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ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Майдане, тримайся!
Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

31 
січня голова 
Тернопільської 
районної ради 
Василь Дідух 

провів 19 сесію 
Тернопільської районної 
ради. У порядку денному 
було 20 питань. Засідання 
розпочали з вшанування хви-
линою мовчання загиблих на 
Майдані Незалежності в 
Києві, Євромайданах України 
та Героїв Крут. Участь у сесії 
Тернопільської районної 
ради взяли депутати 
Тернопільської обласної 
ради Ігор Вардинець, 
Володимир Болєщук, Мирон 
Кузик, Ярослава Цаль.

Депутати 
підтримують 

вимоги 
Євромайданів

На сесії депутати визнали На-
родну Раду України як колегіаль-
ний орган, уповноважений пред-
ставляти інтереси народу Украї-
ни. Внесли зміни та доповнення 
до положень “Про президію Тер-
нопільської районної ради”, “Про 
постійні комісії Тернопільської 
районної ради”. Створили загін 
народної самооборони Терно-
пільської районної ради (коман-
диром загону призначено жите-
ля с. Миролюбівка, члена ВО 
“Свобода” Ігоря Попка – ред.). 
Депутати районної ради підтри-
мали звернення депутатів Тер-
нопільської обласної ради до 
виконуючого обов’язки міністра 
внутрішніх справ України Віталія 
Захарченка, до начальника 
управління міністерства внутріш-
ніх справ України в Тернопіль-
ській області Віктора Сака про 
відкликання спецпідрозділів, які 
перебувають у підпорядкуванні 
вказаного управління, з міста 
Києва на місця дислокації в Тер-
нопільській області. Сесія під-
тримала звернення депутатів 
Тернопільської обласної ради до 
Президента України Віктора 
Януковича, генерального проку-
рора України Віктора Пшонки, 
судді Дарницького районного 
суду м. Києва Наталії Кириченко 
щодо зміни міри запобіжного за-
ходу з утримання під вартою на 
домашній арешт з подальшим 
звільненням уродженця Терно-
пільщини Юхима Дишканта, йо-
го товаришів Дмитра Москаль-
ця, Артура Ковальчука та інших 
активістів Майдану.

Депутати підтримали рішення 
сесії Тернопільської обласної ра-
ди про заборону діяльності місце-
вих осередків КПУ і Партії регіонів 
на території Тернопільської  
області.

П’ять депутатів 
вийшли з фракції 

Партії регіонів
У порядку денному сесії був 

звіт голови Тернопільської ра-
йонної державної адміністрації 
Віктора Щепановського “Про ви-
конання програми соціально-
економічного та культурного роз-
витку району на 2013 рік”. “Ві-
ктор Щепановський наразі пере-
буває у відпустці”, — прокомен-
тував відсутність на сесії район-
ної ради голови РДА Василь  
Дідух. Депутати районної ради 
зазначили, що ознайомилися зі 
звітом в електронному варіанті, 

який розміщений на сайті РДА. 
За результатами голосування, 51 
депутат (з 55 зареєстрованих у 
сесійній залі – ред.) проголосу-
вав “за” визнання незадовільним 
звіту голови Тернопільської ра-
йонної державної адміністрації 
Віктора Щепановського. Таєм-
ним голосуванням 46 депутатів 
висловили недовіру голові Тер-
нопільської райдержадміністрації 
Віктору Щепановському. 

На сесії Василь Дідух оголо-
сив заяви п’яти депутатів про ви-
хід з фракції Партії регіонів Тер-
нопільської районної ради – Во-
лодимира Крупніцького, Миколи 
Дуровича, Мирослава Білика, 
Оксани Бріль, Петра Смалюка.

Тернопільський 
район має бюджет 

на 2014 рік
На сесії депутати прийняли 

основний фінансовий документ 
Тернопільського району – район-
ний бюджет на 2014 рік. Розгля-
нувши пропозиції Тернопільської 
районної державної адміністрації 
та висновки постійної комісії Тер-
нопільської районної ради з пи-
тань соціально-економічного 
розвитку, фінансів і бюджету та 
міжбюджетних відносин, районна 
рада ухвалила встановити за-
гальний обсяг доходів районного 
бюджету на 2014 рік у сумі 210 
млн. 343,5 тис. грн., що на 25 
млн. 336 тис. грн. більше від ми-
нулорічних показників, повідоми-
ла начальник фінансового управ-
ління Тернопільської райдержад-
міністрації Світлана Марчук. Із 
загальної суми доходів власні 
надходження становлять близько 
40%. Основним їхнім джерелом, 
як і в попередні роки, є  податок 
з доходів фізичних осіб — 34 

млн. 213,1 тис. грн. Решта — до-
тації і субвенції.

На установи освіти у 2014 році 
скеровується 55 млн. 139,5 тис. 
грн. Галузі культури 2014 року 
спрямують 7 млн. 851,5 тис. грн. 
На фінансування Тернопільсько-
го районного територіального 
медичного об’єднання передба-
чається скерувати 35 млн. 805,8 
тис. грн., територіального центру 
соціального обслуговування —  
3 млн. 380,05 тис. грн., Терно-
пільський районний центр соці-
альних служб для сім’ї, дітей та 
молоді цього року отримає з ра-
йонного бюджету 1 млн. 323,8 
грн. Резервний фонд районної 
казни є на рівні минулого року і 
становить 120 тис. грн. 

— Цього року Тернопільський 
район отримає 76 млн. 720,8 тис. 
грн. державної дотації, — зазна-
чила  Світлана Марчук.

Продовження на 2 стор.

Учасники 19 сесії Тернопільської районної ради хвилиною мовчання  
вшанували пам’ять загиблих на Майдані у Києві під час січневих подій 2014 року. 

Прокуратура м. Тернополя •	
звернулася з позовом у Терно-
пільський окружний адміністра-
тивний суд щодо визнання про-
типравним та скасування рішен-
ня сесії Тернопільської міської 
ради про перейменування Май-
дану Мистецтв на Площу Героїв 
Євромайдану.

5 лютого Тернопільський •	
міський голова Сергій Надал дав 
інтерв’ю Швейцарському радіо 
“SRF”, в якому розповів про еко-
номіку міста, інвестиційну при-
вабливість, революційні події та 
спростував багато міфів про 
Україну і Тернопіль. Метою візи-
ту швейцарських журналістів в 
Тернопіль було бажання порів-

няти Тернопіль з Харковом.
“За час подій на столичному •	

Майдані та вулиці Грушевського 
постраждали 117 працівників 
ЗМІ. Одна українська журна-
лістка “завинила” тільки тим, 
що перев’язувала голову своє-
му колезі з “Асошіейтед прес”. 
У під’їзд, де вона це робила, 
вбігли кілька “беркутівців”, піс-
ля чого накладати шви на голо-
ву довелося їй. Ці та інші факти 
навів голова Національної спіл-
ки журналістів України Олег На-
ливайко на розширеному засі-
данні правління Тернопільської 
обласної організації НЖСУ 30 
січня”, — пише газета “Вільне 
життя”.
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Продовження.
Початок на 1 стор.

 — Менший розмір дотації ске-
рують лише Підгаєцькому, Лано-
вецькому, Монастириському і Ко-
зівському районам. Такий розпо-
діл пояснюється тим, що дотації 
вирівнювання рахуються за прин-
ципом: “видатки за мінусом до-
ходів”. Отже, чим більше заро-
бляє район, тим менший розмір 
дотації. Розподіл додаткової до-
тації поки що неможливий, поза-
як Тернопільською обласною ра-

дою ще не затверджено бюджет 
Тернопільщини на 2014 рік.

На 19 сесії Тернопільської ра-
йонної ради депутати розглянули 
ряд інших питань. Зокрема, ство-
рили Громадську раду при Тер-
нопільській районній раді, за-
твердили структуру і чисельність 
виконавчого апарату районної 
ради на 2014 рік, кошторис ви-
датків на утримання районної ра-
ди, затвердили структуру і чи-
сельність апарату Фонду кому-
нального майна у Тернопільсько-
му районі на 2014 рік, прийняли 

рішення про затвердження нор-
мативної грошової оцінки зе-
мельних ділянок, затвердили ста-
тут комунального закладу Терно-
пільської районної ради “Терно-
пільська районна централізована 
бібліотечна система”, директо-
ром цього комунального закладу 
призначено Ольгу Василюк. Та-
кож депутати проголосували за 
передачу будівель Мар’янівської 
ЗОШ І-ІІ ст., Шляхтинецької ЗОШ 
І-ІІ ст. на баланс, відповідно, 
Мар’янівської, Шляхтинецької 
сільських рад.

Майдане, тримайся!

Керуючись пунктом 17 статті 
43 Закону України “Про міс-
цеве самоврядування в Укра-
їні”, враховуючи розпоря-
дження голови Тернопіль-
ської райдержадміністрації 
від 28.01.2014 року № 20-од 
“Про схвалення проекту ра-
йонного бюджету на 2014 
рік”; дотримуючись вимог 
Бюджетного кодексу Украї-
ни, рекомендацій постійної 
комісії з питань соціально- 
економічного розвитку, фі-
нансів і бюджету та міжбю-
джетних відносин,  районна 
рада 

ВИРІШИЛА:
 1. Установити загальний обсяг 

доходів районного бюджету на 
2014 рік у сумі 210343,5 тис. грн.

Обсяг доходів загального фон-
ду бюджету визначити у сумі 
205332,3 тис. грн., спеціального 
фонду бюджету  5011,2 тис. грн. 
(Додаток 1).

 2. Затвердити загальний обсяг 
видатків районного бюджету на 
2014 рік у сумі 210343,5 тис. грн., 
у тому числі обсяг видатків за-
гального фонду бюджету у сумі 
204392,3 тис. грн. та видатків спе-
ціального фонду бюджету 5951,2 
тис. грн. за тимчасовою класифі-
кацією видатків та кредитування 
місцевих бюджетів (Додаток 2) та 
головними розпорядниками ко-
штів (Додаток  3, 3.1).

3. Установити профіцит район-
ного бюджету у сумі 940,0 тис. 
грн., в тому числі:

 загального фонду районного 
бюджету у сумі 940,0 тис. грн., на-
прямком використання якого ви-
значити передачу коштів із загаль-
ного фонду бюджету до бюджету 
розвитку (спеціального фонду) 
(Додаток 4).

4. Установити дефіцит спеці-
ального фонду районного бюдже-
ту у сумі 940,0 тис. грн., джерелом 
покриття якого визначити:

— надходження коштів із за-
гального фонду до бюджету роз-
витку (спеціального фонду) у сумі 
940,0 тис.грн. (Додаток 4).

 5. Установити розмір оборот-
ного касового залишку бюджетних 
коштів районного бюджету  у сумі 
200,0 тис. грн. 

6. Затвердити обсяги міжбю-
джетних трансфертів (Додаток 5) 
на 2014 рік:

дотації вирівнювання, що пере-
даються з районних та міських 
(міст Києва і Севастополя, міст 
республіканського і обласного 
значення) бюджетів у сумі 11449,4 
тис. грн.

кошти, що надходять до район-

них та міських (міст Києва і Севас-
тополя, міст республіканського і 
обласного значення) бюджетів з 
міських (міст районного значен-
ня), селищних, сільських та район-
них у містах бюджетів у сумі 6169,2 
тис. грн.;

Субвенція з державного бю-
джету місцевим бюджетам на бу-
дівництво, реконструкцію, ремонт 
та утримання вулиць і доріг кому-
нальної власності у населених 
пунктах 1992,2 тис. грн.

7. Установити, що перераху-
вання дотації вирівнювання місце-
вим бюджетам та кошти, що над-
ходять до районного бюджету з 
селищних, сільських бюджетів 
здійснюється шляхом застосуван-
ня нормативів щоденних відраху-
вань від надходжень доходів до 
загального фонду відповідного 
бюджету згідно із додатком 5 до 
цього рішення.

8. Затвердити перелік об’єктів 
(Додаток 6), фінансування яких 
буде здійснено за рахунок коштів 
бюджету розвитку.

 10.  Установити обсяг резерв-
ного фонду районного бюджету на 
2014 рік у сумі 120,0 тис. гри-
вень.

11. Затвердити перелік захи-
щених статей видатків загального 
фонду районного бюджету на 2014 
рік за їх економічною структурою: 

— оплата праці працівників бю-
джетних установ (код 2110);

— нарахування на заробітну 
плату (код 2120);

— придбання медикаментів та 
перев’язувальних матеріалів (код 
2220);

— забезпечення продуктами 
харчування (код 2230);

— оплата комунальних послуг 
та енергоносіїв (код 2270).

12. Розпорядникам коштів міс-
цевих бюджетів забезпечити в 
першочерговому порядку потребу 
в коштах на оплату праці праців-
ників бюджетних установ відповід-
но до встановлених законодав-
ством України умов оплати праці 
та розміру мінімальної заробітної 
плати; на проведення розрахунків 
за електричну та теплову енергію, 
водопостачання, водовідведення, 
природний газ та послуги зв’язку, 
які споживаються бюджетними 
установами. Затвердити ліміти 
споживання енергоносіїв у нату-
ральних показниках для кожної 
бюджетної установи виходячи з 
обсягів відповідних бюджетних 
асигнувань.

13. Надати право районній 
державній адміністрації:

13.1 Здійснювати перерозподіл 
бюджету у межах загального об-
сягу бюджетних призначень го-

ловного розпорядника коштів ра-
йонного бюджету за кодами функ-
ціональної класифікації видатків 
за загальним та спеціальним фон-
дами бюджету, включаючи ре-
зервний фонд, додаткові дотації 
та субвенції, а також збільшення  
видатків бюджету розвитку за ра-
хунок зменшення інших видатків 
за погодженням постійною комісі-
єю з питань соціально-
економічного розвитку, фінансів, 
бюджету та міжбюджетних відно-
син.

13.2. Протягом 2014 року при-
ймати рішення щодо розподілу та 
перерозподілу обсягів трансфер-
тів з державного бюджету у період 
між сесіями Тернопільської район-
ної ради за погодженням з постій-
ною комісією з питань соціально-
економічного розвитку, фінансів, 
бюджету та міжбюджетних відно-
син.

13.3. В процесі виконання ра-
йонного бюджету розміщувати 
тимчасово вільні кошти районного 
бюджету на депозитних рахунках 
установах банків з наступним їх 
поновленням за погодженням з 
постійною комісією з питань 
соціально-економічного розвитку, 
фінансів, бюджету та міжбюджет-
них відносин.

14. Надати право фінансовому 
управлінню райдержадміністрації:

14.1. В процесі виконання ра-
йонного бюджету за обгрунтова-
ним поданням головного розпо-
рядника коштів здійснювати пере-
розподіл бюджетних асигнувань, 
затверджених у розписі бюджету в 
розрізі економічної класифікації 
видатків в межах загального об-
сягу бюджетних призначень. 

14.2. Отримувати на договірних 
умовах короткотермінові позички в 
органах Державної казначейської 
служби України без нарахування 
відсотків за користування цими ко-
штами для покриття тимчасових 
касових розривів районного бю-
джету, пов’язаних із забезпечен-
ням видатків загального фонду, у 
першу чергу на оплату праці пра-
цівників бюджетних установ та на-
рахування на заробітну плату, при-
дбання продуктів харчування та 
медикаментів, оплату комунальних 
послуг та енергоносіїв.

15. Додатки 1-6 до цього рі-
шення є його невід’ємною части-
ною. 

16. Контроль за виконанням цьо-
го рішення доручити постійній комі-
сії з питань соціально-економічного 
розвитку, фінансів,  бюджету та 
міжбюджетних відносин.

Голова Тернопільської 
районної ради В. С. ДІДУХ.

Офіційне ●

Про районний бюджет на 2014 рік

Колектив Довжанківської ЗОШ І-ІІІ ст. висловлює співчуття за-
ступнику директора з навчально-виховної роботи Твердохліб Оле-
ні Данилівні з приводу смерті бабусі.

Колектив Довжанківської ЗОШ І-ІІІ ст. висловлює щирі співчуття 
технічному працівнику школи Каліновській Галині Ігорівні з приво-
ду смерті свекра Каліновського Євгена.

Ірина ЮРКО.

Готуючи аналітичний  
матеріал про події в Україні 
останнього часу, автор цих 
рядків зауважила: нині в кра-
їні то холодно, то жарко — се-
редина в інформаційному по-
лі зникла взагалі. Сподіваю-
ся, весна не забариться.

Валютний ринок — 
нервова система в 
організмі економіки

Події початку 2014 року викли-
кали тривожні очікування не тільки 
на майданах міст України, пере-
довсім у Києві, а й на валютному 
ринку. Адже чи не найголовніший 
індикатор спокою в країні — стано-
вище гривні. 28 січня ц. р. обсяг 
продажу доларів на міжбанківсько-
му ринку сягнув історичного мак-
симуму — понад 5 млрд. доларів, 
найнижчий показник — 3,2 млрд. 
доларів припав на 29 січня. 

27 січня гривня подешевшала 
щодо долара на 14 копійок. За до-
лар у деяких банках правили по 
8,64 грн. Востаннє такий курс був 
під час кризи 2009-го — макси-
мальна вартість грошової одиниці 
США була зафіксована 5 листопа-
да 2009 р. і становила 8,0148 грн. 
за долар. 

Поки що Національний банк 
тримає офіційний курс гривні ста-
більним уже впродовж тривалого 
часу — 799,3000 грн. за 100 дола-
рів. Коливається її вартість на між-
банку, де продають валюту комер-
ційні банки. Неспокійна ситуація і 
на готівковому ринку, бо тут ціна 
долара залежить, попри все, й від 
настроїв людей. За словами голо-
ви Комітету економістів України 
Андрія Новака, “валютний ринок 
подібний до нервової системи в 
економічному організмі. Це найчут-
ливіший нерв, який першим і най-
більш болісно реагує на кризові 
ситуації, причому на кризові ситуа-
ції не лише економічні, а й політич-
ні. Саме тепер в Україні є гостра 
політична криза, навіть можна ска-
зати, протистояння, і, безумовно, 
на це реагує валютний ринок”.

Конституція-2004: 
повернути не можна 

відмовитись
Станом на початок лютого про-

тистояння між народом і владою 
перемістилося на якийсь час у сті-
ни парламенту. І тут основним опо-
нентом для опозиції як представ-
ників Майдану залишається пре-
зидент. Депутати-регіонали брати 
на себе відповідальність за вирі-
шення кризи не готові. Основним 
предметом для дискусій наразі є 
повернення до Конституції в ре-
дакції 2004 року, точніше, того ва-

ріанту Основного закону, що ухва-
лили 8 грудня того року в пакеті з 
іншими законодавчими актами, які 
дозволили переголосувати другий 
тур президентських виборів.

Як зазначають провідні експер-
ти України, у будь-якому разі по-
вернення до Конституції 2004 року 
має розглядатися як тимчасовий 
вихід, адже і в тій редакції багато 
недоліків, недемократичних та де-
структивних норм. Фахівці Центру 
політико-правових реформ нази-
вають щонайменше три варіанти 
такого повернення: виправлення 
помилки самим Конституційним 
судом через нове рішення чи тлу-
мачення попереднього; голосуван-
ня законопроекту №4180 (яким і 
були внесені зміни до Конституції у 
2004-му році) конституційною біль-
шістю у 300 голосів; Конституцій-
ний Акт — тобто виняткове рішення 
парламенту про відновлення дії 
Конституції 2004 року. Для правни-
ків очевидно, що усі три рішення є 
далекими від юридичної чистоти. 
Але в умовах надглибокої кризи, 
коли вже гинуть люди, усі варіанти 
є прийнятними. Ідеально було б, 
якби такі рішення приймалися кон-
солідовано владою та опозицією. 

6 лютого лідер фракції “Батьків-
щина” Арсеній Яценюк повідомив, 
що опозиція підготувала проект 
нової Конституції, яка “чітко відпо-
відає вимогам українського народу 
та критеріям Венеціанської комі-
сії”. Згідно із запропонованими 
змінами, Україна повертається до 
парламентсько-президентської 
республіки: Верховна Рада при-
значає всіх членів Кабінету міні-
стрів України, генерального про-
курора, і від імені народу України 
виступає як законодавчий орган.

“Диктаторські 
закони” від 16 січня  

не скасовані?
5 лютого народний депутат від 

партії “УДАР” Віктор Пинзеник, ви-
ступаючи у парламенті, повідомив, 
що норми законів 16 січня залиши-
лися в силі. 

За словами нардепа, незважа-
ючи на скасування в цілому законів 
16 січня, в Кримінальному кодексі, 
наприклад, залишилася стаття про 
наклеп, якої раніше не було. “Че-
рез технічні нюанси скасування за-
конів не призвело до втрати чин-
ності їхніх норм”, — зазначив депу-
тат. За словами Віктора Пинзени-
ка, цю ситуацію можна виправити 
двома способами: внести зміни до 
закону про скасування скандаль-
них актів і прописати, що з його 
ухваленням набувають чинності 
норми кодексів, які діяли до при-
йняття законів 16 січня, або роз-
робити окремий законопроект, 
яким повернути кожну статтю в 
первісний вигляд.

Гаряча тема ●

“Немає жодної  
слави орлу в перемозі 

над голубом”
Джованні Боккаччо, італійський письменник і поет,  

представник літератури раннього Відродження.

Тернопiльським РВ УМВС Укра-
їни в Тернопiльськiй областi роз-
шукується Карий Андрій Яросла-
вович, 13.05.1973 р. н., житель м. 
Тернопіль, вул. Протасевича, 
18/68, який ввечері 31 жовтня 
2013 року перебував у с. Ангелів-
ка Тернопільського району в коле-
ги по роботі, після цього із зупин-
ки громадського транспорту в Ан-
гелівці пішки попрямував в бік 
Тернополя. На цей час  
місцезнаходження його невідоме.

Прикмети особи: худорлявої 
статури, волосся русяве з сиви-
ною, коротке, ніс прямий, брови 
тонкі, ріст 176-178 см. На момент 
зникнення був одягнений у чорні 

ш т а н и , 
зеленувато-
коричневу 
куртку, темні 
туфлі.

За наяв-
ності будь-
якої інфор-
мації про 
місцезнахо-
дження роз-
шукуваного 
просимо не-
гайно повідомити в Тернопіль-
ський РВ УМВС України в Терно-
пільській області за тел.: 43-61-00, 
(096) 30-00-150, (067) 208-02-25, 
(068) 231-28-05.

SOS! ●

Допоможіть знайти людину

Шановні жителі Тернопільщини! 
Запрошуємо вас до найближчого 
відділення поштового зв’язку м. 
Тернополя та області ознайомитися 
з новою послугою “Адміністративні 
послуги: спрощений доступ через 
пошту”. Тепер ви маєте змогу офор-
мити необхідні документи та дозво-
ли через Укрпошту або через вашо-
го листоношу.

Як оформити послугу: 
Крок 1: завітайте до відділення 

Укрпошти, отримайте консультацію 
фахівця щодо переліку адміністра-
тивних послуг та оформлення паке-

та документів для їх отримання (або 
запитайте про послугу у свого лис-
тоноші).

Крок 2: заповніть заявку та офор-
міть необхідний пакет документів  
на отримання адміністративної по-
слуги.

Крок 3: відправте (або передай-
те через листоношу) заявку та па-
кет документів і очікуйте замовле-
ний документ.

З переліком адміністративних 
послуг можна ознайомитися у відді-
леннях поштового звязку. Перелік 
послуг не є фіксованим і може від-

різнятися 
в кожному 
районі.

Укрпо-
шта — 
там, де 
потрібно 
Вам! Те-
л е ф о н и 
для довідок в Тернопільській дирек-
ції  УДППЗ “Укрпошта”:  0352-52-
47-67, 0352-52-34-57, 

Адміністрація ТД УДППЗ 
“Укрпошта”.

Новації ●

Адмінпослуги — через пошту
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Допоможе “телефон довіри”
Начальник Державної фінансової інспекції в Тернопільській об-

ласті Федір Бортняк просить громадян області максимально жор-
стко реагувати на можливі прояви корупції або службового не-
дбальства 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 “те-
лефон довіри” за номером (0352) 52-54-05.

У той же час Федір Бортняк з метою дотримання фінансової дис-
ципліни, раціонального і цільового використання державних коштів 
та недопущення їх розкрадання закликає усіх до співпраці з Дер-
жавною 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 незакон-
ного привласнення, не вагайтесь — дзвоніть на “телефон довіри” за 
номером (0352) 52-54-05.

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

Мар’яна ХОДАНЬ, 
студентка відділення 
“Журналістика” ТНПУ  

ім. В. Гнатюка.

Не рік, не два, а довгими 
роками

Підрубували корінь наш 
під нами.

Топтали нашу думку, 
нашу мову

Імперії чужинської підкови.
Навік народ хотіли загубити,
Та нарід наш живе і буде 

вічно жити!
4 лютого учні 10-А класу НВК 
“Великобірківська ЗОШ I-III 
ст. — гімназія ім. Степана Ба-
лея” провели урок-реквієм, 
присвячений 70-річчю визво-
лення України від німецьких 
окупантів.

Українська повстанська армія 
не має аналогів у світовій історії. 
УПА впродовж більше десяти років 
вела нерівну героїчну боротьбу з 
ворогом, що переважав її в десят-
ки і сотні разів. Відтак, воїни УПА 
заслуговують вічної слави за свої 

подвиги в ім’я Української неза-
лежної держави, яка, на жаль, до-
тепер продовжує боротьбу за не-
залежність. 

Кінець 1943-го — початок 1944 
років був критичним періодом для 
Тернопільського краю. Німецькі 
окупаційні війська продовжували 
жорстоку розправу над українця-
ми. У січні 1944 року з Тернопіль-
ської тюрми привезли для привсе-
людного розстрілу в центр на той 
час села Великі Бірки 34 в’язні. 
Протягом кількох зимових днів вій-
ськові та розквартировані в селі 
есесівці заганяли в долину побли-
зу костелу людей для привселюд-
ного розстрілу. Серед страчених 
були заручники з навколишніх сіл 
та захоплені вояки УПА. Історія 
запам’ятала випадок, коли перед 
розстрілом двоє бійців УПА зірва-
ли пов’язки з очей, бажаючи диви-
тися смерті у вічі. Безстрашні 
хлопці в останню мить свого життя 
закликали до боротьби з ненави-
сними окупантами, гинули з гас-
лом “Слава Україні!” на вустах. 
Розстріляних кидали на сани, за-
копували на городі місцевої роди-

ни Паліводів. Лише в наш час, 7 
квітня 1991 року, відбулося пере-
поховання загиблих. На місці роз-
стрілу зведено пам’ятний хрест. 
Серед померлих встановлено іме-
на лише трьох осіб: це Михайло 
Павлів і Михайло Третин із с. За-
лісці Рогатинського району, Бог-
дан Івасечко з Малого Ходачкова 
Тернопільського району.   

Сьогодні, живучи у своїй дер-
жаві, ми повинні пам’ятати: аби 
синьо-жовтий Державний прапор 
України тріпотів у вільному небі та 
виокремлював український народ 
серед інших, пішли на смерть 
мільйони українців.

Того дня великобірківські шко-
лярі, педагоги і запрошені вшану-
вали пам’ять борців за Україну 
хвилиною мовчання. Шкільну гро-
маду благословив місцевий парох  
о. Василій. Цікавими історичними 
фактами доповнив розвідки учнів 
Великобірківський селищний го-
лова Роман Мацелюх. Захід підго-
тувала вчитель історії НВК “Вели-
кобірківська ЗОШ I-III ст. — гімна-
зія ім. Степана Балея” Наталія Єв-
генівна Чикало.

Розстріляних кидали на сани…
Учасники уроку-реквієму, присвяченого 70-річчю визволення України  

від німецьких окупантів, у НВК “Великобірківська ЗОШ I-III ст. — гімназія ім. Степана Балея”.

Відповідно до ст. 20 Закону 
України “Про військовий 
обов’язок і військову службу за 
контрактом”, на посади солда-
тів, матросів, сержантів і стар-
шин приймаються громадяни 
України, які пройшли професійно-
психологічний відбір і відповіда-
ють вимогам військової служби: 
громадяни призивного віку, які 
мають вищу професійно-технічну 
освіту або повну загальну се-
редню освіту і не проходили 
строкової військової служби, 
військовозобов’язані, а також 
жінки, які не мають військових 
звань, офіцерського складу, з 
відповідною освітою та спеці-
альною підготовкою віком від 18 
до 40 років.

Держава гарантує: стабільне 
грошове забезпечення; безко-
штовне медичне забезпечення; 
пільговий відпочинок у санаторі-
ях Міністерства оборони України 
з членами сім’ї; обов’язкове 
державне страхування; пільги 
при вступі у вищі навчальні за-
клади України; соціальний та 
правовий захист військовослуж-
бовців та членів їх сімей, згідно 
з чинним законодавством.

Військовослужбовці військової 
служби за контрактом отримують 
грошове забезпечення від 2000 
до 5000 гривень, залежно від по-
сади та вислуги років.

Розширення вікового діапазо-
ну прийняття на військову служ-
бу від 18 до 40 років дає можли-
вість окремим громадянам мати 
право на пенсійне забезпечення 
при звільненні з військової служ-
би за віком або станом здоров’я 
за  наявності в них загального 
трудового стажу не менше 25 
років.

Згідно із Законом України, 
військова служба в Збройних си-
лах України є державною служ-
бою особливого характеру. Час 
проходження військової служби 
зараховується громадянам до 
загального стажу роботи, стажу 
роботи за спеціальністю, а також 
до стажу державної служби.

З питань оформлення доку-
ментів та укладання контракту 
звертайтесь за адресою: м. Тер-
нопіль, вул. Тролейбусна, 5, 
Тернопільський об’єднаний місь-
кий військовий комісаріат.  
Тел.: 43-58-19, 43-58-14, 43-58-
15, 43-57-17.

Це важливо ●

Військова служба  
за контрактом

Ступківська сільська рада оголошує конкурс на заміщення ва-
кантної посади посадової особи місцевого самоврядування — голов-
ного бухгалтера. 

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі докумен-
ти: заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення 
заявника зі встановленими законодавством обмеженнями щодо при-
йняття на службу в органах місцевого самоврядування та проходжен-
ня в органах місцевого самоврядування; заповнену особову картку 
(форма П-2 ДС) з відповідними додатками; дві фотокартки (розміром 
4х3 см); копію документа про освіту; відомості про доходи та 
зобов’язання фінансового характеру щодо себе та членів своєї сім’ї; 
копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України.

Умови конкурсу: освіта за спеціальністю, стаж роботи за фахом — 
не менше 3-х років, знання ПК. 

Документи приймаються впродовж місяця з дня опублікування ого-
лошення за адресою: вул. Тернопільська, 37, с. Ступки, Ступківська 
сільська рада. Довідки за телефонами 49-74-52.

31 січня збаразького поета •	
Юхима Дишканта, звинувачува-
ного  в організації заворушень на 
вул. Грушевського, звільнили під 
домашній арешт. Таку ж ухвалу 
прийняв суд і щодо двох товари-
шів Юхима — Артура Ковальчука 
та Дмитра Москальця. Нагадає-
мо, Дишканта разом із друзями 
Дмитром Москальцем і Артуром 
Ковальчуком біля станції метро 
“Арсенальна” в м. Києві пере-
стріли “тітушки” і побили. Хулі-
гани викликали “Беркут”, а спец-
підрозділ забрав активістів до 
райвідділку, де їх звинуватили в 
організації заворушень. Начебто 
вони забезпечували усіх запаль-
ними сумішами на вул. Грушев-
ського, були в бронежилетах і 
закликали до заворушень. По-
чатково усіх трьох суд заарешту-
вав на 2 місяці.

27 січня заступник голови •	
Тернопільської облдержадміні-
страції з економічних питань Ва-
силь Гецько та перший заступ-
ник голови Тернопільської ОДА 

Микола Головач написали заяви 
на звільнення.

8-9 лютого на Тернопільсько-•	
му озері відбудуться змагання з 
хокею під відкритим небом, на 
які приїдуть команди з різних 
міст України.

У Тернопільському обласному •	
краєзнавчому музеї відкрили ви-
ставку, приурочену 85-ій річниці 
створення Організації Україн-
ських Націоналістів (ОУН). На ви-
ставці представлені документи, 
книги, світлини, які ілюструють 
діяльність організації в Україні, і, 
зокрема, на Тернопіллі. Експону-
ються також марки та конверти з 
історії визвольних змагань за не-
залежність України.

19 лютого в Українському до-•	
мі “Перемога” (бульвар Шевчен-
ка, 27) в рамках всеукраїнського 
туру відбудеться літературно-
музичний перформенс “Альберт, 
або Найвища форма страти”, 
створений на основі неопубліко-
ваного оповідання Юрія Андру-
ховича.

Безпека руху ●

“Пішохід”: 
підсумки

Незважаючи на посилення адмі-
ністративної відповідальності за 
порушення правил дорожнього ру-
ху, аналіз аварійності свідчить про 
те, що на території Тернопільсько-
го району відбуваються автоприго-
ди з участю пішоходів через такі 
причини: скорочення світлового 
дня; перехід у невстановленому 
місці; несподіваний вихід на про-
їжджу частину; перебування в не-
тверезому стані. Ціною людської 
безпечності є загублене життя та 
здоров’я. 

З метою профілактики 
дорожньо-транспортних пригод, 
виховання почуття відповідальності 
за дотримання правил дорожнього 
руху, ввічливого та коректного 
ставлення всіх учасників дорож-
нього руху один до одного, з 28 
січня по 5 лютого цього року Дер-
жавтоінспекція проводила на тери-
торії Тернопільської області про-
філактичні заходи під умовною на-
звою “Пішохід”. У рамках прове-
дення профілактичних заходів що-
денно в місцях інтенсивного руху 
та на пішохідних переходах праців-
ники ДАІ здійснювали посилений 

контроль за дотриманням правил 
дорожнього руху водіями та пішо-
ходами. Інспектори дорожньо-
патрульної служби під час заходів 
більше уваги приділяли тому, щоб 
водії давали можливість пішоходам 
без остраху переходити дорогу 
“зеброю”. І, звичайно ж, ДАІ поси-
лює нагляд за пішоходами, аби 
вони поводили себе обачно.

Варто знати 
водіям  

і пішоходам
Основна причина погіршення 

ситуації на автошляхах — грубе 
ігнорування вимог правил дорож-
нього руху водіями та пішохода-
ми, низька культура взаємовідно-
син між учасниками дорожнього 
руху. Тому вирішення цієї пробле-
ми залежить передусім від рівня 
особистої відповідальності, став-
лення до інших учасників дорож-
нього руху.

Згідно з чинним законодав-
ством, перехід дороги в недозво-
леному місці загрожує пішоходу 
штрафом у розмірі від 51 до 85 
гривень. Разом із тим, адміністра-
тивне стягнення за порушення во-
діями правил проїзду пішохідних 

переходів передбачає штраф від 
255 до 340 гривень. У випадку, як-
що дії учасників дорожнього руху 
спричинили створення аварійної 
ситуації, штраф для пішохода 
збільшується від 170 до 255 гри-
вень. Щодо водіїв, то для них у 
таких випадках штрафні санкції 
зростають до 850 гривень. До того 
ж, водія можуть позбавити права 
керування автомобілем на строк 
від 6 до 12 місяців. В обох випад-
ках рішення про покарання при-
ймає суд. Якщо здоров’ю пішохода 
завдано серйозні травми, водія че-
кає кримінальна відповідальність.

Тому, шановні пішоходи, напо-
легливо рекомендуємо вам корис-
туватися в нічний час лише регу-
льованими переходами та бути 
дуже уважними при переході про-
їжджої частини. ДАІ звертається до 
водіїв та пішоходів із проханням 
бути уважними на автошляхах, ви-
являти взаємоповагу та ввічливість 
до всіх учасників дорожнього руху, 
дотримуватись транспортної дис-
ципліни, культури та правил до-
рожнього руху.

 
Тарас ІВАНИШИН, 

державтоінспектор РВ ДАІ  
в Тернопільському районі.

До відома пенсіонерів! 
Управління Пенсійного фонду України в Тернопільському ра-

йоні просить отримувачів пенсій своєчасно повідомляти органи, 
що призначають та виплачують пенсію, про прийняття на робо-
ту, звільнення з роботи, зміни в складі сім’ї, зміни місця про-
живання та інші обставини, що можуть вплинути на пенсійне 
забезпечення. Тел. для довідок: 53-50-72, 53-51-54.

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ.

 У 2013  році у Тернопіль-
ському районі власники земель-
них паїв отримали від аграріїв 
18 млн. 725 тис. грн. орендної 
плати, що становить 100,3 від-
сотка виплат, передбачених до-
говорами на 2013 рік.

— Стовідсотково за оренду 

паїв розрахувалися практично 
усі агропідприємства та фер-
мерські господарства, — зазна-
чає заступник управління агро-
промислового розвитку Терно-
пільської РДА Сергій Крисова-
тий.

 У Тернопільському районі — 
10593 пайовики, які здають у 
довготривалу оренду 26599,35 

гектарів землі. З кожним роком 
зростає у процентному відно-
шенні і оплата за оренду зе-
мельного паю чи частки — це 
залежить від фінансової потуж-
ності агроформувань та фер-
мерських господарств, урожай-
ності зернових і технічних куль-
тур, інших економічних факто-
рів.

Агробізнес ●

За пай — мішки підставляй
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Тернополяни 
продали майна  

на півтора мільйона 
гривень

Саме таку суму доходу, отри-
маного від продажу рухомого та 
нерухомого майна, задекларува-
ли з початку цього року мешкан-
ці Тернополя та Тернопільського 
району під час деклараційної 
кампанії. Про отримання таких 
доходів заявили 15 осіб. Їм на-
лежить сплатити  93 тисячі гри-
вень податку на доходи фізичних 
осіб. Загалом, протягом першо-
го місяця цього року вже подали 
декларації за минулий рік біль-
ше 350 громадян.

Нагадаємо, що деклараційна 
кампанія цього року триватиме 
до 1 травня. Звернутись у по-
даткову інспекцію для виконання 
конституційного обов’язку 
зобов’язані особи, які у минуло-
му році отримували доходи у ви-
гляді спадщини та подарунків, 
здачі в оренду рухомого та не-
рухомого майна, його продажу, 
іноземні доходи, а також ті, хто 
має право на податкову знижку.

Для зручності 
підприємців  

звітність з ПДФО  
та ЄСВ об’єднають

Міністерство доходів і зборів 
планує вже найближчим часом  
впровадити єдину звітність з по-
датку на доходи фізичних осіб та 
єдиного соціального внеску. Це 
дозволить скоротити документо-
обіг для підприємств та само-
зайнятих громадян, а також 
зменшить для них витрати часу 
на виконання процедур сплати 
податків. 

Фахівці відомства розробили 
кілька варіантів об’єднання звіт-
ності, які виносяться на обгово-
рення із громадськістю. Зокре-
ма, пропонується уніфікувати не 
тільки документообіг, а й бази 
даних щодо платників ПДФО та 
ЄСВ. Що стосується безпосе-
редньо об’єднаного звіту, то на 
розсуд підприємців виносяться 
два варіанти: приєднання відо-
мостей про сплату ЄСВ до за-
гальної декларації про доходи 
або, навпаки, внесення записів 
про нарахування ПДФО до звіт-
ності зі сплати єдиного внеску. 

У відомстві запевняють, що 
об’єднання звітності — це черго-
вий крок у рамках реформи адмі-
ністрування єдиного соціального 
внеску, яка розпочалася із пере-
дачею у 2013 році  цієї функції 
від Пенсійного фонду до Мініс-
терства доходів і зборів України. 
У майбутньому Міністерство та-
кож планує розширити можли-
вості для подачі об’єднаної звіт-
ності в режимі он-лайн. 

Міндоходівці закликають усіх 
зацікавлених представників гро-
мадськості до широкого обгово-
рення запропонованих ініціатив. 
Пропозиції та зауваження щодо 
ініціативи Міндоходів необхідно 
направляти на електронну адре-
су: spddpa@ukr.net. Крім того, 
пропонується  взяти участь в ан-
кетуванні щодо проекту нової 
форми звітності з ПДФО та ЄСВ 
http://minrd.gov.ua/diyalnist-/
dpa-i-gromadskist/gromadske-
obgovorennya/mi j v idomcha-
ekspertna-rada-/130634.html. 

Про доходи  
у вигляді спадку 
заявили понад  
50 тернополян

Деклараційна кампанія на те-
ренах Тернополя та Тернопіль-
ського району набирає обертів. 
З кожним днем зростає кількість 
тернополян, які поспішають до 
податкової інспекції, аби вико-
нати свій конституційний 
обов’язок та задекларувати до-
ходи. Як зазначив нещодавно 
під час брифінгу заступник на-
чальника Тернопільської 
об’єднаної ДПІ ГУ Міндоходів у 
Тернопільській області Василь 
Кравець, з початку декларацій-
ної кампанії понад 350 мешкан-
ців обласного центру та Терно-
пільського району вже подали 
декларації. „Вони задекларува-

ли дохід у сумі майже 7,3 міль-
йона гривень,” — зазначив Ва-
силь Тарасович. — А сплатити 
декларанти зобов’язані понад 
322 тисячі гривень податку на 
доходи фізичних осіб.” Найчасті-
ше декларують доходи, отримані 
у вигляді спадщини та подарун-
ків: уже подано більше 50 декла-
рацій та заявлено про дохід у 
сумі 5,6 млн. грн. Таким декла-
рантам належить сплатити 216,3 
тис. грн. податку на доходи фі-
зичних осіб. Про продаж рухо-
мого та нерухомого майна зая-
вили 15 осіб. Сума задекларова-
ного ними доходу складає понад 
півтора мільйона гривень, а бю-
джет поповниться  93 тис. грн. 
податку на доходи фізичних осіб. 
З метою отримання податкової 
знижки подали декларації 260 
осіб.

Заступник очільника податко-
вої інспекції зазначив, що де-
кларанти мають можливість по-
дати декларацію як особисто, 
так і “електронкою”. Тим більше, 
що для зручності обслуговуван-
ня платників Міністерством до-
ходів і зборів України запрова-
джено сервіс “Декларування on-
line”, що дозволяє заповнити 
декларацію та надіслати її в 
електронному вигляду. „Для ко-
ристування послугою платникові 
необхідно отримати електро-
нний ключ цифрового підпису та 
відповідне програмне забезпе-
чення, які надаються безкоштов-
но у центрі обслуговування плат-
ників, що діє при Тернопільській 
об’єднаній ДПІ ГУ Міндоходів у 
Тернопільській області,” — за-
значив Василь Тарасович.

Хто може вести 
Книгу обліку 

доходів і витрат  
в електронному 

вигляді
З нового року фізичні особи 

— підприємці на загальній сис-
темі оподаткування отримали 
можливість ведення книги обліку 
доходів і витрат в електронному 
вигляді.  З цією метою в “Елек-
тронному кабінеті платника по-
датків” передбачено режим “Ве-
дення книги обліку доходів і ви-
трат в електронному вигляді та 
формування податкової декла-
рації”. 

У разі обрання такого спосо-
бу ведення книги обліку доходів 
і витрат підприємцю необхідно 
звернутись до державної подат-
кової інспекції за місцем обліку 
та укласти договір на отримання 
посиленого сертифікату відкри-
тих ключів, сформованих акре-
дитованим центром сертифікації 
ключів. Далі в “Електронному ка-
бінеті платника податків” сфор-
мувати заяву на отримання кни-
ги обліку і надіслати її до інспек-
ції засобами електронного 
зв’язку. Протягом трьох робочих 
днів така особа отримає повідо-
млення про реєстрацію книги 
обліку із зазначенням реєстра-
ційного номера книги та дати її 
реєстрації. 

Нагадаємо, фізичні особи — 
підприємці на загальній системі 
оподаткування  зобов’язані за-
реєструвати нові книги обліку 
доходів та витрат в податковому 
органі за місцем своєї реєстра-
ції. Ведення книги обліку дохо-
дів і витрат є обов’язковим. У 
ній за підсумком робочого дня 
здійснюються записи про отри-
мані доходи та документально 
підтверджені витрати. 

Форма книги обліку затвер-
джена наказом Міністерства до-
ходів і зборів України від 
16.09.2013 року № 481 “Про за-
твердження форми Книги обліку 
доходів і витрат, яку ведуть фі-
зичні особи — підприємці, крім 
осіб, що обрали спрощену сис-
тему оподаткування, і фізичні 
особи, які провадять незалежну 
професійну діяльність, та Поряд-
ку її ведення”, зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 
01.10.2013р. за № 1686/24218. 

За матеріалами 
інформаційно-комунікаційного 

відділу Тернопільської 
об’єднаної ДПІ ГУ Міндоходів 

у Тернопільській області.

Надія РЕМУС, 
завідуюча клубом с. Чистилів.

 
Один з найзнаменитіших і найвеличніших праз-

ників святкового календаря, яким, власне, започат-

ковується рік, є Різдво Христове. 19 січня в клубі  
с. Чистилів  відбувся різдвяний концерт “Україна 
колядує”.  Зі сцени звучали традиційні і нові коляд-
ки, щедрівки та посівання. Ведучими концерту були 
Христина Ващишин і Денис Роля.

Народні традиції  
бережуть у Чистилові

Учасники святкового дійства “Україна колядує”  
в с. Чистилів та організатор свята Надія Ремус.

Дитячий ансамбль клубу с. Чистилів і завідуюча клубом  
Надія Ремус під час різдвяного концерту “Україна колядує”.

Христина ШайНюК,  
член “Марійської дружини”,  

с. Баворів.

Тиха січнева ніч… Дух таєм-
ничості витає над землею. 
Все навколо в очікуванні ди-
ва. Земля вкрилася біло-
сніжною пеленою, вічні не-
беса торкаються її яскравим 
зорепадом. Небо притулило-
ся до землі близько-близько.  
Здається, що у такий час 
здійснюються найпотаємніші 
бажання. І так завжди було, 
і, мабуть, так і буде. але чо-
мусь цього року ця ніч була 
особливою. Бо відбулось не-
звичне прощання зі Старим  
роком і зустріч Нового. 

Не за святковим столом, а з 
щирою молитвою на устах у храмі 
Різдва Івана Хрестителя, що у селі 
Баворів, у ніч з 13 на 14 січня 2014 
року Божого чимало наших пара-
фіян зустрічали Старий Новий 
рік. 

“З молитвою — у Новий рік!” - 
саме такий клич прозвучав із уст 
настоятеля нашого храму отця-
декана Василя Брегіна. Його го-
лос долинув до сердець багатьох 
прихожан. Не зважаючи на такий 
пізній час, люди поспішали до 
церкви. Приємно було нам бачити 
на цьому святі гостей із села 
Застав’я. 

Прощання зі Старим роком 
розпочалося о 22 годині великою 
Вечірньою з Литією. Ми подякува-
ли Всевишньому за прожитий рік. 
Подумки кожен пронісся над усім 
пережитим у році, що минає. На 
мить мені здалося, що навіть свя-
ті на іконах у нашому храмі співпе-
реживали з нами. У кожної люди-
ни ясніла думка: “А що ж буде 
далі?” 

Дивовижну вечірню тишу роз-
будила магія церковного дзвону. 
Відчинивши двері храму, люди з 
братством, веселою колядою ви-
йшли на подвір’я. Хресним ходом 
навколо церкви усі поспішали на 
зустріч з Новим роком. Щира ко-
ляда линула з уст учасників цер-
ковного хору під керівництвом дя-
ка пана Михайла Бучинського.  
Відлуння дзвонів та коляди було 
чути навіть над річкою, левадами,  
селянськими оселями, що дріма-
ли в опівнічній тиші. 

Наближалася північ, а у нашо-
му храмі, що спалахував вогника-
ми новорічних ялинок, розпочала-
ся Свята Літургія за всіх жителів 
села та за кращу долю для україн-
ського народу. І наймиліший у 
світі сон боявся вступити у свої 
права. Так швидко збігали хвили-
ни. Після Богослужіння отець Ва-
силь згадав тих, хто не дожив до 
цього дня, і тих, хто поповнив ря-
ди нашої парафії. Привітав усіх 
нас із Старим Новим роком, по-

бажав миру, спокою і перемоги 
над гріхом  кожній людині, сім’ї. 
Адже мир у державі починається 
зі злагоди, любові у кожній хрис-
тиянській родині. І разом усі за-
співали “Многая літа”.

Також наша церква у перший 
день Старого Нового року звер-
шує пам’ять Святого Василія Ве-
ликого (а наш парох носить ім’я 
цього святого), то наймолодші 
учасники дійства привітали тепли-
ми словами свого духовного на-
ставника. Нашому імениннику, що 
започаткував таку добру традицію 
зустрічі Нового року, були приуро-
чені найщиріші слова поваги, по-
шани і вдячності. 

Після привітань отець-декан 
запросив усіх до святкового столу 
на церковному подвір’ї. Тут на лю-
дей чекали торти, цукерки, теплий 
чай. Люди пригощалися, коляду-
вали. Здавалося, що за святковим 
столом була одна велика дружня 
родина. Всім було дуже приємно, 
що розділити з нами цю радість 
священик прибув разом зі своєю 
сім’єю.                                                           

Вже було далеко за північ, а 
додому чомусь не хотілося йти. 
Парафіяни були в піднесеному на-
строї. І цей настрій вони понесли 
до своїх домівок.  Думаю, що на-
довго запам’ятається нам це тор-
жество. І хочеться вірити, що такі 
зустрічі стануть доброю традиці-
єю у нашому храмі.

Духовні цінності ●

З молитвою — у Новий рік
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06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.10, 7.05, 8.05 Спорт.
06.20 М/ф.
06.30 Доброго ранку, Україно!
06.45, 7.45, 8.20 Гiсть студiї.
07.20 Тема дня.
07.30 Ера бiзнесу.
07.50 Швидкий снiданок.
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.20 Подорожуй свiтом 
        з Ю. Акунiною.
10.00 Олiмпiйськi iгри.
      Гiрськолижний спорт.
       Суперкомбiнацiя.
      Швидкiсний спуск (жiн.)
11.45, 14.15 Олiмпiйськi
        iгри. Шорт-трек (чол., жiн.)
12.55 Олiмпiйськi iгри.
       Гiрськолижний спорт.
       Суперкомбiнацiя.
       Слалом (жiн.)
15.00 Новини.
15.10 Дiловий свiт. Агросектор.
15.20 Право на захист.
15.40 Вiкно до Америки.
16.10 Свiтло.
16.35 Агро-News.
16.55 Олiмпiйськi iгри. Бiатлон. 
         Переслiдування 
         (чол., 12,5 км).
18.00 Олiмпiйськi iгри.
         Санний спорт (жiн.)
18.50 Олiмпiйськi iгри.
       Ковзанярський спорт 
         (чол., 500 м).
19.55 Олiмпiйськi iгри. 
         Фрiстайл. Могул (чол.)
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Дiловий свiт.
21.25 Олiмпiйська 
          студiя. Пiдсумки дня.
22.55 Трiйка, Кено, 
        Секунда удачi.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Олiмпiйськi зимовi iгри.
         Гiрськолижний спорт.
         Суперкомбiнацiя. 
         Слалом. Жiнки.

канал “1+1”
06.00 “ТСН-Тиждень”.
06.45, 7.10, 8.10 “Снiданок 
         з 1+1”.
07.00, 8.00, 9.00, 19.30, 
          23.30 “ТСН”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05, 17.10 Т/с “Асi”.
10.10 Драма “Ладога”.
14.10 Х/ф “Екiпаж”.
16.45 “ТСН. Особливе”.

20.15 Мелодрама “Пенелопа”.
22.15 “Грошi”.
23.45 Т/с “Касл”. (2).

інтер
06.10 Т/с “Одну тебе люблю”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
      9.00, 12.00, 18.00 Новини.
07.10, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок
         з Iнтером”.
09.10 Х/ф “Що приховує любов”.
11.05, 12.25 Д/с “Слiдство 
       вели...” з Л. Каневським”.
13.20 “Судовi справи”.
15.00 “Сiмейний суд”.
15.50 “Чекай на мене”.
18.05 “Торкається кожного”.
19.05 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Сильнiше за долю”.
22.25 Т/с “Вулицi 
        розбитих лiхтарiв-13”.

ICTV
05.45 Свiтанок.
06.45, 19.20 Надзвичайнi 
         новини.
07.40, 8.45, 12.45 Факти.
09.15 Надзвичайнi новини.
         Пiдсумки з К. Стогнiєм.
10.10 Т/с “Прокурорська
          перевiрка”.
11.10, 13.00 Т/с “Лiсник”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.05 Т/с “Чужий район”.
22.40 Свобода слова.
00.45 Х/ф “Бабло”. (2).

СтБ
05.40 “Зоряне життя. 
        Шлюбнi рекордсмени”.
06.35, 15.55 “Усе буде добре!”
08.15, 18.20 “Неймовiрна
          правда про зiрок”.
10.05 Х/ф “Жiноча iнтуїцiя”.
12.20, 20.05, 23.35 “Слiдство
          ведуть екстрасенси”.
13.20 “МайстерШеф”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
21.00 Х/ф “Пiзнє розкаяння”.
22.25 “Детектор брехнi-5”.
00.30 “Один за всiх”.

новий канал
06.10, 6.55 Kids’ Time.
06.15, 13.10 М/с
           “Черепашки-нiндзя”.
06.40, 13.30 М/с “Губка Боб”.
07.00, 7.35 Пiдйом.

08.00 Т/с “Щоденник лiкаря 
         Зайцевої”.
08.50, 17.05 Т/с “Не родись
          вродливою”.
09.45 Т/с “Щасливi разом”.
15.00 Х/ф “Татусi без 
        шкiдливих звичок”.
18.00, 22.25 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.20 Абзац!
20.00 Ревiзор-2.
23.30 Х/ф “Весiльнi вiйни”.

тРк «Україна»
06.20 Т/с “Дорожнiй патруль-2”.
07.00, 9.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.10 Ранок з Україною.
09.10 Х/ф “Мiй коханий генiй”.
13.00, 17.25, 22.30 Т/с “Слiд”.
15.00 Т/с “Оса”.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Горюнов”.
22.00 Подiї дня.
23.20 Х/ф “Мумiя. 
       Гробниця iмператора 
        драконiв”. (2).

к1
06.30 “Top Shop”.
07.30 М/ф.
09.45 Х/ф “Замiна”.
11.20 Х/ф “Три нiндзя: 
        Кiсточки вгору”.
13.00 “Пороблено в Українi”.
14.10 “КВК-2013”.
16.20 “Вечiрнiй квартал”.
18.10 “Звана вечеря”.
19.10 “Орел i решка”.
21.00 “Розсмiши комiка”.
22.00 Х/ф “Смокiнг”.
00.00 Х/ф “Новi мурахи
          в штанях”. (3).

нтн
05.00 Т/с “Висяки”.
08.30 “Агенти впливу”.
09.20 “Правда життя. 
         Професiя будiвельник”.
09.50 Т/с “Таємницi
          слiдства-11”.
11.40 Т/с “Двоє зi скриньки-2”.
15.00 Т/с “Кремiнь-2”.
19.00, 21.40 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Вулицi 
         розбитих лiхтарiв-10”.
22.00 Т/с “Менталiст-4”. (2).
23.50 Т/с “CSI: Маямi”. (2).

тет
06.00 Телепузики.
06.30 Малята-твiйнята.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Черепашки 
       мутанти нiндзя”.
09.20 Єралаш.
09.55 Одна за всiх.
12.20 Т/с “Ксена 
         принцеса-воїн”.
15.00 Т/с “Дєтка”.
16.55 Розсмiши комiка.
17.50 Вiд пацанки до панянки.
19.00 Панянка-селянка.
20.00 Т/с “Кухня”.
21.00 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2).
22.00 6 кадрiв.
23.20 Дурнєв+1.
23.55 Т/с “Секс i мiсто”. (2).

перший канал 
(Україна)

04.00, 7.00, 10.00, 14.00 Новини.
04.05, 7.15 Телеканал “Олiмпiйський
         ранок на Першому”.
07.55 “Доброго здоров’ячка!”
08.40 “Жити здорово!”
09.40, 13.40 “Iстина десь поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.45 “Модний вирок”.
11.50 Т/с “Слiд”.
12.25 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.00 “Час обiдати!”
14.15 “Вони i ми”.
15.10 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.40 “Наодинцi з усiма”.
17.50 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30 “Хай говорять”.
20.35 Т/с “Цiкава Варвара”.
22.40 “Вечiрнiй Ургант”.
23.25 “Олена Яковлєва.
          IнтерОленка”.
00.30 Х/ф “Бережiть жiнок”.

наше  
улюблене кiно

06.00 Комедiя “Сон в руку,
         або Валiза”.
08.00 Драма “Чужi листи”.
10.00 Мелодрама 
         “Пiзня зустрiч”.
12.00 Х/ф “Юнiсть поета”.
13.30 Т/с “Вiйна на 
         захiдному напрямi”.
15.00 Кiноповiсть “Затишшя”, 1 с.

16.30 Кiноповiсть “Затишшя”, 2 с.
18.00 Х/ф “У людях”.
20.00 Мелодрама “З коханими
          не розлучайтеся”.
22.00 Х/ф “Остання дорога”.
00.00 Кiноповiсть 
    “Бойова кiнозбiрка 1. 
      Перемога за нами!”

РтР-планета
06.00 Ранок Росiї.
10.05, 16.10, 0.35 Новини 
        культури.
10.20 “Бомба для Японiї. 
          Рiхард Зорге”.
11.05 Д/с “Завтра не помре
     нiколи”. “Космiчне звалище”.
11.30 “Про найголовнiше”.
12.00, 15.00, 18.00, 20.10 Вiстi.
12.25, 15.10, 17.40 Мiсцевий
          час. Вiстi Москва.
12.40 “Особливий випадок”.
13.25 Т/с “Господиня моєї долi”.
14.10 “Жiноче щастя”.
15.25 Т/с “Таємницi 
      iнституту шляхетних дiвчат”.
16.20 “Володимир Мiнiн. 
        Монолог в 4-х частинах”.
16.55 “Aсademia”. А. Ужанков.
      “Два вибори  двi iсторiї. 
       Данило Галицький 
       i Олександр Невський”.
18.30 Т/с “Лiквiдацiя”.
19.15 “Прямий ефiр”.
20.30 Т/с “Сильнiше за долю”.
22.10 Т/с “Таємницi слiдства”.
23.00 “Крейсер “Варяг”.
23.50 “Тим часом”.

канал “2+2”
06.00 М/ф.
07.00 Х/ф “В’язень замку Iф”.
11.35 Т/с “Боєць. 
         Народження легенди”.
18.30 “Новини 2+2”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”.
21.00 “ДжеДАI”.
21.20 Х/ф “Облога”. (2).
23.35 Х/ф “Бладрейн”. (3).

тонiс
06.00 “Таке спортивне життя.
       Iнна Осипенко-Радомська”.
06.30, 8.30 “Свiт за тиждень”.
07.00 “Ранкове еспресо”.
09.00 Великi династiї: 
          Воронцови.
10.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Портрет Леонардо. 

        Малюк, що 
       пiдкорив Голлiвуд.
12.45 “Будь в курсi!”
13.20 “Моднi iсторiї 
       з Оксаною Новицькою”.
14.00 Д/с “Сувора планета”.
14.30 “Щоденник для батькiв”.
15.00, 18.30, 21.00 “Служба 
        новин “Соцiальний пульс”.
15.15, 21.25 “Соцiальна
           економiка”.
16.20, 0.00 Генiї вiд природи.
16.40 “Цивiлiзацiя Incognita”.
17.50 “Алло, адвокате!”
18.50, 22.40 “Економiчний
           пульс”.
19.00 У гостях у Д. Гордона.
        Геннадiй Хазанов.
20.00 Покинутi навiчно.
21.35 Пiснi нашого кiно.
22.45 Правдивi iсторiї.
00.30 Х/ф “Убивчий
           стриптиз”. (3).

нтВ-Свiт
04.00 “НТВ вранцi”.
06.10 Їхнi вдачi.
07.05 Т/с “Рубльовка.
         Live”. “Операцiя”.
08.00, 11.00, 14.00, 
         17.00 Сьогоднi.
08.25 О. Журбiн. Мелодiї 
         на згадку.
09.05 Ти не повiриш!
10.00 “Справа темна”.
11.35 “До суду”.
12.35 Суд присяжних.
13.35, 16.35 Огляд. 
           Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних. 
          Остаточний вердикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.35 “Прокурорська  перевiрка”.
18.50 “Говоримо i показуємо”.
19.45 Т/с “Берегова охорона”.
21.45 “Сьогоднi. 
          Пiдсумки”.
22.10 Т/с “Шахта”.
00.00 Т/с “Братство десанта”.

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
09.15 Х/ф “Коли запiзнюються
            в РАГС”.
10.50, 18.45 “Жарт
          за жартом”.
12.00, 17.05 Т/с “Клон”.
13.40, 19.55 Т/с “Дорога 
         моя людина”.
15.30 Х/ф “Аферисти”.
21.40 Х/ф “Янголи смертi”.
23.30 Х/ф “Батальйони
            просять вогню”.
00.45 Х/ф “Кiн-дза-дза”.

Ут-1
06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.10, 7.05, 8.05 Спорт.
06.20 М/ф.
06.30 Доброго ранку, 
         Україно!
06.45, 7.45, 8.20 Гiсть студiї.
07.20 Ера будiвництва.
07.30 Ера бiзнесу.
07.50 Швидкий 
         снiданок.
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.30 Околиця.
10.00 Шеф-кухар 
        країни.
11.00 “Вiра. Надiя. Любов”.
12.00 Новини.
12.10, 21.20 Дiловий свiт.
12.15 Контрольна робота.
12.45 Олiмпiйськi iгри. 
       Фрiстайл. 
       Слоупстайл (жiн.)
13.55 Олiмпiйськi iгри. 
        Лижнi перегони. 
        Спринт (жiн., чол.)
16.00 Олiмпiйськi iгри. 
        Ковзанярський спорт
        (жiн., 500 м).
16.55 Олiмпiйськi iгри. 
         Бiатлон. Переслiдування 
       (жiн., 10 км).
17.50, 19.55 Олiмпiйськi
        iгри. Фiгурне катання. 
       Пари, коротка програма.
18.20 Олiмпiйськi iгри. 
        Санний спорт (жiн.)
20.30 Олiмпiйськi iгри. 
        Сноубординг. 
       Хафпайп. Фiнал (чол.)
21.25 Олiмпiйська 
          студiя. Пiдсумки дня.
22.55 Трiйка, Кено, 
        Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Олiмпiйськi зимовi 
       iгри. Бiатлон.
         Переслiдування. Жiнки.

канал “1+1”
06.05, 7.00, 8.00, 9.00, 
         19.30, 23.40 “ТСН”.
06.45, 7.10, 8.10 “Снiданок
           з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05, 17.10 Т/с “Асi”.
10.50, 20.15 Мелодрама
           “Пенелопа”.
12.40, 13.40 Т/с “Next-3”.
14.40 “Росiйськi
          сiмейнi драми”.
15.40 Комедiя “Свати-3”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
22.15 “Сiм’я”.
23.55 Т/с “Касл”. (2).

інтер
05.30, 22.25 Т/с “Вулицi 
          розбитих лiхтарiв-13”.
06.15, 19.05 Т/с “Поки 
         станиця спить”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
       9.00, 12.00, 18.00 Новини.
07.10, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок 
       з Iнтером”.
09.10, 20.30 Т/с “Сильнiше
         за долю”.
11.05, 12.25 Д/с “Слiдство 
        вели...” з Л. Каневським”.
13.20 “Судовi справи”.
15.10 “Сiмейний суд”.
16.05 Т/с “Таємницi 
        слiдства-13”.
18.05 “Торкається кожного”.
20.00 “Подробицi”.
01.20 Т/с “Своя правда-2”.

ICTV
05.50 Свiтанок.
06.55, 16.50 Т/с “Лiтєйний, 4”.
8.45, 12.45 Факти.
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
          новини.
10.10, 13.00 Т/с “Прокурорська
          перевiрка”.
13.45 Анекдоти по-українськи.
14.05, 20.05 Т/с “Чужий район”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.40 Х/ф “Бiй з тiнню. 
          Останнiй раунд”. (2).
01.05 Х/ф “Бiй з тiнню.
          Реванш”. (2).

СтБ
06.00, 15.55 “Усе буде добре!”
07.40, 18.20 “Неймовiрна
          правда про зiрок”.
09.10 “Зоряне життя.
           Зорянi вдiвцi”.
10.15 Х/ф “Московськi сутiнки”.
12.10, 20.05 “Слiдство
         ведуть екстрасенси”.
13.05 “МайстерШеф”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
21.00 Х/ф “Пiзнє розкаяння”.
22.25 “Кохана, ми
           вбиваємо дiтей”.
00.15 Х/ф “Смерть 
         шпигунам. Крим”.

новий канал
06.10, 6.55 Kids’ Time.
06.15, 13.10 М/с
          “Черепашки-нiндзя”.
06.35, 13.35 М/с “Губка Боб”.
07.00, 7.35 Пiдйом.
08.00 Т/с “Щоденник лiкаря 
           Зайцевої”.
08.55, 17.10 Т/с “Не родись 

         вродливою”.
09.45, 16.15 Т/с “Татусевi 
           доньки”.
15.20 Т/с “Друзi”.
18.00, 20.15 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.20 Абзац!
20.00 Т/с “Супер Макс”.
22.40 Х/ф 
      “Це-безглузде-кохання”. (2).

тРк «Україна»
06.10 Т/с “Дорожнiй 
          патруль-2”.
07.00, 9.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.10 Ранок з Україною.
09.10, 13.50, 17.25, 22.30
         Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Горюнов”.
11.50 Т/с “Катя.
        Продовження”.
15.00 Т/с “Оса”.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Горюнов”.
22.00 Подiї дня.
23.20 Т/с “Оса”. (2).
00.20 Т/с “Контргра”. (2).

к1
06.30 “Top Shop”.
07.30, 16.00 Т/с “Хто 
        у домi господар”.
08.25 М/ф.
10.15 Х/ф “Три нiндзя: 
        Кiсточки вгору”.
11.50 Т/с “Всi жiнки 
        вiдьми”.
13.30 Т/с “Дикий янгол”.
15.00, 19.10 “Орел i решка”.
17.15, 21.00 “Розсмiши
        комiка”.
18.10 “Звана вечеря”.
22.00 “Велика рiзниця”.
23.00 “ВусоЛапоХвiст”.
00.30 Т/с “Вiдчайдушнi 
       домогосподарки”. (2).

нтн
05.50 Х/ф “Дiаманти для 
        диктатури пролетарiату”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “До суду”.
10.50 Т/с “Мовчазний 
        свiдок”.
11.45 Т/с “Детективи”.
12.55, 19.30 Т/с “Вулицi 
         розбитих лiхтарiв-10”.
14.50, 17.00 Т/с “Брудна
          робота”.
16.45, 19.00, 21.40 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Менталiст-4”. (2).
23.50 Т/с “CSI: Маямi”. (2).

тет
06.00 Телепузики.
06.30 Малята-твiйнята.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Черепашки
          мутанти нiндзя”.
09.20 Єралаш.
09.55 Країна У.
12.20 Т/с “Ксена 
         принцеса-воїн”.
15.00 Дайош молодьож!
16.00 Т/с “Дєтка”.
16.55, 20.00 Т/с “Кухня”.
17.50 Вiд пацанки до панянки.
19.00 Панянка-селянка.
21.00 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2).
22.00 6 кадрiв.
23.30 Т/с “Секс i мiсто”. (2).

перший канал 
(Україна)

04.00, 7.00, 10.00, 14.00 Новини.
04.05, 7.15 Телеканал
      “Олiмпiйський ранок
          на Першому”.
07.55 “Доброго здоров’ячка!”
08.40 “Жити здорово!”
09.40, 13.40 “Iстина десь поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.45 “Модний вирок”.
11.50 Т/с “Слiд”.
12.30 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.00 “Час обiдати!”
14.15 “Вони i ми”.
15.10 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.30 “Енциклопедiя 
        зимової Олiмпiади”.
16.45 “Наодинцi з усiма”.
17.50 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30 “Хай говорять”.
20.45 Т/с “Цiкава Варвара”.
22.50 “Вечiрнiй Ургант”.
23.25 “Най-най!”
00.20 Х/ф “Театр”.

наше  
улюблене кiно

06.00 Х/ф “У людях”.
08.00 Мелодрама “З коханими 
         не розлучайтеся”.
10.00 Х/ф “Остання дорога”.
12.00 Кiноповiсть “Бойова 
    кiнозбiрка 1. Перемога за нами!”
13.30 Т/с “Вiйна на 
        захiдному напрямi”.
15.00 Мелодрама 
         “Льотна подiя”, 1 с.
16.30 Мелодрама 
        “Льотна подiя”, 2 с.

18.00 Кiноповiсть
        “Дорога на Рюбецаль”.
20.00 Кiноповiсть “Доброта”.
22.00 Мелодрама “Зiрочка
          моя ненаглядна”.
00.00 Драма “Гамлет”.

РтР-планета
06.00 Ранок Росiї.
10.05, 16.10 Новини культури.
10.20 “Картковi фокуси”.
11.05 Д/с “Завтра не 
    помре нiколи”. “Генетика: 
       робота над помилками”.
11.30 “Про найголовнiше”.
12.00, 15.00, 18.00 Вiстi.
12.25, 15.10, 17.40 Мiсцевий 
          час. Вiстi Москва.
12.40 “Особливий випадок”.
13.25 Т/с “Господиня моєї долi”.
14.10 “Жiноче щастя”.
15.25 Т/с “Таємницi 
       iнституту шляхетних дiвчат”.
16.20 “Володимир Мiнiн. 
        Монолог в 4-х частинах”.
16.55 “Aсademia”. 
        А. Ужанков. “Iсторичний
        вибiр Олександра 
        Невського”.
18.45 Т/с “Лiквiдацiя”.
19.30 “Прямий ефiр”.
20.30 Т/с “Сильнiше за долю”.
22.10 Т/с “Таємницi слiдства”.
23.00 “Крейсер “Варяг”.
23.50 “Гра в бiсер” з I. Волгiним.

канал “2+2”
06.00 М/ф.
06.20 Х/ф “Прикордонний 
         пес Алий”.
07.40 Х/ф “Кольє Шарлотти”.
09.00, 18.30 “Новини 2+2”.
09.30 Х/ф “Кольє Шарлотти”.
12.10 “Таємниця загибелi 
        дирижабля “Гiнденбург”.
13.00 “Британське досьє”.
14.00 “Байки країни порад”.
15.00 “Автомобiлi в погонах”.
15.45 “Воїни свiту”.
16.30 Т/с “Солдати-15”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”.
21.00 “ДжеДАI”.
21.20 Х/ф “Замiна-4: 
        Без права на поразку”. (2).
23.10 Х/ф “Полтергейст-3”. (3).
00.50 Х/ф “Турбулентнi 
           небеса”. (2).

тонiс
06.00 “Таке спортивне
          життя. Олена Костевич”.
06.30, 8.30, 15.00, 18.30, 21.00
      “Служба новин 
       “Соцiальний пульс”.

06.55, 18.50, 22.40 “Економiчний
        пульс”.
07.00 “Ранкове еспресо”.
09.00 Покинутi навiчно.
10.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Пiснi нашого кiно.
12.45 “Алло, адвокате!”
13.15 “Ронiн”.
14.00 Правдивi iсторiї.
15.15, 21.25 “Соцiальна
          економiка”.
16.20, 0.00 Генiї вiд природи.
17.45 “Соцiальний статус:
           ваша пенсiя”.
19.00 У гостях у Д. Гордона. 
         Геннадiй Хазанов.
20.00 Снiгова фортеця 
          Адольфа Гiтлера.
21.35 Фаберже:
         митниця дає добро.
22.45 Приворотна магiя.
00.30 Х/ф “В родовому 
         маєтку”. (3).

нтВ-Свiт
04.00 “НТВ вранцi”.
06.10 “Дикий свiт. 
      Експедицiя 
       Тимофiя Баженова”.
07.05 Т/с “Рубльовка. 
         Live”. “Трiо”.
08.00, 11.00, 14.00, 
       17.00 Сьогоднi.
08.25 “Кулiнарний двобiй”.
09.30 “Диво технiки”.
10.05 Т/с “Вулицi
         розбитих лiхтарiв-9”.
11.35 “До суду”.
12.35 Суд присяжних.
13.35, 16.35 Огляд. 
          Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних. 
          Остаточний вердикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.35 “Прокурорська
          перевiрка”.
18.50 “Говоримо i показуємо”.
19.45 Т/с “Берегова охорона”.
21.45 “Сьогоднi. 
         Пiдсумки”.
22.10 Т/с “Шахта”.
00.00 Т/с “Братство десанта”.

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
08.10 Х/ф “Кiн-дза-дза”.
10.30, 18.35 “Жарт
          за жартом”.
11.40, 16.45 Т/с “Клон”.
13.25, 19.45 Т/с “Дорога 
         моя людина”.
15.15 Х/ф “Закоханий
        за власним бажанням”.
21.35 Х/ф “Батальйони 
          просять вогню”.
00.20 Х/ф “Коли запiзнюються
           в ЗАГС”.

ВіВтоРок, 11 лютого
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06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.10, 7.05, 8.05 Спорт.
06.20 М/ф.
06.30 Доброго ранку, 
        Україно!
06.45, 7.45, 8.20 Гiсть студiї.
07.20 Тема дня.
07.30 Ера бiзнесу.
07.50 Швидкий снiданок.
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.20 Уряд на зв’язку 
        з громадянами.
10.00 Олiмпiйськi iгри.
    Гiрськолижний спорт.
     Швидкiсний спуск (жiн.)
11.25 Олiмпiйськi iгри. 
       Лижне двоборство.
       Залiкова серiя.
12.25, 15.00 Новини.
12.35, 21.20 Дiловий свiт.
12.50 Наш спорт. 
      До 20-рiччя олiмпiйського 
        дебюту України.
13.55 Рояль в кущах.
14.30 Ближче до народу.
15.10 Дiловий свiт. Агросектор.
15.15 “Таємницi успiху”
        з Н. Городенською.
15.55 Олiмпiйськi iгри. 
        Лижне двоборство.
         Лижнi перегони.
16.45 Олiмпiйськi iгри. 
      Ковзанярський спорт
     (чол., 1000 м).
17.45 Олiмпiйськi iгри. 
         Санний спорт (чол.)
18.40 Олiмпiйськi iгри. 
       Фiгурне катання. 
        Пари, довiльна програма.
21.25 Олiмпiйська студiя. 
          Пiдсумки дня.
22.50 Суперлото, Трiйка, 
        Кено.
22.55 Мегалот.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Олiмпiйськi зимовi iгри.
       Фiгурне катання. 
      Пари. Довiльна програма.

Канал “1+1”
06.05, 7.00, 8.00, 9.00, 
         19.30, 23.45 “ТСН”.
06.45, 7.10, 8.10 “Снiданок
         з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05, 17.10 Т/с “Асi”.
10.40, 20.15 Мелодрама 
          “Пенелопа”.
12.35, 13.35 Т/с “Next-3”.
14.35 “Росiйськi сiмейнi драми”.
15.40 Комедiя “Свати-3”.

16.45 “ТСН. Особливе”.
22.15 “Чотири весiлля-3”.
00.00 Т/с “Касл”. (2).

Інтер
05.30, 22.25 Т/с “Вулицi 
        розбитих лiхтарiв-13”.
06.15, 19.05 Т/с “Поки 
        станиця спить”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30,
       9.00, 12.00, 18.00 Новини.
07.10, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок 
        з Iнтером”.
09.10, 20.30 Т/с “Сильнiше 
       за долю”.
11.05, 12.25 Д/с “Слiдство 
         вели...” з Л. Каневським”.
13.20 “Судовi справи”.
15.10 “Сiмейний суд”.
16.05 Т/с “Таємницi
        слiдства-13”.
18.05 “Торкається кожного”.
20.00 “Подробицi”.
01.20 Т/с “Своя правда-2”.

ICTV
05.50 Свiтанок.
06.55, 16.50 Т/с “Лiтєйний, 4”.
08.45, 12.45 Факти.
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
        новини.
10.10, 13.00 Т/с “Прокурорська
         перевiрка”.
13.45 Анекдоти по-українськи.
14.05, 20.05 Т/с “Чужий район”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.40 Х/ф “У пеклi”. (2).
00.40 Х/ф “В облозi-2.
          Територiя темряви”. (2).

стБ
Профiлактика.
12.00 Х/ф “Самогонники”.
12.15, 20.05 “Слiдство 
          ведуть екстрасенси”.
13.15 “МайстерШеф”.
15.55 “Усе буде добре!”
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
18.20 “Неймовiрна правда 
          про зiрок”.
21.00 Х/ф “Пiзнє розкаяння”.
22.25 “Хата на тата”.
00.20 Х/ф “Смерть
          шпигунам. Крим”.

Новий канал
06.10, 6.55 Kids’ Time.
06.15, 13.00 М/с
           “Черепашки-нiндзя”.
06.35, 13.25 М/с “Губка Боб”.
07.00, 7.35 Пiдйом.

08.00 Т/с “Щоденник лiкаря 
          Зайцевої”.
08.55, 17.10 Т/с “Не родись
           вродливою”.
09.45 Т/с “Щасливi разом”.
15.15 Т/с “Друзi”.
16.10 Т/с “Татусевi доньки”.
18.00, 20.15 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.20 Абзац!
20.00 Т/с “Супер Макс”.
22.40 Х/ф “Весiлля мого 
        найкращого друга”. (2).
00.55 Х/ф “Любов
         з повiдомленням”.

трК «Україна»
06.00 Т/с “Дорожнiй патруль-2”.
07.00, 9.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.10 Ранок з Україною.
09.10, 13.50, 17.25, 22.30
           Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Горюнов”.
11.50 Т/с “Катя. 
       Продовження”.
15.00 Т/с “Оса”.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Горюнов”.
22.00 Подiї дня.
23.20 Т/с “Оса”. (2).
00.20 Т/с “Контргра”. (2).

К1
06.30 “Top Shop”.
07.30, 16.00 Т/с “Хто у 
        домi господар”.
08.25 М/ф.
10.00 Т/с “Всi жiнки 
          вiдьми”.
13.30 Т/с “Дикий янгол”.
15.00, 19.10 “Орел i решка”.
17.15, 21.00 “Розсмiши комiка”.
18.10 “Звана вечеря”.
22.00 “Велика рiзниця”.
23.00 “ВусоЛапоХвiст”.
00.30 Т/с “Вiдчайдушнi 
        домогосподарки”. (2).

НтН
05.15 Х/ф “Бармен 
         iз “Золотого якоря”.
06.30 Х/ф “Рикошет”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “До суду”.
10.50 Т/с “Мовчазний свiдок”.
11.50 Т/с “Детективи”.
12.55, 19.30 Т/с “Вулицi 
          розбитих лiхтарiв-10”.
14.50, 17.00 Т/с “Брудна 
           робота”.

16.45, 19.00, 21.40 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Менталiст-4”. (2).
23.50 Т/с “CSI: Маямi”. (2).

тет
06.00 Телепузики.
06.30 Малята-твiйнята.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Черепашки 
         мутанти нiндзя”.
09.20 Єралаш.
09.55 Одна за всiх.
12.20 Т/с “Ксена 
             принцеса-воїн”.
15.00 Дайош молодьож!
16.00 Т/с “Дєтка”.
17.10, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.05 Розсмiши комiка.
19.00 Панянка-селянка.
21.00 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2).
22.00 6 кадрiв.
23.30 Т/с “Секс i мiсто”. (2).

Перший канал 
(Україна)

04.00, 7.00, 10.00, 14.00 Новини.
04.05, 7.15 Телеканал
     “Олiмпiйський ранок 
       на Першому”.
07.55 “Доброго здоров’ячка!”
08.40 “Жити здорово!”
09.40, 13.40 “Iстина десь 
         поряд”.
10.15 “Контрольна 
           закупiвля”.
10.45 “Модний вирок”.
11.50 Т/с “Слiд”.
12.25 “Зрозумiти. 
           Пробачити”.
13.00 “Час обiдати!”
14.15 “Вони i ми”.
15.10 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.15 “Енциклопедiя
         зимової Олiмпiади”.
16.50 “Наодинцi з усiма”.
17.50 “Давай 
         одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30 “Хай говорять”.
20.35 Т/с “Цiкава Варвара”.
22.40 “Вечiрнiй Ургант”.
23.25 “Олександр Жулiн. 
    Стiйкий олов’яний солдатик”.
00.30 Х/ф “Бумбараш”.

Наше  
улюблене кiно

06.00 Кiноповiсть “Дорога 

        на Рюбецаль”.
08.00 Кiноповiсть “Доброта”.
10.00 Мелодрама “Зiрочка
          моя ненаглядна”.
12.00 Драма “Гамлет”.
13.30 Т/с “Вiйна 
       на захiдному напрямi”.
15.00 Мелодрама
         “Пiд кiнець лiта”.
16.30 Драма “Неповнолiтнi”.
18.00 Кiноповiсть “Винищувачi”.
20.00 Мелодрама
         “Подорож в iнше мiсто”.
22.00 Кiноповiсть
         “Корабель прибульцiв”.
00.00 Драма “Гамлет”.

   ртр-Планета
06.00 Ранок Росiї.
10.05, 16.10 Новини 
         культури.
10.20 “Шифри нашого 
         тiла. Шкiра”.
11.05 Д/с “Завтра не 
     помре нiколи”. 
     “Коли закiнчиться нафта”.
11.30 “Про найголовнiше”.
12.00, 15.00, 18.00, 20.15 Вiстi.
12.25, 15.10, 17.40 Мiсцевий 
         час. Вiстi Москва.
12.40 “Особливий випадок”.
13.25 Т/с “Господиня 
          моєї долi”.
14.10 “Жiноче щастя”.
15.25 Т/с “Таємницi
         iнституту шляхетних 
         дiвчат”.
16.20 “Володимир Мiнiн. 
      Монолог в 4-х частинах”.
16.55 “Aсademia”. 
      Г. Шишкiна. “Японська 
    культура як шлях естетичного
     i духовного вдосконалення”.
18.30 Т/с “Лiквiдацiя”.
19.20 “Прямий ефiр”.
20.30 Т/с “Сильнiше 
          за долю”.
22.10 Т/с “Таємницi слiдства”.
23.00 “1913-й”.
23.50 “Культурна революцiя”.

Канал “2+2”
06.00 М/ф.
07.00, 16.30 Т/с “Солдати-15”.
09.00, 18.30 “Новини 2+2”.
09.30 Х/ф “Сталiнград”.
13.10 “День апокалiпсиса”.
14.05 “Байки країни порад”.
15.00 “Автомобiлi в погонах”.
15.45 “Воїни свiту”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”.
21.00 “ДжеДАI”.

21.20 Х/ф “Воїн дорiг”. (2).
23.25 Х/ф “Битва за скарби”. (3).

тонiс
Профiлактика.
14.00 Приворотна магiя.
15.00, 18.30, 21.00 “Служба 
       новин “Соцiальний пульс”.
15.15, 21.25 “Соцiальна
           економiка”.
16.20, 0.00 Генiї вiд природи.
16.50 “Алло, лiкарю!”
17.50 “Алло, адвокате!”
18.50, 22.40 “Економiчний
           пульс”.
19.00 У гостях 
       у Д. Гордона. 
        Геннадiй Хазанов.
20.00 Зазнавши перемогу.
21.35 Рiхард Зорге 
          i його дружина.
22.45 Продавцi чудес.
00.40 Х/ф “Океан мрiї”. (3).

НтВ-свiт
04.00 “НТВ вранцi”.
06.10 Їхнi вдачi.
07.05 Т/с “Рубльовка. Live”. 
          “Чуже обличчя”.
08.00, 11.00, 14.00, 
           17.00 Сьогоднi.
08.25 Квартирне питання.
09.30 “Поїдемо, поїмо!”
10.05 Т/с “Вулицi 
         розбитих лiхтарiв-9”.
11.35 “До суду”.
12.35 Суд присяжних.
13.35, 16.35 Огляд. 
          Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних.
          Остаточний вердикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.35 “Прокурорська
           перевiрка”.
18.50 “Говоримо i 
         показуємо”.
19.45 Т/с “Берегова 
          охорона”.
21.45 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.10 Т/с “Шахта”.
00.00 Т/с “Братство десанта”.

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
09.05 Х/ф “Рiзнi долi”.
11.00, 19.05 “Жарт 
         за жартом”.
12.10, 17.20 Т/с “Клон”.
14.00, 20.15 Т/с “Дорога 
          моя людина”.
15.45 Х/ф “Опiкун”.
22.05 Х/ф “Батальйони 
           просять вогню”.
00.45 Х/ф “Янголи смертi”.

Ут-1
06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.10, 7.05, 8.05 Спорт.
06.20 М/ф.
06.30 Доброго ранку, 
       Україно!
06.45, 7.45, 8.20 Гiсть студiї.
07.20 Ера будiвництва.
07.30 Ера бiзнесу.
07.50 Швидкий снiданок.
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.00, 21.40 Пiдсумки дня.
09.30 “Надвечiр’я”.
10.35 Олiмпiйськi iгри.
          Скелетон (жiн.)
11.25 Олiмпiйськi iгри. 
     Фрiстайл. Слоупстайл (чол.)
12.50 Олiмпiйськi iгри. 
        Лижнi перегони. 
         (жiн., 10 км).
13.40 Олiмпiйськi iгри. 
         Шорт-трек (чол., жiн.)
14.40 Хто в домi хазяїн?
15.00 Новини.
15.10 Дiловий свiт. 
           Агросектор.
15.20 Книга.ua.
15.55 Олiмпiйськi iгри.
       Бiатлон. Iндивiдуальнi
         перегони (чол., 20 км).
18.15 Олiмпiйськi iгри. 
       Санний спорт. Естафета.
19.40 Олiмпiйськi iгри. 
      Фiгурне катання. Чоловiки,
          коротка програма.
22.00 Дiловий свiт.
22.05 Олiмпiйська студiя.
           Пiдсумки дня.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Олiмпiйськi зимовi 
     iгри. Санний спорт. 
       Естафета.

Канал “1+1”
06.05, 7.00, 8.00, 9.00, 
         19.30, 23.35 “ТСН”.
06.45, 7.10, 8.10 “Снiданок
          з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05, 17.10 Т/с “Асi”.
10.50, 20.15 Мелодрама
            “Пенелопа”.
12.40, 13.40, 14.40 Т/с “Next-3”.
15.40 Комедiя “Свати-3”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
22.15 “Українськi сенсацiї.
         Секта”.
23.50 Т/с “Касл”. (2).

Інтер
05.30, 22.25 Т/с “Вулицi 
         розбитих лiхтарiв-13”.

06.15, 19.05 Т/с “Поки станиця
            спить”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
       9.00, 12.00, 18.00 Новини.
07.10, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок 
          з Iнтером”.
09.10, 20.30 Т/с “Сильнiше 
           за долю”.
11.05, 12.25 Д/с “Слiдство 
      вели...” з Л. Каневським”.
13.20 “Судовi справи”.
15.10 “Сiмейний суд”.
16.05 Т/с “Таємницi
         слiдства-13”.
18.05 “Торкається кожного”.
20.00 “Подробицi”.
01.20 Т/с “Своя правда-2”.

ICTV
05.50 Свiтанок.
06.55, 16.50 Т/с “Лiтєйний, 4”.
08.45, 12.45 Факти.
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
           новини.
10.10, 13.00 Т/с “Прокурорська
             перевiрка”.
13.45 Анекдоти по-українськи.
14.05, 20.05 Т/с “Чужий район”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.40 Х/ф “Шiсть куль”. (2).
00.50 Х/ф “У пеклi”. (2).

стБ
05.50 “Зоряне життя.
         Замiж за iноземця”.
06.35, 15.55 “Усе буде 
         добре!”
08.15, 18.20 “Неймовiрна 
        правда про зiрок”.
10.00 “Кохана, ми
          вбиваємо дiтей”.
11.50, 20.05 “Слiдство
           ведуть екстрасенси”.
12.50 “МайстерШеф”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
21.00 Х/ф “Пiзнє розкаяння”.
22.25 “Зоряне життя.
          Знiвеченi пластикою”.
23.25 “Зоряне життя.
      Краса на кiнчику скальпеля”.
00.10 Х/ф “Смерть
           шпигунам. Крим”.

Новий канал
06.10, 6.55 Kids’ Time.
06.15, 13.15 М/с
          “Черепашки-нiндзя”.
06.35, 13.35 М/с “Губка Боб”.
07.00, 7.35 Пiдйом.
08.00 Т/с “Щоденник лiкаря
           Зайцевої”.

08.55, 17.10 Т/с “Не родись
           вродливою”.
09.45, 16.10 Т/с “Татусевi 
           доньки”.
15.20 Т/с “Друзi”.
18.00, 20.15 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.20 Абзац!
20.00 Т/с “Супер Макс”.
22.40 Х/ф “Любов 
          з повiдомленням”.
00.55 Х/ф “День Святого
             Валентина”. (2).

трК «Україна»
06.00 Т/с “Дорожнiй патруль-2”.
07.00, 9.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.10 Ранок з Україною.
09.10, 13.50, 17.25, 22.30
           Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Горюнов”.
11.50 Т/с “Катя. Продовження”.
15.00 Т/с “Оса”.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Горюнов”.
22.00 Подiї дня.
23.20 Т/с “Оса”. (2).
00.20 Т/с “Контргра”. (2).

К1
06.30 “Top Shop”.
07.30, 16.00 Т/с “Хто у домi 
          господар”.
08.25 М/ф.
10.00 Т/с “Всi жiнки  вiдьми”.
13.30 Т/с “Дикий янгол”.
15.00, 19.10 “Орел i решка”.
17.15, 21.00 “Розсмiши комiка”.
18.10 “Звана вечеря”.
22.00 “Велика рiзниця”.
23.00 “ВусоЛапоХвiст”.
00.30 Т/с “Вiдчайдушнi 
         домогосподарки”. (2).

НтН
05.20, 14.50, 17.00 Т/с “Брудна
             робота”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “До суду”.
10.50 Т/с “Мовчазний свiдок”.
11.45 Т/с “Детективи”.
12.55, 19.30 Т/с “Вулицi 
          розбитих лiхтарiв-10”.
16.45, 19.00, 21.40 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Менталiст-4”. (2).
23.50 Т/с “CSI: Маямi”. (2).

тет
06.00 Телепузики.

06.30 Малята-твiйнята.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Черепашки
         мутанти нiндзя”.
09.20 Єралаш.
09.55 Країна У.
12.20 Т/с “Ксена 
         принцеса-воїн”.
15.00 Дайош молодьож!
16.00 Т/с “Дєтка”.
17.10, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.05 Розсмiши комiка.
19.00 Панянка-селянка.
21.00 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2).
22.00 6 кадрiв.
23.30 Т/с “Секс i мiсто”. (2).

Перший канал 
(Україна)

04.00, 7.00, 10.00, 14.00 Новини.
04.05, 7.15 Телеканал 
     “Олiмпiйський ранок 
      на Першому”.
07.55 “Доброго здоров’ячка!”
08.40 “Жити здорово!”
09.40, 13.40 “Iстина десь поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.45 “Модний вирок”.
11.50 Т/с “Слiд”.
12.25 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.00 “Час обiдати!”
14.15 “Вони i ми”.
15.10 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.15 “Енциклопедiя 
         зимової Олiмпiади”.
16.50 “Наодинцi з усiма”.
17.50 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30 “Хай говорять”.
20.45 Т/с “Цiкава Варвара”.
22.50 “Вечiрнiй Ургант”.
23.30 “Проти ночi”.
00.25 Детектив “Смерть 
         пiд вiтрилом”.

Наше  
улюблене кiно

06.00 Кiноповiсть “Винищувачi”.
08.00 Мелодрама “Подорож 
       в iнше мiсто”.
10.00 Кiноповiсть
        “Корабель прибульцiв”.
12.00 Драма “Гамлет”.
13.30 Т/с “Вiйна 
         на захiдному напрямi”.
15.00 Х/ф “Обрив”, 1 с.
16.30 Х/ф “Обрив”, 2 с.
18.00 Кiноповiсть
          “Семеро смiливих”.

20.00 Драма “Замок”.
22.00 Комедiя “Унiкум”.
00.00 Кiноповiсть “Кожного 
         вечора пiсля роботи”.

ртр-Планета
06.00 Ранок Росiї.
10.05, 16.10 Новини культури.
10.20 “Росiйська Аляска. 
    Продано! Таємниця операцiї”.
11.05 Д/с “Завтра не помре
     нiколи”. “Перше столiття
      вiд створення наносвiту”.
11.30 “Про найголовнiше”.
12.00, 15.00, 18.00 Вiстi.
12.25, 15.10, 17.40 Мiсцевий 
      час. Вiстi  Москва.
12.40 “Особливий випадок”.
13.25 Т/с “Господиня моєї долi”.
14.10 “Жiноче щастя”.
15.25 Т/с “Таємницi 
      iнституту шляхетних дiвчат”.
16.20 “Володимир Мiнiн. 
       Монолог в 4-х частинах”.
16.55 “Aсademia”. Г. Шишкiна. 
       “Японська культура як 
     шлях естетичного i духовного
         вдосконалення”.
18.40 Т/с “Лiквiдацiя”.
19.30 “Прямий ефiр”.
20.30 Т/с “Сильнiше за долю”.
22.10 Т/с “Таємницi слiдства”.
23.00 “Вода. Новий вимiр”.
00.00 “Атомна бомба 
      для росiйського царя.
        Володимир Вернадський”.

Канал “2+2”
06.00 М/ф.
07.00, 16.30 Т/с “Солдати-15”.
09.00, 18.30 “Новини 2+2”.
09.30 Х/ф “Протистояння”.
11.00 Х/ф “Протистояння”.
12.05 Х/ф “Протистояння”.
13.10 “Гостi з космосу”.
14.05 “Життя всупереч”.
15.00 “Автомобiлi в погонах”.
15.45 “Воїни свiту”.
19.00 Т/с “Лiнiйний вiддiл”.
21.00 “ДжеДАI”.
21.20 Х/ф “Полегла iмперiя”. (2).
23.25 Х/ф “Дорiан Грей”. (3).

тонiс
06.00 “Таке спортивне 
         життя. Ганна Безсонова”.
06.30, 8.30, 15.00, 18.30, 
      21.00 “Служба новин
        “Соцiальний пульс”.
06.55, 18.50, 22.40 “Економiчний
            пульс”.

07.00 “Ранкове еспресо”.
09.00 Зазнавши перемогу.
10.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Рiхард Зорге i його 
          дружина.
12.45 “Алло, адвокате!”
13.15 “Щоденник для батькiв”.
14.00 Продавцi чудес.
15.15, 21.25 “Соцiальна
           економiка”.
16.20, 0.00 Генiї вiд природи.
17.45 “Соцiальний статус: 
         вашi права i пiльги”.
19.00 У гостях у 
        Д. Гордона. Сергiй Капиця.
20.00 Вiчний вогонь слави.
21.35 Один день
          О. Солженiцина.
22.45 Єгипет: таємницi 
         пiрамiд.
00.35 Х/ф “Солодкий
           трепет”. (3).

НтВ-свiт
04.00 “НТВ вранцi”.
06.10 “Дикий свiт. 
     Експедицiя Тимофiя 
        Баженова”.
07.05 Т/с “Рубльовка. Live”.
          “Гувернантка”.
08.00, 11.00, 14.00, 
          17.00 Сьогоднi.
08.25 Дачна вiдповiдь.
09.30 “Медичнi таємницi”.
10.05 Т/с “Вулицi 
          розбитих лiхтарiв-9”.
11.35 “До суду”.
12.35 Суд присяжних.
13.35, 16.35 Огляд. 
         Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних. 
        Остаточний вердикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.35 “Прокурорська перевiрка”.
18.50 “Говоримо i показуємо”.
19.45 Т/с “Берегова охорона”. 
         “У вогнi”.
21.45 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.10 Т/с “Шахта”.
00.00 Т/с “Братство десанта”.

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
08.50 Х/ф “Лев Гурич
          Синичкiн”.
10.15, 18.40 “Жарт 
          за жартом”.
11.25, 16.50 Т/с “Клон”.
13.10, 19.50 Т/с “Дорога 
           моя людина”.
15.00 Х/ф “Рiзнi долi”.
21.35 Х/ф “Батальйони
          просять вогню”.
00.15 Х/ф “Красиво 
          жити не заборониш”.

четВер, 13 лютого
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Казимир ЯРЕМА,  
член Всеукраїнського 

товариства “Просвіта”  
ім. Т. Шевченка з 1988 року.

Після остаточної втрати укра-
їнським народом державності 
в XIV ст. протягом багатьох 
сторіч окупаційна влада Вар-
шави і Москви всіма засобами 
викорінювала в українців на-
ціональну свідомість, жорсто-
ко придушуючи найменші 
спроби українців у боротьбі за 
волю. Вони намагались стер-
ти з народної пам’яті самі 
слова “Україна” та “украї-
нець”. Москва Україну нази-
вала Малоросією, а українців 
малоросами. Варшава україн-
ців Західної України називала 
русинами. 

Український народ позбувся сво-
єї еліти, тому що козацька старши-
на в переважній більшості спольщи-
лась і зросійщилась, особливо після 
того, коли Катерина II дала їм чин 
дворянства у 1783 році.

Відродження національної сві-
домості українців, як і багатьох ін-
ших народів Східної Європи, поча-
лося під впливом західних філо-
софських вчень, французької рево-
люції, а найбільше — внаслідок 
становлення власної української 
національної інтелігенції. Велике 
значення для пробудження націо-
нальної свідомості українців мала 
творча діяльність Івана Котлярев-
ського, публікація його твору  
“Енеїда” в 1798 році, видання книги 
“Історія Русів” на початку XIX ст., 
діяльність провідних культурних ді-
ячів того часу — історика Миколи 
Костомарова, письменника Панте-
леймона Куліша, Миколи Гулака-
Артемовського, Василя Бєлозер-
ського і особливо Тараса Шевчен-
ка — пророка, патріота і мислителя, 
видатного поета української нації, 
збірка якого “Кобзар” стала націо-
нальною Біблією українського на-
роду в змаганнях за волю.

Але Московська імперська влада 
жорстоко розправилась із Тарасом 
Шевченком, заславши його на де-
сять років каторги, через що він за-
хворів і передчасно пішов з життя у 
1861 році. Переслідуваннями, тюр-
мами і засланнями каралося і бага-
то інших передових, національно 
свідомих представників української 
інтелігенції. Царизм дійшов до того, 
що, згідно з Валуєвським циркуля-
ром та Емським указом, в Україні 
було заборонено видавництво і 
ввезення української книги, преси, 
заборонялось і обмежувалось все 
українське.

Набагато кращі умови для роз-
вою національної ідеї, освіти і куль-
тури мали українці Галичини, яка, 
згідно з поділом Польщі в 1772 році, 
увійшла до складу Австрійської ім-
перії, яка була Конституційною мо-
нархією з більш демократичним 
суспільним устроєм і правом наро-
дів на національно-культурну авто-
номію. Хоча австрійська влада пе-
ревагу віддавала полякам, але укра-
їнці поступово також домагалися 
прав і свобод для розвитку націо-
нального життя. Одними із перших 
визначних пробудників українського 
духу в Галичині було духовенство, 
зокрема, вихованці Львівської духо-
вної семінарії Маркіян Шашкевич, 
Іван Вагилевич, Яків Головацький 
— так звана “Руська трійця”, що ви-
дала в 1837 році першу літературну 
збірку “Русалка Дністрова” в Гали-
чині народною українською мовою.

В ході буржуазної революції 
1848-1849 років в Австрійській ім-
перії українці утворили Головну 
руську раду, яка домагалась авто-
номії для українців Східної Галичи-
ни, домоглась видавництва першо-
го українського часопису “Зоря Га-
лицька” і відкриття при Львівському 
університеті кафедри української 
філології.

Саме в цих умовах і було засно-
вано у Львові 8 грудня 1868 року 
стараннями народовців товариство 
“Просвіта” ім. Тараса Шевченка. 
Його мета — здійснювати освіту се-
лян та інших верств українців, боро-
тися за українську мову, культуру, 
обстоювати окремість українського 
народу і прав українців на свою 
державність.

Товариство “Просвіта” пошири-
лось спочатку в Західній Україні, а 

згодом у всіх етнічних 
землях українців. На те-
ренах Тернопільського 
району осередки това-
риства “Просвіта” ви-
никли в другій половині 
XIX ст., у першу чергу, в 
селах, де переважно 
проживали українці. 
Так, в селі Біла у 1884 
році засновником і ба-
гаторічним керівником 
осередку товариства 
“Просвіта” був свяще-
ник УГКЦ Амвросій Кру-
шельницький, який в 
селі організував читаль-
ню, хор, захищав  
інтереси селян. Разом з 
дружиною Теодорою 
виховав восьмеро ді-
тей, які стали патріота-
ми України. Їх донька 
Соломія Крушельниць-
ка своїм чарівним голо-
сом прославила Украї-
ну на весь світ.

У той час утворилися 
осередки в селищі  
Велика Березовиця, се-
лах Настасів, Прошова, 
Мишковичі, Острів,  

Великі Гаї та інших. Просвітяни 
створювали аматорські гуртки, ста-
вили концерти до дня народження 
Тараса Шевченка, вистави, збирали 
кошти і силами громади будували 
хати-читальні, створювали бібліоте-
ки, виховували національну свідо-
мість українців.

При товаристві “Просвіта” діяли 
товариства “Рідна школа”, “Січ”, 
“Сокіл”, “Союз українок”, “Сільський 
господар”, діяли крамниці, позичко-
ві каси та інші спілки. Під час тим-
часової окупації Галичини москов-
ською владою було здійснено по-
гром товариства “Просвіта”, забо-
ронені і знищені бібліотеки, книжки, 
арештовували і відправляли на за-
слання активістів “Просвіти”, греко-
католицьких священиків, силою за-
проваджувалось московське 
православ’я. В селі Острів було 
спалено читальню і бібліотеку.

“Просвіта” виховала цілі поколін-
ня українських патріотів, які прояви-
ли масовий героїзм у боротьбі за 
здобуття Україною незалежності в 
складі формувань Українських Січо-
вих Стрільців. Членами українських 
військових формувань ставали де-
сятки юнаків із сіл Тернопільського 
району, а великі українські села На-
стасів, Великі Гаї, Острів, селище 
Велика Березовиця направили в 
УГА сотні добровольців для участі в 
українській революції, які згодом 
стали членами ОУН-УПА.

Після окупації ЗУНР Польщею 
“Просвіта” була заборонена і відно-
вила свою діяльність лише у 1921 
році. Польська окупаційна влада не-
прихильно ставилась до діяльності 
“Просвіти”. Особливо жорстоко во-
на розправилась із “просвітянами” 
під час пацифікації (акція втихоми-
рення українського народу в 1930 
році). Загони польської поліції і ар-

мії знищили бібліотеки і жорстоко 
побили активістів-просвітян в се-
лах: Настасові — Івана Павуляка, у 
Прошові — Павла Гарника, у Йоси-
півці — Богдана Ярему, у Мишкови-
чах — Левка Венгера та багатьох 
інших.

На якому високому рівні була на-
ціональна свідомість українців у цей 
час! Як розповідали “просвітяни”: із 
села Острів — Броніслава Сушко, з 
Йосипівки — Михайло Ярема, з 
Прошови — Зіновій Гарник, із Миш-
кович — Левко Венгер, із селища 
Велика Березовиця — Петро Гриб 
та інші — селяни-просвітяни добро-
вільно, часто позичаючи гроші в 
банку під заставу власної землі, від-
давали кошти на будівництво чита-
лень, створення бібліотек. Репетиції 
вистав і концертів зимою проводи-
ли в холодних стодолах, там і здій-
снювали постановку вистави. А жи-
тель села Йосипівка Яндрух Рудий 

вислав гроші з Канади для рідної 
сестри Ганни, щоб купила землю, а 
потім попросив сестру, щоб вона 
віддала цю землю під будівництво 
читальні “Просвіти”, що вона і зро-
била.

У 1939 році під час радянської 
окупації осередки “Просвіти” при-
пинили свою діяльність. Під час ні-
мецької окупації діяльність “Просві-
та” відновилася. 12 липня 1942 року 
було відкрито читальню і народний 
дім у селі Йосипівка.

З приходом більшовиків у 1944 
році “Просвіта” була заборонена і 
знищена. Активних просвітян пере-
слідували, їх арештовували і від-
правляли на заслання. В той час 
голови осередків товариства “Про-
світа” — села Прошова Павло Гар-
ник, села Йосипівка Богдан Ярема 
— загинули в концтаборах Воркути, 
а їх сім’ї були вивезені в Сибір.

Більш як на 40 років товариство 
“Просвіти” вимушено припинило 
свою діяльність на теренах України, 
але продовжувало жити в середо-
вищі української діаспори.

У часи перебудови, 22 листопа-
да 1988 року, в актовому залі Тер-
нопільського педінституту були про-
ведені установчі збори обласної 
організації Товариства української 
мови ім. Тараса Шевченка, яке зго-
дом було перейменоване на това-
риство “Просвіта”. Першим голо-
вою обласного об’єднання був про-
фесор Роман Гром’як. Обласне то-
вариство “Просвіта” протягом бага-
тьох років очолював Богдан Голо-
вин, нині — Петро Шимків. Тоді ж 
утворилися Товариства української 
мови і в Тернопільському районі, в 
селах Острів, Великі Гаї, Біла, Миш-
ковичі, смт. Великі Бірки та інших. У 
селі Острів осередок цього товари-
ства утворився в кінці 1988 році в 
хаті керівника хору, активістки Бро-
ніслави Сушко, яка була членом 
“Просвіти” ще в 1930-1940 роках. 
Хором керував народний артист 
України Богдан Антків.

Головою Товариства української 
мови в Острові на установчих збо-
рах було обрано автора цих рядків, 
тодішнього директора місцевої 
школи, а на кінець зими 1989 року в 
товариство вступило більше сотні 
жителів села. Члени осередку вели 
активну агітацію за кандидатів у де-
путати від демократичних сил під 
час виборів у 1989-1990 роках, до-
моглися перейменування частини 
вулиці Леніна на вулицю поета-
шістдесятника Василя Ярмуша. Ра-
зом з просвітянами району та об-
ласті брали активну участь в усіх 
акціях з відродження української 
держави, через що зазнали пере-
слідувань від тодішньої влади. За-
знали також переслідувань і керів-
ники Товариства української мови із 
селища Великі Бірки — вчитель іс-
торії Василь Дячун, з села Мишко-
вичі — Богдан Венгер, з с. Великі 
Гаї — Тарас Вавринів та інші.

Одним із найбільш дієвих осе-
редків товариства “Просвіта” ім. 
Тараса Шевченка в Тернопіль-
ському районі є осередок цього 
товариства у селі Біла, в якому 
нараховується 66 членів. Осеред-
ок відновлювали просвітяни 1930-
1940 років XX ст. Василь Проць, 
Степан Проць, Володимир Дідик 
та інші. Цей осередок зумів від-
стояти право власності на буди-
нок “Просвіти”. При ньому ство-
рено і діє народний аматорський 
хор ім. Соломії Крушельницької. 
Просвітяни села Біла встановили 
пам’ятний хрест жертвам голодо-
морів в Україні, встановили 
пам’ятник знак “Осередку “Про-
світа” села Білої — 120 років з дня 
заснування” у 2004 році. Тоді ж 
теперішнім головою осередку 
Богданом Палуб’яком була вида-
на книжка “Білецькій “Просвіті” — 
120 звитяжних весен”.

Просвітяни Тернопільського ра-
йону беруть активну участь у всіх 
акціях боротьби за незалежну Укра-
їну, вони активні учасники Помаран-
чевої революції і в сьогоднішнього 
Євромайдану.

Тепер просвітянам Тернопіль-
ського району, як і всієї України, 
необхідно активізувати просвітниць-
ку роботу з формування національ-
ної свідомості, особливо молоді, 
збереження і розвитку української 
мови, культури, звичаїв і традицій, 
відродження духовності, всього 
українського.

Право на державність: змагання тривають

Хор товариства “Просвіта” с. Юзефівка  
(нині с. Йосипівка Тернопільського району), фото 1934-1935 рр.

Члени осередку товариства української мови ім. Т. Шевченка с. Острів  
під час виступу в день пам’яті Т. Г. Шевченка у приміщенні Острівської школи,  

9 березня 1989 р. (крайня зліва — керівник хору Броніслава Сушко).

Драмгурток осередку товариства “Просвіта” с. Острів, 1935 р.
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Вітаємо! ●Людина і її справа ●

Галина ЮРСА —  
ТРР „Джерело”. 

Фото автора.

Усі знають, коли святкують 
своє професійне свято меди-
ки, бо у нашому Тернопіль-
ському районі цей день — 
третя неділя червня, прохо-
дить по-особливому урочис-
то. Але є ще один день, не 
так дуже розрекламований, 
але про який багато хто те-
пер пам’ятає — 9 лютого, ко-
ли відзначають професійне 
свято стоматологи.

Людей цієї, як кажуть, „вузької” 
медичної спеціалізації,  знає і ко-
ристується їх послугами не таке 
вже й вузьке коло наших співгро-
мадян. Адже зуби, на жаль, почи-
нають псуватися в людини у ран-

ньому віці, а перестають хіба що 
тоді, коли замінені на протези. Та-
кі зуби, як кажуть їх власники, хоча 
й не болять, але не дають людині 
відчути тієї насолоди, що природ-
ні. Тому зуби, як і честь,  краще 
берегти змолоду.

У Тернопільському районі зуби 
можна полікувати не лише у сто-
матологічному відділенні Терно-
пільського районного територіаль-
ного медичного об’єднання. Сто-
матологи працюють у Великих Бір-
ках, Шляхтинцях, Великому Гли-
бочку, Ступках, Ігровиці, Великій 
Березовиці, Мишковичах, Наста-
сові та Баворові. У сільських амбу-
латоріях та стоматологічних  кабі-
нетах не гірше обладнання та рі-
вень професіоналізму фахівців, ніж 
у місті.

Як сказав завідуючий стомато-
логічним відділеннм ТРТМО Ігор 

Сторожко, у Терно-
полі на бульварі 
Шевченка знаходить-
ся кілька кабінетів 
стоматологічного 
профілю, а саме: 
власне стоматологіч-
ний, ортопедичний, 
зуботехнічна лабора-
торія та госпрозра-
хунковий  стоматка-
бінет, де працює 12 
лікарів, серед них 
п’ятеро — вищої, а 
троє — першої 
катeгорій. Вісім сто-
матологів приймають 
у селах та селищах 
Тернопільського ра-
йону. Два роки тому 
стоматологічне відді-
лення збагатилось 
сучасним обладнан-
ням. Придбано 8 
с томатолог і чних 
установок та новітнє 
ренгенобладнання. 
Спеціалісти надають 
широкий спектр по-
слуг, а саме — сто-
матологічні, хірургіч-
ні, ортопедичні та 
ортодонтичні (ви-
правлення дефектів 

розвитку зубо-щелепової систе-
ми). Діє також власна ливарня для 
виготовлення конструкцій протезів 
та зуботехнічна лабораторія, де 
працює 9 зубних техніків.

Минулого року послугами сто-
матологічного відділення ТРТМО 
скористалась 51 тисяча пацієнтів. 
Фінансові надходження сягнули 
600 тисяч гривень, що дало змогу 
виплатити спеціалістам зарплату, 
повністю оплатити комунальні по-
слуги, здійснити матеріальне за-
безпечення відділення.

До честі наших районних стома-
тологів, вони проходять нині курси 
з хірургічної стоматології, що дасть 
можливість проводити лікування з 
використанням імплантантів. Як 
пояснив Ігор Сторожко, це дасть 
надію тим пацієнтам, які повністю 
втратили один чи декілька зубів, 
обійтись без знімних чи постійних 
протезів. У щелепній кістці (зви-
чайно ж під наркозом) робити-
меться заглиблення, куди вставля-
тиметься імплантант. Словом, як я 
зрозуміла з обсягу інформації, на-

даної завідуючим стомато-
логічним відділенням ТРТМО 
Ігорем Сторожком, меж для 
вдосконалення у стоматоло-
гії, як і в будь-якій іншій га-
лузі, таки немає.

Як зауважив мій мудрий 
співбесідник, стоматологи 
аж ніяк не зацікавлені, щоб у 
людей псувалися зуби. У 
них і без того клопотів бага-
то. Важливо, щоб кожен на-
вчився правильно доглядати 
за своїми зубами. Ігор Сто-
рожко сподівається, що йо-
го поради допоможуть бо-
дай частині людей уникнути 
стоматологічного крісла. 

Перш за все, потрібно 
відвідувати стоматолога не 
тоді, коли зуб уже болить, а 
для профілактики. Так вда-
ється виявити хворобу на 
початку, зробити все необ-
хідне, щоб зберегти зуб, чи 
дати поради щодо правиль-
ного чищення чи іншого до-
гляду за зубами та ротовою 
порожниною. Кожен хай має 
за правило двічі на день 

(зранку та ввечері перед сном) 
після їжі старанно чистити зуби. 
Пасти бажано використовувати 
різні. Одну — для профілактики ка-
рієсу, іншу — для ясен. Виробити 
звичку після вживання солодкого 
прополіскувати рот водою. Вжива-
ти просту тверду їжу (сирі овочі, 
фрукти та салати з них).

„Наші зуби створені для жуван-
ня,— каже Ігор Сторожко, — але 
тип харчування сучасної людини 
змінився. Ми мало жуємо. Зуби 
своєї прямої функції не виконують, 
що призводить до парадонтиту 
(запалення ясен) та парадонтозу 
(ураження тканини навколо зубів). 
До речі, 20 відсотків наших школя-
рів нині мають запалення ясен.

Діти (і дорослі також)  вживають  
газовані напої, що неприпустимо. 
Адже вуглекислота, яка туди вхо-
дить, руйнує зубну емаль. З цієї ж 
причини не можна вживати про-
дукти з консервантами (майонези, 
кетчупи промислового виробни-
цтва (домашні можна), варені ков-
баси, сосиски, чіпси, сухарики, 
якими так захоплюється молодь). 
У цих та інших продуктах, які в на-
роді називають словом „хімія”,  ба-
гато наповнювачів та консервантів 
— антисептиків.  Вони  руйнують 
корисну мікрофлору кишечника. 
Розвивається дисбактеріоз. З цієї 
причини не засвоювоюються солі 
з їжі. А організму ж потрібні ці ре-
човини. От і вимиваються солі з 
зубів та кісток. Маємо карієс та 
остеопороз.

Здається, прості ніби правила. 
Але їх чомусь мало дотримуємося. 
Завжди поспішаємо. Їмо як-небудь 
та що-небудь. Щоб виправдати 
свою байдужість до власного 
здоров’я, звинувачуємо час та об-
ставини. Але все —  у наших руках. 
Ми ж хочемо бути здоровими та 
зберегти здоров’я дітей. А для 
цього треба думати та працювати.

Звичайно, наука на місці не сто-
їть. Стоматологи нині мають все 
можливе, щоб створити людині 
білозубу посмішку навіть тоді, коли 
вона не матиме ні одного зуба. 
Але все-таки краще, щоб ця по-
смішка була природною”, — резю-
мує Ігор Сторожко.

Як прожити без карієсу

Завідуючий стоматологічним відділенням 
ТРТМО, депутат Тернопільської районної 

ради Ігор Сторожко.

Стоматолог Іван Трач та медсестра Ірина Горішна оглядають пацієнта. 

Лікар-стоматолог Марта Романюк за роботою. 

Щиро віта-
ємо з днем 
народження  
головного лі-
каря Терно-
пільського ра-
йонного тери-
торіального 
м е д и ч н о г о 
об’єднання, 
депутата Тер-
ноп ільсько ї 

обласної ради Ігоря Степановича 
ВАРДИНЦЯ.

Нехай душа у Вас ніколи не старіє,

На білій скатертині будуть хліб і сіль,

Своїм теплом Вас завжди сонце гріє,

Слова подяки линуть звідусіль.

В житті нехай все буде, що потрібно,

Без чого не складається життя,

Любов, здоров’я, щастя, дружба 

Та вічно юна, нестаріюча душа.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

З 20-річчям вітаємо дорогу  
Соломію ДМИТРІЄВСЬКУ  
з с. Лозова Тернопільського райо-
ну. Щиро зичимо здоров’я — від 
води джерельної, краси — від вес-
ни, багатства — від землі та здій-
снення усіх найзаповітніших мрій.

Який прекрасний ювілей

Ти зустрічаєш в колі друзів!

Тобі сьогодні 20 років —

Краси цвітіння, розквіт сил,

Пора очікувань і мрій.

Бажаєм радості, усмішок, щастя

І доріг легких у житті!

Любити, вірити, чекати,

Купатись в розкошах, красі,

Мети своєї досягати,

Й здійснити задуми усі!

З любов’ю — рідні.

Педагогічний колектив Мало-
ходачківської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
щиро вітає з 80-річчям учителя-
пенсіонера Михайла  
Миколайовича КОРАБЛЯ.

Шлем Вам вітання у день ювілею,

Бажаємо миру в душі й над землею,

Здоров’я бажаємо багато-багато,

Щастя й достаток хай будуть у хаті.

Хай горе обходить завжди стороною,

А радість приходить і ллється рікою.

Педагогічний колектив Малохо-
дачківської ЗОШ І-ІІІ ступенів щиро 
вітає з днем народження та днем 
ангела заступника директора з на-
вчальної роботи Валентину  
Томівну ВОДЯНУ. 

Хай кожен день приносить тільки щастя,

Робота — насолоду і наснагу,

Бажаємо постійно відчувати

Любов і ласку, шану і повагу.

Педагогічний колектив Малохо-
дачківської ЗОШ І-ІІІ ступенів щиро 
вітає з днем народження заступни-
ка директора з виховної роботи 
Жанну Андріївну БАСЮК. 

Хай кожен день ясніє небом чистим,

Світанки сяють, скупані в росі,

У серці радість розквіта іскриста,

І мрії хай збуваються усі.

Щиро і сердечно вітаємо з 80-
річчям Михайла Миколайовича 
КОРАБЛЯ з смт. Великі Бірки.

Бажаєм Вам добра і довголіття,

У кожній справі хай щастить,

Вік щедрий, як калинове суцвіття,

У злагоді і радості прожить.

Хай Матір Божа Вас охороняє,

В душі панують мир і доброта,

Ісус Христос здоров’я посилає

На многії і благії літа.

З любов’ю — дружина  
Марія, діти, онуки, вся родина.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження депутата Великоглибо-
чецької сільської ради Володими-
ра Васильовича КІНАХА, члена 
виконавчого комітету Лілію  
Євгенівну КОЛОПЕНЮК.

Хай радість Вам життя дарує,

Щоб посміхались Ви весь час,

Любов і злагода панують,

Достаток повниться щораз.

Щоб Ви добра мали багато,

А доля квітла, наче сад,

І щоб на Вас із неба падав

Лише щасливий зорепад. 

З повагою — колектив 
Великоглибочецької сільської 

ради, члени виконкому, 
депутатський корпус.

Радить лікар ●

Анатолій ТЕОДОРОВИЧ, 
заввідділенням 

епідеміологічних досліджень 
Теребовлянського 

міжрайонного відділу ДУ 
“Тернопільський обласний 

лабораторний центр 
Держсанепідслужби України”.

Дифтерія — гостре інфекційне 
захворювання, яке викликається 
особливим мікробом — дифтерій-
ною паличкою, яка проникає в 
організм людини під час спілку-
ванні її з хворим на дифтерію. 
Дифтерійні палички виділяють 
токсичні речовини, що вражають 
тканини тіла, особливо нервової 

системи і серця. Тривала дія цих 
речовин може викликати смерть. 
До хворої дитини негайно викли-
кають лікаря, який при встанов-
ленні діагнозу вводить їй  ротиво-
дифтерійну  сироватку в 
умовах стаціонару.

Перші ознаки хвороби 
з’являються через 5-10 днів від 
моменту зараження. Раніше диф-
терія була одним з найбільш час-
тих смертельних дитячих захво-
рювань, але завдяки імунізації во-
на стала досить рідкісним  захво-
рюванням. 

Симптоми. На задній стінці гор-
ла утворюються плівки. Ці плівки, 
врешті-решт, злипаються і повніс-

тю закривають дихальний прохід. 
Є й інші симптоми: виразки у гор-
лі, збільшення шийних лімфатич-
них вузлів, жар і лихоманка, голо-
вний біль і нудота. У зіві на мигда-
ликах виявляються щільні сірувато-
білі плівки, з рота йде неприємний 
солодкуватий запах.

Іноді дифтерія протікає дуже 
важко, температура піднімається 
до 39-40 °, нальоти широко розпо-
всюджуються по зіву (зів —  отвір, 
що сполучає порожнину рота з 
глоткою, — за матеріалами “Вікі-
педії”), набряк шиї різко збільшу-
ється.

Особливо небезпечна форма 
хвороби — дифтерія гортані (або 

дифтерійний круп), яка найчасті-
ше вражає дітей перших трьох 
років життя. Якщо хворому не на-
дати лікарську допомогу, він може 
загинути від задухи.

Їжа в гострому періоді захво-
рювання повинна бути рідкою, в 
основному молочна, потім можна 
давати супи, киселі, але малими 
порціями, щоб якомога менше 
травмувати зів і гортань.

Профілактичні щеплення проти 
дифтерії проводяться з 3-місячного 
віку дитини ( 3,4,5 міс. ) ревакци-
нація — 18 міс., 6 років, 14 років, 
18 років, 23 роки, 28 років і надалі 
кожні 10 років до досягнення лю-
диною 58-річного віку.

Дифтерія та її профілактика
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Вітаємо! ●

Досвід ●

Розмовляв Андрій 
ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 

Фото з архіву Тараса СЕРБИ.

Колись відомий німецький 
педагог Адольф Фрідріх 
Дістервег говорив: “Пога-
ний учитель дає своїм учням 
готову істину, хороший 
вчить знаходити її само-
стійно”. Саме такого прин-
ципу дотримується Тарас 
Серба, керівник туристсько-
спортивних гуртків у Вели-
кобірківському будинку 
творчості школяра. Тарас 
Богданович виборов ІІ місце 
на завершальному етапі 
Всеукраїнського конкурсу 
педагогічної майстерності 
працівників позашкільних 
навчальних закладів “Дже-
рело творчості” в номінації 
“Керівник гуртка-2013”, 
який щорічно з 2005 року 
проводиться Міністерством 
освіти і науки України, Укра-
їнським державним центром 
туризму, екскурсій і краєз-
навства учнівської молоді 
та Інститутом інноваційних 
технологій і змісту освіти 
МОН з метою виявлення і 
пропаганди кращого педа-
гогічного досвіду. Про пери-
петії конкурсу і власний пе-
дагогічний досвід Тарас 
Богданович розповів чита-
чам “Подільського слова”.

— Тарасе Богдановичу, роз-
кажіть, будь ласка, як “кувала-
ся” Ваша перемога в конкурсі 
“Джерело творчості”?

— Все почалося 1 вересня 
2012 року, коли й стартував чер-
говий етап конкурсу. Він відбу-
вався в декілька етапів, під час 
яких треба було презентувати 
власний педагогічний досвід, до-
вести його актуальність, показати 
методику своєї роботи. Кожен 
учасник був зобов’язаний надати 
опис матеріальної бази, розробку 
серії занять за певним розділом 
програми, сценарій масового за-
ходу, представити свої методичні 
розробки та посібники. Успішно 
подолавши два перші етапи кон-
курсу — районний і обласний — я 
потрапив до фінального, третього 
етапу, який складався з двох ту-
рів — заочного та очного. З май-
же 40 учасників заочного туру 
було відібрано 7 для участі в 
очному турі, де довелося провес-
ти фраґмент заняття на обрану 
мною тему в одній зі шкіл Києва. 
Варто зазначити, що на його про-
ведення давалось усього 20 хви-
лин, тож потрібно було пильно 
стежити за часом, щоб усе встиг-
нути.

— Як давно займаєтеся  
туризмом?

— Спортивним туризмом почав 
займатися ще 30 років тому. У 
Великобірківському БТШ почав 
працювати в 1991 році. До 93-го 
року працював за сумісництвом у 
Жовтневій ЗОШ І-ІІ ступенів. Са-
ме тоді став керівником 
туристсько-спортивних гуртків 
Великобірківського БТШ. З тих 
пір це моє постійне місце робо-
ти. Вибір моєї професії не ви-
падковий, оскільки я сам — ви-
пускник туристських гуртків БТШ, 
і все, чого навчився як турист на 
момент закінчення вишу — це ре-
зультат моєї зайнятості в турист-
ських гуртках, участі в походах і 
змаганнях. Розумію, що хороша 
робота керівника гуртка — це 
найкраща реклама як самого ке-
рівника, так і гуртка, в якому він 
працює. На сьогодні мої вихо-
ванці здобули 100 індивідуальних 
нагород, 300 командних. 18 із 
них є кандидатами в майстри 
спорту України. Мої випускники 
стали студентами Тернопільсько-
го національного педагогічного 
університету за спеціалізацією 
“туризм”, троє з яких стали ке-
рівниками туристських гуртків 
Великобірківського БТШ. Ось тут 

я бачу, що всі ці роки 
працював недаремно.

— Як вибудовуєте 
роботу в гуртках? 
Розкажіть про мето-
дику, яку практикує-
те.

— Моє основне за-
вдання — це вихован-
ня гуртківця з високи-
ми морально-
вольовими якостями, 
який хоче отримувати 
знання, вміння і нави-
чки і прагне їх реалі-
зувати на найвищому 
рівні під час участі в 
походах та змаганнях 
зі спортивного туриз-
му. Час не стоїть на 
місці, сьогодні діти — 
це діти ХХІ століття, і 
вони не хочуть чекати 
2-3 роки, поки буде 
результат, а хочуть 
все й одразу. Тому 
треба застосовувати 
інновації, які б при-
швидшили досягнен-
ня певного позитив-

ного результату навчально-
виховного процесу, застосовува-
ти методи зацікавлення та сти-
мулювання гуртківців, які б при-
носили, нехай і невеликий, ло-
кальний успіх. У процесі навчан-
ня розробляю нову методику, яка 
передбачає партнерство в ту-
ристській групі, спрощує процес 
спілкування між учнями. Туризм 
— це прикладний вид діяльності. 
Він виховує у дітей самоорганіза-
цію, активізує просторове мис-
лення, вчить знаходити вихід з 
екстремальних ситуацій, дає 
змогу перебувати в належній фі-
зичній формі. Вихованці займа-
ються пізнавальною краєзнавчою 
діяльністю, залучаються до реа-
лізації проекту музею туризму.

Важливим також є створення 
психологічного мікроклімату в 
колективі учнів.  Часто буває так, 
що всі займаються однаково, а 
результати різні. Стараюся допо-
могти своїм учням подолати по-
чуття власної меншовартості, по-
сприяти їхньому усвідомленню 
своєї значущості в туристській 
групі й суспільному середовищі. 
Я намагаюсь не давати негатив-
ної оцінки роботи гуртківця під 
час занять. “Я колишній” і “я тепе-
рішній” — це велика різниця. На-
віть покарання повинно бути для 
кожного таким, щоб кожен 
запам’ятав і зробив висновок. У 
будь-якому випадку я кажу “до-
бре”, “нормально”, “я не чекав від 
тебе такого результату і думав, 
що буде гірше”. Гуртківці повинні 
працювати на позитиві, вчитися 
долати страх. Всі мої намагання 
спрямовані на формування у ди-

тини психологічних установок пе-
реможця. Особливе місце займає 
і робота з батьками, адже части-
на моїх вихованців — це діти ко-
лишніх колег по туристській ко-
манді та моїх перших гуртківців 
середини 1990-х років. Їхні бать-
ки підтримують всі мої починання, 
допомагають у навчально-
виховному процесі, самі є актив-
ними туристами.

— Поділіться власним інно-
ваційним методом.

— Для себе я сформував чітку 
схему застосування методів у 
навчально-виховній діяльності. 
Перш за все, створюється про-
блема, під яку підбирається ме-
тод для застосування його на 
практиці. Після цього роблю ана-
ліз і корекцію обраного методу, 
визначаю його плюси та мінуси. 
Намагаюся реалізувати власну 
педагогічну ідею через зміну ро-
лей та виконуваних обов’язків 
гуртківцями під час занять. Керів-
ник насамперед має будити дум-
ку учня, розвивати в нього актив-
не, самостійне, творче мислення. 
Цікавим є винайдений мною ме-
тод так званої “змінної трійки”. В 

групі із трьох осіб, де кожен ви-
конує певну роль у створеній си-
туаційній задачі, змінюємо когось 
із учасників іншим. Таким чином 
ситуація переформатовується, 
сильніші учні навчають слабших. 
Учні люблять предмет, якщо вчи-
тель правильно працює методич-
но, роблячи свої заняття легкими 
і цікавими.

— І на “десерт”: розкажіть  
про курйозні випадки із влас-
ної практики.

— Курйозом можна назвати те, 
що коли друзі пропонують мені у 
вільний від роботи час відпочити 
десь на природі, я кажу: “Ні, дя-
кую. Досить із мене вже тієї при-
роди. Я краще вдома на дивані 
відпочину”. Або ж коли навідалась 
освітянська перевірка. Зайшли в 
кабінет і шукають між дітьми діда 
з бородою й туристичним рюкза-
ком за плечима. А потім, коли по-
знайомились зі мною, дуже диву-
валися. А що? Працюю з молоди-
ми й активними людьми, часто 
виступаю з ними в одній команді 
на змаганнях, тож і доводиться, 
як кажуть, “тримати марку” (усмі-
хається).

Тарас Серба:  
“Учні люблять предмет, якщо вчитель 
робить заняття легкими і цікавими”

Візитка
Тарас Богданович Серба

Кандидат у майстри спорту зі спортивного туризму (2001 р.).
Суддя ІІ категорії (2001 р.).
Відмінник освіти України (2006 р.).
Керівник гуртків-методист (2006 р.).
Голова правління Тернопільської районної молодіжної громад-

ської організації ТСК “Вершина” (2009 р.).
Інструктор спортивного туризму (2011 р.).
Керівник гуртків “Спортивний туризм” та “Пішохідний туризм” 

Великобірківського БТШ.

У Міністерстві освіти і науки України під час церемонії нагородження лауреатів конкурсу  
“Джерело творчості-2013” (другий справа — Тарас Серба). 

Тарас Серба проводить конкурсне заняття 
в ЗОШ І-ІІІ ступенів №102 міста Києва.

У ці дні виповню-
ється 80 років  
Євгенії Володими-
рівні ШАЙНЮК — 
колишній учительці 
математики Товсто-
лузької школи, яка 
все життя присвятила 
педагогічній праці. Ми 
знаємо її вимогливою і доброю, 
терпеливою і чуйною, пам’ятаємо 
уроки Євгенії Володимирівни, 
вдячні їй за все розумне, добре й 
вічне, посіяне в наших серцях.

Вітаючи Євгенію Володими-
рівну з 80-літтям, щиро зичимо 
міцного здоров’я, невичерпних 
життєвих сил, великого людсько-
го щастя, Господнього благосло-
вення.

Нехай літа не стануть тягарем,

Нехай душі не вигасне зірниця,

Хай повниться до краю день за днем

Добра і щастя золота криниця.

З повагою — випускники 
Товстолузької школи  

1962 року.

Педагогічний колектив Смико-
вецької ЗОШ І-ІІ ст. щиро вітає з 
днем народження вчителя мате-
матики Любов Миронівну 
ФРАНКІВ.

Хай ладиться скрізь: на роботі, 

в родині,

Щоб радісний настрій у серці не згас,

Все світле, гарне, що треба людині,

Нехай неодмінно приходить до Вас!

Колектив Смиковецької ЗОШ 
І-ІІ ст. щиро вітає з днем наро-
дження технічного працівника 
школи Володимира Миколайо-
вича ПОМАЗАНСЬКОГО.

Нехай здоров’я завжди добрим буде,

Хай у роботі ладиться усе,

За справи добрі хай шанують люди,

В сім’ю хай доля затишок несе.

З днем народження та з наро-
дженням донечки щиро вітаємо 
секретаря Острівської сільської 
ради Наталію Петрівну  
ЯНИЦЬКУ.

Хай росте здоровим Ваше немовлятко, 

Хай його охороняють з неба ангелятка, 

Хай Господь зішле дитині добру долю, 

Здоров’ячка міцненького, 

Сонечка ясненького! 

Хай росте усім на втіху, 

В домі буде море сміху!

З повагою — колектив 
Острівської  

сільської ради.

Педагогічний колектив Вели-
коберезовицької ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів щиросердечно вітає з днем 
народження технічного працівни-
ка Надію Павлівну ЧЕРНЕЦЬ. 

Багато хай в житті любові буде і тепла,

І кожен день стає яскравим і веселим,

Щоб доля ніжною, прихильною була,

А ще — безхмарним, ясним небо.

Колектив НВК “Дичківська 
ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ” вітає з днем 
народження Ольгу Теодозівну 
ЛОГІН, Ольгу Іванівну  
МАХІНКУ, Галину Петрівну 
ШАФРАНСЬКУ.

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. 

Чужого  
горя не буває
Керівництво Тернопільської 

районної організації Товари-
ства Червоного Хреста України 
висловлює щиру подяку учням і 
вчительському колективу Баво-
рівської ЗОШ І-ІІІ ст., які пере-
дали засоби гігієни  для мало-
захищених дітей-інвалідів, які 
проживають на теренах Терно-
пільського району. Пам’ятаймо, 
засіваючи зерна доброти, гу-
манізму і милосердя у дитячих 
серцях, ми виховуємо молоде 
покоління гідних громадян 
України!

Подяка ●
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Цікаво ●З життя великих ●

“Життя та смерть визнача-
ються долею, багатство і ви-
знання залежать від неба”, 
— так сформулював великий 
філософ Конфуцій одне з ви-
східних положень вчення, яке 
невдовзі стало офіційною по-
літичною й моральною док-
триною тогочасної китайської 
держави.

Китай V-III ст. до н. е. відомий 
значним розквітом культури, науки 
й ремесел і, одночасно, суперни-
цтвом “семи найсильніших царств, 
які вели між собою постійні міжу-
собні війни. Застосування залізних 
знарядь праці сприяло швидкому 
розвитку землеробства, ефектив-
ному використанню зрошувальних 
систем. Розвивались ливарна 
справа, будівництво, ювелірна 
справа, наука та мистецтво. Одно-
часно загострювались суспільні су-
перечності. Боротьба між політич-
ними угрупуваннями загрожувала 
розпаду держави, руйнації засад 
усталеного способу життя, культу-
ри, господарювання.

Суспільство потребувало ідео-
логії єднання, взаєморозуміння та 
спокою. Воно прагнуло до вста-
новлення більш-менш регламенто-
ваного порядку, у системі якого 
кожен зміг би знайти для себе уза-
гальнені правила поведінки. Дещо 
подібне до них запропонував на-
роду напівлегендарний філософ 
Лao-цзи. Цілісну ж систему погля-
дів, що базувалась до того ж на 
глибинній давньокитайській тради-
ції, створив проповідник (а згодом 
— вчений) родом із царства Лy 
Кун-цзи (Конфуцій).

Життя майбутнього філософа 
складалось непросто. Будучи ви-
хідцем із знатного князівського ро-
ду, коріння якого сягає династії Інь 
XI століття до н. е., хлопчик із ди-
тинства зазнав до себе зневагу й 
образу, жорстокість і навіть зну-
щання. Смерть батька кинула його 
у вир суворого виховання, вижи-
вання, прислужництва заради 
шматка хліба. Але все ж це не за-
вадило йому торкнутись до му-
дрості давніх культур, переосмис-
лити їх у відповідності з орієнтація-
ми часу, викристалізувати те голо-
вне, що навічно увійшло до скарб-
ниці людської мудрості. Конфуцій 
багато подорожував. Його допит-
ливий розум наполегливо шукав 
відповідей на запитання, які по-
стійно ставило життя. Він зустрі-
чався з державними діячами, вів 
бесіди з керівниками різних полі-
тичних угрупувань, однак довгий 
час утримувався від настанов і не 
залучався до участі у будь-якій 
партії.

Фактом біографії Конфуція є йо-
го зустріч із літнім філософом Лао-
цзи, автором відомого на той час 
учення про “дао”. Авторитет Лао-
цзи був безсумнівним, і Конфуцій 
із трепетом і глибокою душевною 
насолодою вслуховувався в по-

вчання філософа щодо природно-
го порядку виникнення, розвитку й 
руйнації всіх речей, їх спільної пра-
основи, необхідності  гармонізува-
ти ставлення людини до світу, спів-
чуття пригнобленим тощо.

Енергійна й вольова натура Кон-
фуція підштовхувала його до дії, 
громадянського волевияву, впливу 
на державні справи. Від радника 
до міністра — такий шлях пройшов 
Конфуцій у царині громадсько-
політичної діяльності. Він став пер-
шим китайським професійним ви-
кладачем і організатором учених-
інтелектуалів. За свідченнями 
древніх, Конфуцій мав близько 
трьох тисяч учнів! Він навчав му-
дрості, державним справам, зако-
нам і моралі, а головне — бути 
справедливим як до людей, так і в 
ставленні до держави. Філософ 
був глибоко переконаний у тому, 
що “навчання не залежить від по-
ходження того, хто навчається”, й 
віддавав учням усі свої інтелекту-
альні надбання практично задар-
ма. Йому вдалося здійснити ряд 
прогресивних реформ і разом із 
тим нажити серйозних супротив-
ників і навіть ворогів, серед яких 
був його високий патрон.

Далі слідували вигнання й довга 
подорож між країн і народів: Кон-
фуція приймали при дворах і в на-
роді; йому віддавали шану; перед 
ним запобігали й у той же час — 
переслідували та навіть здійснили 
замах на життя. Сувора доля гарту-
вала характер, характер викриста-
лізував мудрість, з якою Конфуцій 
знов і знов ішов до людей, вихову-
ючи високе моральне начало. Фі-
лософські та морально-етичні по-
гляди Конфуція дійшли до нас за-
вдяки свідченням багаточисельної 
армії прибічників та критиків філо-
софа, зокрема, завдяки книзі “Бе-
сіди і судження”, що була складена 
учнями філософа на основі його 
міркувань і суджень.

Центральним поняттям своєрід-
ної філософської концепції Конфу-
ція є поняття “жень” — джерело 
моральних якостей людей, органі-
зуюча та інтегруюча сила природ-
ного існування й людського життя, 
принцип культури взаємодії люди-
ни зі світом та іншими людьми. 
Головний зміст “жень” філософ 

розкривав словами: “Чого не ба-
жаєш собі, того не роби людям”, 
визначена Конфуцієм домінантна 
етико-соціальна орієнтація пізніше 
знайде втілення в Біблії. А ще піз-
ніше її повторить, піднявши до рів-
ня “золотого правила моральнос-
ті”, німецький філософ Іммануїл 
Кант. Навіть якби Конфуцій більше 
не сказав нічого оригінального, са-
ме цим “правилом” він залишив би 
про себе пам’ять, як про одного з 
найгеніальніших інтелектуалів люд-
ства. Проте Конфуцій обґрунтував 
складний і суперечливий поділ лю-
дей на соціальні групи (категорії), 
суспільне значення морального ви-
ховання індивідів, сутність держав-
ної влади як механізму керівництва 
суспільством на засадах високої 
народної довіри, чіткого розподілу 
громадських обов’язків та особис-
того прикладу моральності панів-
них верств населення.

Відомим Конфуцій залишився в 
історії і як проповідник відповідних 
правил, чеснот, норм поведінки та 
виховання. П’ять визначених ним 
обов’язків: синівське шанування 
батьків; покірність молодшого бра-
та старшому; покірність дружини 
чоловікові; суворе дотримання 
дружиною подружньої вірності; ві-
рність у дружбі — у різних інтер-
претаціях і сьогодні присутні в 
культурах і традиціях багатьох на-
родів.

Багато цінних порад Конфуцій 
адресував політикам та державним 
діячам: політик повинен піклувати-
ся про благо народу та його освіту; 
забезпечувати харчуванням, під-
тримувати оборонні споруди, за-
войовувати довіру. У державі, по-
вчав він, будуть панувати мир і 
злагода лише за умови, коли ко-
жен виконує свої обов’язки: госу-
дар керує державою, міністр — 
справами, батько виконує 
обов’язки батька, син — сина. Ви-
ховувати, підкреслював філософ, 
потрібно прикладом, а не покаран-
ням, авторитетом, а не принижен-
ням особистості. Подібний “поря-
док речей”, до якого потрібно по-
вертатися, за думкою Конфуція, 
існував у царині тисячолітніх імпе-
рій. Майбутнє держави мислитель 
бачив надто суперечливим і склад-
ним.

Учення Конфуція — конфуціан-
ство — не мало й не має сьогодні 
однозначної оцінки. Власне, ма-
буть, її не може бути взагалі. Кон-
фуцій, коли б чи не першим серед 
перших мислителів давнини, ство-
рив оригінальну й цілісну (хоч, 
безумовно, і внутрішньо супереч-
ливу) філософську систему со-
ціуму, обґрунтував особливості її 
функціонування, виявив фунда-
ментальні засади інтеграції, а го-
ловне — у статусі головної сус-
пільної цінності поставив орієнта-
цію громадської злагоди, мораль-
ної єдності індивіда й суспільства, 
краси і добра, істини і справедли-
вості.

Конфуцій:  
“Чого не бажаєш собі,  
того не роби людям”

Психолог і військовий експерт 
Олексій Арестович у виданні “Єв-
ропейська правда” (за 6 грудня 
2013 року), яке у 2000 році за-
снував журналіст Георгій Гонга-
дзе, запропонував цікаву “стра-
тегію теплого океану”. Насправ-
ді, вважає Олексій Арестович, 
вся владна система, яка зараз є 
своєрідним пилососом, що ви-
смоктує фінансові ресурси з на-
роду, вже нестабільна і руйнуєть-
ся. Вона, як сольова лялька Го-
лем, зроблена із інвестицій, що в 
неї вкладає населення. Ця сіль – 
це сльози людей, їх невиправда-
ні сподівання і надії. Сьогодні 
Система виставила суспільству 
непідйомну ціну за виконання ро-
лі суспільного регулятора. “Вона 
давно бере так багато, а дає так 
мало, що отруїла цією невідпо-

відністю навіть життя своїх гвин-
тиків – чиновників”, – зазначає 
Олексій Арестович. 

Добра новина полягає в тому, 
що ляльку не треба ламати. Її 
треба розчинити. Розчинити її 
може “теплий”, тобто мирний, 
“океан”-народ.

Як цього досягти? Олексій 
Арестович вважає істотною про-
блемою Системи її антигуманізм. 
Система негуманна навіть сто-
совно своїх виконавців, від яких 
залежить її виживання. “Сьогодні 
оприлюднені кадри, на яких 
втомлений постійними чергуван-
нями і переходами з місця на 
місце “Беркут”, не роздягаючись, 
спить в коридорах Кабміну – го-
лодний, злий, немитий і, повірте, 
вже дуже ненавидить своє керів-
ництво, – зазначає Олексій Арес-

тович. – Цим людям наказали 
піти на злочин, кинули молотити 
дітей і заплатили за це по 500 
доларів. Вручав їм ці долари 
який-небудь чиновничок, який 
приїхав на “Мерседесі”, а “Бер-
кут” стояв, дивився і думав – це 
ж скільки він залишив собі у ки-
шенях?..” Ця Система впаде, ко-
ли її почнуть саботувати рядові 
виконавці. 

Найсильніше місце Системи – 
її безликість. Саме цю безликість 
треба долати всіма можливими 
способами. Чиновник або міліці-
онер, які виконують злочинні на-
кази, мають негайно стати за-
гальнонаціональними “зірками”, 
їх мають знати в обличчя. Персо-
налізація виконавців – один із 
потужних засобів боротьби із 
Системою. 

Принциповим моментом є за-
хист громадян – усіх, хто неза-
конно потрапив до відділків мілі-
ції, безвісти зник. У Системи не 
повинно бути заручників.

– Зараз ми перейшли у другу 
фазу національної революції, – 
зазначив Олексій Арестович у 
розмові з Остапом Дроздовим, 
автором та ведучим політичного 
ток-шоу “Прямим текстом” на 
телеканалі “ZIK”. – Перша три-
вала півтора місяця і трималася 
на народному підйомі. Це була 
фаза, коли справді можна було 
відбутися квітами. А вже у другій 
фазі справу у свої “чисті” і міцні 
руки взяли московські “чекісти”. 
Про це можна говорити стверд-
но. Я, як колишній працівник 
спецслужб, отримую інформацію 
від друзів та колег по ту сторо-

ну, які підказують, що відбува-
ється. В Україні ФСБ керує під 
виглядом різноманітних проро-
сійських організацій. Для при-
кладу, харківський “Оплот”. У 
результаті цих ФСБешних ігор 
заручником став український на-
род. Заручником ситуації до 
певної міри є і Янукович. Його 
інтереси не враховуються, – 
ФСБ веде свою гру… Кремль 
цілеспрямовано намагається 
придушити національну револю-
цію в Україні.

Візитка. Олексій Арестович у 
минулому – кадровий офіцер 
Збройних сил України, капітан 
запасу. Службова діяльність бу-
ла пов’язана із розробками в 
галузі оперативної психології, 
конфліктології та психології екс-
тремальних ситуацій. Навчався в 
Одеському інституті сухопутних 
військ, Міжнародній мовній шко-
лі (Великобританія). Актор теа-
тру і кіно, автор книги “Азбука 
Хирона. Начальний курс імпрові-
заційної драми”.

Дайджест ●

Стратегія “теплого океану”

Оксана ФУРДА, 
начальник відділу державної 

реєстрації актів цивільного 
стану реєстраційної служби 
Тернопільського районного 

управління юстиції у 
Тернопільській області.

У 2013 році в Тернопільсько-
му районі зареєстровано 642 
актових записи про наро-
дження, з них: хлопчиків — 
352, дівчаток — 290.

Популярні імена, які присвою-
валися дітям під час державної 
реєстрації народження: серед 
хлопчиків — Олександр, Дмитро, 
Максим; серед дівчаток — Софія, 
Анастасія, Вікторія. Незвичайні 
імена: серед хлопчиків — Устим, 
Маркіян, Гліб, Захар, Тимур; се-

ред дівчаток — Олівіа, Суламіта, 
Лада, Ельміра, Пауліна.

Вікова категорія громадян, які 
найчастіше вступали у шлюб про-
тягом 2013 року: чоловіки — 25-28 
роки, жінки — 22-25 років. Вікова 
категорія громадян, які найчастіше 
реєстрували розірвання шлюбу 
протягом 2013 року: чоловіки — 
28-32 років, жінки — 25-29 років.

Відділом державної реєстрації 
актів цивільного стану реєстрацій-
ної служби Тернопільського ра-
йонного управління юстиції у Тер-
нопільській області протягом 2013 
року зареєстровано 44 актових 
записи про зміну прізвища та іме-
ні, з них громадяни України най-
частіше змінювали прізвище — 43, 
прізвище та ім’я — 1 , а реєстрації 
зміни імені протягом 2013 року не 
було.

Популярні  
імена у 2013 році

Ситуація ●

Галина ЮРСА. 
Фото автора.

Тернопіль. Центр міс-
та. Тріскучий січне-
вий мороз. Люди по-
спішають у справах, 
кутаючись у шарфи 
та теплі коміри. А над 
вікном міського мага-
зину високо вгорі 
кричить від болю по-
ранена пташка. Вона, 
ймовірно, пролітаючи 
біля свого гнізда, не-
обережно зачепила 
крилом  залізну букву 
вивіски магазину і не 
може звідти вибра-
тись. 

Тривожний крик бідної 
птахи чомусь ніхто не чує, 
бо, як виявилося потім, 
ця пташина з невеликими 
перервами кричить вже 
другий день. Але люди не 
чують. Їм байдуже? Чи, 
може, це шум сучасного 
міста перекриває благан-
ня маленької пташки про 
допомогу?

Але знайшлась одна  із ти-
сяч, яка із шуму міського тран-
спорту змогла  вирізнити бла-
гання птахи. Попросила чолові-
ка з сусіднього магазину про 
допомогу. Він, хоч так само був 
заклопотаний, відразу зробив 
усе для того, щоб звільнити 
крило пташки від залізного по-
лону.

Полоненим виявилося ма-
леньке голубенятко. Його го-
лівка  була вкрита першим  
жовтеньким пір’ям. Пташеня 
перед морозами лише побачи-
ло світ та не встигло окріпнути. 
Голуба одразу помістили у па-
перову пачку з ганчір’ям та по-
несли до ветеринара.

Хай буде щасливим  моло-
дий чоловік, у якого таке до-
бре, щире серце.

Голубеня буде жити

Тернополянин Максим  
із врятованим голубеням.

Острівська сільська рада Тернопільського району с. Острів, 
вул. Кордуби, 63 проводить конкурс суб’єктів оціночної діяльності 
на проведення експертної оцінки земельних ділянок СПД Вовк І. С. 
площею 0.13 га, гр. Казанцев В.А. площею 0.9615 га — землі про-
мисловості в межах населеного пункту.

Документи приймають в приміщенні Острівської сільської ради. 
Довідки за тел. 29-17-75.

Оголошення ●
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п’ятниця, 14 лютого

субота, 15 лютого

ут-1
06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.10, 7.05, 8.05 Спорт.
06.20 М/ф.
06.30 Доброго ранку, Україно!
06.45, 7.45, 8.20 Гiсть студiї.
07.20 Тема дня.
07.30 Ера бiзнесу.
07.50 Швидкий снiданок.
08.35 Ранковi поради.
08.45 Кориснi поради.
09.00, 21.40 Пiдсумки дня.
09.30 Українська пiсня.
10.20 Олiмпiйськi 
     iгри. Гiрськолижний спорт.
     Суперкомбiнацiя.
     Швидкiсний спуск (чол.)
11.55 Олiмпiйськi iгри. 
       Лижнi перегони. 
     (чол., 15 км).
13.55 Олiмпiйськi iгри.
     Гiрськолижний спорт.
     Суперкомбiнацiя. 
      Слалом (чол.)
15.00 Новини.
15.10 Дiловий свiт. 
       Агросектор.
15.15 Як це?
15.50 Олiмпiйськi iгри. 
       Бiатлон. Iндивiдуальнi 
      перегони (чол., 15 км).
17.55 Олiмпiйськi iгри. 
     Фiгурне катання. 
     Чоловiки, довiльна 
     програма.
18.50 Олiмпiйськi iгри. 
        Скелетон (жiн.)
19.50 Олiмпiйськi iгри.
        Фрiстайл. 
      Акробатика (жiн.)
20.45 Олiмпiйськi iгри. 
      Фiгурне катання. 
      Чоловiки, довiльна 
     програма - закiнчення.
22.00 Дiловий свiт.
22.05 Олiмпiйська 
       студiя. Пiдсумки дня.
22.55 Трiйка, Кено, 
       Секунда удачi.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Олiмпiйськi зимовi
     iгри. Бiатлон.
      Iндивiдуальнi перегони.
      Жiнки.

Канал “1+1”
06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
         19.30 “ТСН”.
06.45, 7.10, 8.10 “Снiданок
         з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05, 17.10 Т/с “Асi”.
10.45 Мелодрама
       “Пенелопа”.
12.40, 13.40, 14.40 Т/с
        “Next-3”.

15.40 Комедiя “Свати-3”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
20.15 “Вечiрнiй Київ”.
22.05 “Тiна Кароль. 
       Сила любовi та голосу”.
00.10 Драма “Iгри 
       диявола”. (2).

Інтер
06.15, 19.05 Т/с “Поки 
        станиця спить”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
      9.00, 12.00 Новини.
07.10, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок
          з Iнтером”.
09.10 Т/с “Сильнiше за долю”.
11.05, 12.25 Д/с “Слiдство 
     вели...” з Л. Каневським”.
13.20 “Судовi справи”.
15.10 “Сiмейний суд”.
16.05 Т/с “Таємницi 
       слiдства-13”.
18.00 “Новини”.
18.05 “Торкається кожного”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Мосгаз”.

ICTV
05.50 Свiтанок.
06.55, 16.50 Т/с “Лiтєйний, 4”.
08.45, 12.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
        новини.
10.10, 13.00 Т/с “Прокурорська
        перевiрка”.
13.45 Анекдоти по-українськи.
14.10, 20.05 Т/с “Чужий
          район”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.40 Х/ф “Очi дракона”. (2).
00.30 Х/ф “Шiсть куль”. (2).

стб
05.45 Х/ф “Людина-амфiбiя”.
07.20, 18.20 “Неймовiрна 
      правда про зiрок”.
09.00 Х/ф “Пригоди 
    Шерлока Холмса 
      i доктора Ватсона”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
20.05, 22.25 Х/ф “Дiм 
       малюка”.
00.15 Х/ф “Аелiта, 
       не чiпляйся до чоловiкiв”.

новий канал
06.10, 6.55 Kids’ Time.
06.15, 13.10 М/с “Черепашки-
         нiндзя”.
06.35, 13.30 М/с “Губка Боб”.
07.00, 7.35 Пiдйом.
08.00 Т/с “Щоденник 
            лiкаря Зайцевої”.
08.55, 17.10 Т/с “Не

        родись вродливою”.
09.45, 18.00, 20.15 Т/с
        “Воронiни”.
15.25 Т/с “Друзi”.
16.10 Т/с “Татусевi доньки”.
19.00 Репортер.
19.20 Абзац!
20.00 Т/с “Супер Макс”.
22.40 Х/ф “День Святого 
        Валентина”. (2).
01.10 Х/ф “Покоївка 
        з Манхеттена”.

тРК «україна»
06.00 Т/с “Дорожнiй
            патруль-2”.
07.00, 9.00, 17.00, 
        19.00 Подiї.
07.10 Ранок з Україною.
09.10, 13.50, 17.20, 22.30 Т/с
         “Слiд”.
10.00 Т/с “Горюнов”.
11.50 Т/с “Катя. 
       Продовження”.
15.00 Т/с “Оса”.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.20 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Горюнов”.
22.00 Подiї дня.
23.20 Iсторiя кримiналiстики.
00.20 Т/с “Контргра”. (2).

К1
06.30 “Top Shop”.
07.30, 16.00 Т/с “Хто
        у домi господар”.
08.25 М/ф.
10.00 Т/с “Всi жiнки 
         вiдьми”.
13.30 Т/с “Дикий янгол”.
15.00, 19.10 “Орел i решка”.
17.15, 22.20 “Розсмiши
       комiка”.
18.10 “Звана вечеря”.
20.10 “КВК-2013”.
23.20 “ВусоЛапоХвiст”.
00.30 Т/с “Вiдчайдушнi
        домогосподарки”. (2).

нтн
05.20, 14.50, 17.00 Т/с “Брудна
       робота”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Т/с “Вулицi 
       розбитих лiхтарiв-3”.
12.50 Т/с “Вулицi
         розбитих лiхтарiв-10”.
16.45, 19.00 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Мертвi 
        душi”.
21.30 Х/ф “Патрiот”.
00.30 Х/ф “Останнiй 
        замок”. (2).

тЕт
06.00 Приколи на перервi.
06.30, 8.20 М/с “Черепашки
          мутанти нiндзя”.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
09.20 Єралаш.
09.55 Одна за всiх.
12.20 Т/с “Ксена 
         принцеса-воїн”.
15.00 Дайош молодьож!
16.00 Iкона стилю.
17.10 Пiвцарства за кохання.
18.05 Розсмiши комiка.
19.00 Панянка-селянка.
20.00 Х/ф “Джунглi”.
21.45 Супердискотека 90-х.

перший канал 
(україна)

04.00, 7.00, 10.00, 14.00 
        Новини.
04.05, 7.15 Телеканал
     “Олiмпiйський ранок
      на Першому”.
07.50 “Доброго здоров’ячка!”
08.40 “Жити здорово!”
09.40, 13.40 “Iстина десь 
        поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.45 “Модний вирок”.
11.50 Т/с “Слiд”.
12.30 “Зрозумiти. 
        Пробачити”.
13.00 “Час обiдати!”
14.15 “Вони i ми”.
15.10 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.15 “Енциклопедiя 
        зимової Олiмпiади”.
16.50 “Чекай на мене”.
17.50 “Поле чудес”.
19.00 “Час”.
19.15 “Хай говорять”.
20.35 Комедiя
        “Ширлi-Мирлi”.
23.15 “Вечiрнiй Ургант”.
23.50 Х/ф “31 червня”.

наше  
улюблене кiно

06.00 Кiноповiсть 
       “Семеро смiливих”.
08.00 Драма “Замок”.
10.00 Комедiя “Унiкум”.
12.00 Кiноповiсть “Кожного 
       вечора пiсля роботи”.
13.30 Т/с “Вiйна на
         захiдному напрямi”.
15.00 Комедiя “Батьки i дiди”.
16.30 Мелодрама 
         “Я чекатиму...”
18.00 Детектив “Круг”.

20.00 Мелодрама 
        “Вперше замiжня”.
22.00 Комедiя “Розшукове
         бюро “Фелiкс”.
00.00 Кiноповiсть “Однолюби”.

РтР-планета
06.00 Ранок Росiї.
10.05, 16.10 Новини культури.
10.20 “Нiнель Мишкова.
         До i пiсля “Гадюки”.
11.05 Д/с “Завтра не помре
      нiколи”. “Битва за життя”.
11.30 “Про найголовнiше”.
12.00, 15.00, 18.00 Вiстi.
12.25, 15.10, 17.45 Мiсцевий
        час. Вiстi  Москва.
12.40 “Особливий випадок”.
13.25 Т/с “Господиня
         моєї долi”.
14.10 “Жiноче щастя”.
15.25 Т/с “Таємницi 
   iнституту шляхетних дiвчат”.
16.20 “Генiї i лиходiї”.
         П’єр де Кубертен.
16.55 “Aсademia”. 
     В. Новиков. “Михайло
      Бахтiн: синтез фiлологiї 
      i фiлософiї”.
18.50 Т/с “Лiквiдацiя”.
19.35 “Прямий ефiр”.
20.35 Д/ф “Афган”.
22.05 Х/ф “Кандагар”.
23.50 “Бiла студiя”.
         С. Мiрошниченко.

Канал “2+2”
06.00 М/ф.
07.00, 16.30 Т/с “Солдати-15”.
09.00, 18.30 “Новини 2+2”.
09.30 Х/ф “Протистояння”.
11.00 Х/ф “Протистояння”.
12.10 Х/ф “Протистояння”.
13.20 “Нове шалене вiдео
          по-українськи”.
15.00 “Облом UA. 
          Новий сезон”.
19.00 Т/с “Чоловiчий 
       сезон. 
       Оксамитова революцiя”.
23.15 Х/ф “Слiпота”. (3).
01.20 Х/ф “Панiка”. (2).

тонiс
06.00 “Таке спортивне життя.
         Вiктор Петренко”.
06.30, 8.30, 15.00, 21.00
      “Служба новин 
       “Соцiальний пульс”.
06.55, 18.50, 22.40 “Економiчний
       пульс”.
07.00 “Ранкове еспресо”.
09.00 Вiчний вогонь слави.
10.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”

11.15 Один день 
        О. Солженiцина.
12.45 “Соцiальний статус:
       вашi права i пiльги”.
13.20 “Цивiлiзацiя Incognita”.
14.00 Єгипет: 
          таємницi пiрамiд.
15.15, 21.25 “Соцiальна
          економiка”.
16.20, 0.00 Д/с “Акули
           Гордона”.
17.50 “Алло, адвокате!”
18.30 Служба 
      новин “Соцiальний пульс”.
19.00 У гостях у 
  Д. Гордона. Сергiй Капиця.
20.00 Давид Ойстрах. 
        Портрет скрипаля.
21.35 Єфим Шифрiн.
         “Людина-костюм”.
22.45 Пiрамiди смертi.
00.30 “Вихiдний,
         пiсля опiвночi”.

нтВ-свiт
04.00 “НТВ вранцi”.
06.10 “Дикий свiт. Експедицiя
        Тимофiя Баженова”.
07.05 Т/с “Рубльовка. 
        Live”. “Александр”.
08.00, 11.00, 14.00,
         17.00 Сьогоднi.
08.25 “Очна ставка”.
09.30 Рятувальники.
10.05 Т/с “Вулицi 
        розбитих лiхтарiв-9”.
11.35 “До суду”.
12.35 Суд присяжних.
13.35, 16.35 Огляд. 
         Надзвичайна подiя.
14.30 “Суд присяжних. 
          Остаточний вердикт”.
15.40 “Справа лiкарiв”.
17.35 “Прокурорська
            перевiрка”.
18.50 “Говоримо i показуємо”.
19.45 Т/с “Кримiнальне
         вiдео-2”.
23.40 “Сповiдь”.
00.55 “Школа лихослiв’я”.

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
09.40 Х/ф “Закоханий
        за власним бажанням”.
11.15, 18.55 “Жарт 
         за жартом”.
12.25, 17.10 Т/с “Клон”.
14.10, 20.05 Т/с “Дорога 
         моя людина”.
16.00 Х/ф “Красиво 
        жити не заборониш”.
21.55 Х/ф “Батальйони 
         просять вогню”.
23.10 Х/ф “Опiкун”.
00.40 Х/ф “Головний 
         конструктор”.

ут-1
06.00 Пiдсумки.
06.15 Фiльм-концерт 
       “О. Буйнов. Чоловiк 
        на сценi та в життi”.
07.50 Смiх з доставкою додому.
08.30 Панянка та кулiнар.
09.10 Православний вiсник.
09.40 Головний аргумент.
10.00 Олiмпiйськi iгри.
      Гiрськолижний спорт. 
      Супер-гiгант (жiн.)
11.50 Олiмпiйськi iгри. 
      Лижнi перегони. 
       Естафета (жiн., 4х5 км).
13.35 Олiмпiйськi iгри. 
      Шорт-трек (чол., жiн.)
15.05 Український акцент.
15.35 Як ваше здоров’я?
16.35 Без цензури.
17.00 Олiмпiйськi iгри. 
      Ковзанярський спорт 
       (чол., 1500 м).
18.15 Олiмпiйськi iгри. 
        Скелетон (чол.)
19.25 Олiмпiйськi iгри. 
        Стрибки на лижах
         з трамплiна (чол.)
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Олiмпiйська 
         студiя. Пiдсумки дня.
22.50 Мегалот.
22.55 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Завтра. PRO.
23.35 Олiмпiйськi зимовi iгри.
      Лижнi перегони. 
         Естафета. Жiнки.

Канал “1+1”
06.10 “Свiтське життя”.
07.00 “Хто там?”
08.05, 8.30 М/с “Король-Лев.
        Тiмон i Пумба”.
08.50 М/ф “Енгрi бердс”.
08.55 “Маша i ведмiдь”.
09.35, 19.30 “ТСН”.
10.20, 11.25, 12.30, 13.35 
        Комедiя “Свати-3”.
14.40 “Вечiрнiй Київ-2013”.
16.30, 20.00 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка-4”.
22.10 Драма “Перл-Гарбор”.

Інтер
06.15 Т/с “Мосгаз”.
08.30 “Школа доктора 
        Комаровського”.
09.20 Х/ф “Самотнiм 
       надається гуртожиток”.
11.00 Т/с “Повернення
           Мухтара-2”.

12.15 Х/ф “Терапiя любов’ю”.
14.15 Т/с “Моє нове життя”.
18.05 Т/с “Людський фактор.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Людський фактор”.
22.25 Х/ф “Четвертий пасажир”.
00.10 Д/ф “Таємниц
     я королiвського батальйону”.

ICTV
05.05 Свiтанок.
06.25 Т/с “Чужий район”.
08.55 Зiрка YouTube.
10.05 Дача.
10.30 Т/с “Апостол”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Надзвичайнi новини. 
         Пiдсумки з К. Стогнiєм.
19.55 Т/с “Апостол”.
22.40 Х/ф “Вiкiнги 
           проти прибульцiв”. (2).
00.45 Х/ф “Очi дракона”. (2).

стб
05.55 Х/ф “Кухарка”.
07.00 “Караоке на Майданi”.
07.55 “Їмо вдома”.
09.00 “Усе буде смачно!”
09.55 “Хата на тата”.
11.55 Х/ф “Дiм малюка”.
15.40 Х/ф “Москва сльозам
        не вiрить”.
18.35 Х/ф “Партiя 
       для чемпiонки”.
22.10 Х/ф “Мама напрокат”.
23.55 “Детектор брехнi-5”.

новий канал
06.45 М/с “Назад у майбутнє”.
08.10 М/с “Том i Джерi”.
09.50 Файна Юкрайна.
11.55 Уральськi пельменi.
14.35 Т/с “Воронiни”.
18.00 Х/ф “Весiльний
          переполох”.
20.05 Х/ф “Якщо свекруха 
        монстр”.
22.05 Х/ф “Покоївка 
        з Манхеттена”.
00.05 Уже який день.

тРК «україна»
07.00, 19.00 Подiї.
07.10 Т/с “Iнтерни”.
08.10 Т/с “Iнтерни”.
10.00 Один за сто годин.
11.00 Т/с “Дорожнiй патруль-3”.
13.00 Т/с “Своя правда”.
17.10, 19.20 Т/с “Не вiдпускай
          мене”.

21.20 Х/ф “Клушi, або Неймовiрнi 
пригоди росiян у Панамi”.
23.25 Х/ф “Мiнливостi долi”.

К1
06.30 “Top Shop”.
07.30 М/ф.
09.00 М/с “Казки Ганса 
         Хрiстiана Андерсена”.
10.15 М/ф “Спiрiт: Душа прерiй”.
11.25 Х/ф “Шлях до 
        Зарагемлi”.
13.15 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
15.00 “Орел i решка. СРСР”.
16.45 Х/ф “Золота дитина”.
18.20 “Велика рiзниця”.
19.20 “Вечiрнiй квартал”.
21.40 Т/с “Надприродне”. (2).
00.10 Х/ф “Дiвчина мого 
        найкращого друга”. (3).

нтн
04.55 Т/с “Брудна робота”.
08.00 Т/с “Вулицi 
         розбитих лiхтарiв-3”.
11.30 “Речовий доказ”. 
          Взяти Держбанк.
12.00 “Головний свiдок”.
12.55 “Випадковий свiдок”.
13.30 “Правда життя. 
         Професiя артист цирку”.
14.00 Х/ф “Патрiот”.
17.00 Т/с “Таємницi 
         слiдства-11”.
22.30 Т/с “Висяки”.

тЕт
06.00 М/ф “Як козаки ...”
07.30 М/с “Бiлка та Стрiлка.
         Пустотлива сiмейка”.
07.55 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 “Морська бригада”.
12.35 М/ф “Бiлка та 
         Стрiлка. 
         Зорянi собаки”.
14.15 Обережно, дiти!
14.40 Панянка-селянка.
16.20 Х/ф “Оптом 
           дешевше-2”.
18.15 Х/ф “Джунглi”.
20.00 Вiталька.
21.00 Розсмiши комiка.
22.55 Т/с “Секс 
            i мiсто”. (2).
00.50 Х/ф “Читач”. (3).

перший канал 
(україна)

04.00, 8.00, 10.00 Новини.
04.10 Х/ф “А якщо це любов?”
05.45 “Грай, гармонь улюблена!”
06.25 “Смiшарики. 
         Новi пригоди”.
06.50 “Розумницi 
        i розумники”.
07.40 “Слово пастиря”.
08.15 “Смак”.
08.55 “Микола Єрьоменко. 
          Шукайте жiнку”.
10.10 Х/ф “Пiрати 
         ХХ столiття”.
11.40 “Єралаш”.
12.00 Комедiя “Ширлi-Мирлi”.
14.50 “Повтори!”
17.00 Вечiрнi новини.
17.10 Комедiя 
        “Стережися автомобiля”.
19.00 “Час”.
19.30 “Сьогоднi увечерi”.
21.15 Х/ф “1+1”.
23.20 Д/ф “Джордж 
      Харрiсон: Життя в
       матерiальному свiтi”.

наше  
улюблене кiно

06.00 Детектив “Круг”.
08.00 Мелодрама 
         “Вперше замiжня”.
10.00 Комедiя “Розшукове
         бюро “Фелiкс”.
12.00 Кiноповiсть “Однолюби”.
13.30 Т/с “Росiя молода”.
15.00 Кiноповiсть “Тростинка 
        на вiтру”, 1 с.
16.30 Кiноповiсть “Тростинка
          на вiтру”, 2 с.
18.00 Мелодрама “Двi недiлi”.
20.00 Драма “Афганський злам”.
22.30 Мелодрама
       “Весiлля старшого брата”.

00.00 Комедiя 
         “Запасний гравець”.

РтР-планета
06.00, 9.00, 12.00 Вiстi.
06.10, 9.10, 12.20 Мiсцевий 
         час. Вiстi Москва.
06.20 Х/ф “Нiчний гiсть”.
08.00 “Пряниковий будиночок”.
08.25 Суботник.
09.20 “Ну, Котьоночкiн,
          почекай!”
10.05 “Оранiєнбаумськi iгри”.
10.50 Х/ф “Мить успiху”.
12.25 “Чесний детектив”.
12.55 “Городок”.
13.20 “Пiшки...”
            Москва бронзова.
13.50 Чорнi дiри. Бiлi плями.
14.35 “Шукачi”.
15.25 Х/ф “Фродя”.
17.00 Суботнiй вечiр.
18.00 Вiстi у суботу.
18.55 Х/ф “Серйознi вiдносини”.
21.55 Романтика романсу.
22.50 “Лiнiя життя”.
           Олена Бабенко.
23.45 Х/ф “Дружина Штiрлiца”.

Канал “2+2”
06.00 М/ф.
07.00 “Нове шалене 
         вiдео по-українськи”.
08.00 Т/с “Солдати-15”.
10.00 Т/с “Панове офiцери”.
18.00 Х/ф “Дубля не буде”. (2).
20.00 Х/ф “Одинак”. (2).
22.05 Х/ф “Вiйна”. (2).
00.00 Х/ф “Хакери”. (3).

тонiс
06.00 Х/ф “Той, хто йде у снiгах”.
07.35 “Будь в курсi!”
08.00 “Служба новин 
         “Соцiальний пульс”.
09.00 Давид Ойстрах.
          Портрет скрипаля.

10.00 “Свiтськi хронiки”.
10.55 Х/ф “Хранитель часу”.
13.30 За сiм морiв.
14.00 Пiрамiди смертi.
15.00 Класика жанру.
16.50 “Ронiн”.
17.35 “Алло, адвокате!”
18.15 “Цивiлiзацiя 
         Incognita”.
18.30 “Соцiальний
        пульс вихiдних”.
19.00 Великi династiї: 
         Долгорукови.
20.00 Звiт планети Земля.
21.00 Ми пам’ятаємо
        Мерилiн.
22.00 Х/ф “Полювання 
         Ханта”. (2).
00.15 “Вихiдний, пiсля опiвночi”.

нтВ-свiт
05.30 “Ви смiятиметеся!”
06.00, 8.00, 11.00 Сьогоднi.
06.20 Огляд.
06.55 Головна дорога.
07.25 “Готуємо 
         з Олексiєм Зимiним”.
08.25 Росiйська начинка.
08.55 “Кулiнарний двобiй”.
09.55 Квартирне питання.
11.25 О. Журбiн. 
              Мелодiї на згадку.
12.10 Т/с “Адвокат”.
14.10 Рятувальники.
14.25 “Очна ставка”.
15.30 “Нашi” з 
         Левом Новоженовим”.
16.20 До 25-рiччя виведення 
       радянських вiйськ з
       А  фганiстану. Фiльм 
       А. Поборцева.
17.00 “Центральне 
       телебачення” 
       з В. Такменевим.
17.55 “Новi росiйськi
        сенсацiї”.
18.50 Ти не повiриш!
19.50 Х/ф “Холодна страва”.
21.45 “Big Love Show 2014”.
22.55 Т/с “Iржа”.
00.50 “Судовий детектив”.

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
10.00 Х/ф “Лев 
       Гурич Синичкiн”.
11.20 “Жарт за жартом”.
12.30 Т/с “Червоне 
           i чорне”.
18.35 Х/ф “Потоп”.
23.50 Т/с “Росiйська 
         iмперiя. Початок”.

Банк речей
при Тернопільському районному територіальному 
центрі соціального обслуговування проводить збір 

одягу та взуття, придатного для користування.  
Всі речі роздадуть одиноким малозабезпеченим 

людям. Звертатися за адресою:  
м. тернопіль, вул. М. Кривоноса, 10,  

тел. 53-81-12, 53-79-06.
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Програми місцевих телекаНалівTV-4
Понеділок, 10 лютого 
06.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Смаки культур».
08.10 Вікно в Америку.
08.30 Переможний голос
          віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Справжня ціна».
09.45 «Про нас».
10.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 «Екологічно чисте життя».
12.40 «Магія природи».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Інше життя,
         або втеча з того світу». (1).
17.00 «Унікальна Україна».
17.30 «Гал-кліп».
18.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Погляд зблизька».
20.30 Музичний калейдоскоп.
20.40 Дім книги.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Сад, город, квітник».
22.35 Х/ф «Золотий лицар». (1).
00.15 Час-Tайм.
ттБ
06.05 «Джерело духовності».
06.25 «Мій тренер  гімнастика».
06.45 «Пісні нашого краю».
07.00 «Панорама подій».
07.30 «Подорож гурмана».
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Відверті діалоги».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Мамина школа».
12.30 «Запоріжжя туристичне».
12.45, 16.00 «Вісті ТТБ».
13.00 «Майстер скляних таємниць».
13.25 «Плекайте мову».
13.30 «Словами малечі
          про цікаві речі».
13.45 «Палітра».
14.00 «Пісні нашого краю».
14.15 «Родина художників».
14.30 Д/ф «Людина Всесвіту».
15.00 «Кіноісторії нашого часу».
15.30 Д/ф «Тригірська обитель».
15.50 «У пошуках легенд».
16.15 «Чудесний канал».
16.40 «Юні експерти».
16.45 «До речі, про речі».
17.00 «Новини України».
17.15 «100 шедеврів».
17.30 «Випробуй на собі».
18.00 «В об’єктиві ТТБ».
18.15 «Пісні нашого краю».
18.30 «Західний експрес».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30, 22.30 «Тема дня».
19.45 «Храми Поділля».
20.00 «Кобзар єднає Україну».
20.15 «Будьте здорові».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Портрет».
21.30 «Урок… для батьків».
22.45 «Палітра».
23.00 «Дзвенить піснями
          рідний край».
TV-4
вівторок, 11 лютого
06.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Погляд зблизька».
08.05 «Індекс небезпеки».
08.30 Переможний голос
           віруючого.

09.00 Час-Tайм.
09.30 «Унікальна Україна».
10.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 «Музичні делікатеси».
12.40 «Відчиняй».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Чужа слава». (1).
17.00 «Унікальна Україна».
17.30 «Смаки культур».
18.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Межа правди.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Автоакадемія».
22.35 Х/ф «Нічна варта». (2).
00.15 Час-Tайм.
ттБ
06.05 «Джерело духовності».
06.25 «Мій тренер  гімнастика».
06.45 «Пісні нашого краю».
07.00, 12.45, 16.00 «Вісті ТТБ».
07.30 «Кіноісторії нашого часу».
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Будьте здорові».
10.30 «Час країни».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «В об’єктиві ТТБ».
12.15 «Випробуй на собі».
13.00 «100 шедеврів».
13.25 «Плекайте мову».
13.30 «Кобзар єднає Україну».
13.45 «Новини України».
14.00 «Портрет».
14.30 «Світлиця».
15.00 «Економічне коло».
16.15 «Хатинка Василинки».
16.40 «Мандри кота Фініка».
17.00 «Новини України».
17.15 «7 природних чудес України».
17.30 «А у нас кіно знімали…»
18.00 «Cтудмістечко».
18.15 «Пісні нашого краю».
18.30 «ПрофStyle».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30, 22.30 «Тема дня».
19.45 «Зона ризику».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Час реформ».
21.30 «Діловий ритм».
22.45 Грає В. Кошуба.
23.00 «Культурні центри Китаю».
TV-4
середа, 12 лютого
06.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Межа правди.
08.00 Переможний 
        голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Унікальна Україна».
10.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 «Гал-кліп».
12.40 «Автоакадемія».
13.00 «Пісні наших перемог».
14.00 Х/ф «8 жінок». (1).
16.40 «Чарівний ключик».
17.00 «Унікальна Україна».
17.30 «Сад, город, квітник».
18.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Соло».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Музичні делікатеси».

22.35 Х/ф «Листи вбивці». (2).
00.15 Час-Tайм.
ттБ
06.05 «Джерело духовності».
06.25 «Мій тренер ─ гімнастика».
06.45 «Пісні нашого краю».
07.00, 12.45, 16.00 «Вісті ТТБ».
07.30 «Удосвіта».
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Пісні нашого краю».
10.15 «7 природних чудес України».
10.30 «Час країни».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Козацька звитяга».
12.15 «Час реформ».
12.45 «Вісті ТТБ».
13.00 «Зустрічі біля неба»
13.25 «Плекайте мову».
13.30 «Студмістечко».
13.45 «Новини України».
14.00 «Зона ризику».
15.00 «Удосвіта».
15.30 «Час змін».
16.15 «Чудесний канал».
16.40 «Школа незвичайних наук».
16.55 «Василь Сухомлинський 
          дітям».
17.00 «Новини України».
17.15 «Живі історії».
17.30 «Після школи».
17.45 «Історія одного експоната».
18.00 «Думки вголос».
18.15 «Пісні нашого краю».
18.30 «Надія є».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30, 22.30 «Тема дня».
19.45 «Луцьк: на розвої віків».
20.00 «Економічний інтерес».
20.15 «Дива цивілізації».
20.40 «Сім’я Кім».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Європа очима українця».
21.30 «Енергоманія».
22.30 «Тема дня».
22.45 Д/ф «Застигла симфонія».
23.00 «Музичний БУМ».
23.30 Д/ф «Намисто Славутича».
TV-4
Четвер, 13 лютого
06.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
007.35 «Соло».
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Унікальна Україна».
10.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година. 
12.00 «Формула здоров’я».
13.00 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «15 і вагітна». (1).
17.00 «Унікальна Україна».
17.30 «Музичні делікатеси».
18.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Знати більше.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Відчиняй».
22.35 Х/ф «Інше життя». (2).
00.15 Час-Tайм.
ттБ
06.05 «Джерело духовності».
06.25 «Мій тренер гімнастика».
06.45 «Пісні нашого краю».
07.00, 12.45, 16.00 «Вісті ТТБ».
07.30 «Розмова без нотацій».
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Пісні нашого краю».

10.15 «Думки вголос».
10.30 «Час країни».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Після школи».
12.15 «Дива цивілізації».
12.40 «Сім’я Кім»
13.00 «Луцьк: на розвої віків».
13.25 «Плекайте мову».
13.30 «Надія є».
13.45 «Новини України».
14.00 «Уряд на зв’язку 
         з громадянами».
14.30 «Музичний БУМ».
15.00 «Європа очима українця».
15.30 «Фабрика ідей».
16.15 «Чудесний канал».
16.40 «Маленька перерва».
16.45 «Історія одного експоната».
17.00 «Новини України».
17.15 Грає В. Кошуба.
17.30 «Легенди Запоріжжя».
18.00 «Загублені у часі».
18.15 «Пісні нашого краю».
18.30 «Мандри».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30, 22.30 «Тема дня».
19.45 «Що робити?»
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Час реформ».
21.30 «Розмова без нотацій».
22.45 Муз. фільм «І тільки музика…»
23.00 Д/ф «Іван Франко. 
         Львівські сторінки життя».
TV-4
П’ятниця, 14 лютого
06.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Знати більше.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Унікальна Україна».
10.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 «Гал-кліп».
12.40 «Сад, город, квітник».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Австралійське танго». (1).
17.00 «Унікальна Україна».
17.30 Програма «Відчиняй».
18.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 ТНЕУ  калейдоскоп подій.
20.10 «Погляд зблизька».
20.40 «Слід».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Про кіно».
22.35 Х/ф «Втеча з в’язниці». (2).
00.15 Час-Tайм.
ттБ
06.05 «Джерело духовності».
06.25 «Мій тренер-гімнастика».
06.45 «Пісні нашого краю».
07.00, 12.45 «Вісті ТТБ».
07.30 «Легенди Запоріжжя».
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Пісні нашого краю».
10.15 Д/ф «Застигла симфонія».
10.30 «Час країни».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 Муз. фільм «І тільки музика…»
12.15 «Час реформ».
13.00 «Мандри».
13.25 «Плекайте мову».
13.30 «Загублені у часі».
13.45 «Новини України».
14.00 «Що робити?»

15.00 «Мова про мову».
15.30 «Повір у себе».
16.15 «Чудесний канал».
16.40 «Іноземна для дітей».
16.50 «Юні експерти».
17.00 «Новини України».
17.15 Д/ф «Оселя на березі Росі».
17.30 «Твої люди Черкащино».
18.00 «7 природних чудес України».
18.15 «Пісні нашого краю».
18.30 «Назбиране».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30, 22.30 «Актуально».
19.45 «Західний експрес».
20.00 «Слід».
20.25 «Музика двох сердець».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Захисник Вітчизни 
         рятувальник».
21.30 «Абетка здоров’я».
22.45 Муз. фільм 
        «Мамина сорочка».
23.00 Д/ф «Дві долі».
23.30 «Моя пісенна сповідь».
TV-4
субота, 15 лютого
06.00 «Відчиняй».
06.30 «Про нас».
06.45, 9.15, 11.00 Ранковий фітнес.
07.00 Провінційні вісті.
07.35 Х/ф «З тобою та
           без тебе». (1).
09.00 Час-Tайм.
09.30 Знати більше.
10.30 Блага звістка з Р. Реннером.
11.15 «Про нас».
11.30 Зміни свій світ.
12.00 «Магія природи».
12.30 Х/ф «Коханням 
        за кохання». (1).
14.30 Мультфільми.
15.30 Х/ф «Бал казок». (1).
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 Павло Дворський 
         «Щастя моє».
22.30 Хіт-парад.
23.40 Час-Тайм.
00.00 Х/ф «Рука, що гойдає
        колиску». (2).
ттБ
06.05 «Джерело духовності».
06.25 «Мій тренер гімнастика»
06.45 «Пісні нашого краю».
07.00 «Вісті ТТБ».
07.30 Д/ф «Дві долі».
8.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Пісні нашого краю».
10.15 «Назбиране».
10.30 «Час країни».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Дитячі забави».
12.30 «Музичний калейдоскоп».
13.00 «Слід».
13.25 «Плекайте мову».
13.30 Д/ф «Оселя на березі Росі».
13.45 «Новини України».
14.00 «Музика двох сердець».
14.20 «7 природних
         чудес України».
14.30 «Театральні зустрічі».
16.00 «Скарби роду».
16.30 «Живі сторінки».
17.00 «Фільм-дітям».

18.30 «Вінтаж».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00 «Панорама подій».
19.30 «Смак життя».
20.00 «Крізь призму часу».
20.15 «Спортивні меридіани».
20.30 Обласні центри 
         України. Луцьк.
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Поклик таланту».
22.20 «Любити людину.
         Антон Макаренко».
22.30 «Невигадані історії».
23.00 «Лебеді кохання».
TV-4
Неділя, 16 лютого
06.00 Х/ф «Коханням 
         за кохання». (1).
07.45, 9.45 Ранковий фітнес.
08.00 «Магія природи».
08.40 Час-Тайм.
09.00 Повнота радості життя.
09.30 «Справжня ціна».
10.00 Дім книги.
10.15 Пряма трансляція святої
         літургії з архікатедрального
          собору УГКЦ м. Тернополя.
11.40 «Про нас».
12.00 Х/ф «Бал казок». (1).
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 «Смаки культур».
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 «Філадельфійський
         експеримент». (2).
23.45 Час-тайм.
ттБ
06.05 «Джерело духовності».
06.25 «Мій тренер 
          гімнастика».
06.45 «Пісні нашого краю».
07.00 «Панорама подій».
07.30 «Невигадані історії».
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Крізь призму часу».
10.15 «Живі сторінки».
10.45 «Словами малечі 
         про цікаві речі».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Обласні центри 
        України. Луцьк».
12.15 «Спортивні меридіани».
12.30 «Дитячі забави».
13.00 «Пісні нашого краю».
13.25 «Плекайте мову».
13.30 «Смак життя».
14.00 «Поклик таланту». 
15.40 «Вінтаж».
16.00 «Мамина школа».
16.30 «Театральні зустрічі».
18.00 «Вухаті та хвостаті».
18.30 «Український музей 
        декоративного мистецтва».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00 «Я знаю все». 
        Концерт В. Павліка.
20.00 «Подорож гурмана».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Відверті діалоги».
22.00 «Скарби роду».
22.30 «Чернігівщина 
          в житті славетних».
23.00 «Український спів у світі».

Ут-1
06.05 Свiт православ’я.
06.35 Смiх з доставкою додому.
07.05 Панянка та кулiнар.
07.30 “Дружина”.
09.15 Олiмпiйськi 
      iгри. Гiрськолижний 
     спорт. Супер-гiгант (чол.)
11.15 Олiмпiйськi iгри. 
        Сноубординг. 
      Сноуборд-крос (жiн.)
12.05 Олiмпiйськi iгри. 
        Лижнi перегони. 
       Естафета (чол., 4х10 км).
14.35 Баскетбол. Чемпiонат 
       України. Суперлiга. 
      БК “Хiмiк”  БК “Донецьк”.
16.50 Олiмпiйськi iгри. Бiатлон.
         Мас-старт (чол., 15 км).
18.10 Олiмпiйськi iгри. 
         Фiгурне катання. 
       Танцi, коротка програма.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.25 Олiмпiйська 
         студiя. Пiдсумки дня.
22.45 Ми хочем, щоб ви знали.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.35 Олiмпiйськi зимовi 
       iгри. Сноубординг. 
      Сноуборд-крос. Жiнки.

канал “1+1”
06.20 Х/ф “Там, на 
       невiдомих стежках”.
07.40 М/ф.
08.10, 8.35 М/с “Король-Лев.
          Тiмон i Пумба”.
09.00 “Лото-Забава”.
09.55 “ТСН”.
10.30 Комедiя “Людина 
       з бульвару Капуцинiв”.
12.20 “Чотири весiлля-2”.
13.40 “Чотири весiлля-3”.
14.55 Мелодрама
         “Бiлi троянди надiї”.
18.30, 20.15 Мелодрама
          “Другий шанс”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
23.15 “Свiтське життя”.
00.15 Драма “Тезки”. (2).

інтер
06.00 Д/с “Слiдство вели...” 
         з Л. Каневським”.
06.40 Х/ф “Четвертий пасажир”.
08.35 “Школа доктора 
       Комаровського. 

       Невiдкладна допомога”.
09.15 “Новини”.
10.00 “Орел i решка. 
         На краю свiту”.
11.00 Т/с “Повернення
            Мухтара-2”.
12.00 Т/с “Людський фактор”.
16.00 Х/ф “Береги любовi”.
18.00 Т/с “Поки живу, люблю”.
20.00 “Подробицi тижня”.
21.00 Т/с “Поки живу, люблю”.
22.50 Х/ф “Фото на документи”.
00.45 Х/ф “Терапiя любов’ю”.

ICTV
06.05 М/ф “Земля до 
        початку часiв”.
07.05 Дача.
07.40 Мульт особистостi.
08.15 Так$i.
08.40 Космонавти.
09.15 Зiрка YouTube.
10.25 Козирне життя.
10.55 Вам i не снилося!
11.25 Т/с “Лiсник”.
18.45 Факти тижня.
19.40 Х/ф “Зоряний десант”. (2).
22.05 Х/ф “Зоряний 
       десант-2. Герой
      Федерацiї”. (2).
23.45 Х/ф “Зоряний
          десант-3. Мародер”. (2).

стБ
06.15 Х/ф “Старики-розбiйники”.
07.55 “Їмо вдома”.
08.55 “Усе буде смачно!”
10.45 “Караоке на Майданi”.
11.40 Х/ф “Пiзнє розкаяння”.
15.10 Х/ф “Партiя 
          для чемпiонки”.
19.00 “Слiдство ведуть 
         екстрасенси”.
19.55 “Один за всiх”.
21.05 Х/ф “Це мiй собака”.
23.00 Х/ф “Дружина за 
            контрактом”.
00.50 Х/ф “Кожен вечiр об 11”.

Новий канал
05.35 М/с “Назад у майбутнє”.
07.45 Церква Христова.
08.00 М/с “Том i Джерi”.
09.40 Файна Юкрайна.
12.00 Х/ф “Кiт Кiттредж 
        американська дiвчинка”.

14.00 Х/ф “Весiльний
         переполох”.
16.00 Х/ф “Якщо свекруха
         монстр”.
18.00 Х/ф “Клiк: з пультом
          по життю”. (2).
20.00 Х/ф “Прикинься моєю
         дружиною”.
22.00 Х/ф “Наречена-втiкачка”.
           (2).
00.10, 0.50 Уже який день.

трк «Україна»
06.45 Подiї.
07.05 Х/ф “Мiнливостi долi”.
09.00 Ласкаво просимо з Аллою 
Крутою. У гостях Потап i Настя.
10.00, 11.00 Таємницi зiрок.
12.00 Т/с “Дорожнiй патруль-3”.
15.00 Х/ф “Клушi, 
        або Неймовiрнi пригоди
        росiян у Панамi”.
17.00 Х/ф “Руда”.
19.00 Подiї тижня.
20.00 Т/с “Iнтерни”.
21.30 Т/с “Iнтерни”.
23.00 Comedy Woman.
00.00 Comedy Club.

к1
06.30 “Top Shop”.
07.30 М/ф.
08.40 М/ф “Спiрiт: Душа прерiй”.
10.00 “Їмо вдома”.
11.00 “Розсмiши комiка”.
12.00 “ВусоЛапоХвiст”.
13.00 “Орел i решка. СРСР”.
14.40 “КВК-2013”.
16.45 “Вечiрнiй квартал”.
18.50 Х/ф “Трансформери”.
21.40 Т/с “Надприродне”. (2).
00.10 Х/ф “Реальна любов”. (2).

НтН
05.10 Т/с “Брудна робота”.
08.00 Т/с “Таємницi
          слiдства-11”.
11.30 “Легенди карного 
       розшуку”. 
       Останнiй бiй Iвана-пахана.
12.00 “Агенти впливу”.
12.50 “Таємницi 
        кримiнального свiту”.
13.15 Х/ф “Мертвi душi”.
15.00 Т/с “Державний захист”.
23.00 “Жорстокий спорт”. Бокс.

00.00 Т/с “NCIS: полювання
          на вбивцю-9”. (2).

тет
06.00 Х/ф “Принцеса на Рiздво”.
07.30 М/с “Бiлка та Стрiлка. 
        Пустотлива сiмейка”.
07.55 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!”
10.45 М/ф “Бiлка та
         Стрiлка. Зорянi собаки”.
12.15 Обережно, дiти!
13.10 Х/ф “Оптом дешевше-2”.
15.00 Х/ф “Щоденники 
           принцеси”.
17.05 Країна У.
19.00 Вiталька.
21.00 Розсмiши комiка.
22.55 Т/с “Секс i мiсто”. (2).
00.50 Х/ф “Джинси-талiсман”.

Перший канал 
(Україна)

04.00, 8.00, 10.00 Новини.
04.10 “Генiї i лиходiї”.
04.35 Х/ф “Право на стрибок”.
06.10 “Служу Батькiвщинi!”
06.40 “Смiшарики. ПIН-код”.
06.55 “Здоров’я”.
08.10 “Непутящi нотатки”.
08.35 “Поки всi вдома”.
09.25 “Фазенда”.
10.10 “Весiльний переполох”.
11.15 Комедiя “Неймовiрнi 
        пригоди iталiйцiв у Росiї”.
13.05 “Нонна Гришаєва.
          “Я з Одеси, здрастi!”
14.10 Т/с “Новорiчний
          переполох”.
17.55 “Одним розчерком
          ковзана”.
19.00 Недiльний “Час”.
20.00 “Велика рiзниця ТБ”.
21.45 Комедiя “Барханов
          i його охоронець”.
00.00 Муз. фiльм “Ми з джазу”.

Наше  
улюблене кiно

06.00 Мелодрама “Двi недiлi”.
08.00 Драма “Афганський злам”.

10.30 Мелодрама 
        “Весiлля старшого брата”.
12.00 Комедiя “Запасний 
          гравець”.
13.30 Т/с “Росiя молода”.
15.00 Мелодрама “Фантазiї 
         Фарятьєва”, 1 с.
16.30 Мелодрама “Фантазiї 
         Фарятьєва”, 2 с.
18.00 Драма “Особова 
         справа суддi Iванової”.
20.00 Детектив “З життя 
      начальника карного 
      розшуку”.
22.00 Драма “Дух”.
00.00 Х/ф “Нащадок 
       Чингiс-хана”.

ртр-Планета
05.50 Х/ф “Дружина Штiрлiца”.
07.20 “Сам собi режисер”.
08.00 “Смiхопанорама”.
08.25 Ранкова пошта.
09.00, 12.00 Вiстi.
09.10 Мiсцевий час. Вiстi 
        Москва. Тиждень в мiстi.
09.45 “У свiтi тварин”.
10.10 Росiя любов моя! 
         “Життя хантiв”.
10.40 Х/ф “Поки не випав снiг...”
12.20 Мiсцевий час.
          Вiстi Москва.
12.25 До ювiлею кiностудiї
         “Мосфiльм”. “90 крокiв”.
12.55 Бiльше, нiж кохання.
13.35 “У Вашому будинку”.
          А. Масленнiков.
14.20 Квиток в Большой.
15.00 Х/ф “Фродя”.
16.35 “Смiятися дозволяється”.
17.50 Х/ф “45 секунд”.
19.30 Х/ф “Рiдна 
        кровиночка”.
21.00 Вiстi тижня.
22.35 Х/ф “Дiвчина в
           пристойну сiм’ю”.
00.15 Х/ф “Повернути Вiру”.

канал “2+2”
06.00 М/ф.
07.00 “Маски-шоу”.
10.00 Т/с “Мисливцi
           за старовиною”.
13.00 Х/ф “Трiлленiум”.
19.00 Х/ф “Книга Iлая”. (2).
21.10 Х/ф “П’ятий вимiр”. (2).
23.20 Х/ф “Одинак”. (2).

тонiс
06.00 Х/ф “Хранитель часу”.
07.35, 20.15 “Кумири”.
07.50, 20.00 “Цивiлiзацiя
        Incognita”.
08.00 “Соцiальний 
        пульс вихiдних”.
09.00 Великi династiї: 
          Долгорукови.
10.00 “Будь в курсi!”
10.40 “Щоденник 
        для батькiв”.
11.15 Х/ф “Той, хто йде у снiгах”.
14.00 За сiм морiв.
14.45 Д/с “Сувора планета”.
15.30, 0.10 Олександр
         Малiнiн. Голос душi.
17.00 “Україна Європа:
        маятник Фуко”.
17.50 “Моднi iсторiї 
        з Оксаною Новицькою”.
18.30 “Свiт за тиждень”.
19.00 Великi династiї: Трубецькi.
20.40 “Свiтськi хронiки”.
21.00 Ми пам’ятаємо Мерилiн.
22.10 Х/ф “Доказ”. (2).

Нтв-свiт
05.45 “Рятувальники”.
06.00, 8.00, 11.00 Сьогоднi.
06.20 Казки Баженова.
06.50 Їхнi вдачi.
07.25 “Перша передача”.
08.25 Їмо вдома!
09.05 Дачна вiдповiдь.
10.05 “Ви смiятиметеся!”
10.20 “Золотий пил”.
11.25 Т/с “Адвокат”.
14.25 До 25-рiччя виведення 
        радянських вiйськ 
      з Афганiстану.
    “Афганiстан  захована вiйна”.
15.25 “Слiдство вели...”
16.20 Надзвичайна подiя. 
      Огляд за тиждень.
17.00 “Сьогоднi. Пiдсумкова 
       програма” з
       К. Поздняковим.
17.55 Х/ф “Суддя”.
21.40 “Темна сторона”.
22.35 Т/с “Iржа”.
00.30 “Судовий детектив”.

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
10.00 Х/ф “Вершник без 
          голови”.
11.40 “Жарт за жартом”.
12.50 Х/ф “Потоп”.
18.05 Т/с “Червоне i чорне”.
00.05 Т/с “Росiйська
          iмперiя. Початок”.
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ПРОДАМ
* торгове приміщення. Тел. 

(096) 34-64-398.
* земельна ділянка під забудо-

ву, 0,15 га, 9 км від Тернополя, 
недорого. Тел.: 097-229-43-58, 
098-80-46-342.

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

* куток кухонний (натуральний 
шпон) ціна 900 грн.Тел. 098 592-
71-01.

* пшеницю. Тел.: 097-317-
15-23.

* УАЗ 1959 р.в. двигун ГАЗ-24 6 
місць, двох дверний, кузов з мета-
левою обивкою. Ціна договірна. 
Тел 49-32-81, 067-38-14-441.

* гараж металевий, окремий, 
для магазину або складу. (098) 
04-01-519.

* зерно пшениці, 2 т. (098)  
26-10-800.

* ЗІЛ-130, 1991 р. в., газ/бен-
зин, ціна договірна. Тел.: 29-27-
38, (068) 054-98-66, (098) 675-09-
23.

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

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

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

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

* стрижу безкоштовно під на-
глядом перукаря. Наталя. (096) 
642-13-36.

* автомобіль “Шевроле Авео” 
— на виплату від 995 грн./місяць. 

Пенсіонерам та пільговикам — 
знижка. Тел. (097) 887-48-36, Ве-
роніка.

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

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

* металочерепиця, профнас-
тил, комплектуючі, системи 
водозабору. Консультації з 
установки, заміри, доставка. 
Тел. (097) 473-51-37.

* продам обігрівачі, холодиль-
ники, морозильники, газові пли-
ти, порохотяги, цифрову техніку 
та оргтехніку. Гарантія, доставка. 
Тел.: 43-38-44; 43-43-23.

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

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

ПОСЛУГИ
* гроші готівкою на всі ви-

падки життя. ТОКС “Аверс” 
(Св. А01 №441153) Тел.: (0352) 
52-81-38,  (067) 354-71-48.

* репетиторство з англійської 
та польської мов. Тел. (097) 491-
58-41.

* здам в оренду майстерню 
100 м2 (токарні, фрезерні стан-
ки, зварка, листогин) під рих-
товку автомобілів. Тел.: 51-00-
97, 067-700-55-02.

* до уваги юридичних і фізич-
них осіб: автосервіс “Спектр”  

(м. Тернопіль, вул. 15 квітня, 44) 
ремонтує ходову частину, двигу-
ни, коробки передач, електроо-
бладнання, гальмівну систему, 
систему охолодження, рульове 
управління на легкових автомобі-
лях і бусах, встановлює сигналі-
зацію, здійснює комп’ютерну діа-
гностику. Чистка форсунок, ре-
монт інжекторів. Тел.: 067-700-
55-02, 51-00-97.

* штукатурка зовнішня — 30-35 
грн./м2 , внутрішня — 25-30 грн./
м2; стяжка — 30 грн./м2; утеплен-
ня: пінопласт, вата — 35-40 грн./
м2; підвісні стелі — 50-70 грн./м2; 
шпаклівка — 20-25 грн./м2, “коро-
їд”, “баранек” — 25-30 грн./м2; 
набриск, драп в кольорі — 20-25 
грн./м2. Власне риштування, під-
собники, без обідів. Тел.: 25-25-
86, 098-531-95-46.

* здаються в оренду продо-
вольчі місця: бакалія, вода, 
овочі, фрукти за адресою: м. 
Тернопіль, вул. Нечая, 25, ри-
нок “Темза”. Тел.: 25-87-20, 
050-377-12-36.

*л і к у вально -оздоровчий  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РОБОТА
* на роботу СТО потрібні: авто-

слюсар, автоелектрик. Тел.:  
51-00-97, 067-700-55-02.

ВВАжАТИ НеДІйСНИМ
* печатку підприємця Влізло 

Івана Васильовича, ідентифікацій-
ний код 2379614513, з 04. 02. 
2014 р. вважати недійсною.

Справи приватні ●

Купон безкоштовного 
оголошення

тел./код:

Текст оголошення

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

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

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

Розіграш 
№756
від 02.02.2014 р.
Кульки —  75, 50, 

67, 45, 69, 21, 64, 
43, 42, 10, 72, 30, 
59, 56, 01, 33, 26, 

35, 44, 24, 74, 61, 41, 13, 32, 
29.

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

виграно.
3 лінії з 2 підковами — 1 гравець 

— 278 57 грн.
3 лінії у 3 полях — 26 гравців — 7 

792 грн.
2 лінії у 2 полях — 2 519 гравців 

— 30 грн.
2 лінії — 487 гравців — 208 грн.
1 лінія — 76 452 гравці —  

8 грн. 
Бiлет  № 0476619 — Вінницьке.

Розіграш
№1339
від 05.02.2014 р.
Лототрон Б.
Набір кульок: №1.
Виграшні номери: 

39, 46, 7, 41, 31, 8.
6 номерів — не виграно.
5 номерів —  2 гравці — 8 375 

грн.
4 номери — 77 гравців — 

304 грн.
3 номери — 1546 гравців —  

26 грн.
2 номери — 13 232 гравці — 

8 грн.
Розіграш 
№1298
від 05.02.2014 р.
Виграшні номери:  

36, 30, 3, 34, 29, 
1.

Мегакулька — 2.
МЕГАДЖЕК — ПОТ — не виграно.
МЕГАПРИЗ — не виграно.
5 номерів — 4 гравці — 9 721 грн.
4 номери — 159 гравців —  

321 грн.
3 номери — 3 117 гравців — 

27 грн.
5+ Мегакулька — 1 гравець 19 442 

грн.
4+ Мегакулька — 23 гравці — 642 

грн. 
3+Мегакулька — 430 гравців — 54 

грн.

Грайте і вигравайте ●

З компетентних джерел ●

Служба 101 ●

Придбати газету 
“Подільське слово” 
можна в усіх кіосках 

“Торгпреси”,  
м. Тернополя та всіх 
відділеннях зв’язку 

Тернопільської 
бласті.

Роман ОЛеНЮК,  
провідний лікар-епізоотолог 

Тернопільської районної 
державної лікарні 

ветеринарної медицини.

Африканська чума свиней — 
висококонтагіозна вірусна 
хвороба свиней, яка прояв-
ляється лихоманкою, си-
нюшністю (ціанозом) шкіри 
та крововиливами внутрішніх 
органів. Недуга належить до 
списку “A”, згідно з Міжна-
родною класифікацією за-
разних хвороб тварин. Для 
людини африканська чума 
свиней безпечна.

Збудник африканської чуми 
свиней зберігається в продуктах 
свинного походження, які не мали 
термічної обробки: соління та си-
рокопчені харчові вироби, харчові 
відходи, які використовують для 
годування свиней, продукти за-
бою, сало, кістки, шкіра. Вірус 
знаходять у крові, лімфі, внутріш-
ніх органах, секретах і екскремен-
тах хворих тварин. Стійкий до ви-
сушування та гниття, при темпе-
ратурі 5°C збудник африканської 
чуми свиней може залишатися 
життєздатним до 7-ми років. Інак-
тивується при температурі 60 °C 
впродовж 10 хвилин. 

У природних умовах на афри-
канську чуму свиней можуть зане-
дужати як домашні, так і дикі свині 
будь-якого віку. Джерелом збуд-
ника інфекції є хворі тварини та 
вірусоносії. Здорові свині заража-
ються при спільному утриманні їх 

з інфікованими вірусоносіями. 
Збудник передається через корм, 
пасовища, транспортні засоби, 
забруднені випорожненнями хво-
рих тварин. Використання для 
корму не знезаражених харчових 
відходів також сприяє поширенню 
хвороби. Механічними переносни-
ками вірусу можуть бути птахи, 
люди, домашні та дикі тварини, 
гризуни, нашкірні паразити (деякі 
види кліщів, зоофільні мухи, воші), 
які контактували з хворими свиня-
ми та трупами тварин. 

Залежно від кількості збудни-
ків, які потрапили в організм тва-
рини, а також від її стану та пере-
бігу хвороби, інкубаційний період 
триває від 2 до 6 діб. Перебіг хво-
роби здебільшого блискавичний 
або гострий. При блискавичному 
перебігу тварини гинуть без будь-
яких ознак; при гострому — у тва-
рин підвищується температура ті-
ла до 40,5-42,0 °C, спостерігаєть-
ся ядуха, кашель, з’являються на-
пади блювання, парези та параліч 
задніх кінцівок. Спостерігаються 
серозні або слизово-гнійні виді-
лення з носа та очей, інколи 
кров’яний пронос, частіше за-
креп.

Хворі тварини здебільшого ле-
жать, зарившись у підстилку, в’яло 
пересуваються та швидко втом-
люються. Вони мають слабкість у 
задніх кінцівках, хитку ходу, голова 
опущена, хвіст випрямлений, по-
силена спрага. Шкіра на внутріш-
ній поверхні стегон, животі, шиї, 
біля основи вух вкрита  
червонувато-фіолетовими пляма-
ми. На ніжних ділянках шкіри мо-

жуть з’являтися гнояки, згодом на 
їх місці утворюються струпи та ви-
разки. У поросних хворих свино-
маток відбуваються викидні. 
Смертність, залежно від перебігу, 
може бути від 50% до 100%. Тва-
рини, які перехворіли і вижили, 
залишаються пожиттєвими віру-
соносіями.

При патанатомічному розтині 
виявляють численні крововиливи 
в шкіру, слизові та серозні обо-
лонки. Лімфатичні вузли внутріш-
ніх органів збільшені, у вигляді 
згустків крові або гематом. Вну-
трішні органи, особливо селезін-
ка, збільшені, з численними кро-
вовиливами. В легенях — між-
дольний набряк.

Ефективних засобів профілак-
тики африканської чуми свиней 
на цей час не знайдено, лікувати 
тварин заборонено. У випадку ви-
явлення вогнища інфекції практи-
кується поголівне знищення сви-
ней безкровним методом, а та-
кож ліквідація всіх тварин у радіу-
сі 10 кілометрів від нього. Хворих 
свиней та тих, які контактували з 
хворими тваринами, забивають. 
Трупи свиней спалюють. 

У господарстві, в якому вияв-
лено африканську чуму, запрова-
джують карантин. Всіх тварин за-
бивають. Трупи, залишки кормів, 
допоміжний малоцінний реманент 
спалюють. Попіл змішують з вап-
ном та закопують. Приміщення та 
територію ферм дезинфікують га-
рячим 3%-м розчином їдкого на-
тра, 2%-м розчином формальде-
гіду. На відстані 10 кілометрів від 
небезпечного пункту все поголів’я 

свиней знищують, а м’ясо пере-
робляють на консерви.

Карантин знімають через 6 мі-
сяців після останнього зафіксова-
ного випадку загибелі тварин, а 
розводити свиней на цій території 
дозволяється не раніше, ніж через 
рік після відміни карантину.

Зважаючи на високий ступінь 
небезпеки хвороби і здатність ві-
русу швидко розповсюджуватися, 
профілактичні заходи спрямовані 
на недопущення занесення вірусу 
на територію району і в благопо-
лучні господарства та швидку по-
становку діагнозу в разі занесен-
ня АЧС. Для запобігання занесен-
ня збудника хвороби необхідне 
виконання таких заходів: переве-
дення свиногосподарств на “за-
критий” режим роботи; заборона 
доступу сторонніх осіб на терито-
рію господарств; завіз поголів’я 
свиней проводити тільки за пого-
дженням з державною ветери-
нарною службою та відповідними 
супровідними ветдокументами; 
заборона годівлі свиней боєн-
ськими відходами. Завізні корми 
та кормові добавки допускати до 
згодовування тільки при наявнос-
ті супровідних документів; своє-
часне інформування ветслужби 
про факти підвищеної захворюва-
ності чи загибелі тварин; повна 
заборона реалізації на території 
району м’ясної продукції біло-
руського походження; недопусти-
мість надходження м’яса та 
м’ясної продукції, які не пройшли 
ветеринарно-санітарної експер-
тизи, в заклади громадського 
харчування і торгівлі.

Африканська чума свиней

З початку року на території 
Тернопільської області за-
реєстровано 15 випадків 
переохолодження, з них 4 
смертельні.

З метою надання допомоги 
малозахищеним верствам насе-
лення та попередження випадків 
переохолодження громадян у 

зв’язку з низькими температура-
ми 29 січня у парку імені Тараса 
Шевченка управлінням ДСНС 
України у Тернопільській області  
розгорнуто пересувний пункт об-
ігріву та харчування на базі авто-
мобіля “Камаз”. Тут безпритульні 
можуть зігрітися, випити гарячо-
го чаю та поїсти. Автомобіль об-
ладнаний місцями для сидіння, 

автономною пічкою, є освітлення 
та електроенергія.

У пункті обігріву чергують ря-
тувальники, які пригощають без-
хатченків гарячим чаєм і бутерб-
родами, можуть надати необхід-
ну допомогу й працівники Черво-
ного Хреста, які за потребою, 
надають медичну допомогу. Пе-
ресувний пункт діятиме цілодо-

бово, поки не спадуть морози.
Загалом на Тернопільщині діє 

46 пунктів обігріву, з них два — в 
Тернопільському районі: РТМО с. 
Мишковичі та РТМО смт. Великі 
Бірки.

Тернопільське РВ УДСНС 
України у Тернопільській 

області.

Управління ДСНС  
розгорнуло пересувний пункт обігріву
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Палкі почуття, яскраві емо-
ції, надзвичайні настрої по-
роджує поезія чарівної ді-
вчини з неординарним сві-
тосприйняттям, вісімнадця-
тирічної студентки ІІ курсу 
філологічного факультету 
ТНПУ ім. В. Гнатюка Лесі 
Семенюк, яка вивчає жур-
налістику. Творець щедро 
наділив Лесю рисами, влас-
тивими витонченим нату-
рам. Леся надзвичайно 
співчутлива людина, здат-
на глибоко відчувати красу, 
перейматися чужим горем і 
щастям, як своїм власним. 
Події і явища оточуючого 
світу знаходять своє відо-
браження у віршах юної по-
етеси, дивовижним чином 
проходять крізь призму 
внутрішнього бачення Лесі 
Семенюк, торкаючись по-
таємних глибин її ліричної 
душі, звучать на мелодій-
них струнах її власних по-
чуттів. Про поезію в житті і 
творчості Лесі Семенюк чи-
тачі мають змогу дізнатися 
в інтерв’ю “Подільському 
слову”.
 
— Лесю, розкажи, будь лас-

ка, коли ти почала писати ві-
рші?

— У 3 класі на уроці україн-
ської мови отримала завдання 
написати кілька римованих ряд-
ків, щось на кшталт “на столі 
лежала книжка, а на ній сиділа 
мишка”. Я не особливо перейня-
лась завданням, написала кілька 
таких же дворядкових віршиків. 
Коли ж моя однокласниця, яка 
зазвичай мала низькі оцінки, ра-
зом з мамою написала вірш про 
те, як зранку вона допомагає 
мамі по дому, всім так сподоба-
лося. Тоді я подумала: чому б не 
спробувати щось подібне? Прий-
шовши додому, сіла писати вірш 
про кота та клоуна (читаючи уже 
в дорослому віці, ці дитячі рядки 
викликають у мене посмішку). А 
у 4 класі я написала вірш про ві-
йну, мама не могла повірити, що 
у її десятирічної дитини можуть 
бути такі серйозні думки. З тих 
пір почала віршувати.  

 — Що надихає тебе до на-
писання віршів? 

— Колись було так: підходила 
до мами й просила назвати пер-
ше, що спаде на думку, а потім 
сідала й розкривала цю тему у 
віршованому вигляді.  Написан-
ня віршів стало моїм хобі, я бра-
ла участь у районних конкурсах, 
займала призові місця, писала 
друзям та знайомим поетичні 
рядки: хтось просив написати ві-
тання до дня народження, хтось 
— до весілля… Згодом у поезію 
виливалися почуття, які важко 
було висловити у буденному 
спілкуванні. 

Герої моїх віршів — звичайні 
люди, у яких найбільше ціную 
простоту. Подобається, коли 
людина безкорислива: зробив-
ши щось, не шукає користі для 
себе. Ненавиджу, коли брешуть, 
як на мене, краще — правда, 
якою б вона не була, не сприй-
маю дволиких та циніків. 

 Своєю музою вважаю най-
прекрасніше та найсвітліше по-

чуття — кохання, яке посідає 
панівне місце у моїй творчості. 
Окрім любовної лірики, надихає 
на творчість природа, пори року, 
стихії.

Загалом пишу на різні теми, 
які мене цікавлять. Останнім ча-
сом випробовую себе у нових 
формах, зокрема, у акровіршах. 
Улюбленою темою є діти, осо-
бливо ті, в житті яких було бага-
то несправедливості. У свій час 
неабияке враження на мене 
справила акція, яку ми з друзя-
ми організували, коли навчалася 
в 11 класі: відвідали один з ди-
тячих будинків Житомирщини, 
де виховуються маленькі дітки з 
діагнозом ДЦП. Попередньо 
придбавши подарунки для мале-
чі, ми організували свято Мико-
лая для цих дітей. Неможливо 
було стримати сліз, серце роз-
ривалося, дивлячись на малень-
ких янголяток. Свої відчуття не 
можу передати словами, саме 
ця сила є рушієм, який спонукає 
до написання віршів.

— Талановита людина — та-
лановита у всьому. Чи маєш 
інші захоплення, окрім пое-
зії?

 — Окрім віршів, обожнюю 
танці, особливо східні, люблю 
співати. Це ще одне “кохання” 
мого життя. Свій вільний час 
проводжу з друзями, намагаюсь 
забарвити його цікавими подія-
ми, обожнюю великі та дружні 
компанії. Дуже люблю подоро-
жувати, використовую усі мож-
ливості, щоб відвідати якісь ма-
льовничі куточки. Люблю їхати 
довгий час, коли за вікном ме-
рехтять пейзажі та міста, — це 
також часто породжує бажання 
писати. Отож, я постійно маю 
при собі ручку та блокнот.

 Натхнення черпаю з життя, з 
усього, що відбувається зі мною 
чи з людьми, які якимось чином 
увійшли у моє життя.

— Найбільша цінність у тво-
єму житті?

— Мої рідні — це святиня мого 
життя. Вони дуже люблять мене, 
всіляко підтримують, дають по-
ради, розвіюють смуток, розді-
ляють радість. Обожнюю повер-
татися до дому на Житомирщи-
ну, знаю: там завжди мене чека-
ють. За своїх батьків, найдорож-
чого у світі брата та всю родину 
я до кінця життя буду дякувати 
Богу!

— Кожна людина має влас-
ний рецепт досягнення успіху, 
а який твій?

— Говорячи про успіх, хочу 
порадити усім: вчіться бути да-
лекоглядними, бачити прекрас-
не у звичайних речах, не шукай-
те у людях погане, а лише до-
бре. 

— Кажуть, студентські роки 
— найкращі. Що можеш ска-
зати про місто, де проходять 
твої студентські роки?

— Я дуже рада, що стежки 
мого життя пролягли в Тернопо-
лі, адже це надзвичайно гарне 
та романтичне місто. На кожно-
му кроці можна черпати натхнен-
ня для віршів. Хочу подарувати 
усім читачам “Подільського сло-
ва”, тернополянам та й взагалі 
усім людям ці віршовані рядки:

Життя — то мальовниче поле,
Переплетіння віри й сили,
Воно минає надто скоро…
Отож, нехай на ваших схилах
Розквітне людяність украй,
І оминуть карети злі,
І кожен знайде власний рай,
Куточок свій на цій землі!

* * *
У кожному подиху важко
Вдихаю я спогадів час,
Складаю заплакані маски
У скриню забутих образ.
У кожному видиху граю
На струнах заплутаних снів...
І тихо у скриню мотаю
Любов, що не знатиме слів!
На кожному сподвигу звука
Я чую знайоме ім`я.
У кожному дотику — мука,
У кожному іншому я
Вбачаю знайому харизму,
Знайому відсотків на сто.
Й крізь зламану сонячну 

призму 
Тебе не замінить ніхто...
Й у кожному відблиску

 зрання,
Немов дорогий еталон,
Ти поруч — єдине кохання...
Але...як розсіяний сон...

* * *
Просторі коридори і затишні

 кімнати,
І тягнеться до сонця маленька

 сирота,
Немовби промовляє:

“Де мама, а де тато?
Чому їх дітки мають, 

а в мене їх нема?
Чому мене не кличуть 

“моя маленька доню”?
Чому в сірих тонах моя 

життєва гама?
А я так хочу вранці, 

прокинувшись, спросоння
Почути, що сніданок мені 

готує мама!
Плетуть дівчаткам кіски, 

вплітають квіти в коси,
А татко чийсь до школи 

відводить дітвору…
Мене стрічають стіни 

(стоять одноголосно),
І верби ледь не плачуть, 

жаліють сироту…
Візьміть усі цукерки, 

візьміть усе до грама!
Нехай у дитбудинку в вівторок 

скрипне хвіртка!
Благаю тебе, Боже, 

нехай почує мама,
Що десь її чекає малесенька

 сирітка…”.
Розмовляла Таня АНДРУХІВ.

Леся Семенюк:  
“Натхнення черпаю з життя”

Андрій Омельницький наро-
дився 5 березня 1991 року в 
Києві. У 2013 році закінчив 
філологічний факультет 
Львівського національного 
університету імені І. Я. Фран-
ка за спеціальністю “літера-
турна творчість”. Основні за-
хоплення — футбол, музика 
та література. Найулюбленіші 
українські письменники: Сер-
гій Жадан, Сашко Ушкалов, 
Олесь Ульяненко, Таня Ма-
лярчук. Працює Андрій у ре-
дакції газети “Подільське 
слово”, живе в селі Смиківці.

* * *
Твій день починається з кави,
Як ранок починається зі світла.
Згадуєш усе, на що ти чекала,
Зриваєш квіти, що ще 

не розквітли.
Допиваєш каву, в’яжеш 

макраме:
У тебе щоранку повно 

нових ідей.
Всі говорять про щось, 

але не про те,
Що між натовпу важко знайти

 людей.
Дивні спіралі малюєш на склі:
Те, що востаннє сказала мені.
Напевно, нас би не стало,

 коли б
Ми їли морозиво й слухали

 мову риб.
Ми — це не ми, ми — 

це солдати,
За межею вогню втомились

 чекати.
І, може, колись, у розпал 

війни на полі бою
Станеться так, що ми 

зустрінемось з тобою.
* * *

Самотньо сидиш на кухні 
смажиш картоплю

Годинник на стіні вперто 
відраховує час

Усе що лишилось фотографії
 пазли пам’яті

Не плачеш розумієш мужчини
 не плачуть

Єдина дочка як дві краплі
 води схожа на Неї 

— Татусю я вже йду скоро 
буду, — сміється 

— Добре мала тільки 
будь чемна, — турбуєшся 

Радісно цілує в щоку й за 
мить за дверима зникає

Ти знову сам і фотографії 
а на них Вона

“Пам’ятаєш як на гойдалці
 гойдалась

А я сидів десь поряд мовчки
 слухаючи тишу?

Пам’ятаєш як світили вечірні
 вогні 

А ми йшли крізь них назустріч
 ранку?

Пам’ятаєш як під тополями 
у парку

Їли пломбір і не думали про
 час (чи ж він думав про нас)?
Пам’ятаєш як у день 

нашого весілля 
Допомагала зав’язати 

краватку бо я не вмів?

Пам’ятаєш?..”
Годинник уперто відраховує

 час мовчать фотографії
На сковорідці сердито 

шкварчить картопля
Не плачеш розумієш мужчини 

не плачуть

Ангели помирають 
мовчки

Так, безперечно, я завжди
 знав:

Мій ангел прийде помирати 
до мене додому.

Приїде останнім вечірнім
 трамваєм,

Постукає в двері. Відчиню —
 він мовчки ввійде.

Сяде в крісло-качалку 
посеред кімнати,

Розпрямить крила і буде крізь
 небо мовчати.

На всіх мовах він уміє мовчати,
 у цій справі він поліглот.

Я стоятиму біля вікна, 
твердо киватиму

Головою: “Так, авжеж, саме 
так все і є”,

Думатиму, як же він уміє 
ОТАК мовчати.

І тут ангел скаже: “Старий, 
зроби мені чаю”.

А коли я повернусь із кухні,
 не буде нікого:

Пуста кімната, сірі стіни 
і крісло-качалка…

Тривожна вологість 
прочинених вікон

І дикі турботи розталого 
снігу…

Так, безперечно, я завжди
 знав:

Мій ангел прийде помирати
 до мене додому.

Просто СПРАВЖНЬОГО 
не буває багато.

* * *
Вони живуть у різних містах,
Але їм сняться сни одне 

про одного.
Щовечора стоять на різних

 мостах,
Вдихаючи запах вітру 

холодного.
Вона говорить про любов 

у книжках:
Авжеж, любов придумали 

поети.
Він завжди блукає у своїх

 думках,
Пильно вдивляючись у дим 

від сигарети.
Вони вдихають теплі 

пахощі дощів,
Змучене танго осінніх 

кварталів.
Разом збирають 

попіл від снів,
Тихий неспокій вечірніх 

вокзалів.
Вони відкривають свої 

парасолі,
Проте від дощу заховатись 

непросто.
Немов актори в театрі, 

виконують ролі,
Як діти, граються в дорослих.

Балансуючи  
між віршами і прозою

Юна поетеса, студентка  
ІІ курсу філологічного  

факультету ТНПУ  
ім. В. Гнатюка Леся Семенюк.

Зі скорботою на лобі,
З перваком в обхват 
До ветлікаря Миколи 
Прибігає Гнат. 
— Маю клопіт, 

пане дохтор, — 
Кувікнув з порога. — 
Щось не мукає давненько
Моя круторога.
Третій день тривога в серці.
Хоч не дати б маху!
Підсоби! Напевно, Дуня
Проковтнула цвяха! 
Лікар голову почухав,
Схвилювавсь невміру: 
— Третій день тварина

 в муках,

Ти ж про це допіру!?
Гайда в ноги, гайда друже,
Подай мою течку.
Лікуватиму корову — 
Не дрібну овечку! 
І веде Миколу Гнат,
Але не до стайні,
А дорога пролягла
Крізь сіни у спальню. 
А у спальні жінка Гната 
З шваброю гарцює, 
Підлогу натирає,
Меблі полірує. 
Здивувався ескулап:
“Треба ж так утнути!”. 
Ну а Гнат не замовка 
Про домашню скруту. 

— Ось де, друже, моя Дуня, 
— На жінку киває. — 
Третій день “ні бе, ні ме”, 
Лиш очима лає. 
Ти оглянь її, обмацай, 
Зазирни під лаха. 
Розцілую тебе міцно, 
Як дістанеш цвяха.
Ледь почула наша Дуня 
Отаку “крамолу” —
Як летіла в Гната швабра,
Ганчірка — в Миколу.

 
Андрій СНІГУР,  

смт. Великі Бірки 
Тернопільського району.

Гумореска ●

Завідуючий відділом з питань  
роботи рад і місцевого  

самоврядування газети “Подільське 
слово” Андрій Омельницький.

Проковтнула цвяха 
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Щодня шукайте собі якусь додаткову ро-
боту, і навіть якщо настрій не завжди весе-
лий, налаштовуйтесь на позитив, бо як роз-
почнете день, так він і пройде. Спробуйте 
вирішити затяжні фінансові проблеми, якщо 
такі є. Щоб ваші опоненти або недруги не 
заздрили вам, дійте втаємничено.

Не беріть собі близько до серця різні 
підозри, навіть якщо вони будуть небез-
підставні. Ким би ви не працювали, маєте 
пам’ятати золоте правило: усім не дого-
диш. Не можна сказати, що маєте звикати 
до байдужості, але в деяких випадках до-
ведеться діяти саме так. Фінансові питан-
ня краще розв’язувати у першій половині 
тижня.

А ось Близнюкам фінансові проблеми 
краще вирішувати у середині тижня або в 
неділю. У другій половині тижня краще буде 
також зосередитись на сімейних стосунках, 
постарайтесь на вихідні зробити близьким 
приємний сюрприз.

Тиждень буде тягнутись нескінченно дов-
го і видасться млявим. Ніби жодних клопотів 
не передбачається, але внутрішній неспокій 
буде оволодівати вами. Доведеться внести 
корективи у плани, дещо навіть відкласти. 
Постарайтесь безболісно уладнати непоро-
зуміння з друзями.

Якщо вам треба провести якусь операцію 
з документами, найкраще це зробити цього 
тижня. Зорі обіцяють успіх у домашніх спра-
вах, а також у поїздках, домовленостях і ді-
лових зустрічах, однак ретельність та гра-
нична скрупульозність не завадять.

Навчіться керувати собою, вирішуючи на-
віть другорядні питання і, здавалося б, дріб-
ниці. Цього тижня доведеться зіткнутися з 
чимсь таким, до чого ви непризвичаєні, або 
й якщо мали досвід, то невдалий. Вам ста-
нуть у пригоді люди, на яких ви не розрахо-
вували. Будьте обережні за кермом.

Не вирішуйте спірних питань без інфор-
мації, на яку можете опертись. Само собою 
ніщо не вирішиться, певні зусилля доведеть-
ся прикласти. Хоча ваш гаманець ніби й на-
повнений, однак вам не вистачить коштів, 
щоб вдовольнити свої забаганки. Ближче до 
вихідних чекайте несподіваних гостей або 
з’ясування стосунків. 

Вам потрібно правильно планувати свій 
робочий день і вільний час, і зробити це тре-
ба так, щоб у вас не було жодних сумнівів. 
Ви дивуватимете своєю зібраністю оточую-
чих, це додасть вам упевненості у своїх си-
лах. У вихідні знайдіть час для свого захо-
плення.

Тиждень обіцяє бути вдалим для вас у 
всіх починаннях, особливо це стосується 
роботи. І хоча справи у вас і так йдуть не-
погано, але хочеться, щоб було ще краще. 
У цьому вам допоможуть колеги і знайомі. 
У вихідні вдасться добре відпочити у хо-
рошій компанії.

Настав час дій і райдужних перспектив, 
а тому не змарнуйте його, втілюйте у жит-
тя все, що планували. Будьте пунктуальні 
і дуже ретельні, не обіцяйте того, чого не 
можете зробити. Втіште тих, хто потребує 
розради, це вам легко вдасться.

Тиждень досить вдалий для реалізації 
усіх планів, особливо для вирішення фі-
нансових і матеріальних питань. Давні 
боржники згадають про вас, а ті, хто вам 
щось обіцяв, виконають ваше прохання. 
Вихідні присвятіть розвагам.

Якщо клопоти, пов’язані з роботою, су-
сідами чи друзями, будуть дошкуляти вам, 
найкраще буде заплющити на дещо очі. 
Жодних ультиматумів на роботі — ви на-
разі не в силі вирішити спірні питання так, 
як би вам цього хотілося. Вже наступного 
тижня вам вдасться позбутися “хвостів”, 
щоправда, не в такий спосіб, як сподіває-
теся.

від Івана Круп'яка з 10 по 16 лютого

Гороскоп ●

СТРІЛЕЦЬ (ЖОВНІР) 
(23.11 — 21.12)

СКОРПІОН (ЗЕМЛЕДУХ) 
(24.10 — 22.11)

Астрологічний прогноз

ТЕЛЕЦЬ (ТУР) 
(21.04 — 20.05)

БЛИЗНЮКИ (ДВІЙНЯТА) 
(21.05 — 21.06)

РАК (ЧИСТОВОД) 
(22.06 — 22.07)

ТЕРЕЗИ (КАНТАР) 
(24.09 — 23.10)

ВОДОЛІЙ (ВОДОНОС) 
(21.01 — 19.02)

РИБИ 
(20.02 — 20.03)

ОВЕН (БАРАН)
(21.03 — 20.04)

КОЗЕРІГ (ЦАПОК) 
 (22.12 — 20.01)

ЛЕВ (ЗВІРОЦАР) 
(23.07 — 23.08)

ПАННА (ХЛІБОНОША) 
(24.08 — 23.09)

Усміхніться

Виходить з березня  
1967 року.

Засновники — Тернопільська 
районна рада і Тернопільська районна  
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Відповіді на кросворд,  
вміщений у №5 

від 31 січня 2014 року.

“Твої подруги зустрічаються з хлопцями і 
зовсім забули про тебе? Постав собі ста-
тус: “Здається, я закохалася в хлопця по-
други!” — і захоплююче листування гаран-
товане!”

З розмови двох рядових в aрмії:
— Слухай,  пожартуймо нaд старшиною!
— Годі! Вже нaд декaном пожартували…

Дружина телефонує чоловікові:
— Алло, любий, забереш мене?
— Ні!
— Чому?
— Ти ж вчора купила суперузручні туфлі 

на підборах 15 см, які взагалі не відчува-
ються на ногах, за 500$!!! Ось тепер йди 
пішки.

— Алло, це база?
— Ви не туди потрапили. Це ракетна ба-

за.
— Це ви не туди потрапили! Хто мені за-

платить за мій хлів?!

— Світланко, хочеш я подарую тобі небо, 
зірки, місяць, всесвіт...

— Сергію, а що, грошей зовсім нема?

Макдональдс по-українськи:
— Добридень. Мені великий квас, 

шкварки-фрі, подвійний макдерун зі смета-
ною і льодяник-півник із собою.

— Мамо, хіба ти не розумієш, що твоя 
шуба — це результат страждань бідної тва-
рини?

— Сину, не смій так говорити про свого 
батька!
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Вітаємо! ●Від Різдва до Стрітення ●

Соломія ДМИТРІЄВСЬКА, 
студентка ІІ курсу  

відділення  
“Журналістика”  

ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Вже стало традиційним і 
довгоочікуваним в Лозові 
святкувати Маланку. Цей 
захід — гарна нагода вша-
нувати народні звичаї, 
пов’язані з святкуванням 
Різдва Христового, а також 
продемонструвати артис-
тичні здібності.

14 січня ц. р. у с. Лозова від-
булося театралізоване свято 

Маланки. Головні учасники дій-
ства — Маланка, Василь, Пасту-
шок, Смерть, Колядники — пе-
реодягнені хлопці й дівчатка. 
Щороку долучаються нові пер-
сонажі. Лозівчани ретельно го-
тувались до свята. Учасники  
урочистого дійства водили Ма-
ланку вулицями села. Завітали й 
у Лозівську сільську раду, мага-
зин, а після Богослужіння висту-
пили перед вірянами в церкві 
святих Петра і Павла. Учасники 
показали свою майстерність, ко-
лядували так, що аж дух пере-
хоплювало, віншували, засівали. 
Також декламували вірші про 
Маланку, а вона в цей час при-

танцьовувала, рухами імітувала 
дії, які були озвучені у вірші, по-
казуючи, яка вона гарна госпо-
диня. Роль Маланки виконала 
Наталя Миц.

Це чудове і веселе свято під-
готувала генератор творчих ідей 
—  директор будинку культури  
с. Лозова Дарія Михайлівна 
Ткач. Ця енергійна жінка дово-
дить, що українське село — ко-
лиска нації і культури. Учасника-
ми урочистого дійства були учні 
Лозівської ЗОШ І-ІІІ ст., фель-
дшер ФАПу с. Лозова Валентина 
Кубрак, завідуюча бібліотекою с. 
Лозова Наталя Руда, художній 
керівник — Інна Дозорцева.

Вертеп села Курники — учасник конкурсу-огляду  
вертепів у Тернопільському районному будинку культури.

Учасники святкового дійства Маланки в с. Лозова  
та організатор свята Дарія Михайлівна Ткач (зліва).

Зима завжди приносить у 
душі людей світло та ра-
дість, адже, дарує нам ве-
селощі Нового року та диво 
Різдва Христового.

З покоління в покоління, з року 
в рік у селі Курники передається 
традиція — на Різдво спалювати 
дідуха. Жителі села продовжили 
традицію і видовищно спалили 
один із головних різдвяних атри-
бутів — дідух — 7 січня, на Різдво. 
“Серед яскравих і самобутніх 
звичаїв, яких наш народ дотри-
мувався під час Різдвяних свят, 

на особливу увагу заслуговує 
звичай спалювання дідуха”, — за-
значила завідуюча бібліотекою с. 
Курники Марія Миц. Напередодні 
у Курниках ходив вертеп з шоп-
кою. Колядуючи, прославляючи 
народження Христа, вертеп заві-
тав у кожну оселю. 

Увечері вертеп і місцеві меш-
канці колядували вулицями села. 
Відтак зібрались на центрально-
му майданчику села Курники, на 
якому, поряд із новорічною ялин-
кою, щороку красується різдвя-
ний солом’яний оберіг — триме-
тровий дідух. Цей оберіг символі-

зує затишок і тепло. Коли Ісус 
Христос народився в стаєнці, бу-
ло дуже холодно. У стіні Йосип 
знайшов шпаринку і затулив її 
снопом із соломи. Звідси похо-
дить звичай на Святу вечерю за-
стеляти підлогу сіном і ставити 
на чільному місці у кутку дідуха. 

Під час спалювання дідуха мо-
лодь співає колядки, перестри-
бує через вогонь, віншує, весе-
литься.  Для мешканців сільської 
місцевості, особливо дітвори, це 
таїнство є захоплюючою подією, 
яка запам’ятається їм на все  
життя. 

Водили Маланку…

Різдвяна традиція

Головного ліка-
ря Тернопільсько-
го районного  
територіального  
м е д и ч н о г о 
об’єднання, депу-
тата Тернопіль-
ської обласної ра-
ди Ігоря Степано-
вича ВАРДИНЦЯ 
вітаємо з днем народження. Щас-
тя, міцного здоров’я, достатку! Хай 
збудеться все задумане!

Всіх благ земних ми Вам бажаєм

За вдачу людяну й просту,

Всі квіти світу Вам даруєм

За щире серце й теплоту.

Життя хай радість лиш приносить,

А дім — достаток і тепло.

Хай доля високо підносить

Надії світлої крило.

З повагою — колективи 
редакції газети “Подільське 

слово” та ТРР “Джерело”.

Вітаємо з днем народження за-
ступника головного лікаря з еконо-
мічних питань Ярославу  
Василівну ДОВГУНЬ, лікаря-
офтальмолога Людмилу Іванівну 
ТЕРЕЩЕНКО, лікаря загальної 
практики-сімейної медицини  
Ірину Ігорівну МУХУ, рентген-
лаборанта Любов Іванівну  
МОРОЗ, водія Зеновія Михайло-
вича ЛИТВИНА.

Сонця променистого — на Вашому обрії,

Долі Вам бажаємо щедрої та доброї,

Хай всі мрії Ваші збуваються,

Бажаємо того, що щастям називається!

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Вітаємо з днем народження мо-
лодших медичних сестер ТРТМО  
Любов Дмитрівну МАРЦЮК,  
Валентину Василівну ОРДИНАС, 
Галину Петрівну ЯРОШЕВСЬКУ, 
Оксану Іванівну КОНЕНКО,  
Оксану Ігорівну СЛІВІНСЬКУ, 
офіціантку Ольгу Володимирівну 
АМРОЖУ.

Хай доля подарує зорепад

Здоров’я, щастя, успіхів, надії,

Життя хай квітне, як вишневий сад,

Здійсняться задуми і заповітні мрії!

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Педагогічний колектив Острів-
ської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з 
днем народження педагога-
організатора  Тетяну Михайлівну 
ЛЮБАЧІВСЬКУ.

Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,

Щоб радісний настрій у серці не згас,

Все світле, гарне, що треба людині,

Нехай неодмінно приходить до Вас!

4 лютого відзначив день наро-
дження вчитель української мови і 
літератури НВК “Домаморицька 
ЗОШ І-ІІ ступенів-ДНЗ” Іриней 
Миколайович ВАСИЛЬКІВ. 

Хай здоров’я, радість і достаток

Сипляться до Вас, як вишні цвіт,

Хай малює доля з буднів свято 

І дарує Вам багато літ!

З повагою — педагогічний 
колектив НВК “Домаморицька 

ЗОШ І-ІІ ступенів-ДНЗ”.

Від щирого серця вітаємо з 
днем народження члена виконав-
чого комітету Байковецької сіль-
ської ради Володимира  
Івановича КАДИЛЯКА.

Хай б’ється джерелом життя бурхливо,

Красивим буде весь життєвий шлях,

Прекрасним, щедрим, наче хлібна нива,

Чарівним, як мелодія в піснях. 

З повагою — колектив 
Байковецької сільської ради.

Щиро і сердечно вітаємо з днем 
народження компетентного юрис-
та, щирого друга, гарну людину 
Ігоря ПРОЦЬКА з Тернополя. 

Хай кожен рік, що прийде у житті,

Принесе доробки золоті.

І щоб добра й душевного тепла

Ніяка буря з серця не змела.

Здоров’я, щастя зичим не на рік,

На все життя бажаєм щиро,

Щоб радісним і довгим був Твій вік

З добром, любов’ю, спокоєм і миром.

З повагою — друзі.

Педагогічний колектив Поча-
пинської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з 
днем народження директора шко-
ли Галину Зеновіївну ЩЕПНУ.

Бажаємо Вам, щоб надії збувались,

Щоб друзі хороші в житті зустрічались,

Щоб стіл був багатий і затишно в хаті,

Хай дні Ваші будуть веселі, як свято.

Від щирого серця Вам щастя й любові,

Нехай Вам таланить і будьте здорові! 

Колектив Почапинської ЗОШ І-ІІІ 
ст. щиро вітає з 55-річчям техніч-
ного працівника Михайла  
Євстахійовича КОРМИЛА.

Те бажаєм, що щастям звуть люди,

Хай усмішка не сходить з лиця.

Хай життя Ваше піснею буде,

А тій пісні не буде кінця. 

2 лютого 
виповнилось 
17 років улю-
бленій до-
нечці, милій 
похресниці, 
чарівній внуч-
ці, дорогій 
правнучц і , 
найкращ ій 
сестричці і 
племінниці 
Х р и с т и н і 
ЧАЙКОВСЬКІЙ з с. Мишковичі. 

Хай дні життя цвітуть барвисто,

Як візерунки писанкові,

Душа, як ранок, буде чиста,

А серце купається в молитві й любові.

З любов’ю — хресні батьки з 
сім’ями, мама, тато, бабусі і 

дідусь, прабабусі Ганя і Надя, 
рідні з Гусятина, Романівки, 

Мишкович і Чорткова.

Педагогічний колектив Мишко-
вицької ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з 
днем народження вчителя фізич-
ного виховання Ольгу Євгенівну 
СУРОВУ, вчителя математики 
Ольгу Євгенівну БЕЗПАЛЮК.

Хай життя квітує, як калина в лузі,

Нехай будуть поруч щирі, вірні друзі,

Хай обминають болі і тривоги,

Хай стелиться довга життєва дорога.

Здоров’я міцного і щастя без краю,

Усього найкращого щиро бажаєм! 

Колектив Мишковицької ЗОШ 
І-ІІІ ст. щиро вітає з днем наро-
дження завідуючого підсобним 
господарством школи Івана Ярос-
лавовича МИТУЛИНСЬКОГО.

Здоров’я, щастя зичим не на рік,

На все життя бажаємо Вам щиро,

Щоб радісним і довгим був Ваш вік

З добром, любов’ю, спокоєм і миром. 

Колектив дитячого садка “Мете-
лик” с. Байківці щиросердечно ві-
тає з днем народження помічника 
вихователя Галину Ярославівну 
БОРСУК. 

Щиро зичимо Вам, Галино 
Ярославівно, міцного здоров’я, ба-
дьорості та активності, довголіття, 
благополуччя і радості. Хай кожен 
день Вашого життя приносить Вам 
лише добро, а тепло і підтримка 
близьких зігрівають Вашу душу. 
Нехай завжди і у всьому Вас су-
проводжують удача, воля та опти-
мізм. Нехай доля завжди буде при-
хильною до Вас та Вашої родини.

Щиросердечні вітання з днем 
народження надсилаємо солістці 
жіночого вокального ансамблю 
“Байківчанка” БК с. Байківці  
Олександрі ГАНУЛЯК. 

Бажаємо добра і довголіття,

У кожній справі хай щастить,

Вік щедрий, як калинове суцвіття,

У злагоді і радості прожить.

З повагою — колектив будинку 
культури с. Байківці.

З найкращими побажаннями з 
нагоди дня народження звертає-
мося до солістки жіночого вокаль-
ного ансамблю “Байківчанка”  
БК с. Байківці Віри НИКОЛЮК.

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 — колектив  
будинку культури 

с. Байківці.


