грубо для Ю-туб’а.

Канал “2+2”
06.15 “Обережно, модерн!”
07.00 Т/с “Спецзагiн Кобра-11”.
09.00, 18.30 “Новини 2+2”.
09.30 Х/ф “Трембiта”.
11.25 Д/ф “Титанiк. Репортаж
з того свiту”.
13.30 Д/ф “Таємницi часу”.
14.20 Д/ф “ВМФ СРСР.
Хронiка перемоги”.
15.00 Д/ф “Таємницi розвiдки”.
15.50 Д/ф “Безсмертна рота”.
16.30 Т/с “Ментовськi вiйни-6”.
19.00 Т/с “Ментовськi вiйни”.
21.00 “ДжеДАI”.
21.25 Х/ф “Максимальний
термiн”. (2).
23.25 Х/ф “Вайверн.
Крилатий дракон”. (2).

Тонiс
06.00 “Таке спортивне життя.
Юрiй Тамм”.
06.30, 9.45, 15.00, 18.30,
21.00 “Соцiальний пульс”.
06.55, 18.50, 22.55 “Економiчний
пульс”.
07.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
09.00 “Соцiальний статус:
ваша пенсiя”.
10.10, 23.00 В глибини землi,
в глибини часiв.
11.10, 22.00 Найвпливовiшi
жiнки свiту.
12.15 “Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою”.
13.10, 16.00 Дивовижнi
мешканцi саду.
14.00 НЛО: факти i фальсифiкацiї.
15.15, 16.45, 18.55, 21.25
“Погода”.
17.45 Бебi-бум у зоопарку.
18.15 “зМIСТОвна Україна”.
19.00 В гостях у
Д. Гордона. Г. Крючков.
20.00 Планета хижакiв.
21.30 Вiдлуння.
00.00 “Красивi та амбiцiйнi”. (3).

Наше улюблене
кiно
07.00 Кiноповiсть “Вовча зграя”.
09.00 Драма “Плата за проїзд”.
11.00 Детектив “4 листи фанери,

Мега
або Два вбивства в барi”.
13.00 Мелодрама “Машенька”.
14.30 Т/с “Сiль землi”.
16.00 Драма “Дерева на асфальтi”.
17.30 Комедiя “Тiльки
в мюзик-холi”.
19.00 Мелодрама “Початок”.
21.00 Х/ф “Час, що минув”.
23.10 Драма “Пiд небом
блакитним...”

ТВi
06.00 Double Ять.
06.30 Aрт City.
07.00, 20.00, 23.00 Сьогоднi
про головне.
08.00 Ранковi курасани.
11.00, 11.40, 12.20, 13.10,
14.15, 15.50, 17.15 ТВiй День.
11.20, 12.40, 15.35, 17.40 Огляд
блогiв.
12.00, 14.00, 15.00, 17.00,
18.00, 21.00 Сьогоднi.
13.00 Базар-IТ.
13.30, 14.30, 16.00, 19.30
Особлива думка.
16.30, 17.30, 19.05, 22.00 TBiNews.
16.40 Арт варта.

EuroSport
09.35, 15.00 Велоспорт.
Тур Iталiї. Етап 10.
10.45 Тенiс. Турнiр ATP.
Дюсельдорф.
12.45, 21.45 Тенiс. Готуємося
до “Ролан Гаррос”.
13.00, 18.30 Тенiс. Турнiр ATP.
Дюсельдорф — 1/8 фiналу.
15.30 Велоспорт. Тур Iталiї.
Етап 11.
20.00 Футбол. ЧЄ для гравцiв до
17 рокiв. Мальта. Фiнал.
22.00 Весь спорт. Кампус.
22.30 Весь спорт. Вибране
по середах.
22.35 Кiнний спорт. Великий
шолом Ролекс Бадмiнтон.
23.35 Кiнний спорт. Фехтування.
Кубок нацiй La Baule.
23.50 Кiнний спорт.
Новини кiнного спорту.
23.55 Гольф. Європейський тур.
Вiдкритий чемпiонат Iспанiї.

Enter-фiльм
08.40 Х/ф “Сильна особистiсть
iз 2-”А”.
09.50 Жарт за жартом.
11.20, 18.45 Т/с “Клон”.
13.05, 20.35 Т/с “Єсенiн”.
15.05 Х/ф “Табiр iде в небо”.
16.45 Х/ф “Мiй ласкавий
i нiжний звiр”.
22.35 Х/ф “Кодекс безчестя”.

четвер, 22 травня

УТ-1
06.30, 07.00, 08.00, 12.00,
15.00, 18.20 Новини.
06.50, 07.45, 08.20, 08.40
Гiсть студiї.
07.25, 00.30 Країна on-line.
07.40 Ера бiзнесу.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.50, 18.50 Час-Ч.
10.10 “Надвечiр`я”.
11.00, 16.25 Громадське
телебачення.
12.10, 18.05, 20.50 Дiловий свiт.
12.30 Нацiональнi дебати.
14.10 Ближче до народу.
14.50 Euronews.
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
15.15 Брифiнг Кабмiну України.
15.50 До Дня перепоховання
на Чернечiй горi праху
Т.Г. Шевченка. Д/ф “Ген волi”.
17.30 Про головне.
19.00 Передвиборнi агiтацiйнi
програми кандидатiв
на пост Президента України.
20.00 Мистецька акцiя “Шевченко
про ROCK”. Презентацiя.
21.40 Шустер Live. Буднi.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00, 01.00 Пiдсумки.
23.30 На слуху.
00.00 Вiд першої особи.

16.00 Т/с “Не родись вродлива”.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Т/с “Воронiни”.
22.00 Т/с “Супер Макс”.
23.00 Закутi.
00.05 Т/с “Щасливi разом”.
01.05 Абзац!

01.15 Бiйцiвський клуб.

13.30 Д/с “Слiдство вели...”
14.00 Новини.
14.20 Д/с “Слiдство вели...”
14.55 “Судовi справи”.
15.50 “Сiмейний суд”.
17.45 Новини.
18.05 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “1001”.
21.25 Т/с “Погана кров”.
00.30 Х/ф “Той, що худне”. (3).

ICTV
06.15 Т/с “Таксi”.
06.40 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Факти. Ранок.
08.00 Зiрка YouTube.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.00 Т/с “Прокурорська
перевiрка”.
12.30 Кримiнальна Україна.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.15 Кримiнальна Україна.
13.55 Т/с “Бригада”.
16.15 Т/с “Бригада”.
16.30 Т/с “Братани”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
20.20 Т/с “Бригада”.
22.35 Клан.
23.30 Х/ф “Рембо 4”. (2).

СТБ
06.10 “Чужi помилки.
Кривавий борг”.
06.55 “Усе буде добре!”
08.55 “Неймовiрна правда
про зiрок”.
10.05 Х/ф “Лузер”.
12.15 “Слiдство ведуть
екстрасенси”.
13.10 “Зваженi i щасливi 2”.
16.00 “Усе буде добре!”
18.00 “Вiкна-новини”.
18.30 “Неймовiрна
правда про зiрок”.
19.55 “Слiдство ведуть
екстрасенси”.
21.00 Х/ф “Мати-й-мачуха”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.35 “Я соромлюся свого тiла”.
00.30 “Зваженi i щасливi 2”.

Новий канал
05.45 М/с “Дак Доджерс”.
06.10 Т/с “Супер Макс”.
07.00 Пiдйом.
08.00 Т/с “Воронiни”.
09.00 Т/с “Не родись вродлива”.
10.55 Т/с “Щасливi разом”.

14.35 Т/с “Супер Макс”.
16.00 Т/с “Не родись вродлива”.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Т/с “Воронiни”.
22.00 Т/с “Супер Макс”.
23.00 Закутi.
00.05 Т/с “Щасливi разом”.
01.05 Абзац!

ТРК «Україна»
06.15, 13.10 Т/с “Оса”.
07.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10, 14.00, 15.20, 17.10
Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Лiкарка”.
12.00, 19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Сашка”.
21.00 Т/с “Королева гри”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Глухар. Повернення”.

К1
06.00 “Шеф-кухар”.
06.30 “Top Shop”.
07.30, 16.00 Т/с “Моя
прекрасна няня”.
08.50 М/ф.
09.30 М/с “Смiшарики”.
10.00 Т/с “Всi жiнки — вiдьми”.
13.30 Т/с “Дикий ангел”.
15.00, 19.10 “Орел i решка”.
17.20, 21.00 “Розсмiши комiка”.
18.15 “Звана вечеря”.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2).

нтн
05.15, 15.15 Т/с “Таємницi
слiдства-8”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Випадковий свiдок”.
10.00 Х/ф “Жандарм i
жандарметки”.
11.55 Т/с “Детективи”.
13.00, 19.30 Т/с “Вулицi
розбитих лiхтарiв-11”.
15.00, 19.00, 21.40 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Лютер”. (2).
00.00 Т/с “Закон i порядок”. (2).
00.50 Т/с “CSI: Лас-Вегас-8”. (2).

ТЕТ
06.00 Приколи на перервi.
06.25, 9.30 М/с “Маша i ведмiдь”.
06.50 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.15 М/с “Черепашки
мутанти нiндзя”.
08.45 М/с “Тiмон i Пумба”.

09.10 М/ф “Сердитi пташки”.
10.00 “Єралаш”.
11.10, 21.00 Країна У.
13.30, 22.00 6 кадрiв.
14.50 Вiталька.
15.55 Дайош молодьож!
17.20, 20.00 Т/с “Кухня”.
17.45 Т/с “Два батька i два сина”.
18.10, 23.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
19.05 Розсмiши комiка.
20.25 Т/с “Два батька i
два сина”. (2).
00.00 Надто грубо для Ю-туб’а.

Канал “2+2”
06.15 “Обережно, модерн!”
07.00 Т/с “Спецзагiн Кобра-11”.
09.00,18.30 “Новини 2+2”.
09.30 Х/ф “Перед свiтанком”.
11.25 Д/ф “Мiсячнi перегони”.
12.30 Д/ф “Морськi прибульцi”.
13.30 Д/ф “Таємницi часу”.
14.20 Д/ф “ВМФ СРСР.
Хронiка перемоги”.
15.00 Д/ф “Таємницi розвiдки”.
15.50 Д/ф “Афганський синдром”.
16.30, 19.00 Т/с “Ментовськi
вiйни”.
21.00 “ДжеДАI”.
21.25 Х/ф “Двiйник”. (2).
23.25 Х/ф “Особина:
Пробудження”. (2).

Тонiс
06.00 “Таке спортивне життя.
Нiна Уманець”.
06.30, 9.30, 15.00, 18.30,
21.00 “Соцiальний пульс”.
06.55, 18.50, 22.25 “Економiчний
пульс”.
07.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
09.00 Бебi-бум у зоопарку.
10.00, 22.30 В глибини землi,
в глибини часiв.
11.00, 21.30 Найвпливовiшi
жiнки свiту.
12.15 “Ронiн”.
13.10, 16.00 Дивовижнi
мешканцi саду.
14.00, 20.00 Планета хижакiв.
15.15, 16.45, 18.55, 21.25
“Погода”.
17.50 “Соцiальний статус:
вашi права i пiльги”.
19.00 В гостях у
Д. Гордона. Г. Крючков.
23.35 “Свiтськi хронiки”.
00.00 “Красивi та амбiцiйнi”. (3).

Наше улюблене
кiно
07.00 Мелодрама “Початок”.

09.00 Х/ф “Час, що минув”.
11.10 Драма “Пiд небом
блакитним...”
13.00 Кiноповiсть “Одна”.
14.30 Т/с “Сiль землi”.
16.00 Х/ф “Хлiб, золото, наган”.
17.30 Комедiя “Увага: Вiдьми!”
19.00 Кiноповiсть “...
А зорi тут тихi”.
23.00 Драма “Премiя”.

ТВi
06.00 Мiжнароднi кореспонденти.
06.30 Double Ять.
07.00, 20.00, 23.00 Сьогоднi
про головне.
08.00 Ранковi курасани.
11.00, 11.40, 12.20, 13.10,
14.15, 15.50, 17.15 ТВiй День.
11.20, 12.40, 15.35, 17.40
Огляд блогiв.
12.00, 14.00, 15.00, 17.00,
18.00, 21.00 Сьогоднi.
13.00 Базар-IТ.
13.30, 14.30, 16.00, 19.30 Особлива
думка.
16.30, 17.30, 19.05 TBiNews.
16.40 Арт варта.
22.00 Гаряче крiсло.

EuroSport
09.30, 15.00 Велоспорт.
Тур Iталiї. Етап 11.
10.30 Футбол. ЧЄ для гравцiв до
17 рокiв. Мальта. Фiнал.
11.45 Тенiс. Турнiр ATP.
Дюсельдорф — 1/8 фiналу.
12.45, 20.00 Тенiс. Готуємося
до “Ролан Гаррос”.
13.00, 18.30, 20.15 Тенiс. Турнiр
ATP. Дюсельдорф. 1/4 фiналу.
15.30 Велоспорт. Тур Iталiї.
21.15 Футбол. Жiноча
Лiга Чемпiонiв. Фiнал.
23.30 Бойовi мистецтва.
Бiйцiвський клуб.

Enter-фiльм
09.25 Х/ф “Король
Дроздовик”.
11.10 Жарт за жартом.
12.40, 18.50 Т/с “Клон”.
14.20, 20.30 Т/с “Єсенiн”.
16.20 Х/ф “Везуча людина”.
22.25 Х/ф “Злий дух Ямбуя”.
00.10 Х/ф “Злодiї в законi”.

Мега
06.00 Легенди бандитської Одеси.
07.30, 17.50 У пошуках iстини.
08.20, 15.20 Освенцим.

06.00 Легенди бандитської Одеси.
07.30, 17.50 У пошуках iстини.
08.20, 15.20 Освенцим.
09.10 Шпигуни дальнiх свiтiв.
10.10, 17.00 Далеко i ще далi.
11.00 Таємнича Африка.
12.00 Дивовижна Iндiя.
12.50 Тварини-генiї.
13.40 Мiстична Україна.
14.30, 19.30 Фантастичнi iсторiї.
16.10 Мегаспоруди.
18.40 Люди дощу.
20.20 Фатальний контакт.
21.10 Шукачi.
22.00 Теорiя безсмертя.
22.50 Невiдома Африка.
23.40 Левовий рейнджер.
00.30 Покер.

5 канал
06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30,
11.30, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 22.30,
23.30, 00.30 Час. Важливо.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 22.00,
23.00, 01.00 Час новин.
07.40 Автопiлот-новини.
08.45 Трансмiсiя-новини.
09.35, 13.35, 14.35 5 елемент.
10.10, 10.35, 11.15, 11.35, 12.15,
20.00, 01.15 Час. Пiдсумки дня.
16.35 Зооакадемiя.
17.35 Арсенал.
19.00 Час новин.
21.40 Час-Тайм.
22.10 Акцент.
00.35 Новини Київщини.

Футбол
06.00, 18.30 Чемпiонат
Францiї. Огляд туру.
06.55, 21.50 Топ-матч.
07.05 Чемпiонат Аргентини.
Огляд туру.
08.00 Чорноморець —
Карпати. Чемпiонат України.
10.00, 15.25, 22.30 Футбол News.
10.25 Барселона — А
тлетiко. Чемпiонат Iспанiї.
12.25 Найбiльшi футбольнi
збiрнi свiту.
13.00 Шахтар — Волинь.
Чемпiонат України.
15.00, 15.40, 18.00 Футбол Live.
15.55 Фiнал. Турнiр В. В. Лобановського.
19.30 Арсенал — Халл Сiтi.
Фiнал. Кубок Англiї.
22.00 Журнал Лiги чемпiонiв.
22.55 Чемпiонат Iспанiї. Огляд туру.
00.00 Чемпiонат Бразилiї.
Огляд туру.
09.10 Заручники Всесвiту.
10.10, 17.00 Далеко i ще далi.
11.00 Таємнича Африка.
12.00 Пiвденний океан.
12.50 Левовий рейнджер.
13.40 Мiстична Україна.
14.30, 19.30 Фантастичнi iсторiї.
16.10 Мегаспоруди.
18.40 Пiгулка правди.
20.20 НЛО. Особливе досьє.
21.10 Шукачi.
22.00 Бiополе. Невидима сила.
22.50 Невiдома Африка.
23.40 Тварини-генiї.
00.30 Планета своїми руками.

5 канал
06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30,
11.30, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 16.30, 17.30, 18.55, 22.30,
23.30, 00.30 Час. Важливо.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 22.00,
23.00, 01.00 Час новин.
07.40 Автопiлот-новини.
08.35 Драйв-новини.
08.45 Трансмiсiя-новини.
09.35, 13.35, 14.35 5 елемент.
10.10, 10.35, 11.15, 12.15, 20.00,
01.15 Час. Пiдсумки дня.
16.35 Життя цiкаве.
17.35 Акцент.
18.30 Вiкно в Європу.
19.00 Час новин.
21.40 Час-Тайм.
00.35 В кабiнетах.

Футбол
06.00 Голи Сезону.
Чемпiонат Англiї.
06.55 Журнал Лiги чемпiонiв.
07.20 Чемпiонат Iталiї. Огляд туру.
08.00 Таврiя — Iллiчiвець.
Чемпiонат України.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.25 Чорноморець —
Карпати. Чемпiонат України.
12.25 Найбiльшi футбольнi
збiрнi свiту.
13.00 Боруссiя (Д) — Баварiя. Фiнал.
Кубок Нiмеччини.
15.00 Footbrazil. Тележурнал.
16.00, 19.00 Футбол Live.
16.55 Динамо-2 — Сталь.
Чемпiонат України.
19.40 Шахтар — Волинь.
Чемпiонат України.
21.55 Чемпiонат Бразилiї.
Огляд туру.
22.55 Реал — Еспаньол.
Чемпiонат Iспанiї.
00.55 Чемпiонат Аргентини.
Огляд туру.
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●●Спортивні новини

●●Будьте здорові!

Не ігноруйте
медичні
огляди
Анатолій ТЕОДОРОВИЧ,
завідуючий відділенням
епідеміологічних досліджень
Теребовлянського міжрайонного
відділу ДУ “Тернопільський
обласний лабораторний центр
Держсанепідслужби України”.
Статистика свідчить: від туберкульозу щороку помирає
близько 10 тисяч українців,
тобто, щогодини через цю
хворобу йде з життя один наш
співгромадянин.

Заступник голови Тернопільської районної ради Роман Наконечний (крайній ліворуч),
завідувач сектору молоді та спорту Тернопільської РДА Василь Заторський, голова Тернопільської районної
федерації футболу Сергій Лісовий (крайній праворуч), Великогаївський сільський голова Олег Кохман,
футбольні команди Великих Гаїв і Гаїв Шевченківських із дітьми (у центрі діти зі Слов’янська).

Стартував новий футбольний сезон
Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.
Фото автора.
4 травня на стадіоні села
Великі Гаї відбулися урочистості з нагоди відкриття
нового сезону чемпіонату
Тернопільського району з
футболу.
До учасників і
гостей спортивного дійства
звернувся заступник голови
Тернопільської районної ради Роман Наконечний. Роман Іванович підкреслив
об’єднувальну силу спорту,
відзначив вагому роль футбольних уболівальників у
процесі відстоювання цілісності України, побажав командам чесної, безкомпромісної боротьби протягом
сезону і перемог. Завідувач
сектору молоді та спорту
Тернопільської райдержадміністрації Василь Заторський передав Великогаївській сільській раді кубок і
грамоту за перемогу в конкурсі на найкраще футбольне поле в Тернопільській
області у 2013-ому році,
який проводило управління
з питань фізичної культури і
спорту
Тернопільської
облдержадміністрації.
Голова Тернопільської районної федерації футболу Сергій Лісовий нагородив грамотами людей, які сприяють розвитку футболу в Тернопільському районі:
Віталія Гоцалюка, Сергія Зендрана, Богдана Задорожного, Івана
Білоуса і Андрія Мартиновського.
Грамотами
за
матеріальну
підтримку футбольної команди
Великих Гаїв Великогаївський
сільський голова Олег Кохман
відзначив жителів села Романа
Варваріва, Михайла Романіва,
Зеновія Литвина, Володимира
Оринича і Андрія Погодика.
На знак єдності і неподільності України Олег Андрійович подарував дітям з окупованого сепаратистами Слов’янська Доне-

цької області футбольний м’яч і
фотоальбом Тернопільщини. Подякував великогаївчанам, які погодилися прихистити у своїх домівках сім’ї біженців зі Сходу
України. Разом із дітьми капітани
футбольних команд Великих Гаїв
Віталій Гоцалюк і Гаїв Шевченківських Андрій Дручок підняли над
стадіоном жовто-блакитий прапор. Хвилиною мовчання вшанували загиблих під час нещодавніх сутичок в Одесі.
Після завершення урочистостей відбувся футбольний поєдинок, який відкривав новий сезон.
Команда Великих Гаїв, яка в попередньому сезоні ввійшла до
четвірки кращих у Тернопільському районі, приймала на своєму
полі дебютанта ліги — Гаї Шевченківські. Перший тайм із центра поля розпочали гості, які
одразу ж побігли атакувати ворота суперника. Вже на 10-ій хвилині матчу гості домоглися свого
— гравець Гаїв Шевченківських
Олександр Рахлецький відкрив
рахунок. На деякий час гра вирівнялася. Виділити котрусь із
команд було важко. В середині
першого тайму великогаївчани
взяли ініціативу до своїх ніг. Скориставшись помилками опонентів, за п’ять хвилин гри вони забили два м’ячі у ворота суперників. Результативними ударами
відзначилися Олександр Ждаха і
Віктор Павлович. На перерву команди пішли з рахунком 2:1 на
користь господарів поля.
Якщо в першій половині матчу
гра проходила майже нарівних,
то в другій все кардинально змінилося. Команда Великих Гаїв
повністю перехопила ініціативу.
Вчасні заміни “освіжили” гру команди. Своєю активністю господарі поля змушували суперників
порушувати правила поблизу
власних воріт. У другому таймі
великогаївчани пробили п’ять
штрафних ударів із близької відстані. Один із них став результативним — Віталій Гоцалюк красивим, вивіреним ударом “зняв па-

вутинку” з “дев’ятки” воріт суперника. Після третього пропущеного м’яча команда Гаїв Шевченківських “поплила”, і через
деякий час воротар гостей виймав із сітки воріт четвертий
м’яч. Засмутив свого опонента
великогаївчанин Олег Горенчук.
У підсумку — 4:1. “Гаївське дербі” завершилося на користь господарів поля.
Свої дебютні матчі в новому
чемпіонаті зіграли й інші команди. В першій лізі дебютант із
Товстолуга на домашньому стадіоні обіграв із рахунком 1:0
одного з фаворитів чемпіонату —
команду Великих Бірок. Фіаско
зазнав ще один дебютант ліги:
команда Дичкова на своєму полі
поступилася з рахунком 2:6 футболістам Великої Березовиці.
Мишковичі на виїзді дали бій
господарям зі Шляхтинців — 3:2.
Розчарували в першому турі футболісти з Плотичі, які на виїзді
поступилися минулорічним чемпіонам з Грабівців із рахунком
5:1. Із таким же рахунком срібний призер 2013-го року — команда “Говерла” (Дубівці) —
обіграла команду з Івачева.
У другій лізі вже в першому
турі не обійшлося без несподіваних результатів. Футболісти з
Довжанки познущалися над командою Ігровиці — 11:0 (група
“А”). Команда з Білої потренувалася на гравцях із Лозової — 6:0
(група “Б”). Інші зустрічі принесли такі результати: група “А”:
Озерна — Козлів 4:0, Забойки —
Домаморич 0:2, Пронятин — Кутківці 2:0, Цебрів — Підгороднє
1:1; група “Б”: Романівка — Жовтневе 2:1, “Динамо” (Ступки) —
Смиківці 5:3, Байківці — М. Ходачків 5:2, Стегниківці — Гаї
Шевченківські-2 2:0; група “В”:
В. Лука — Острів 1:3, Білоскірка
— Баворів 6:3, Грабівці-2 —
Плотича-2 2:0, Петрики —
В. Березовиця-2 4:1, В. Глибочок
— Прошова 4:1.
У третьому турі (18 травня)
відбудуться наступні поєдинки:

перша ліга — В. Гаї — Мишковичі, Грабівці — В. Бірки, Шляхтинці — Івачів, Товстолуг — В. Березовиця, Дубівці — Гаї Шевченківські, Дичків — Плотича; друга
ліга: група “А” — Підгороднє —
Ігровиця, Довжанка — Цебрів,
Озерна — Пронятин, Кутківці —
Домаморич, Довжанка — Цебрів,
Забойки — Козлів; група “Б” —
Байківці — Жовтневе, М. Ходачків — Смиківці, Лозова — Гаї
Шевченківські-2, Романівка —
Біла, “Динамо” (Ступки) — Стегниківці; група “В” — Баворів —
Плотича-2,
В.
Лука
—
В. Березовиця-2, Петрики —
В. Глибочок, Прошова — Острів,
Грабівці-2 — Білоскірка. Запрошуємо вболівальників підтримати свої команди на старті чемпіонату.
— Чемпіонат Тернопільського
району з футболу пройде у два
кола з травня до кінця жовтня, —
розповідає голова Тернопільської районної федерації футболу Сергій Лісовий. — Цьогоріч
взяти участь у чемпіонаті зголосилося 42 команди. Це на три
команди більше, ніж було торік.
Доєдналися команди Кутківців
Тернопільського району, Цеброва Зборівського і Козліва Козівського району. Як і в попередні
роки, чемпіонат відбуватиметься
за схемою 12 команд у першій
лізі, друга ліга буде поділена на
три групи по десять команд.
Максимальна дозволена команді
кількість легіонерів під час гри
дорівнює чотирьом. При цьому в
складі кожної із команд повинно
бути не більше одного ветерана
(старшого 35 років). Обслуговуватимуть матчі обох ліг 20 арбітрів. Традиційно трійка кращих
команд першої ліги і переможці
трьох груп ліги другої будуть нагороджені медалями, грамотами,
кубками. Сподіваюся, новий чемпіонат буде ще яскравішим й непередбачуванішим, аніж попередній, і принесе масу позитивних
емоцій як футболістам, так і вболівальникам.

●●Новації

Місце проживання новонароджених тепер
реєструють в органах соціального захисту
Відтепер батькам не потрібно окремо реєструвати місце проживання новонароджених дітей. Дані щодо
місця проживання дитини
для реєстрації міграційній
службі надає орган соціального захисту, в якому
оформляється відповідна
соціальна допомога.
Спрощення процедури реєстрації місця проживання дитини

передбачено наказом МВС України від 21.01.2014 №43, який набрав чинності цими днями. Відповідно до наказу, органи соціального захисту надають підрозділам міграційної служби дані
про місце проживання, які зазначив законний представник новонародженої дитини у заяві про
призначення допомоги при народженні дитини. Слід зазначити, що раніше реєстрація місця
проживання
дитини
була

обов’язковою умовою при зверненні до органів соціального захисту, отже, нововведення зекономить батькам час на відвідування підрозділу міграційної
служби для здійснення такої реєстрації та отримання довідки.
У разі, якщо батьки дитини
проживають за різними адресами, при зверненні до органів
соцзахисту необхідно окремо зазначити, що місце проживання
дитини погоджено двома батька-

ми. Якщо під час опрацювання
даних міграційною службою буде
встановлено, що місце проживання одного з батьків дитини
або її законного представника не
зареєстровано або в реєстрації
місця проживання дитини відмовлено, про це негайно буде
повідомлено орган соціального
захисту населення.
За матеріалами УДМС України
в Тернопільській області.

Головне — своєчасне виявлення
хвороби. Якщо інфекцію не лікувати, з часом у людини розвивається
відкрита форма туберкульозу, при
якій збудники хвороби вільно виділяються у навколишнє середовище.
Упродовж доби такий хворий виділяє мільярд мікобактерій туберкульозу, інфікуючи близько 10 людей
за місяць. Складною залишається
ситуація з рецидивами туберкульозного процесу — коли хвороба
повертається. Хтось із таких пацієнтів, імовірно, вирішив обмежитись
одним препаратом замість призначених трьох-чотирьох, хтось через
місяць відчув себе краще і взагалі
припинив прийом ліків. Відтак, інфекція атакує з новою силою, поволі
перетворюючись на важковиліковну
форму. З’являються штами бацил,
стійкі до одного або кількох медикаментів, отож, звичайне лікування такій людині вже не допоможе.
Водночас, у кожного із нас є безліч можливостей заразитися. Незважаючи на те, що туберкульоз
частіше зустрічається у середовищі
так званих асоціальних елементів,
підхопити цю недугу можна в громадських місцях, у транспорті.
Справді, ця хвороба може вразити
кожного, але добробут населення
має неабияке значення, тож держава повинна подбати про соціальне
забезпечення українців.
Мешканцям нашої, з підвищеною вологістю, сприятливою для
цієї хвороби, Тернопільської області
можна порадити їсти більше білків
та вуглеводів — м’яса, овочів, фруктів. Гуляти на свіжому повітрі, вести
активне життя, відмовитись від
шкідливих звичок, займатись спортом. Словом, зміцнювати імунітет,
створювати бар’єр для хвороби, а
ще робити всі необхідні щеплення
та не ігнорувати флюорографічні
огляди.
На жаль, розпізнати туберкульоз,
який маскується під інші недуги, дуже важко. Навряд чи пересічному
українцеві спаде на гадку, що підвищена температура, погане самопочуття, зниження працездатності,
втрата апетиту, безсоння, дратівливість чи надмірна пітливість спричинені саме активністю палички Коха.

Допоможе
“телефон довіри”
Начальник Державної фінансової інспекції в Тернопільській
області Федір Бортняк просить
громадян області максимально
жорстко реагувати на можливі
прояви корупції або службового
недбальства в діях її працівників.
Якщо ви відчуваєте упередженість з боку фінансового інспектора, формалізм чи відхилення від
нормативно-правових актів у його
роботі, негайно дзвоніть на “телефон довіри” за номером (0352)
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
Державною фінансовою інспекцією України в Тернопільській
області. Якщо Вам відомі факти
неправомірних вчинків у роботі
чиновників з державним майном
та грошима, а тим більше факти
їх незаконного привласнення, не
вагайтесь — дзвоніть на “телефон
довіри”: (0352) 52-54-05.
Зі скаргами, запитаннями та
пропозиціями також можна звертатися на “телефон довіри” Державної фінансової інспекції України за номером (044) 425-38-18.
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Шкільний меридіан
●●Країна знань

●●Вітаємо!

“Ми тобі, Букварику, дякуємо дуже”

Від
щирого
серця вітаємо водія редакції газети “Подільське
слово”
Олега
РОМАНСЬКОГО
і його дружину
Наталю з народженням синочка Владиславчика.

Соломія Дмитрієвська,
студентка ІІ курсу відділення
“Журналістика” ТНПУ
ім. В. Гнатюка.

Привітання мамі й татку
Із народженням хлоп’ятка!
Красенем хай він зростає
І здоров’я, й мудрість має.
Хай найкращим буде сином
І продовжить рід родини,
Радістю всіх звеселяє,
Щастя хай його чекає.

Сьогодні надзвичайне свято
— таке в житті буває раз: з
Буквариком зібравсь прощатись веселий, дружній
перший клас.
Останній день навчального
тижня для учнів першого класу
НВК “Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст.
—ДНЗ”
закінчився
поособливому. Святково прибрана
зала повітряними кульками, повен зал глядачів, серед яких перша вчителька, вчителі, батьки,
учні, дідусі і бабусі, братики й сестрички, а на сцену поспішають
усміхнені і щасливі першокласники. Усі зібрались, щоб відсвяткувати традиційне шкільне свято
— свято Букваря. Це свято, на
якому першокласники
прощаються зі своїм першим і головним підручником — Буквариком.
Буквар — книжка, особлива
для кожного з нас. Не таємниця,
що найбільше найрізноманітнішої і найпотрібнішої інформації
дитина отримує саме в перший
рік свого навчання у школі.
Сьогодні для них Буквар — то
звичайний підручник. Згодом вони познайомляться з іншими підручниками, але поради свого
першого шкільного друга вони
пам’ятатимуть все своє життя:
любити свою рідну землю, цінувати її працьовитих людей, берегти святині нашого народу —
землю, мову, пісню, хліб, калину.
Саме з букваря починається
шлях кожного маленького грома-

З повагою – колектив редакції
газети “Подільське слово”.
Педагогічний колектив Ігровицької ЗОШ І-ІІ ст. щиро вітає з днем
народження вчителя початкових
класів Людмилу Володимирівну
АНДРУШКІВ.
Від Бога — здоров’я, від людей — шани,
В серці — спокою, життєвої відваги,
Робити добро і вершин досягати,
Сяяти красою, мов квіти весни,
У долі — багатства, достатку, добра
На многії і благії літа!

Першокласники НВК “Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст. —ДНЗ” під
дянина нашої країни. Він вчить
ні з уст дітей. У тематичних косчитати і писати, і саме з нього
тюмах діти представили веселу
діти отримують першу маленьку абетку. Кожна дитина з радістю
часточку тих великих знань, які
говорила про значення і цінність
дає школа, адже саме з неї покожної букви. З гордістю спостечинається наша дорога у світ ве- рігали батьки за своїми дітками,
ликої літери, світ знань. Букварик
які опанували вже ази грамоти та
допомагає першокласникам відчитання. Особливого настрою
крити незнане, як і з маленьких
святу додав запальний танець у
зернят-літер виростає слово.
виконанні першокласників. Також
До свята Букварика дітки ста- до дітей у гості на свято завітала
ранно готувалися. Першокласнинова подруга — Читанка. Діти раки із задоволенням демонстру- до її зустріли, адже це для них
вали усім присутнім все, що вони
щось нове і тому надзвичайно
навчилися за перший рік у школі.
цікаве.
Як дзвіночки, лунали вірші та пісПопереду першачків чекає ще

час свята Букварика.
довга і цікава дорога в Країну
Знань. І це свято — перша сходинка у шкільному житті, яку першокласники подолали разом із
своєю
першою
вчителькою
Ольгою Володимирівною Гоцко,
яка стала їм другою мамою і мудрим наставником. Першокласники і їхня перша вчителька вдячні тим, хто завітав на їхні перші
жнива. Сподіваємось, що зібрані
зернята знань проростуть рясним урожаєм у майбутньому, а
тепло сьогоднішнього свята залишиться у серцях дітей назавжди!

●●200-річчя Великого Кобзаря

Шевченка слово — невичерпне джерело
Яна Вітушинська,
учениця 10 класу Почапинської
ЗОШ І-ІІІ ступенів.
7 квітня в Почапинській ЗОШ
І-ІІІ ступенів відбувся урочистий захід “Шевченка слово —
невичерпне
джерело”,
присвячений 200-річчю з дня
народження великого сина
України. Дійство розпочали
учні 4 класу Віталій Ковдрин,
Ліля
Казюра,
Анастасія
Гончар. Наймолодші актори
майстерно відтворили епізоди
з дитинства видатного поета.
Глибини душі всіх присутніх
торкнулося декламування Світланою Фостяк вірша десятикласниці
Марти Грицько “Душа Великого
Кобзаря — про Батьківщину”.
Особливо
натхненно
лунали
поетичні рядки Тараса Шевченка у
виконанні учнів 6-го класу Ірини Завади, Ніни Зарішняк, Софії Броварної, Тетяни Маркути, Андріани Салуик.
Родзинкою свята стала інсценізація Шевченкової драми “Назар
Стодоля”. Правдива гра самодіяль-

них акторів залишила неповторні враження. В залі не
було жодної байдужої людини. Глядачі щиро співчували закоханій парі Галі та
Назару (ролі виконали
Христина Гаврон та Віталій
Телех), які довели, що
справжнє кохання здатне
витримати будь-які перешкоди. Веселилися з комічних бесід Стехи та Хоми
Кичатого (у ролях — Тетяна
Палига, Степан Лоїк) та захоплювалися побратимом і
порадником Назара Гнатом
Карим (Андрій Петрів). Цікавою була сцена сватання,
що розкрила особливості
старовинного обряду. Ролі
старостів виконали Дмитро
Піговський і Тарас Стецик.
Особливого колориту
свято набуло завдяки виступу дуету “Софілей” у
складі Софії Юречко та Лілії
Телих. У їхньому виконанні
зі сцени прозвучали пісні на
слова Кобзаря “Тече вода в
синє море…”, “Не тополю
високую…”.

Інсценізація уривку з драми
Тараса Шевченка “Назар Стодоля”.
Надовго глядачам запам’ятався
чарівний спів Тетяни Шведик і Руслана Геца, які виконували пісні, присвячені Тарасу Шевченкові та Україні. По-особливому звучав традиційний “Заповіт” у виконанні шкільного
хору під керівництвом вчителя музики Михайла Васильовича Кравця.
Наприкінці свята ведучі — автор
цих рядків та Ірина Ковальчук — ще
раз нагадали всім присутнім Шевченкові заповіти. Як ніколи актуально звучали Кобзареві слова “Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю!”. Сьогодні, в нелегкий для
України час, українцям треба
об’єднатися навколо цінностей, які
важливі розвитку нашої держави.
Це те найголовніше, що нам треба
взяти із Шевченкової спадщини.
Висловлюємо вдячність педагогам, які допомогли в організації та
проведенні цього заходу: вчителю
української мови та літератури Наталії
Богданівні Войткович,
педагогу-організатору Марії Леонідівні Крамар та директору будинку
культури села Почапинці Володимиру Мироновичу Крілю.
Організатори та учасники свята у Почапинській ЗОШ І-ІІІ ст.

З нагоди дня народження надсилаємо сердечні побажання міцного богатирського здоров’я, молодечого запалу і міцності духу
Ігорю Степановичу КАСІЯНУ з
смт. Великі Бірки.
Наш славний і рідний, найкращий у світі,
З Тобою нам завжди затишно й світло.
Ти — гарний господар і батько чудовий,
Даруєш турботу та море любові.
Спасибі за ласку, за руки умілі,
Що вмієш підтримати словом і ділом.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого тільки треба.

З повагою і любов’ю – рідні.

Колектив управління Державної
казначейської служби України у
Тернопільському районі щиро вітає
з днем народження головного
казначея відділу бюджетних надходжень, видатків та обслуговування розпорядників коштів та інших
клієнтів Христину Степанівну
ВОЛОЩУК.
Щастя, радості, добра,
Здоров’я, успіхів, тепла,
Благополуччя та достатку,
Щоб справи всі були в порядку.
Хай усміхається життя
Та кращим буде майбуття.

Щиро і сердечно вітаємо з днем
народження директора будинку
культури с. Байківці
Мар’яна
Васильовича ГАРБУЗА.
Хай життя шумить, квітує,
Щасливим буде кожен день,
А доля залюбки дарує
Багато радості й пісень.

З повагою – колектив
Байковецької сільської ради.

Найщиріші вітання з днем народження надсилаємо учасницям
дитячого
фольклорноетнографічного колективу “Чернелівські забави” БК с. ЧернелівРуський, сестричкам Діані та
Христині ШМИГЕЛЬСЬКИМ.
Хай доля подарує зорепад
Здоров’я, щастя, успіхів, надії,
Життя хай квітне, як вишневий сад,
Здійсняться задуми і заповітні мрії.

З повагою – дирекція будинку
культури с. Чернелів-Руський.
Щиросердечно вітаємо з днем
народження вчителя світової літератури та художньої культури Почапинської ЗОШ І-ІІІ ст. Ганну Станіславівну МАКСИМ.
Дай Вам, Боже, днів щасливих,
Дай добра, здоров’я, сили,
Дай любові, миру, втіхи,
Змоги дай життю радіти.
Хай Вас Бог благословляє,
Многії літа посилає.

З повагою – педагогічний
колектив Почапинської
ЗОШ І-ІІІ ст.

Колектив Почапинської ЗОШ І-ІІІ
ст. щиро вітає з днем народження
технічного
працівника
школи
Наталію Юліанівну ШАШКЕВИЧ.
Хай життя квітує, як калина в лузі,
Нехай будуть поруч щирі, вірні друзі,
Хай обминають болі й тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога.
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Суспільство

●●Це повинен знати кожен

Життя — найвища цінність
Галина ЮРСА —
ТРР “Джерело”.
Фото автора.

Нині, говорячи про надзвичайні ситуації, мають на
увазі не так природні катаклізми, як трагедії, до яких
призводить господарська
діяльність людини — пожежі, нещасні випадки на виробництві та у побуті. Трагедії не потрібно чекати,
проте готовим до неї треба
бути повсякчас. Тому в загальноосвітніх школах учнів
з молодших класів вчать
теоретичних та практичних
навичок надання першої медичної допомоги при опіках,
ураженням струмом, отруєннях хімічними речовинами, грибами тощо.
29 квітня у Острівській ЗОШ
І-ІІІ ст. відбувся показовий День
цивільного захисту, у якому взяли участь директори усіх загальноосвітніх шкіл Тернопільського
району. У рамках заходу відбувся семінар. Директор
Острівської ЗОШ І-ІІІ ст. Оксана Казимирівна Кожушко провела презентацію “Школа — наш рідний
дім”, де розповіла про село Острів, його історію та сучасність.
Учасники презентації довідались
про традиції школи, вагомі досягнення учнів та учителів.
Директори шкіл, спеціалісти
відділу освіти Тернопільської
РДА взяли участь у виховних годинах. Мені пощастило найбільше. Бо з допомогою директора
Оксани Кожушко відвідала все
найцікавіше одразу
на трьох
уроках. У четвертому класі на
виховній годині “Надзвичайні ситуації” , яку провела вчителька
Наталя Богданівна Коляса, найбільше припало до душі засідання місцевого Джентльмен-клубу,
члени якого у формі вишуканих
англійських манер навчали казкових героїв та усіх присутніх
правил дорожнього руху. Гарним був виступ танцювального
колективу “Калиновий цвіт” Острівської музичної школи (мистецький керівник Ліна Горбунова). Дівчатка показали танцювальну композицію “Ляльки”.
У п’ятикласників Лідії Степанівни
Тур на виховній годині
“Вогник нехай творить лише добро” усіх до сліз схвилювала
композиція-реквієм, присвячена
Небесній сотні. У віршованих
рядках на фоні тужливої мелодії
“Пливе кача” діти та їх наставниця показали велич подвигу українських людей, які у час Революції Гідності віддали свої життя за
рідну землю, європейський ви-

Завідуюча відділенням екстреної медичної допомоги у Тернопільському районі
Ганна Пелешок показує способи надання першої медичної допомоги
учасникам та гостям показового Дня цивільної оборони в Острові;
друга справа — директор Острівської ЗОШ І-ІІІ ст. Оксана Казимирівна Кожушко.
бір держави. “Хоч основне на
землі — людина, сказала Лідія
Тур, — та у часи випробувань
кожен патріот України, обороняючи землю від зайд, не задумуючись, віддає своє дорогоцінне
життя за дітей, матерів, за те,
щоб іншим жилося краще…”
На уроці у дев’ятому класі,
який провела Надія Володимирівна Крамар і який названо
“Життя людини — найвища цінність”,
учні продемонстрували
свої знання про екстремальні ситуації, правила поведінки у складних умовах та методи надання
першої медичної допомоги при
різного роду ураженнях.
Опісля пролунав сигнал навчальної тривоги, і учні, учителі,
увесь персонал школи і, звичайно ж, гості, без паніки, організовано покинули шкільне приміщення (провели евакуацію). Відбулося урочисте відкриття Дня
цивільного захисту у Острівській
ЗОШ І-ІІІ ст.
Десятикласники Острівської ЗОШ І-ІІІ ст. демонструють
Семінар-навчання з питань
дії в умовах навчальної хімічної атаки.
надання першої медичної допочервоноВсеукраїнського місячника Чер- основних принципів
моги потерпілим у екстремальхресного руху. Вона закликала
воного Хреста розповіла голова
них умовах провела завідуюча
Тернопільської районної органі- учнів сповідувати здоровий сповідділенням швидкої медичної
допомоги Тернопільського ра- зації Товариства Червоного сіб життя, викорінювати погані
звички, бути хорошими дітьми
йонного територіального медич- Хреста України Ольга Нижник.
для своїх батьків та патріотами
Ольга Михайлівна наголосила,
ного об’єднання Ганна Пелешок.
Про основні аспекти гуманітар- зокрема, що діяльність організа- України.
Показовий виступ “Школи
ції спрямована на поширення
ного права в умовах сьогодення
та організаційні заходи в рамках ідей милосердя, гуманності як безпеки”, яку в Острівській ЗОШ
І-ІІІ ст. веде викладач предмету
“Захист Вітчизни” Євгеній Іванюта, привернув, напевне, найбільше уваги. Адже присутні мали змогу спостерігати надзвичайну ситуацію та поведінку учнів
у складних ситуаціях (пожежа,
хімічна атака тощо). І хоч надзвичайні ситуації було змодельовано, проте учні показали свої навички наяву.
На підсумковій лінійці учні
школи показали літературномузичну композицію “Ні — війні!”. Діти читали поетичні рядки про мирне життя, соборну
Україну, засудили агресію Росії.
Присутня на семінарі депутат
Тернопільської районної ради,
директор Великоглибочецької
ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Я. Стецька Надія
Романівна Тищук від імені усіх
подякувала педагогічному колективу школи, усім учням —
острівчанам за змістовно проведений День цивільної оборони.
Пані Надія наголосила на актуальності подібних заходів, адже
у час агресії східного сусіда навички правильного поводження
в екстремальних ситуаціях, як
ніколи, потрібні.
Учасники Дня цивільної оборони в Острівській ЗОШ І-ІІІ ст.
відвідали місцеву пам’ятку — цілюще джерело, помолились за
Україну, молодь, за краще майУчні Острівської школи – за соборність України, за мир та світле майбутнє!
бутнє.

●●Вітаємо!
Від щирого серця
вітаємо з днем народження художнього керівника БК
с. Мишковичі Тетяну
Володимирівну
ГОНТАРУК.
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.

З повагою – друзі
з с. Чернелева-Руського.
Щ и р о сердечно вітаємо
з
30-річчям
кохану дружину,
люблячу донеч
к
у
Г а л и н у
БУТЕНИЦЬ
з с. Мишковичі Тернопільського
району.
Дорога Галинко, вітаємо і бажаємо днів
щасливих, золотих.
Щоб родило щастя рясно,
все в житті було прекрасно.
Щоб усе могло і вмілось,
квітувало, веселіло.
Щоб в сім’ї завжди були любов,
повага і тепло.
Хай Ісус Христос і Мати Божа
тебе оберігають
І здоров’я посилають на многії літа.

З любов’ю – чоловік Андрій,
мама Марія, тато Володимир.
З 50-річчям щиросердечно вітаємо
завідуючу
клубом
с. Хатки Надію Зіновіївну
КВАСИЧИНСЬКУ.
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 — колективи відділу
культури Тернопільської
райдержадміністрації,
Тернопільського районного
будинку культури,
Тернопільської районної
організації профспілки
працівників культури.
Щиросердечно вітаємо з днем
народження начальника відділення зв’язку с. Жовтневе Надію
Степанівну ГУРСЬКУ.
Хай щастя переповнює це свято
І золотіє мрії небосхил,
Хай вділить доля радості багато,
Енергії, завзяття, творчих сил.

З повагою — працівники ФАПу,
відділення зв’язку, бібліотеки
с. Жовтневе.
19 травня 30-річний ювілей
святкуватиме дорога подруга
Галина
Володимирівна
БУТЕНИЦЬ з с. Мишковичі Тернопільського району. Від душі зичу
міцного здоров’я, родинної злагоди, благополуччя та Божого благословення.
Хай доля подарує зорепад
Здоров’я, щастя, успіхів, надії,
Життя хай квітне, як вишневий сад,
Здійсняться задуми і заповітні мрії.

З повагою – подруга Надія
Федорчук з с. Шляхтинці.
Щиросердечно вітаємо з днем
народження директора будинку
культури с. Байківці Мар’яна Васильовича ГАРБУЗА, художнього
керівника
будинку
культури
смт. Велика Березовиця Андрія
Володимировича ГАБУДУ.
Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі,
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.
На довгих стежках життєвої ниви
Будьте завжди здорові й щасливі!

З повагою — колективи відділу
культури Тернопільської
райдержадміністрації,
Тернопільського районного
будинку культури,
Тернопільської районної
організації профспілки
працівників культури.
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●●День кореспондента

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.
На семи пагорбах уздовж
річки Гніздечна, за 14 кілометрів від Тернополя,
розкинулося мальовниче
село Стегниківці. Із західної сторони воно оточене лісами, на північ від
села видніються відроги
Товтр, зі сходу та півдня
село відкрите теплим сонячним променям. Тягнуться Стегниківці більше, ніж на 2 кілометри, і
є крайньою північною
точкою Тернопільського
району. В північній частині села розливається широкий став. Простягається він до гори Воронячої,
що в селі Івашківці Збаразького району. Крім
Стегниківської, ставок
розташований на території Дубовецької сільської
ради Тернопільського району та Івашковецької
Збаразького району. Загальна площа стегниківської частини водойми становить
23,02 гектара.

Ставок матиме
нового орендаря
Протягом десяти років ставок
орендувало ВАТ “Тернопільавтогосп”. За інформацією Стегниківського сільського голови Олега
Олійника, торік 28 жовтня термін
оренди закінчився.
— На жаль, Стегниківці не ма-

Стегниківський сільський
голова Олег Олійник.
ють стабільних джерел фінансування, тож доводиться заради поповнення бюджету села чимось
жертвувати, — каже Олег Миколайович. — Іноді для залучення інвестора потрібно піти на ризик.
Необхідно відновлювати старі приміщення, ремонтувати дороги, які
в нас не в найкращому стані. Для
цього потрібні кошти. Маємо не
так багато підприємств і підприємців. Головними інвесторами села є ТОВ “Стегниківське”, його
директор Мирон Кубант, ТОВ
“Україна” (голова Василь Улич),

Вчителька початкових класів Стегниківської ЗОШ І-ІІ ступенів
Наталя Скубіш з учнями другого класу.

яке орендує в Стегниківцях піщаний кар’єр. Тому 8 лютого ц. р. на сесії
сільської ради було прийняте рішення надати в
оренду ставок. Новим
орендарем буде підприємець Ігор Комендат,
який брав участь у сесії,
відповів на запитання
депутатів. Ігор Юлійович
пообіцяв надати кошти
на ремонт сільського
клубу. Зараз працюємо
над укладаням договору
про оренду ставка терміном на 35 місяців. Це
тривалий і кропіткий
процес. Наразі оформлено технічну документацію на дамбу. Можу
запевнити жителів Стегниковець, що вони зможуть без перешкод ловити рибу і відпочивати
на березі ставка, інтереси громади не постраждають.

Хотіла вплести у вінок слави України ще одну розповідь — про Стегниківці. Наше село — це маленька
частинка України. Тут пролягли
стежки мого дитинства. Тут мріяло
і боролося за краще життя не одне покоління. На перший погляд,
нічого надзвичайного в минулому
та теперішньому Стегниковець не
знайдеш. У селі не проживали вихідці зі світовими іменами. Проте
жителі села ніколи не були осторонь боротьби українського народу за волю рідної держави. Найбільше наше багатство — земля і
працьовиті волелюбні люди. Про
них і написана моя книжка.
На лівому боці ставу, найвищому місці Стегниковець, стоїть
церква Різдва Пресвятої Богородиці, яку побудували 1898 року

хімії і біології Наталя Загнибіда, у
школі є комп’ютерний клас із
п’ятьма сучасними комп’ютерами.
Також учителі використовують на
уроках власні ґаджети. Має школа і
новенький плазмовий телевізор,
подарований ТОВ “Стегниківське”.
В школі організовують безліч
навчально-виховних заходів, учні
залучаються до дослідницькопошукової роботи, беруть участь у
численних конкурсах і предметних
олімпіадах, часто досягають високих результатів.
Разом зі школою та клубом різноманітні
заходи
проводить
бібліотека-філія під керівництвом
завідуючої Оксани Дячун. Повз увагу не проходить жодна вагома дата
в календарі. В бібліотеці організовані книжкові експозиції, присвяче-

З діда-прадіда сіячі
Торік Стегниківці святкували
550-річчя з часу заснування села.
Цій ювілейній даті директор Стегниківської загальноосвітньої школи, історик, учитель історії та правознавства, відмінник освіти України Богдана Чикало присвятила
свою книжку “З діда-прадіда сіячі і
звитяжці”. В ній описано історію
Стегниковець у XVII-ХІХ століттях,
наведено історичні аспекти будівництва і розвитку сільської церкви, діяльності “Просвіти”, громадських організацій, осередків ОУНУПА та політичних партій. Висвітлено історію Стегниковець у часи
війни, показано господарське життя села, становлення сільської кооперації, місцевого самоврядування. На сторінках книжки згадуються відомі односельчани, представники діаспори, наведено визначні і пам’ятні місця села, окреслено історію школи. Видання щедро ілюстроване світлинами, копіями архівних документів. Книжка
видана тернопільським видавництвом “Астон” тиражем у сто примірників коштами сім’ї Богдани
Чикало.
Богдана Дмитрівна розповіла,
що близько тридцяти років збирала матеріал для книжки, працювала в архівах Києва та Львова, записувала розповіді односельчан,
збирала фотографії. Виходу книжки в світ передували укладання
фотоальбому історії села, проведення краєзнавчих уроків у школі,
під час яких до збору й опрацювання матеріалу долучалися учні.
Збирати матеріали Богдані Дмитрівні допомагали краєзнавець
Єфрем Гасай, письменник Богдан
Мельничук.
— Одного дня я вирішила, що
зібраний матеріал необхідно опублікувати, щоб зберегти пам’ять
односельчан про власне коріння.

Стегниківські школярі з учителями в сільському клубі
під час відзначення 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка.

Завідуюча Стегниківською
бібліотекою-філією Оксана Дячун.
за кошти громади села. Архітектором, художником і різьбярем
храму був о. Модест Дністрянський. Виготовлений ним іконостас є безцінною окрасою церкви і до сьогоднішнього дня. 1908
року храм освятив митрополит
Андрей Шептицький. Під час
святкування 100-річчя церкви
місцевий поет Микола Семусь
возвеличив святиню в одній зі
своїх поезій.

Погляд у майбутнє
Коли приїжджаєш у Стегниківці,
тебе зустрічають не лише барвисті
краєвиди, а й гостинні, привітні люди. Неабияке захоплення викликає
відданість стегниківчан своїй справі. В селі діє фельдшерськоакушерський пункт. Його завідуюча
Марія Королюк завжди готова надати кожному необхідну медичну
допомогу. Налагоджена співпраця
всіх культурно-освітніх ланок села:
місцевий клуб (завідуюча клубом
Дарія Карман), школа, бібліотека
не ізольовані одне від одного. Як
діти, молодь, так і доросле населення долучаються до різноманітних заходів, проектів.
Як розповіла заступник директора Стегниківської школи, вчитель

ні 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка “Шевченкове слово
повік не старіє”, пам’яті Героїв Небесної сотні, позачерговим президентським виборам “Вибираємо
Президента — вибираємо майбутнє”, 28-мій річниці Чорнобильської
трагедії “Чорнобиль — біль наш довічний”. Вчителі початкових класів
із метою навчити школярів правильного поводження з книжкою
проводять бібліотечні уроки. Учні
школи мають змогу позмагатися в
творчих конкурсах. Виставку учнівських робіт можна побачити в бібліотеці. Нещодавно, наприклад,
проводився конкурс на кращий малюнок, присвячений Великодній
тематиці. Переможці отримали
книжкові подарунки від видавництва “Навчальна книга — Богдан”.
Є у Стегниківцях і свої спортсмени. Футбольна команда села,
сформована у 2006 році, бореться
за призові місця в другій лізі чемпіонату Тернопільського району з
футболу. Координує роботу команди капітан Ярослав Скиблюк, який
цьогоріч виборов друге місце у
змаганнях із гирьового спорту на
Сільських спортивних іграх Тернопільського району. Уродженець
Стегниковець Михайло Штанкевич
виступає у складі юнацької команди дніпропетровського “Дніпра”.
Стегниківська ЗОШ І-ІІ ступенів,
де навчається 58 учнів, розміщена
в двох старих будинках. Мешканці
села з нетерпінням очікують на нову школу (розрахована на 144 учні),
яку вже більше двадцяти років не
можуть добудувати через брак коштів. Оскільки в школі немає власного спортзалу, стегниківським
школярам доводиться займатися в
спортивних школах Тернополя.
Проблемним є питання відсутності
у Стегниківцях дитячого садка. Зараз у селі зростає 40 дошкільнят.
Найближчий дитсадок знаходиться
в сусідній Лозові. Проте, за словами сільського голови Олега Олійника, Лозівський НВК поки що не
готовий прийняти таку кількість дошкільнят зі Стегниковець.
Дороги в Стегниківцях в аварійному стані. Периферійні шляхи не
ремонтували більше десяти років,
на центральній вулиці два роки тому було проведено всього лиш
легкий ямковий ремонт. У зв’язку з
цим, кажуть, у селі визріло питання
про закриття перевізником автобусного
рейсу
“СтегниківціТернопіль”. Така перспектива нікого не тішить.
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Програма телепередач
п’ятниця, 23 травня

УТ-1
06.30, 07.00, 08.00, 12.00,
15.00, 18.20 Новини.
06.50, 07.45, 08.20, 08.40
Гiсть студiї.
07.20, 01.00 Країна on-line.
07.40 Ера бiзнесу.
09.00 Державна пiдсумкова
атестацiя. Переказ.
09.05, 21.00 Пiдсумки дня.
10.00 Час-Ч.
10.10 Вiчний вогонь.
10.55, 16.50 Громадське
телебачення.
12.10, 18.05, 18.50 Дiловий свiт.
12.30 Т/с “МонтеКрiсто”.
13.40 Вiра. Надiя. Любов.
14.45 Euronews.
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
15.15 Брифiнг Кабмiну України.
15.45 Д/ф “Василь Стус.
Феномен суток”.
19.00 Нацiональнi дебати.
20.30, 21.25 Шустер-LIVE.
00.00 Пiдсумки.
00.30 На слуху.

Канал “1+1”
06.30 “Секретнi матерiали”.
06.45, 07.10, 08.05,
09.10 “Снiданок з 1+1”.
07.00, 08.00, 09.00 “ТСН”.
10.00 “Шiсть кадрiв”.
10.45 “Чистоnews”.
11.00 “Сiмейнi мелодрами 3”.
12.00 Т/с “Величне столiття.
Роксолана”.
14.25 Т/с “Кураж”.
15.35 Т/с “Свати 6”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Фатмагюль”.
19.30 “ТСН”.
20.30 “Вечiрнiй Київ - 2014”.
22.25 “Свiтське життя”.
23.25 “В мережi”.
00.30 Х/ф “Хибна спокуса”. (2).

Інтер
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00 Новини.
07.15, 07.35, 08.10, 08.35,
09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 Т/с “Погана кров”.
12.00 Новини.
12.25 “Погана кров”.
13.30 Д/с “Слiдство вели...”
14.00 Новини.
14.20 Д/с “Слiдство вели...”
14.55 “Судовi справи”.
15.50 “Сiмейний суд”.
16.50 “Сценарiї любовi”.
17.45 Новини.
18.05 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Погана кров”.
22.35 Т/с “В очiкуваннi весни”.
00.30 Д/ф “Герої навiки”.

01.05 Х/ф “Тобi, справжньому”.

ICTV
06.15 Т/с “Таксi”.
06.45 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Факти. Ранок.
08.00 Зiрка YouTube.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Т/с “Вiдрив”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.15 Т/с “Вiдрив”.
16.15 Т/с “Вiдрив”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
20.20 Д/ф.
21.20 Свобода слова.
00.05 Х/ф “Роккi 5”. (2).

СТБ
06.00 Х/ф “Не було печалi”.
07.10 Х/ф “Привiт вiд
Чарлi-Трубача”.
08.55 “Неймовiрна правда
про зiрок”.
10.05 Х/ф “I падає снiг”.
18.00 “Вiкна-новини”.
19.00 “Неймовiрна правда
про зiрок”.
20.00 “Холостяк 4”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.50 “Холостяк 4”.
00.00 Х/ф “Лузер”.

Новий канал
05.55
06.10
07.00
08.00
09.00
10.55
14.35
16.00
18.00
18.20
19.00
22.00
22.50

М/с “Дак Доджерс”.
Т/с “Супер Макс”.
Пiдйом.
Т/с “Воронiни”.
Т/с “Не родись вродлива”.
Т/с “Воронiни”.
Т/с “Супер Макс”.
Т/с “Не родись вродлива”.
Репортер.
Абзац!
Т/с “Воронiни”.
Т/с “Супер Макс”.
Х/ф “Дуже страшне
кiно 2”.
00.30 Х/ф “Дракони назавжди”.

07.30, 16.00 Т/с “Моя
прекрасна няня”.
08.50 М/ф.
09.30 М/с “Смiшарики”.
10.00 Т/с “Всi жiнки — вiдьми”.
13.30 Т/с “Дикий ангел”.
15.00, 19.10 “Орел i решка”.
17.20 “Розсмiши комiка”.
18.15 “Звана вечеря”.
20.10 “КВК”.
23.25 “Велика рiзниця
по-українськи-2013”.

нтн
05.15, 15.15 Т/с “Таємницi
слiдства-8”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Т/с “Вулицi
розбитих лiхтарiв-4”.
13.05 Т/с “Вулицi
розбитих лiхтарiв-11”.
15.00, 19.00 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Сьома жертва”.
21.20 Х/ф “Смокiнг”.
23.15 Х/ф “Полiт порушника”.

ТЕТ
06.00 Приколи на перервi.
06.25, 9.30 М/с “Маша
i ведмiдь”.
06.50 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.15 М/с “Черепашки
мутанти нiндзя”.
08.45 М/с “Тiмон i Пумба”.
09.10 М/ф “Сердитi пташки”.
10.00 “Єралаш”.
11.10, 14.50 Вiталька.
13.30, 22.15 6 кадрiв.
15.55 Дайош молодьож!
17.15, 19.05 Розсмiши
комiка.
18.10, 23.00 Т/с “Свiтлофор”. (2).
20.00 Х/ф “Людина-павук”.
00.00 Х/ф “Квiтка диявола”. (2).

Наше улюблене
кiно
07.00 Кiноповiсть “...
А зорi тут тихi”.

ТВi
06.00 ЖИВЯком.
06.30 Приватнi новини.
07.00, 20.00, 0.00 Сьогоднi
про головне.
08.00 Ранковi курасани.
11.00, 11.40, 12.20, 13.10, 14.15,
15.50, 17.25 ТВiй День.
11.20, 12.40, 15.35, 17.40
Огляд блогiв.
12.00, 14.00, 15.00, 17.00,
18.00 Сьогоднi.
13.00 Базар-IТ.
13.30, 14.30, 16.00, 19.30
Особлива думка.
16.30, 17.15 TBiNews.
16.40 Арт варта.
19.00 Геофактор.
23.00 Зелена лампа.

EuroSport
09.30, 15.00 Велоспорт.
Тур Iталiї.
10.30 Футбол. Жiноча
Лiга Чемпiонiв. Фiнал.
11.45 Тенiс. Турнiр ATP.
Дюсельдорф. 1/4 фiналу.
12.45, 19.45 Тенiс. Готуємося
до “Ролан Гаррос”.
13.00, 18.30 Тенiс. Турнiр
ATP. Дюсельдорф.
15.30, 1.00 Велоспорт.
Тур Iталiї. Етап 13.
20.00 Спiдвей. Кращi пари.
Євроспорт.
23.00 Найсильнiшi люди планети.
Лiга чемпiонiв. Нiмеччина.
00.00 Кiнний спорт. Фехтування. Кубок нацiй Рим.

Enter-фiльм
07.20 Х/ф “Пригоди
Тома Сойєра”.
11.00 Жарт за жартом.
12.30, 19.40 Т/с “Клон”.
14.10, 21.20 Т/с “Єсенiн”.
16.00 Х/ф “Мiй ласкавий
i нiжний звiр”.
17.50 Х/ф “Табiр iде
в небо”.
23.20 Х/ф “Везуча
людина”.
01.45 Бiйцiвський клуб.

К1
06.00 “Шеф-кухар”.
06.30 “Top Shop”.

субота, 24 травня
10.10 Дача.
10.40 Х/ф “Карантин”.
12.35 М/ф “Як зловити
перо жарптицi”.
12.45 Факти. День.
13.15 М/ф “Як зловити
перо жарптицi”.
14.20 М/ф “Альоша
Попович i Тугарин Змiй”.
15.55 М/ф “Добриня Микитич
i Змiй Горинич”.
17.05 М/ф “Iлля Муромець
i Соловей-Розбiйник”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
20.10 М/ф “Три богатирi i
Шамаханська цариця”.
21.40 М/ф “Три богатирi
на дальнiх берегах”.
22.55 М/ф “Ку! Кiн-дза-дза”.
00.50 Х/ф “Роккi Бальбоа”. (2).

Канал “1+1”

СТБ

Інтер

06.30 Х/ф “Казка про царя
Салтана”.
08.00 “Караоке на Майданi”.
09.00 “Усе буде смачно!”
10.00 Х/ф “За двома зайцями”.
11.35 “Кохана, ми
вбиваємо дiтей”.
14.00 “Холостяк 4”.
17.05 “Хата на тата”.
19.00 “Україна має талант! 6”.
21.15 “Таємницi МайстерШефа.
Незломлений велетень”.
22.20 “Україна має талант! 6”.
Пiдсумки голосування.
22.45 “Детектор брехнi 5”.
00.05 “Я соромлюся свого тiла”.

08.00 “Школа доктора
Комаровського”.
08.35 Д/с “Ризиковане
життя. Морожене”.
09.30 “Новини”.
10.00 Д/ф “Костянтин
Меладзе. Сiрий кардинал”.
11.00 “Обережно: Дiти!”
12.05 Х/ф “Джентльмени удачi”.
13.55 Т/с “В очiкуваннi весни”.
15.50 “Юрмала 2013”.
18.05 Т/с “Я все подолаю”.
20.00 “Подробицi”.
20.35 Т/с “Я все подолаю”.
22.30 Т/с “Таїланд”.

05.55 М/с “Мисливцi
за привидами”.
06.40 Т/с “Супер Макс”.
07.30 Ревiзор.
12.50 Пристрастi за Ревiзором.
14.10 Хто зверху 2.
16.05 Т/с “Воронiни”.
18.35 Х/ф “Обладунки Бога”.
20.30 Х/ф “Розборка в
Бронксi”. (2).
23.00 Педан-Притула шоу.
00.20 Х/ф “Дуже страшне
кiно 2”. (3).

06.00 Свiтанок.
07.00 Х/ф “Дейв”.
09.00 Зiрка YouTube.

Тонiс
06.00 “Таке спортивне
життя. Олександр Крикун”.
06.30, 9.45, 15.00, 18.30,
21.00 “Соцiальний пульс”.
07.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
09.00 “Соцiальний статус:
вашi права i пiльги”.
10.10, 22.30 В глибини землi,
в глибини часiв.
11.10, 21.30 Найвпливовiшi
жiнки свiту.
12.15 “Щоденник для батькiв”.
13.10, 16.00 Дивовижнi
мешканцi саду.
14.00, 20.00 Планета хижакiв.
15.15, 16.45, 18.55, 21.25
“Погода”.
17.45 Бебi-бум у зоопарку.
18.15 “зМІСТОвна Україна”.
18.50, 22.25 “Економiчний
пульс”.
19.00 В гостях у Д. Гордона.
Дiна Рубiна.
23.35 “Свiтськi хронiки”.
00.00 “Красивi та амбiцiйнi”. (3).

ТРК «Україна»

06.15 “Свiтське життя”.
07.00 “Хто там?”
08.05 М/с “Гуфi та його
команда”.
09.10 Т/с “Свати 6”.
13.55 “Вечiрнiй Київ - 2014”.
15.55 “Вечiрнiй квартал - 2014”.
18.30 “Розсмiши комiка 5”.
19.30 “ТСН”.
20.15 “Українськi сенсацiї.
Де грошi Януковича”.
21.20 “Вечiрнiй квартал
у Грецiї”.
23.30 Х/ф “Ларi Краун”. (2).

ICTV

06.15 “Обережно, модерн!”
07.00 Т/с “Спецзагiн Кобра-11”.
09.00,18.30 “Новини 2+2”.
09.30 Х/ф “Екiпаж машини
бойової”.
11.10 Х/ф “Людина у
зеленому кiмоно”.
12.50 “Нове Шалене вiдео
по-українськи”.
16.25 “Облом UA. Новий сезон”.
19.00 Т/с “Легенди про
Круга”. (2).
23.00 Х/ф “Тюряга”.

11.00 Драма “Премiя”.
13.00 Комедiя “Багата
наречена”.
14.30 Т/с “Сiль землi”.
16.00 Детектив “Заручники
страху”.
17.30 Драма “Змова скурлатаїв”.
19.00 Муз. фiльм “Мiстер Iкс”.
21.00 Х/ф “Патрiотична комедiя”.
23.00 Драма “Серед
бiлого дня...”

06.15, 13.10 Т/с “Оса”.
07.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10, 14.00, 15.20, 17.10,
21.00 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Лiкарка”.
12.00, 19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Сашка”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Глухар. Повернення”.

УТ-1
06.00 Пiдсумки.
06.30, 23.05 Х/ф “Троє у човнi,
якщо не рахувати собаки”.
09.00 Х/ф “Дiти капiтана
Гранта”.
10.55 Армiя.
11.15, 19.25 Громадське
телебачення.
12.30 Театральнi сезони.
13.40 Моменти життя.
14.35 Д/ф “Свiтова
марка патонiвцiв”.
15.20 Музична академiя.
Євробачення.
16.50 В гостях у Д. Гордона.
17.55 Фольк-music.
20.40 Український акцент.
21.00 Пiдсумки дня.
21.35 Головний аргумент.
21.50 Українська пiсня.
22.50 Мегалот.
22.55 Суперлото, Трiйка, Кено.

Канал “2+2”

Мега

Новий канал

ТРК «Україна»
07.00, 19.00 Подiї.
07.10 Т/с “Iнтерни”.
10.00 Один за сто годин.

11.00
13.00
16.45
22.10

Х/ф “Одиначки”.
Т/с “Волошки”.
Т/с “Плюс любов”.
Х/ф “Стань мною”.

К1
06.00 “Шеф-кухар”.
06.30 “Top Shop”.
07.30 Х/ф “Пригоди слона”.
08.45 М/ф.
10.00 М/ф “Барбi Марiпоса”.
11.20 Х/ф “Острiв скарбiв:
битва на островi скарбiв”.
13.15 Х/ф “Острiв скарбiв-2:
таємниця морського
чудовиська”.
15.00 “Орел i решка. СРСР”.
16.50 “Орел i решка. Шопiнг”.
17.45 Х/ф “Їх помiняли тiлами”.
19.45 “Вечiрнiй квартал”.
21.40 “КВК”.
00.25 Х/ф “Новi мурахи в
штанях”. (3).

нтн
05.30 “Братан-Ботан”.
06.15 Х/ф “Проект “Альфа”.
07.45 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв-4”.
11.30 “Речовий доказ”.
12.00 “Головний свiдок”.
12.55 “Випадковий свiдок”.
13.20 “Правда життя”.
13.50 “Крутi 90-тi”.
14.40 Х/ф “Смокiнг”.
16.30 Х/ф “Iгри дорослих
дiвчат”.
19.00 Т/с “Каменська-3”.
22.30 Т/с “Зброя”.

ТЕТ
06.00 Х/ф “В пошуках
капiтана Гранта”.
07.30 Байдикiвка.
08.30 М/с “Смiшарики. Пiн-код”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго,
вперед!”
10.35 М/ф “Рухай час”.
11.55 Х/ф “Столику, накрийся”.
13.00 Панянка-селянка.
14.40 М/ф “Мами застрягли
на Марсi”.
16.05 Х/ф “Зубна фея”.
17.55 Х/ф “Людина-павук”.
20.05 Вiталька.
21.00 Розсмiши комiка.
22.50 Уральскi пельменi.

00.05 Т/с “Ходячi мерцi”. (3).

Канал “2+2”
06.15 “Обережно, модерн!”
07.15 “Нове Шалене вiдео
по-українськи”.
08.00 “Облом UA. Новий сезон”.
09.00 Т/с “Захист Красiна-2”.
21.00, 23.40 Про Лiгу чемпiонiв.
21.40 Лiга чемпiонiв УЄФА.
Фiнал. Реал Мадрид Атлетiко.

Тонiс
06.00
06.30
09.00
10.00
10.55

“Соцiальний пульс”.
Х/ф “Три плюс два”.
Планета хижакiв.
“Свiтськi хронiки”.
Х/ф “Циклон”
почнеться уночi”.
13.00 За сiм морiв.
14.00 В глибини землi,
в глибини часiв.
15.00 Ювiлейний вечiр
Андрiя Демиденка.
17.00 “Ронiн”.
17.50 Рiдкiсний вид.
18.20 “Цивiлiзацiя Incognita”.
18.30 “Соцiальний
пульс вихiдних”.
19.00 Мiсцями дикої природи.
20.00 Долина Т-Rex.
21.00 “Iнший...
“iнший” Грiнченко”.
22.00 “Таємницi закулiсся
з О. Ржавським”.
22.30 Х/ф “Нова Францiя”. (2).
00.40 “Вихiдний, пiсля опiвночi”.

Наше улюблене
кiно
07.00 Муз. фiльм “Мiстер Iкс”.
09.00 Х/ф “Патрiотична
комедiя”.
11.00 Драма “Серед
бiлого дня...”
13.00 Комедiя “Дiвчина
з характером”.
14.30 Т/с “Сiль землi”.
16.00 Кiноповiсть “Олеся”.
17.30 Кiноповiсть “Чаклун
i Румба”.
19.00 Х/ф “Добровольцi”.
21.00 Мелодрама
“Я оголошую вам вiйну”.
23.00 Мелодрама
“Солодка жiнка”.

ТВi
06.00 ЖИВЯком.

06.00 Легенди бандитської
Одеси.
07.30, 17.50 У пошуках iстини.
08.20, 15.20 Освенцим.
09.10 Фатальний контакт.
10.10, 17.00 Далеко i ще далi.
11.00 Таємнича Африка.
12.00 Тi, що вижили
в Сибiру: iсторiя двох лисиць.
12.50 Левовий рейнджер.
13.40, 1.20 Мiстична Україна.
14.30, 19.30 Фантастичнi iсторiї.
16.10 Мегаспоруди.
18.40 Бiополе. Невидима сила.
20.20 Чарiвне око третього
рейху.
21.10 Шукачi.
22.00 Пiгулка правди.
22.50 Невiдома Африка.
23.40 Тварини-генiї.
00.30 Покер.

5 канал
06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30,
11.30, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 16.30, 17.30, 18.30,
22.30, 00.30 Час. Важливо.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 22.00,
01.00 Час новин.
07.40 Автопiлот-новини.
08.45 Трансмiсiя-новини.
09.35, 13.35, 14.35 5 елемент.
10.10, 10.35, 11.15, 11.35, 12.15,
20.00, 01.15 Час.
Пiдсумки дня.
17.35 Не перший погляд.
19.00 Час новин.
21.40 Час-Тайм.
22.10 Особливий погляд.
00.35 Тема/Хронiка тижня.

Футбол
06.00 Палмейрас — Фiгейренсе.
Чемпiонат Бразилiї.
08.00 Севастополь — Говерла.
Чемпiонат України.
10.00, 15.40, 22.30
Футбол News.
10.25 Арсенал — Халл Сiтi.
Фiнал. Кубок Англiї.
12.25 Найбiльшi футбольнi
збiрнi свiту.
13.00 Вальядолiд — Гранада.
Чемпiонат Iспанiї.
15.00 Futbol Mundial.
Тележурнал.
16.00 Барселона — Атлетiко.
Чемпiонат Iспанiї.
18.20 Чорноморець — Карпати.
Чемпiонат України.
20.25 ПСЖ — Монпельє.
Чемпiонат Францiї.
22.55 “Моя гра” В. Єзерський.
23.30 Огляд сезону.
Чемпiонат Англiї.
00.30 Таємницi
кримiнального свiту.

06.30 Приватнi новини.
07.00, 12.25, 15.30,
17.00 TBiNews.
08.00, 20.00 Сьогоднi
про головне.
11.00 Так як є.
12.00, 15.00, 18.00 Сьогоднi.
13.00 Стоп-кадр.
14.00 Мiжнароднi
кореспонденти.
14.30, 16.00, 19.30
Особлива думка.
16.30 Як це влаштовано?
19.00 Double Ять.
23.00 Х/ф “Без вини
винний”. (2).

EuroSport
09.30, 13.00 Велоспорт.
Тур Iталiї. Етап 13.
10.30 Спiдвей. Кращi пари.
Євроспорт.
11.45 Тенiс. Турнiр ATP.
Дюсельдорф.
12.45, 21.45 Тенiс.
Готуємося до “Ролан Гаррос”.
13.45 Велоспорт. Тур Iталiї.
Етап 14.
18.30 “Авто i Мотоспорт”.
19.00 Тенiс. Турнiр ATP.
Дюсельдорф. Фiнал.
20.30 Тенiс. Турнiр WTA. Фiнал.
22.00 Бойовi мистецтва.
Суперкомбат Серiя
WGP — GP3.

Enter-фiльм
09.25
11.10
12.10
13.50
15.45

Х/ф “Король Дроздовик”.
Жарт за жартом.
Х/ф “Ця весела планета”.
Х/ф “Усе буде добре”.
Х/ф “Кар’єра
Дiми Горiна”.
17.35 Х/ф “Три плюс два”.
19.10 Х/ф “Капiтан Немо”.
23.05 Х/ф “Закляття
долини Змiй”.
00.50 Х/ф “Злий дух Ямбуя”.

Мега
06.00 Легенди бандитської
Одеси.
08.00 У пошуках iстини.
11.00 Планета своїми руками.
13.00 Невiдома Африка.
16.00 Далеко i ще далi.
18.50 Мiстична Україна.
21.30 Гiганти
льодовикового перiоду.

5 канал
06.30, 07.30, 08.30, 09.30,
10.30, 11.30, 12.30, 13.30,
14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
23.30, 00.30 Час. Важливо.
06.50, 14.50, 18.35, 19.15, 20.20,
22.00, 22.35, 01.15
Тема/Хронiка тижня.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00,20.00, 21.00,
23.00, 01.00 Час новин.
07.35 180 градусiв.
08.35 Не перший погляд.
09.10 Мотор.
09.35 Укравтоконтинент.
10.35 Новинометр.
11.10 Трансмiсiя.
11.35 Автопiлот-тест.
11.45, 23.35 Iсторiя успiху.
12.10 Зооакадемiя.
12.35 Iнтелект.ua.
13.10 Драйв.
13.35 Вперед, на Олiмп!
14.35 Гра долi.
15.35 Кiно з Янiною Соколовою.
16.35 Арсенал.
17.15 Мiграцiйний вектор.
17.35 Феєрiя мандрiв.
19.35 Машина часу.
20.35 В кабiнетах.
21.10, 00.35 Велика полiтика.
21.35 Вiкно до Америки.

Футбол
06.00 Гройтер Фюрт — Гамбург.
Плей-офф. Чемпiонат
Нiмеччини.
08.00 Динамо-2 — Сталь.
Чемпiонат України.
10.00, 15.40, 22.30
Футбол News.
10.20 С. Кузнєцов. “Моя гра”.
11.00 Фiнал. Турнiр
В.В. Лобановського.
13.00 Найбiльшi футбольнi
збiрнi свiту.
16.00 Огляд сезону. Кубок Iталiї.
16.40 Челсi — Атлетiко. 1/2
фiналу. Лiга чемпiонiв УЄФА.
18.45 Голи Сезону.
Чемпiонат Англiї.
19.55 Атлетiко — Реал.
Чемпiонат Iспанiї.
22.00 Легенди Прем’єр Лiги:
Тонi Адамс. Чемпiонат Англiї.
22.55 Севiлья — Бенфiка. Фiнал.
Лiга Європи УЄФА.
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Програма телепередач
Неділя, 25 травня

УТ-1
06.05 Свiт православ`я.
06.35 На слуху.
07.05 Панянка та кулiнар.
07.30 “Дружина”.
09.10 Шеф-кухар країни.
10.25, 18.15 Громадське
телебачення.
11.35 Крок до зiрок.
12.45 Караоке для дорослих.
13.35 Як Ваше здоров`я?
14.40 Рояль в кущах.
15.20 Дорослi iгри.
16.35 В гостях у Д. Гордона.
17.30 Дiловий свiт. Тиждень.
19.30, 21.30 Шустер-LIVE.
Нiч виборiв.
21.00 Пiдсумки дня.

Канал “1+1”
06.00 Х/ф “Русалонька”.
07.35 М/ф.
08.10 М/с “Гуфi та його
команда”.
09.00 “Лото-Забава”.
10.00 “Українськi сенсацiї.
Де грошi Януковича”.
11.10 “Свiт навиворiт
5: Iндонезiя”.
12.20 “Машинi казки.
Маша i ведмiдь”.
13.25 “Зiркова хронiка”.
14.30 “Телевiзiйна служба
новин”.
15.00 “Чотири весiлля 3”.
16.30 “Розсмiши комiка 5”.
17.30 Х/ф “Кур`єр з раю”.
19.30 “ТСН. Вибори 2014”.
00.00 “Що? Де? Коли?”
01.10 Х/ф “Касабланка”.

Інтер
06.25 “Юрмала 2013”.
08.00 “Вдалий проект”.
09.00 “Школа доктора
Комаровського.
Невiдкладна допомога”.
09.30 “Недiльнi новини”.
10.00 “Орел i решка.
На краю свiту”.
11.00 “Сусiд на обiд”.
12.00 “Новини”.
12.15 Х/ф “Рiдна людина”.
14.05 Т/с “Я все подолаю”.
16.00 Новини.
16.10 Т/с “Я все подолаю”.
17.45 “Новини”.
18.00 Х/ф “Прикмета на щастя”.
20.00 “Подробицi тижня”.
21.00 “Вибори 2014”.

TV-4
Понеділок, 19 травня
14.00 Час-Tайм
14.15 «Справжня ціна»
14.30 Переможний голос
віруючого
15.00 «Смаки культур»
15.30 Вікно в Америку
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
17.00 Невідома Україна
17.30 «Гал-кліп»
18.00 Т.с. «Гра в кохання»
19.00 Провінційні вісті
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Погляд зблизька»
20.30 ТНЕУ - калейдоскоп подій
20.40 Дім книги
21.30 «Сад,город,квітник»
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х.ф. «Зламаний меч»
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті
ТТБ
8.00 “Ранок з ТТБ”
9.00 “Вибори-2014”
9.10 “Ранок з ТТБ”
14.00 “Вісті ТТБ”
14.15 “Загублені у часі”
14.30 “Вибори-2014”
14.45 “Пісні нашого краю”
15.00 “Відверті діалоги”
16.00 “Вибори-2014”
16.15 “Чудесний канал”
16.45 “Тема дня”
17.00 “Вісті ТТБ”
17.15 “Західний експрес”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Новини України”
18.45 “Пісня в дарунок”
18.50 “Вибори-2014”
19.00 “Вісті ТТБ”
19.30 “Вибори-2014”
19.45 “В об’єктиві ТТБ”
20.00 “Пісні нашого краю”
20.15 “Будьте здорові”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Вибори-2014”
21.10 “Час змін”
21.30 “Урок… для батьків”
22.00 “Вісті ТТБ”
22.30 “Чаc країни”
TV-4
Вівторок, 20 травня
06.00, 10.00, 18.00 Т.с.
«Гра в кохання»
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий
фітнес
07.00 Провінційні вісті
07.35 «Погляд зблизька»
08.05 «Духовні роздуми»
08.20 ТНЕУ - калейдоскоп подій
08.30 Переможний голос
віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 Невідома Україна
11.00 Дитяча година
11.50 «Чарівний ключик»
12.10 «Музичні делікатеси»
12.40 «Bon appetit»
13.10 «Мелодія двох сердець»

ICTV

ТРК «Україна»

05.55 Таксi.
06.20 Космонавти.
07.15 Дача.
07.40 Зiрка YouTube.
08.45 Факти. Вибори.
09.00 М/ф “Як зловити
перо жарптицi”.
09.45 Факти. Вибори.
10.30 М/ф “Альоша Попович
i Тугарин Змiй”.
10.45 Факти. Вибори.
11.45 Факти. Вибори.
12.05 М/ф “Добриня Микитич
i Змiй Горинич”.
12.45 Факти. Вибори.
13.45 Факти. Вибори.
14.05 М/ф “Iлля Муромець
i Соловей-Розбiйник”.
14.45 Факти. Вибори.
15.45 Факти. Вибори.
15.50 М/ф “Три богатир
i i Шамаханська цариця”.
16.45 Факти. Вибори.
17.25 М/ф “Три богатирi
на дальнiх берегах”.
17.45 Факти. Вибори.
18.45 Факти тижня.
20.00 Факти. Спец. випуск.
22.30 Х/ф “Рембо 4”. (2).
00.10 Х/ф “Кобра”. (2).

СТБ
06.15 Х/ф “Руслан i Людмила”.
09.00 “Усе буде смачно!”
09.50 “Караоке на Майданi”.
10.45 “Таємницi МайстерШефа.
Незломлений велетень”.
11.50 Х/ф “Мати-й-мачуха”.
16.05 “Україна має талант! 6”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
21.05 “Один за всiх”.
22.20 Х/ф “Наречена мого
друга”.
00.20 Х/ф “Вiдпустка за
власний рахунок”.

Новий канал
06.30 КабрiоЛето.
08.10 Хто зверху 2.
10.00 Закутi.
14.15 Хто зверху 2.
16.10 Т/с “Воронiни”.
18.20 Х/ф “Обладунки Бога 2”.
20.30 Х/ф “Обладунки Бога 3”.
23.00 Х/ф “Мiський мисливець”.
(2).

06.30, 9.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00 Подiї.
07.10, 9.15, 11.15, 13.15, 15.15
Т/с “Королева гри”.
16.00 Т/с “Плюс любов”.
19.00 Вибори-2014.
Телемарафон.
01.00 Х/ф “Стань мною”.

К1
06.00 “Шеф-кухар”.
06.30 “Top Shop”.
07.30 М/ф.
08.00 М/с “Смiшарики”.
08.40 М/ф “Барбi Марiпоса”.
10.00 “Їмо вдома”.
11.30 “ВусоЛапоХвiст”.
12.25 “Розсмiши комiка”.
13.20 “Орел i решка. Шопiнг”.
14.15 “Орел i решка. СРСР”.
16.00 Х/ф “Їх помiняли тiлами”.
18.00 “Вечiрнiй квартал”.
20.00 М/ф “Шрек назавжди”.
21.40 “КВК”.
23.50 Х/ф “Любовна халепа”. (2).

нтн
05.05 Т/с “Таємницi слiдства-8”.
08.10 Т/с “Каменська-3”.
11.30 “Легенди карного
розшуку”.
12.00 “Агенти впливу”.
13.00, 22.45 “Випадковий свiдок”.
13.40 Х/ф “Сьома жертва”.
15.25 Т/с “Я охоронець-2”.
19.00 Т/с “Червонi гори”.
23.30 “Rise As One”.
Руйнуючи кордони.
00.00 Х/ф “Iзоляцiя”. (3).

ТЕТ
06.00 Х/ф “В пошуках
капiтана Гранта”.
07.30 Байдикiвка.
08.30 М/с “Смiшарики. Пiн-код”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго,
вперед!”
10.35 М/ф “Павутина Шарлотти-2:
велика пригода Вiлбора”.
12.00 М/ф “Мами застрягли
на Марсi”.
13.25 Обережно, дiти!
14.20 Х/ф “Зубна фея”.
16.15 Мiй зможе.
17.50 Країна У.

19.50 Вiталька.
21.00 Розсмiши комiка.
22.50 Уральскi пельменi.
00.05 Т/с “Ходячi мерцi”. (3).

Канал “2+2”
06.15 Журнал Лiги чемпiонiв
УЄФА 2013-2014.
07.00 “Маски-шоу”.
10.00 “Нове Шалене вiдео
по-українськи”.
11.00 “Облом UA. Новий сезон”.
12.00 “Бушидо”.
13.35, 23.15 Жiночий
американський футбол.
14.50 Т/с “Легенди про
Круга”. (2).
18.50 Х/ф “Команда А”. (2).
21.30 “Профутбол”.
00.30 Х/ф “З-пiд землi”. (3).

Тонiс
06.00 “Соцiальний
пульс вихiдних”.
06.25 Х/ф “Циклон”
почнеться уночi”.
09.00 Долина Т-Rex.
10.00 “Будь в курсi!”
10.40 “Щоденник для батькiв”.
11.20 Х/ф “Три плюс два”.
13.15 За сiм морiв.
14.00 Рiдкiсний вид.
15.00 Ювiлейний вечiр
Андрiя Демиденка.
17.00 “Україна-Європа:
маятник Фуко”.
17.50 “Моднi iсторiї з
Оксаною Новицькою”.
18.30 “Свiт за тиждень”.
19.00 Мiсцями дикої природи.
20.00 “Цивiлiзацiя Incognita”.
20.15 “Кумири”.
20.40 “Свiтськi хронiки”.
21.05 Вбити Кеннедi.
22.00 Х/ф “Все схоплено”. (2).
00.00 “Вихiдний, пiсля опiвночi”.

Наше улюблене
кiно
07.00 Х/ф “Добровольцi”.
09.00 Мелодрама “Я
оголошую вам вiйну”.
11.00 Мелодрама
“Солодка жiнка”.
13.00 Кiноповiсть “Дiти як дiти”.
14.30 Т/с “Сiль землi”.
16.00 Комедiя “Солом’яний
капелюшок”.
19.00 Мелодрама

“Шкiльний вальс”.
21.00 Драма “Хрустальов,
машину!”
23.40 Мелодрама “Прийдуть
страстi-мордастi”.

ТВi
06.00 ЖИВЯком.
06.30 Приватнi новини.
07.00, 10.00, 12.15, 14.35,
15.30 TBiNews.
08.00, 2.20 Як це влаштовано?
09.00 Стоп-кадр.
10.30, 22.30 Double Ять.
11.00, 22.00 Унiверсальний
спортсмен.
11.30, 16.30 Aрт City.
12.00, 15.00, 18.00 Сьогоднi.
12.25 Геофактор.
13.00 Х/ф “Без вини винний”. (2).
16.00, 19.30 Особлива думка.
17.00 Так як є.
19.00 Мiжнароднi кореспонденти.
20.00 Гаряче крiсло.
21.00 Знак оклику!
23.00 Х/ф “Смертельнi iгри”. (3).

EuroSport
09.30 Велоспорт. Тур Iталiї.
Етап 14.
10.15 ЧC у класi Туринг.
Зальцбург. Квалiфiкацiйний
раунд.
10.45, 22.30 ЧC у класi
Туринг. Зальцбург.
11.45 Тенiс. Готуємося до
“Ролан Гаррос”.
12.00, 18.30 Тенiс. Турнiр
Великого Шолома. Вiдкритий
Чемпiонат Францiї.
15.30 Велоспорт. Тур Iталiї. Етап 15.
22.00 Тенiс. Гейм, сет i Матс.

Enter-фiльм
07.30 Х/ф “Пригоди
Тома Сойєра”.
11.20 Жарт за жартом.
12.20 Х/ф “Капiтан Немо”.
16.10 Х/ф “Мiраж”.
19.50 Х/ф “Усе буде добре”.
21.45 Х/ф “Кар’єра Дiми Горiна”.
23.35 Х/ф “Три плюс два”.
01.10 Т/с “Бiйцiвський клуб”.

Мега
06.00 Легенди бандитської
Одеси.
08.10 У пошуках iстини.
10.00 Гiганти льодовикового

Програми місцевих телеканалів
14.00 Х.ф. «Ключ до дому»
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
17.00 Невідома Україна
17.30 «Смаки культур»
19.00 Провінційні вісті
19.30 ТЕЛЕМІСТ ТЕРНОПІЛЬОДЕСА «Новий президент очікування регіонів»
21.00 Наші вітання
21.30 «Автоакадемія»
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х.ф. «Давай зробимо
це швиденько»
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті
ТТБ
8.00 “Ранок з ТТБ”
9.00 “Вибори-2014”
9.10 “Ранок з ТТБ”
14.00 “Вісті ТТБ”
14.15 “Новини України”
14.30 “Вибори-2014”
14.40 “Білі хмари на
тлі золотому”
15.00 “Час змін”
15.30 “Будьте здорові”
16.00 “Вибори-2014”
16.15 “Хатинка Василинки”
16.45 “Тема дня”
17.00 “Вісті ТТБ”
17.15 “Пісні нашого краю”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Новини України”
18.45 “Пісня в дарунок”
18.50 “Вибори-2014”
19.00 “Вісті ТТБ”
19.30 “Вибори-2014”
19.40 Реклама
19.45 “Зона ризику”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Вибори-2014”
21.10 “На часі”
21.30 “Діловий ритм”
22.00 “Вісті ТТБ”
22.30 “Час країни”
TV-4
Середа, 21 травня
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Гра в
кохання»
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий
фітнес
07.00 Провінційні вісті
07.35 ТЕЛЕМІСТ ТЕРНОПІЛЬОДЕСА «Новий
президент-очікування регіонів»
09.00 Час-Tайм
09.30 Переможний голос віруючого
11.00 Дитяча година
12.10 «Гал-кліп»
12.40 «Автоакадемія»
13.10 «Мелодія двох сердець»
14.00 Х.ф. «Ліфт»
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
16.40 «Чарівний ключик»
17.00 Невідома Україна

17.30 «Сад,город,квітник»
17.45 «Духовні роздуми»
19.00 Провінційні вісті
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Соло»
21.30 «Музичні делікатеси»
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х.ф. «Святкові
велоперегони»
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті
ТТБ
8.00 “Ранок з ТТБ”
9.00 “Вибори-2014”
9.10 “Ранок з ТТБ”
14.00 “Вісті ТТБ”
14.15 “Новини України”
14.30 “Вибори-2014”
14.40 “Живе багатство України”
15.00 “Зона ризику”
16.00 “Вибори-2014”
16.15 “Чудесний канал”
16.45 “Тема дня”
17.00 “Вісті ТТБ”
17.15 “Економічний інтерес”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Новини України ”
18.45 “Пісня в дарунок”
18.50 “Вибори-2014”
19.00 “Вісті ТТБ”
19.30 “Вибори-2014”
19.45 “Надія є”
20.00 “Удосвіта”
20.30 “Пісні нашого краю”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Вибори-2014”
21.10 “Європа очима українця”
21.30 “Енергоманія”
22.00 “Вісті ТТБ”
22.30 “Час країни”
TV-4
Четвер, 22 травня
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. «Гра
в кохання»
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий
фітнес
07.00 Провінційні вісті
07.35 «Соло»
08.30 Переможний
голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 Невідома Україна
11.00 Дитяча година
12.00 «Формула здоров’я»
13.00 «Мелодія двох сердець»
14.00 Х.ф. «Ангел
з майбутнього»
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
17.00 «Підводний світ»
17.30 «Музичні делікатеси»
19.00 Провінційні вісті
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Знати більше
21.30 «Bon appetit»
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х.ф. «Загублений
в Сибіру»

00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті
ТТБ
8.00 “Ранок з ТТБ”
9.00 “Вибори-2014”
9.10 “Ранок з ТТБ”
14.00 “Вісті ТТБ”
14.15 “Новини України”
14.30 “Вибори-2014”
14.45 “Надія є”
15.00 “Європа очима українця”
15.30 “Уряд на зв’язку
з громадянами”
16.00 “Вибори-2014”
16.15 “Чудесний канал”
16.45 “Тема дня”
17.00 “Вісті ТТБ”
17.15 “Пісні нашого краю”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Новини України”
18.45 “Пісня в дарунок”
18.50 “Вибори-2014”
19.00 “Вісті ТТБ”
19.30 “Вибори-2014”
19.45 “Що робити?”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Вибори-2014”
21.10 “Фабрика ідей”
21.30 “Розмова без нотацій”
22.00 “Вісті ТТБ”
22.30 “Час країни”
TV-4
П’ятниця, 23 травня
06.00, 10.00, 18.00 Т.с.
«Гра в кохання»
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий
фітнес
07.00 Провінційні вісті
07.35 Знати більше
08.30 Переможний голос
віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 Невідома Україна
11.00 Дитяча година
11.50 «Чарівний ключик»
12.10 «Гал-кліп»
12.40 «Сад, город, квітник»
13.00 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Іван Франко»
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
17.00 Невідома Україна
17.30 «Bon appetit»
19.00 Провінційні вісті
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 ТНЕУ - калейдоскоп подій
20.10 «Погляд зблизька»
20.40 «Слід»
21.30 «Духовні роздуми»
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х.ф. «Смертельний
поцілунок»
00.30 Час-Tайм
ТТБ
8.00 “Ранок з ТТБ”
9.00 “Вибори-2014”
9.10 “Ранок з ТТБ”
14.00 “Вісті ТТБ”

14.15 “Новини України”
14.30 “Вибори-2014”
14.40 “Слід”
15.00 “Що робити?”
16.00 “Вибори-2014”
16.15 “Чудесний канал”
16.45 “Актуально”
17.00 “Вісті ТТБ”
17.15 “Думки вголос”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Новини України ”
18.45 “Пісня в дарунок”
18.50 “Вибори-2014”
19.00 “Вісті ТТБ”
19.30 “Вибори-2014”
19.45 “Західний експрес”
20.00 “Слово має народний
депутат”
20.20 “Пісні нашого краю”
20.30 “Після школи”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Вибори-2014”
21.10 “На часі”
21.30 “Захисник Вітчизни рятувальник”
22.00 “Вісті ТТБ”
22.30 “Час країни”
TV-4
Субота, 24 травня
06.00 «Bon appetit»
06.30 «Про нас»
06.45, 09.15, 11.00 Ранковий
фітнес
07.00 Невідома Україна
07.35 Х.ф. «Діти-шпигуни»
09.00 Час-Tайм
09.30 Знати більше
10.30 Блага звістка
11.15 «Про нас»
11.30 Зміни свій світ
12.00 Новини Європи
12.30 В.Ф. «І біль,і пам’ятькрізь роки»
14.30 Мультфільми
15.00 М.ф. «Попелюшка»
16.30 Дім книги
17.00 Хіт-парад
17.50 ТНЕУ - калейдоскоп подій
18.00 Наші вітання
19.00 «Сад,город,квітник»
19.30 «Музичні делікатеси»
20.10 «Соло»
21.00 Бенефіс композитора
Ніколо
22.00 Х.ф. «Світло в лісі»
23.40 Час-Тайм
00.00 Х.ф. «Тріумф кохання»
ТТБ
8.00 “Ранок з ТТБ”
14.00 “Новини України”
14.15 “Пісні нашого краю”
14.30 “Музичний бум”
15.00 “Театральні зустрічі”
16.00 “100 шедеврів”
16.15 “Чудесний канал”
16.45 “ПрофStyle ”
17.00 “Панорама подій”
17.30 “У країні Мультляндії”

перiоду.
13.00 Невiдома Африка.
14.00 Пiвдень Тихого океану.
15.00 Формула-1.
17.00 Далеко i ще далi.
18.50 Чарiвне око третього рейху.
19.40 Прямий ефiр з Гiтлером.
20.30 Куля для генсека.
21.30 Як секс змiнив iсторiю.
00.30 Таємнi знаки.

5 канал
06.30, 07.30, 08.30, 09.30, 10.30,
11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
16.30, 17.30, 19.30, 20.30, 22.30,
23.30, 00.30 Час. Важливо.
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 23.00 Час новин.
07.35 180 градусiв.
08.35 Феєрiя мандрiв.
09.10, 19.35 Велика полiтика.
09.35 Вiкно до Америки.
10.15 Здоровi iсторiї.
11.35 Технопарк.
12.35 Життя цiкаве.
13.35 Мотор.
14.35 Гра долi.
15.35 Машина часу.
16.35 Фактор Безпеки.
17.15 Палата.
17.35 Новини Київщини.
18.30 Вiкно в Європу.
21.00, 01.00 Час. Пiдсумки тижня.
21.40 Час-Тайм.
22.00 Територiя закону.
22.35 Кiно з Янiною Соколовою.
23.35 Мiграцiйний вектор.
00.35 Укравтоконтинент.

Футбол
06.00 Ювентус — Кальярi.
Чемпiонат Iталiї.
08.00 U-21. Україна — Молдова.
Турнiр В. В. Лобановського.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.20 Пункт призначення —
Бразилiя.
11.00 Д/ф “Кубок свiту-1986”.
12.50 Реал — Атлетiко. Фiнал.
Лiга чемпiонiв УЄФА.
15.25 Топ-матч.
16.00 Байя — Флумiненсе.
Чемпiонат Бразилiї.
18.00 Огляд сезону.
Чемпiонат Англiї.
20.25 Фiнал. Турнiр В.
В. Лобановського.
22.55 Голи Сезону.
Чемпiонат Англiї.
00.10 Фiнал. Чемпiонат
Аргентини.

18.30 “Назбиране”
18.45 “Пісня в дарунок”
18.50 “У пошуках легенд”
19.00 “Панорама подій”
19.30 ”Скарби роду”
20.00 “Крізь призму часу”
20.15 “Спортивні меридіани”
20.30 “Щляхами Тараса”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Поклик таланту ”
22.00 “Вісті ТТБ”
22.30 “Абетка здоров’я”
TV-4
Неділя, 25 травня
06.00 Х.ф. «Діти-шпигуни»
07.30 «Про нас»
07.45, 09.45 Ранковий фітнес
08.00 Новини Європи
08.40 Час-Тайм
09.00 Повнота радості життя
09.30 «Справжня ціна»
10.00 Дім книги
10.15 Пряма трансляція
Божественної Святої Літургії
з Архикатедрального
Собору УГКЦ м.Тернополя
11.40 «Духовні роздуми»
12.00 М.ф. «Попелюшка»
13.30 «Чарівний ключик»
14.00 «Сільський календар»
14.30 Межа правди
15.30 «Про нас»
16.00 «Соло»
17.00 Вікно в Америку
17.20 «Слід»
17.40 «Про кіно»
18.00 Наші вітання
19.00 Провінційні вісті.
Тиждень
19.40 Хіт-парад
20.45 «Про нас»
21.00 «Гал-кліп»
21.30 «Про кіно»
22.00 Х.ф. «Братерство друїдів»
23.45 Час-тайм
00.00 Провінційні вісті. Тиждень
ТТБ
8.00 “Ранок з ТТБ”
14.00 ”Скарби роду”
14.30 Фільм-дітям
15.30 “Дива цивілізації”
16.00 “Моя професія”
16.15 “Чудесний канал”
16.45 “До речі, про речі”
17.00 “Пісні нашого краю”
17.15 “Словами малечі про
цікаві речі”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Студмістечко”
18.45 “Пісня в дарунок”
18.50 “Немов сльозинка
на щоці землі”
19.00 “Подорож гурмана”
19.30 “Мамина школа”
20.00 “Музичний
калейдоскоп”
20.30 “Загублені у часі”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Відверті діалоги”
22.00 “Панорама подій”
22.30 “Повір у себе”

Час місцевий

П’ятниця, 16 травня 2014 року

●●Це важливо

●●Грайте і вигравайте

Допомога на поховання пенсіонерам

Розіграш
№770
від 11.05.2014 р.
Кульки — 54, 53,
19, 42, 13, 24, 62,
69, 20, 43, 23, 64,
65, 66, 08, 11, 59, 68, 39, 34,
44, 16, 27, 50, 10, 70.
Велика гра:
Джекпот — не виграно.
3 лінії з одною підковою — не
виграно.
3 лінії з 2 підковами — не виграно.
3 лінії у 3 полях — 34 гравці —
4 009 грн.
2 лінії у 2 полях — 2 472 гравці
— 20 грн.
2 лінії — 539 гравці — 12 грн.
1 лінія — 60 462 гравці —
7 грн.
Бiлет № 0453618 — Київське.
Розіграш
№1367
від 14.05.2014 р.
Лототрон Б.
Набір кульок: №3.
Виграшні номери:
12, 31, 41, 18, 50, 25.
6 номерів — не виграно.
5 номерів — 2 гравці — 5 366
грн.
4 номери — 41 гравець —
366 грн.
3 номери — 860 гравців —
29 грн.
2 номери — 7104 гравці —
8 грн.
Розіграш
№1326
від 14.05.2014 р.
Виграшні номери: 21, 4, 41, 33,
19, 40.
Мегакулька — 4.
МЕГАДЖЕКПОТ — не виграно.
МЕГАПРИЗ — не виграно.
5 номерів — 1 гравець — 41 061
грн.
4 номери — 177 гравців —
248 грн.
3 номери — 3 081 гравець —
20 грн.
5+ Мегакулька — 501 гравець —
48 грн.
4+ Мегакулька — 17 гравців —
496 грн.
3+Мегакулька — 548 гравців —
40 грн.

Галина ГУМНИЦЬКА,
заступник начальника
управління Пенсійного
фонду України
в Тернопільському районі.
Допомогу на поховання в
разі смерті пенсіонера виплачують членам сім’ї або
особам, які здійснили поховання й звернулися в
органи Пенсійного фонду.
Ці люди мають подати заяву
про виплату допомоги та оригінал довідки про смерть (у разі,
якщо смерть зареєстрував виконавчий орган сільської, селищної, міської рад, окрім міст
обласного значення), або витяг
із Державного реєстру актів
цивільного стану громадян про
смерть для отримання допомоги на поховання, якщо реєстрацію смерті здійснив відділ реєстрації актів цивільного стану.
Відповідно до статті 53 За-

кону
України
“Про
загальнообов’язкове пенсійне
страхування”, у разі смерті пенсіонера допомогу на поховання
виплачують у розмірі двомісячної пенсії померлого тим особам, які здійснили поховання.
Якщо померла особа отримувала пенсію відповідно до
Закону України “Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених
з військової служби, та деяких
інших осіб”, допомогу виплачують у розмірі тримісячної пенсії,
але
не
менше,
як
п’ятиразовий розмір мінімальної заробітної плати. Якщо померла особа отримувала пенсію за цим законом, то заявник
додатково має надати довідку
про те, що поховання здійснено за рахунок власних коштів.
Допомогу на поховання виплачує територіальний орган
Пенсійного фонду, де пенсіонер перебував на обліку. У разі
смерті пенсіонера, який пра-

цював, допомогу також виплачує орган Пенсійного фонду.
Гроші видають на підставі разового доручення підприємства
поштового зв’язку. Це доручення виписують на ім’я особи, яка
здійснила поховання, і дійсне
воно тільки до кінця того місяця,
у якому його було виписано.
Допомогу на поховання не
виплачують, якщо померла особа перебувала на повному державному утриманні, крім випадків, коли людину поховали
члени сім’ї або інша особа.
Якщо пенсіонер помер за
межами України і реєстрацію
смерті здійснили компетентні
органи іноземної держави, у
законодавстві якої не передбачено видачі довідок про смерть,
то заявник, який бажає отримати допомогу на поховання, надає свідоцтво про смерть або
інший документ про смерть,
визнаний дійсним в Україні.
Якщо з країною, що видала

документ, нема договору про
правову допомогу, свідоцтво
має бути легалізовано в консульській установі України за
кордоном, або на ньому має
бути спеціальний штамп —
апостиль. Апостиль проставляють на офіційних документах,
що надходять від держав —
учасниць Гаазької конвенції від
1961 року. Він засвідчує справжність підпису особи під документом та автентичність печатки або штампа, якими скріплено відповідний документ.
Якщо смерть настала на території держави — члена Співдружності незалежних держав
СНД, або країни, з якою Україна має договір про правову допомогу, то додаткової легалізації не потрібно. Якщо свідоцтво
про смерть, яке видано в одній
із країн — учасниць СНД, написано російською мовою, то нотаріально засвідченого перекладу також не потрібно.

●●SOS!
За матеріалами
Тернопільського РВ УДСНС
України у Тернопільській
області.
Весна — прекрасна пора
року. Природа пробуджується від зимового сну, зелена травичка, квітє бузок,
співають пташки, сонечко
гріє... Благодать! Але не
варто
розслаблятися,
пам’ятайте: весна — це пора пробудження не тільки
чудової природи, але і паразитів, особливо стосується кліщів.
Як правило, активність кліщів
настає в період, коли грунт вже
прогріється до 3-5 градусів, і на
спад вона йде, залежно від того
ж температурного режиму, тобто
вже восени. Однак, пік — все ж,
весна.

Навколо кліщі!
Кліщі — переносники цілого
списку небезпечних захворювань. Найнебезпечнішими для
здоров’я
людини
визнаний
енцефалітний кліщ: його укус в
деяких випадках здатний привести до летального результату.
Ще одна небезпечна хвороба,
переносником якої є кліщі, хвороба Лайма (інфекційне трансмісивне природновогнищеве захворювання, що викликається
спірохетами і передається кліщами, що має схильність до хронічного і рецидивуючого перебігу і переважного ураження шкіри, нервової системи, опорнорухового апарату і серця).
Зона проживання кліщів велика, вони буквально усюдисущі,
тому думка, що кліщів можна

“зачепити”, гуляючи лісом чи
парком, не зовсім правильна,
адже величезна кількість цих
“кровососів” може мешкати і на
вашому улюбленому газоні. Кліщі живуть на деревах, у чагарниках та на траві, зазвичай не піднімаючись на висоту понад півтора метра.
Тому завжди, повертаючись з
прогулянки, огляньте одяг і шкіру. При укусі кліща, під шкіру потрапляє його слина. Як правило,
укус кліща не відчувається, тому
що в слині міститься фермент,
близький за властивістю до
анестезії. Якщо ви раптом виявили на собі кліща, постарайтеся його видалити самі (кліщ помирає, якщо капнути на нього
медичним спиртом або соняш-

никовою олією, “викручувати”
кліща потрібно проти годинникової стрілки), або бігом до медиків. Після видалення кліща, місце
укусу необхідно обробити спиртом або йодом. До речі, якщо ви
самостійно видалили кліща, настійно рекомендуємо покласти
його в скляну ємність, щільно закрити і віднести в медлабораторію, де проведуть відповідний
аналіз, який дозволить вам, у разі необхідності, почати своєчасне лікування, не чекаючи появи
симптомів.
Зараз починається період відпусток, отож будьте пильні. Кліщі
мешкають не тільки за містом чи
на улюбленій дачі. Від укусів кліщів страждають і на теплих морських курортах. Улюблені місця
“кровососів” — ті де шкіра найбільш тонка: область пахв, паху,
під коліном, шкіра голови. Отож
будьте обережні.

●●Справи приватні
ПРОДАМ
* кобилу рудо-лисої масті, 4 роки, ціна договірна. Тел.: 29-41-49,
096 159-14-66.
* корову червонорябу, 4 р.,
с. Ангелівка Тернопільського району. Тел. 067 704-72-79.
* дача, 8 км від Тернополя, за
селом Великі Гаї. Доглянута, чорнозем, 6 сотих з металевим будиночком (2,1х3,6 м). Ціна 4 500 у.о.
Тел. (098) 592-71-01.
* чоловічий костюм (44 розмір,
ріст 176-188 см), темно-синього
кольору, натуральний склад тканини, відмінний стан. Ціна 450 грн.
Тел. (098) 592-71-01.
* коза після третього окоту. Надій молока — 3 літри в день. Тел.
29-34-96.
* Москвич 412, 1991 р. в., об’єм
двигуна 1,38, автопробіг 120 тис. у
доброму стані, 600 у. о. Можливий
торг. Тел. (098) 592-71-01, 24-8234.
* професійний зварювальний
апарат. Тел. 096 903-37-81.
* корову (5 років). Недорого.
Тел. (066) 851-88-54.
* комбайн “Нива” в робочому
стані. Тел. (099) 193-49-36.
* корову, 5 років, ціна договірна.
Тел. 49-64-59.
* котел КЧМ-5 б/к Тел. 49-0236, 067-898-50-88.
* шифер 70 шт., ціна 70 грн. за
шт. Тел. 49-02-36, (067)898-50-88.
* труби металеві діаметром 2550 мм. Тел. 49-02-36, 067-898-5088.
* кахель, камін, на комин —
верх, сейф. Тел. (096) 903-37-81.
* верстат деревообробний,
гимблярка-циркулярка-фрези, 3
кВт, новий; дубові вхідні двері
110х220 см, нові. Тел. (096) 90337-81.
* котли на тверде паливо від
100 до 600 м2, парогенератор, буржуйку. Тел.: 49-65-20, 067-267-6495, 096-493-23-34.
* торгове приміщення. Тел.
(096) 34-64-398.

* мотоблоки нові (потужністю
від 4 до 15 к.с.), трактори (від
12 к.с.), мототрактори, двигуни
різних потужностей, навісне
обладнання, гарантія, з/ч, безкоштовна доставка. Знайдете
дешевше — віддамо ще дешевше. Тел. (098) 598-94-84, (0352)
49-30-00, (098) 259-19-58.
* нові дубові вхідні двері, сейф,
камін, на комин — верх (нерж.).
Тел. (096) 903-37-81.
* продаю на грубку комплект
кахелю (1000 грн.), камін чавунний.
Тел. (096) 903-37-81.
* УАЗ 1959 р.в. двигун ГАЗ-24 6
місць, двох дверний, кузов з металевою обивкою. Ціна договірна.
Тел 49-32-81, 067-38-14-441.
* гараж металевий, окремий,
для магазину або складу. (098) 0401-519.
* котел КЧМ-5 (новий). Тел. 2619-22.
* пісок, гравій, декоративний та
будівельний камінь. Тел. (098) 05793-61, 52-13-75.
* автомобіль “САЗ 3507”,
1987 р. в. у хорошому стані. Ціна договірна. Тел. (096) 137-7060.
* стрижу безкоштовно під наглядом перукаря. Наталя. Тел.
(096) 642-13-36.
* металочерепиця, профнастил, комплектуючі, системи водозабору. Консультації з установки, заміри, доставка. Тел.
(097) 473-51-37.
* продам обігрівачі, холодильники, морозильники, газові плити,
порохотяги, цифрову техніку та
оргтехніку. Гарантія, доставка.
Тел.: 43-38-44; 43-43-23.
* продаю вікна, двері металопластикові, дерев’яні, металеві
ворота, захисні ролети, паркет,
меблі. Низькі ціни. Тел.: (0352)
52-42-39.

КУПЛЮ
* газову плиту 4-камфорну. Тел.
067-366-15-69.

ПОСЛУГИ
* здійснюємо вантажні перевезення, вивіз будівельного
сміття об’ємом 1,5-2 т. Недорого. Контактний телефон:
(098) 97-32-880.
* міняю дубові двері 2100Х1100
на соснові. Тел. 096 903-37-81.
* пасажирські перевезення бусом в Августов (Польща). Тел.
(067) 728-25-32.
* виготовляю печі для саун.
Тел. (096) 903-37-81.
* репетиторство з англійської
та польської мов. Тел. (097) 49158-41.
* гроші готівкою на всі випадки життя. ТОКС “Аверс” (Св.
А01 №441153) Тел.: (0352) 5281-38, (067) 354-71-48.
* торти на замовлення для урочистих подій (весілля, день народження, хрестини тощо). (067)
366-15-69.
* виконуємо сантехнічні і газозварювальні роботи різної складності. Послуги: встановлення водонагрівачів, пральних машин,
кондиціонерів, лічильників; заміна
стояків, водопроводу, каналізації,
опалення. Пенсіонерам та учасникам Великої Вітчизняної війни —

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

тел./код:

знижки. Тел. (097)14-86-723.
* штукатурка зовнішня — 30-35
грн./м2 , внутрішня — 25-30 грн./
м2; стяжка — 30 грн./м2; утеплення: пінопласт, вата — 35-40 грн./
м2; підвісні стелі — 50-70 грн./м2;
шпаклівка — 20-25 грн./м2, “короїд”, “баранек” — 25-30 грн./м2; набриск, драп в кольорі — 20-25
грн./м2. Власне риштування, підсобники, без обідів. Тел.: 25-2586, 098-531-95-46.
* здаються в оренду продовольчі місця: бакалія, вода,
овочі, фрукти за адресою: м.
Тернопіль, вул. Нечая, 25, ринок “Темза”. Тел.: 25-87-20,
050-377-12-36.
*лікувально-оздоровчий
масаж (медовий, антицелюлітний).
Перший сеанс — безкоштовний.
Мирослав, тел. 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, випускний вечір, ювілей).
097-96-86-413, 095-64-03-266.
* фотозйомка урочистих та
інших подій вашого життя. Не-

дорого, виїзд у села, запис на
DVD, монтаж фотокліпів. Тел.
(0352) 54-11-93 (цілодобово).
* штукатурка, стяжка, шпаклювання та фарбування, супутні ремонтні роботи. Ремонт квартир та
офісів. Тел. (097) 90-89-170.
* здам в оренду відбійні молотки, бетонозмішувачі, риштування,
перфоратор. Доставка. Тел.: (050)
967-26-00, (097) 311-41-43.
*весільна фотозйомка, тел.
(068) 515-86-17, (0352) 54-3949. Ірина.
* весільна фотозйомка. Тел.:
(097) 611-18-79, 49-26-73 (Іван).
* високоякісно лакуємо столярні вироби, терміново. Тел.: (067)
350-66-21 (Василь), (096) 813-8893 (Володимир).
* весільний, святковий, вечірній макіяж, розпис обличчя,
нарощення вій, стрази, бодіарт. Тел. (067) 313-58-58.
* євроремонт “під ключ”.
Плитка, шпаклювання, побілка,
арки, кольорова штукатурка,
стяжка, гіпсокартон. Тел. (0352)
43-65-63.
* встановлення сантехніки, каналізації, водогону, заміна ванн,
унітазів, плитка. Тел.: 28-24-12,
(098) 265-42-27.

Купон безкоштовного
оголошення
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.
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●●Образок

Порадниця

Писанка оберігає оселю
Мар’яна СОБОЛЬ,
с. Мишковичі.

Проти насильства

Зоряна ЗДЕБ,
завідувач сектору профілактики
правопорушень та
бездоглядності дітей служби у
справах дітей Тернопільської
районної державної
адміністрації.
Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, Законом України “Про
охорону дитинства” дітям гарантовано особисту недоторканість та захист їх життя і
здоров’я.

Мар’яна Соболь: “Тепер уже стало традицією
у моїй сім’ї перед Великоднем писати писанки
та дарувати їх близьким, рідним, знайомим людям”.

Зима без аптеки —
загартована дитина
Лариса ЛАЗУРКО,
лікар загальної практики
сімейної медицини з питань
обслуговування дитячого
населення ТРТМО.
Отже, якщо у вашої дитини
впродовж року спостерігається
чотири і більше випадки гострих
респіраторних захворювань, а
на весну помічаєте астенізованість нервової системи, поганий
сон, млявість, зниження апетиту,
пітливість, головний біль, швидку втомлюваність, анемію, покашлювання під час холодної
погоди за відсутності інших
ознак простудного захворювання, будьте готовими до тривалої
реабілітації дитини впродовж теплої пори року. Найважливіше:
не займатися самолікуванням,
негайно зверніться до лікаря.
Адекватна оцінка ситуації та
проведена реабілітація дозволять вберегти дитину від хвороб
наступного холодного сезону.
Відтак, заплануйте візит до педіатра та лор-лікаря чотири рази в
рік, а до стоматолога — два рази
у рік. Необхідно проводити аналізи сечі та крові чотири рази в
рік, двічі у рік — діагностувати
кал.
Особливу увагу зверніть на
проведення планової вакцинації
згідно з календарем щеплень.
Для дітей планова вакцинація
проводиться не раніше, як через
місяць після останнього прояву
хвороби і, як правило, зміщується в теплу пору року. Тому слідкуйте самостійно за повнотою
отриманих щеплень, щоб не
спізнитися з їх проведенням.
Раджу медикаментозну профілактику простудних захворювань узгоджувати із педіатром,
що веде нагляд за вашою дитиною. Фізіотерапевтичні заходи
можна узгодити із лікарем відповідного профілю. А ось вашим
домашнім завданням на теплий
період року має стати використання природних чинників впливу на опірність організму — харчування, збагачене вітамінними

Річка, поле, квітучі сади,
Великі і красиві хати,
Зустрічаються радісні
люди щодня.
Чого тільки тут нема!
Де б я не був у чужій стороні,
Повернуся до вас – Байківці
мої.

●●Контрольна для дорослих

●●На прийом до лікаря

Продовження.
Початок у №19.

Село моє

Володимир БАШНЯК,
учень 6 класу Байковецької
ЗОШ І-ІІ ст.
Байківці мої, я вами пишаюсь.
Вчитись гарно я стараюсь,
Бо тут народився і живу,
Своїм селом я дорожу.

Пройшли, відлунали церковними дзвонами Великодні свята. Лише мальовнича
писанка буде милувати око
та оберігати оселю до наступних свят.
Писанка…Неначе панночка
У кошику сидить.
Пройдеш? Та ні,
Поглянеш хоч на мить.
Красується, любується,
Вона така одна.
Сказати наче хоче нам:
“Весна! Прийшла весна!”
У кожного Великдень асоціюється по-різному. Це і смачна
паска, і гострий корінь хрону, запашна шинка. Для мене Великодні свята ще з дитинства — це
запах воску. Саме ним та саморобним писачком навчала мене
бабуся малювати перші візерунки на свіжому яйці, а потім фарбувати у звареному заздалегідь
цибулинні. Я вдячна їй за терпіння та ласку, з якою вона передавала своє вміння.
Тепер уже стало традицією у
моїй сім’ї перед Великоднем писати писанки та дарувати їх
близьким, рідним, знайомим людям!
Щиро вірю: доки живуть українські звичаї та традиції, передаються з покоління в покоління,
буде жити й Україна! Христос воскрес!

●●Вірш з конверта

продуктами, контроль за повноцінним 9-9,5год. нічним та 1-1,5
годинним денним сном, достатньою фізичною активністю, загартовуванням.
Основна мета загартовування
— розвиток адаптації до коливань зовнішньої температури,
головним чином охолодження та
сприяння “дозріванню” імунної
системи. Засобами є чисте повітря, вода та сонячні промені.
Процедури проводять не пізніше, ніж за одну годину до прийому їжі та не раніше, ніж через
півтори години після їжі. Повітряні ванни можна починати з
2-3 місячного віку. Починати повітряні ванни необхідно при температурі +20 градусів Цельсія
для дітей першого року життя і
не нижче 15 градусів Цельсія
для дітей старшого віку. Рекомендую починати з 2-3 хвилин і
поступово подовжуючи тривалість до 20-25 хвилин. Після
процедури проводять розтирання шкіри сухим рушником до
легкого почервоніння шкіри.
Сонячні ванни дітям першого
року життя проводять під розсіяними сонячними променями за
безвітряної погоди і температурі
не нижче 22 градусів тепла.
Окремі ділянки тіла відкривають
почергово на 2-4 хвилини. Дітям, старшим 1,5 року, сонячні
ванни проводять після 10-14
денного курсу повітряних ванн,
при температурі повітря не вище 25 градусів, поступово знижуючи температурний показник
до рівня, не нижче 17 градусів.
Часовий діапазон від стартових
2-3 хвилин поступово збільшують до 20-30 хвилин. Після завершення сонячної ванни рекомендую провести водну процедуру та прийняти 3-5-хвилинну
повітряну ванну в кімнаті.
Загартовування водою слід
починати із щоденного обливання ніг 2-5 літрами води впродовж 25-30 секунд на рівні нижньої третини гомілки та стоп.
Починають із води +30 градусів,
знижуючи на 1-2 градуси протягом 7-10 днів, довівши температуру води до 18 градусів. Після
завершення процедури ноги

розтирають до легкого почервоніння шкіри.
Вологі розтирання тіла можна
розглядати як наступний етап
загартування. Початку процедур
повинно передувати 5-7-денний
курс сухого розтирання тіла. Надалі розтирають тіло вовняною
тканиною в наступних температурних режимах:
— у перший рік життя від +3335 до +27-29 градусів;
— у 2-4 роки від +32-33 до
+24-25 градусів;
— в 5-7 років з +30-32 градусів до +20-21 градусів.
Зниження температури води
проводять на 1 градус кожні 4-5
днів. Тривалість процедури завершують розтиранням сухим
рушником до легкого почервоніння шкіри.
Наступним етапом гартування
водою можуть стати контрастні
ванни для ніг. В один таз наливають воду +37-38 градусів, в
інший на 4 градуси холоднішу.
Перебування в теплій воді 1-2
хвилини, в холодній — 5-10 секунд. Число змін доводять від 3
до 5-6 разів. Після цього поступово розширюють діапазон температури теплої води до +40
градусів, холодної — до +20 градусів.
І, врешті, контрастний душ,
який полягає у 3-4 замінах комфортної +39-40 води на прохолодну +24-25-градусну. Обливання завершують теплою водою, тіло розтирають сухим
рушником.
Дітям, які часто та тривало
хворіють, варто загартовуватися
морськими купаннями та полоскання горла морською водою.
Проте, навіть здорову дитину,
перш ніж завести до водоймищ,
слід підготувати повітрям, водою та сонячним промінням
згідно з вище описаними методиками. Тоді короткий час відпочинку буде використаний не на
адаптацію дитини до впливів
природних факторів, а на повноцінне оздоровлення.
Затрачені зусилля повернуться вам посмішкою вашої здорової дитини, зимою без аптеки та
гармонією у вашій сім’ї.

Захист дітей від усіх форм насильства, підвищення значення сім’ї
в суспільстві, утвердження здорового способу життя, удосконалення
системи духовного, моральноетичного, правового виховання дітей визначено одним з головних
державних пріоритетів. Водночас,
вчинення насильства щодо дітей
залишається серйозною проблемою. Вони страждають, не лише
потерпаючи від насильства до себе,
а й спостерігаючи за насильством у
своїй родині, що призводить до
психологічної травми дитини, перенесення цього негативного досвіду
у власне життя.
Прояви насильства і жорстокості
в сім’ї щодо дітей стають передумовою поширення злочинності серед
неповнолітніх. З метою запобігання
таких негативних проявів ухвалено
Закон України “Про попередження
насильства в сім’ї”, а також низку
інших нормативно-правових актів з
цих питань.
Згідно із цим Законом, здійснення заходів щодо попередження насильства в сім’ї в межах компетенції
покладається на: спеціально уповноважені органи виконавчої влади,
правоохоронні органи, спеціалізовані установи для жертв насильства
в сім’ї (кризові центри для жертв
насильства в сім’ї та членів сім’ї,
центри медико-соціальної реабілітації жертв насильства в сім’ї).
Законом України “Про охорону
дитинства” заходи щодо попередження насильства в сім’ї покладено
на служби у справах дітей, центри
соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді, а також на управління (відділи) у справах молоді та спорту.
Відповідно до ст.56 Закону України
“Про освіту”, захист дітей від будьяких форм фізичного або психічного насильства повинні забезпечувати педагогічні працівники та органи
освіти. Основними нормативними
актами, які спрямовані на захист
прав дітей від жорстокості та насильства в сім’ї, є Конституція України, Сімейний кодекс України, Цивільний кодекс України, Кримінальний кодекс України, Кодекс України
про адміністративні правопорушення, Закони України “Про попередження насильства в сім’ї”, “Про
охорону дитинства”, “Про органи
і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”, “Про міліцію”, “Про освіту”, постанова Кабінету
Міністрів
України
від
26.04.2003р. №616 “Про затвердження Порядку розгляду заяв та
повідомлень про вчинення насильства в сім’ї або реальну його загрозу” та інші.
Законом України “Про поперед-

ження насильства в сім’ї” визначено
поняття насильства в сім’ї та окремих його видів: фізичного, сексуального, психологічного та економічного.
Насильство в сім’ї — це будь-які
умисні дії фізичного, сексуального,
психологічного чи економічного
спрямування одного члена сім’ї по
відношенню до іншого члена сім’ї,
якщо ці дії порушують конституційні
права і свободи члена сім’ї як людини та громадянина і наносять
йому моральну шкоду, шкоду його
фізичному чи психічному здоров’ю.
Фізичне насильство в сім’ї — це
умисне нанесення одним членом
сім’ї іншому члену сім’ї побоїв, тілесних ушкоджень, що може призвести або призвело до смерті постраждалого, порушення фізичного
чи психічного здоров’я, нанесення
шкоди його честі і гідності.
Сексуальне насильство в сім’ї —
це протиправне посягання одного
члена сім’ї на статеву недоторканість іншого члена сім’ї, а також дії
сексуального характеру по відношенню до неповнолітнього члена
сім’ї.
Психологічне насильство в сім’ї
— це насильство, пов’язане з дією
одного члена сім’ї на психіку іншого
члена сім’ї шляхом словесних образ
або погроз, переслідування, залякування, якими навмисно спричиняється емоційна невпевненість, нездатність захистити себе та може
завдаватися або завдається шкода
психічному здоров’ю.
Економічне насильство в сім’ї —
це умисне позбавлення одним членом сім’ї іншого члена сім’ї житла,
їжі, одягу та іншого майна чи коштів,
на які постраждалий має передбачене законом право, що може призвести до його смерті, викликати
порушення фізичного чи психічного
здоров’я.
Зазначеним Законом визначено
перелік органів і установ, на які покладається здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї:
— спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань попередження насильства в сім’ї;
— відповідні підрозділи органів
внутрішніх справ (служба дільничних інспекторів міліції; кримінальна
міліція у справах дітей);
— органи опіки і піклування;
— спеціалізовані установи для
осіб, які вчинили насильство в сім’ї,
та жертв насильства в сім’ї (кризові
центри для членів сімей, в яких вчинено насильство в сім’ї або існує
реальна загроза його вчинення;
центри медико-соціальної реабілітації жертв насильства в сім’ї).
Попередження насильства в сім’ї
— система соціальних і спеціальних
заходів, спрямованих на усунення
причин і умов, які сприяють вчиненню насильства в сім’ї, припинення
насильства в сім’ї, яке готується
або вже почалося, притягнення до
відповідальності осіб, винних у вчиненні насильства в сім’ї, а також
медико-соціальна
реабілітація
жертв насильства в сім’ї.
Служба у справах дітей веде облік дітей, які опинилися в складних
життєвих обставинах, у тому числі,
стосовно яких вчинено насильство,
та здійснює прийом інформації за
телефоном “гарячої лінії” 43-58-22.

Номери «швидкої» для мешканців
Тернопільського району

Диспетчер невідкладної медичної допомоги –
0673547369, 43-03-03
Баворівський пункт екстреної (швидкої) медичної допомоги
– 0674130345, 29-42-33
Великоглибочецький пункт екстреної (швидкої) медичної
допомоги – 0674130346, 29-51-03
Великобірківський пункт екстреної (швидкої) медичної
допомоги – 0674130347, 49-23-03
Мишковицький пункт екстреної (швидкої) медичної
допомоги – 0674130348, 29-09-81
Диспетчер екстреної (швидкої) медичної допомоги
(м. Тернопіль, вул. Рєпіна,11) – 0674130321, 24-43-00
Цілодобовий консультативний центр
(м. Тернопіль, вул. Рєпіна,11) – 0674130349, 51-48-51
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Суботній вечір
●●Гороскоп

Астрологічний прогноз

Кілер із маленькою головою може дивитися в оптичний приціл двома очима.

від Івана Круп'яка з 19 по 25 травня
ОВЕН (БАРАН)
(21.03 — 20.04)
Перша половина тижня буде більш вдалою для контактів з партнерами та впливовими людьми. Вам наразі небажано
пов’язувати відпочинок із великими грошовими витратами, бо все може різко змінитися. Ваші таланти будуть затребувані, але
досить уважно ставтесь до сумнівних пропозицій. На вихідні чекайте сюрпризів від коханої особи, друзів чи близьких.
ТЕЛЕЦЬ (ТУР)
(21.04 — 20.05)
Тиждень творчого натхнення і піднесення,
а також успіхів у сімейному житті. Прекрасний час для облаштування різних побутових
справ, з’ясування юридичних і документальних питань, а також розподілу сімейного
бюджету. Під вихідні знайдіть більше часу
для себе. Уникайте конфліктів з сусідами і
незнайомцями.
БЛИЗНЮКИ (ДВІЙНЯТА)
(21.05 — 21.06)
Нестабільна ситуація у комерційній та
професійній сферах, а також у кар’єрному
рості. Цей час не є сприятливим для контактів з урядовими структурами, начальством, а
також для сімейних та родинних з’ясувань
стосунків. Будьте ближче до тих, хто вас розуміє і по-справжньому любить.
РАК (ЧИСТОВОД)
(22.06 — 22.07)
Цей тиждень дасть вам можливість переглянути стосунки з партнерами, навести порядок у документах і розв’язати юридичні
питання. Сприймайте життя таким, яким воно є, і нічого зайвого не видумуйте. Більше
цінуйте час і не переводьте його на порожні
балачки. Вихідні використайте для себе.
ЛЕВ (ЗВІРОЦАР)
(23.07 — 23.08)
Вдалий час для обговорення перспектив
і фінансового становища з членами сім’ї.
Витрати на рекламу і на навчання виправда-

ють себе вже у найближчому майбутньому.
Наприкінці тижня можете провести вигідну
оборудку або придбати цінну річ. Не поспішайте з висновками щодо пропозицій, які
отримаєте в середині тижня.
ПАННА (ХЛІБОНОША)
(24.08 — 23.09)
Сприятливий тиждень для бізнесу, вас
порадують грошові надходження. Вдалий
час для підвищення самооцінки і для самопізнання, а також для зміни зовнішнього вигляду та іміджу. Можливий кар’єрний ріст.
Якщо ви старанно працюєте, вас чекають
нагороди і визнання заслуг. Все, що діється
у вашому житті, є результатом ваших власних зусиль.
ТЕРЕЗИ (КАНТАР)
(24.09 — 23.10)
Конфліктний і важкий період майже закінчився, хоча перша половина тижня ще
вимагатиме від вас виваженості та витримки. У сфері прибутків та витрат, у професійній діяльності та фінансових оборудках не
ризикуйте, а також вміло ведіть домашні
справи. Уникайте перевитрат грошей. Ще
не час купувати добротні речі і вести ділові
переговори.
СКОРПІОН (ЗЕМЛЕДУХ)
(24.10 — 22.11)
Перша половина тижня буде вдалою для
прийняття важливих рішень, зміцнення професійних позицій. А ось друга половина
тижня може стати конфліктною з близькими, друзями, може погіршитися здоров’я.
Проявляйте увагу до людей, які цікавляться
вами. Обережно в роботі з механізмами і
догляді за тваринами.
СТРІЛЕЦЬ (ЖОВНІР)
(23.11 — 21.12)
Тиждень розв’язання службових питань
та наведення порядку у справі, яка останнім часом просувається не так, як би вам
хотілося. Для вас відчинені двері кабінетів
начальників та різних установ, де потрібно

Усміхніться
Розмовляють футбольні уболівальники.
— Щоразу, коли “Шахтар” забиває
“Динамо” гол, моя такса робить сальто.
— Клас! А в який бік робить — уперед
чи назад?
— Залежить від того, як я її ногою зафутболю...

щось важливе залагоджувати. Можете вирушити у недалеку поїздку у вихідні, очікуйте запрошення на пікнік.
КОЗЕРІГ (ЦАПОК)
(22.12 — 20.01)
Багато часу доведеться витратити на
вирішення фінансових питань. Зустрічі, які
планували ще минулого тижня, виявляться
досить вдалими та важливими. Можливі
нові, досить корисні знайомства, які в
найближчому часі приведуть до нових
перспектив. Словом, працюйте, і все буде
дуже добре.
ВОДОЛІЙ (ВОДОНОС)
(21.01 — 19.02)
У вас не вистачає часу на особисте
життя, зате вдасться рухатись вперед у
справах. Досить добре йтиме навчання,
пізнання нового, розширення професійних горизонтів. Колеги і друзі радо допоможуть вам, без претензій до вас ставитиметься й начальство. Відновлюйте діяльність, яку призупинили наприкінці минулого року.
РИБИ
(20.02 — 20.03)
Вас належно оцінять і відзначать ті, на
чию прихильність ви не розраховували,
налагодяться хороші стосунки з начальством і колегами по роботі. Цього тижня у
вас виникне необхідність підтримувати велику кількість контактів, які в недалекому
майбутньому виявляться досить потрібними. На ваш настрій впливатимуть зовнішні
фактори.

Чотири дні просиділа на дієті. Вночі
захотіла пити, підійшла до холодильника, далі все як у тумані… Отямилася,
коли запивала шоколадку борщем.
Дивні речі пишуть у наших газетах!
Наприклад, повідомляють про кінець
світу, який відбудеться в цю п’ятницю, а
тут же — програма телепередач на наступний тиждень.
Сучасна тема шкільного твору:
“Образ матері в sms-повідомленнях”.
Найважче в боксі зібрати свої зуби,
не знімаючи боксерських рукавиць.
— Михайлику, коли запорожці востаннє були біля стін Стамбула? — запитує вчитель на уроці історії.
— Коли бензин був дешевим...
— Чия це ракета?
— НАСА, а со?

Виходить з березня
1967 року.
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16 сторінка
●●Культура

Олег ГАВРОНСЬКИЙ,
учень 11 класу
Великогаївської ЗОШ І-ІІІ ст.

Шевченко — це Україна,
Україна — це Шевченко

У “Шевченківські дні” з нагоди 200-річчя з дня народження видатного українського поета, філософа і
просвітителя Тараса Шевченка у Великогаївській
школі відбувся місячник
“Шевченко — це Україна,
Україна — це Шевченко”. Бо
Шевченко — це не тільки те,
що вивчають, а й те, чим
живуть, у чому черпають сили і надії.
Відкриття місячника розпочалося з урочистої лінійки та тематичних уроків, присвячених 200річчю з дня народження Кобзаря. Педагогічний та учнівський
колективи школи провели марафон “200 віршів до 200-річчя Тараса Григоровича Шевченка”.
Відтак, школярі від першого до
одинадцятого класів читали поезії Кобзаря, а величний “Заповіт” звучав багатьма мовами світу. У рамках місячника проведено ряд літературно-музичних
композицій, приурочених світлій
пам`яті Тараса Григоровича.
“Шевченковий Кобзарик” — так
називалася музична композиція,
яку підготували учні 1-А класу
(класний керівник — Наталія Володимирівна Середюк) та учні
5-А класу (класний керівник — вчитель
світової літератури Ольга Мирославівна
Мудра). “Благословен той день і час, коли прослалась килимами земля, яку сходив Тарас...” — творчий проект семикласників (класний керівник — вчитель
української мови та літератури Ірина
Іванівна Онуферко). Літературу з музикою вдало поєднали учні 3-А класу
(класний керівник Наталія Андріївна Городиська) у композиції “Візьму у руки я
“Кобзар”. Представники 9-А та 9-Б класів презентували композицію “Весна починається з Шевченка” (класний керівЛюдмила ДЕЙНЕКА.
Фото автора.
Коли приходить Великдень, Бог відпускає душі померлих на землю. На
Провідну неділю вони мають повернутися назад. Цю неділю називають
ще Дарна, Радониця, Томина тощо.
За повір’ям, Ісус прийшов до своїх
апостолів, але Тома не повірив, що
Христос воскрес: “Не повірю, доки
не вложу моїх пальців у Його рани...”. Саме після цього він повірив
у Христове воскресіння. Звідси й
назва — Томина неділя.
Томина неділя завершує цикл Великого посту і Великодніх свят. У цю неділю
українці вшановують пам’ять предків, організовують проводи або поминання померлих. Дотримання давніх звичаїв і традицій має для українського народу велике значення, адже об’єднує сім’ї, родини,
покоління. Це не просто привід зустрітися з родичами, це час духовного єднання
людей, самовдосконалення і милосердя.
Слово і молитва у цей час спрямовані на
внутрішнє очищення та оновлення.
Прикметно, що саме на завершення
Великодніх свят у неділю, 27 квітня, в
будинку культури с. Ігровиця відбувся
святковий концерт, який поєднав людей
словом пошани до минулого і сьогодення, щирою молитвою за краще майбутнє.
Зі вступним словом перед присутніми виступили настоятелі церкви Преподобної
Параскеви
Тарнавської
УГКЦ
о. Роман Дутчак та о. Віталій Липчак УПЦ
с. Ігровиця, спільно помолилися за
здоров’я, за Україну. Перша частина
святкової програми розпочалася великодніми піснями та віршами, які виконували
хористи церковного хору церкви Преподобної Параскеви Тарнавської УГКЦ Роман Халява, Петро Луцко, Саверин Тимочко, Ігор Дейнека, Надія Сович, Леся
Качуровська, Ольга Дейнека, Надія Дейнека.
Другу частину концерту присвятили
героям Небесної сотні, яких вшанували
хвилиною мовчання. Ігровицький сільський голова Галина Голик зі сльозами
на очах продекламувала вірш, присвячений героям Небесної сотні. Глядачі мали

Учні 9-их класів Великогаївської ЗОШ І-ІІІ ст.
із літературно-музичною композицією “Весна починається з Шевченка”.
ник 9-А класу — вчитель української
мови та літератури Ольга Ростиславівна
Майка, класний керівник 9-Б класу —
вчитель інформатики Олена Зіновіївна
Сівінська).
У рамках місячника у Великогаївській
школі відбулася наукова конференція
для старшокласників “Відомий і невідомий Шевченко”. За допомогою мультимедійних засобів учні 9-11 класів демонстрували презентації-дослідження творчості Шевченка. Автор цих рядків представив роботу “Маловідомі факти перебування Шевченка на засланні” (керівник проекту — вчитель української мови

та літератури Людмила Іванівна Кравчук). Дев’ятикласниці Уляна Калуш, Юлія
Сеник та Христина Ядчишин підготували
презентацію “Шевченко і сучасність”
(керівник — вчитель української мови та
літератури Ольга Ростиславівна Майка).
Учениця 10 класу Віта Семанчик демонструвала
результати
дослідження
“Пам`ятники Шевченку на Тернопільщині”. Дослідження “Лауреати Шевченківської премії на Тернопільщині” представив десятикласник Євген Вовчанський
(керівник — вчитель української мови та
літератури Мирослава Михайлівна Бойко. З доповіддю “Шевченко на Терно-

пільщині” виступила вчитель історії Ганна Миколаївна Шаварин.
Впродовж Шевченківських днів
великогаївські школярі переглянули ряд художніх та документальних кінофільмів, відвідали виставки, згадали улюблені твори поета
та поринули в атмосферу творчості й натхнення. Пісні шкільного ансамблю “Мрія” (художній керівник
— Марія Володимирівна Ярема),
танці гурту “Гаївський первоцвіт”
(мистецький керівник — Михайло
Володимирович Качан), палкі слова ведучих дозволили учасникам
заходу зазирнути в епоху Великого Кобзаря.
На базі Великогаївської школи
відбувся і Тернопільський районний конкурс читців поезії “Тарасовими шляхами”, у якому учні Великогаївської ЗОШ І-ІІІ ст. здобули призові місця: перше місце —
учениця 9-А класу Олена Сеник та
учениця 9-Б класу Христина Ядчишин; друге місце — автор цих рядків; третє — шестикласник Віталій
Лащ та учениця 7 класу Лідія Кучма.
Завдяки значному об’єму виконаної роботи, школярі у Великих
Гаях перегорнули сторінки творчої
спадщини поета, художника й
мислителя, відтак, заново, або й
уперше, відкрили для себе Шевченка. У серці кожного з присутніх Великий Кобзар залишив слід
самоусвідомлення себе, як сина
чи доньки великого українського
народу.
Минають роки, спливають століття, а
Шевченко залишається жити в пам’яті
кожного українця. Його безсмертне ім`я,
неповторні твори ось уже два століття
живуть у серцях народу, його мріях,
пробуджуючи у людей щирі та благородні почуття. Зважаючи на сьогоднішні
важкі дні в історії України, Шевченкова
поезія об’єднує українців у межах єдиної країни, і навіть у далекому порубіжжі. Великий Кобзар залишив для нас і
наших дітей повчання і застороги, аби
не помилитися у сьогоденні.

Мова єднання

Учасники святкового концерту у будинку культури села Ігровиця.
змогу подивитися сценку “Герої не вмирають” (автор — директор будинку культури с. Ігровиця Юлія Чупик), яка розчулила до глибини душі.
Третя частина святкової програми була присвячена 200-ій річниці з дня народження Великого Кобзаря. Учні Ігровицької ЗОШ І-ІІ ст. читали вірші, виконали
пісні. Незабутнє враження справили на
глядачів наймолодші учасники концерту
Вадимко, Улянка та Мартуся.
Святкові заходи вкотре довели, що в

Ігровиці є талановита молодь: солісти новоствореної групи “EVERI STRIDE” Руслан Бойко та Роман Загалюк виконали
авторську пісню “Як добре, мамо, що ти
є!”. Оксана Качан подарувала глядачам
чудовий настрій чарівним виконанням пісень “Куди це ви, мамо?”, “Журавлина
доля”. Пісню “Три поради” виконали
Оксана Качан та Юлія Чупик, “Калиновий
край” виконали учениці Ігровицької ЗОШ
І-ІІ ст. Анастасія Мізьолик, Тетяна Франківська та Галина Мокрицька, “Мова єд-

нання” — Катя Литвин, Уляна Луцко, Вікторія Біловус. Ансамбль дівчат виконав
пісню “Веселкова”, Вікторія Пачковська
прочитала вірш “Лілея”. На святковий
концерт також приїхав танцювальний колектив “Веселі нотки” будинку культури
с. Мишковичі (художній керівник — Тетяна Гонтарук).
На завершення святкового дійства директор БК с. Ігровиця Юлія Чупик висловила вдячність усім, хто допоміг в організації концерту.

