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Члени Самооборони та активісти майдану ведуть роззброєних  
“беркутівців” на Театральний майдан Тернополя, 19 лютого 2014 року.

Кожен день — 
як останній

Майданівці захопили Україн-
ський дім, вигнавши звідти сило-
виків, прорвалися на вулицю Гру-
шевського і почали укріплювати 
старі та будувати нові барикади. 
Десятки бійців внутрішніх військ 

здалися в полон самооборони 
Майдану під гарантію безпеки. 
Кількість загиблих у ході бойових 
дій 20 лютого станом на обідній 
час становила більше 30 майданів-
ців. Поранених так багато, що бра-

кує місця для їх госпіталізації. На 
шпиталь перетворено Михайлів-
ський собор, де медики надають 
допомогу постраждалим. Активісти 
зайняли Держтелерадіо, консерва-
торію, готель “Україна” та ряд ін-
ших будівель столиці для прихист-
ку загиблих і постраждалих. Ближ-
че до полудня повідомили, що 
працівників Верховної Ради і Кабі-
нету міністрів евакуювали – ці бу-
динки, за повідомленням телека-
налу новин “24”, зайняв спецназ. 
З’явилася інформація про введен-
ня санкцій проти українських висо-
копосадовців, причетних до крива-

вих подій у Києві, з боку країн ЄС, 
Канади та США.  

Кривава ніч 
вівторка, кривавий 

день четверга
Початком учорашніх завору-

шень стали бої між активістами та 
силовиками в ніч із 18 на 19 люто-
го. Ще в понеділок зранку здава-
лося, що ситуація в Україні стабі-
лізувалася. Цього дня почав діяти 
закон про амністію учасників про-
тесту, прийнятий Верховною Ра-
дою 29 січня. В неділю, 16 лютого, 
протестувальники звільнили бу-
дівлю КМДА та частково розбло-
кували вулицю Грушевського. 
Генпрокурор України Віктор  
Пшонка заявив, що мітинґуваль-
ники виконали умови влади, поо-
біцяв, що в рамках виконання цьо-
го закону до 18 березня від кримі-
нальної відповідальності будуть 
звільнені всі 268 осіб. Проте, як 
виявилося згодом, це було лише 
затишшя перед бурею. Черговим 
каменем спотикання стало засі-
дання Верховної Ради у вівторок, 
де мало вирішуватися питання по-
вернення Конституції України до 
зразка 2004 року. Столичний Єв-
ромайдан оголосив мобілізацію – 
о 8.30 ранку десятитисячна коло-
на мітинґарів, яку очолили пред-

ставники опозиційних сил, рушила 
під будівлю парламенту, де плану-
вали мирним шляхом підтримати 
опозиційних депутатів. Проте за-
гони “Беркута” та внутрішніх військ 
відтіснили демонстрантів до бари-
кад на Майдані Незалежності. Та-
ким чином Україну накрила черго-
ва, третя хвиля революції, яку вже 
називають революцією Гідності. 

Поки опозиція блокувала три-
буну і президію парламенту, ви-
магаючи від спікера Верховної 
Ради Володимира Рибака зареє-
струвати постанову про повернен-
ня до Конституції 2004 року, на 
розі вулиць Шовковичної та Інсти-
тутської точилися бої між силови-
ками та активістами. 

Вхід на вулицю Грушевського, 
де розташована будівля парла-
менту, силовики перегородили 
автомобілями. Демонстранти 
штурмували блокаду, у відповідь 
силовики застосовували світло-
шумові гранати та помпові рушни-
ці. Тривали протистояння і в інших 
районах Києва. Зокрема, відбули-
ся сутички в Маріїнському парку, 
де євромайданівці зустрілися з 
“беркутівцями”, тітушками та при-
хильниками Партії регіонів, на ву-
лиці Липській вчинили підпал офі-
су регіоналів.

Продовження на 3 стор.

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

геодезичні обміри; розробка проектів землеустрою.

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

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

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

42-42-70

"Землевласник-СЛ" 

Приймаємо замовлення на землевпорядні  
та геодезичні роботи:

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.  
Фото автора.

У
чора зранку, 20 лютого, після тимчасового затишшя на 
барикадах у центрі Києва, епіцентром протистоянь 
стала вулиця Інститутська. Силовики застосовували 
проти активістів світлошумові гранати зі сльозогінним 

газом, заливали водою, ті, в свою чергу, закидали правоохо-
ронців камінням і “коктейлями Молотова”, повертаючи собі 
втрачені позиції. 
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Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора  

та Ярослава БАЧИНСЬКОГО.

15 лютого ц. р., в день Стрі-
тення Господнього, чверть 
століття минуло з того часу, 
як останній радянський танк 
покинув афганські землі. 

Саме цього зимового дня 1989 
року закінчилася безглузда  
афганська війна, яка тривала 
майже десятиліття. Відтоді при-
пинився відлік великих утрат 
людських життів. Більш як 160 
тисяч українців пройшли крізь 
пекло війни в Афганістані. З них 
2378 бійців загинуло, а 60 ще й 
досі вважають зниклими безвісти 
або такими, що потрапили в по-
лон. Поранення отримали понад 
8 тисяч українців, із них 4687 по-
вернулися інвалідами. Учасника-
ми цієї жорстокої, несправедли-
вої, нікому не потрібної війни 
стали понад 1700 наших земля-
ків. 48 молодих хлопців не повер-
нулися додому з поля бою, двоє 
безслідно зникли, 46 стали інва-
лідами. 

З нагоди 25-ї річниці виведен-
ня радянських військ з  
Афганістану 12 лютого ц. р. у се-
лі Настасів відбулася зустріч із 
воїнами-афганцями Тернопіль-
ського району, яка щорічно тра-
диційно проводиться в одному із 
сіл нашого краю. Цього дня тут 
зібралося близько сорока колиш-
ніх афганців, які згадали ті бу-
ремні часи, коли доводилося 
змагатися зі смертю. Ветерани 
війни в Афганістані — люди честі, 
справжні чоловіки, із чіткою гро-
мадянською позицією. Найпер-
ше, що їх поєднує, — це дружба, 
скріплена кров’ю. Вони й сьогод-
ні, коли наша країна переживає 
важкі дні, підтримують, захища-
ють власний народ, вносять свою 
частку в справу розбудови спра-
ведливого демократичного сус-
пільства. Допомога у важку днину 
мирним жителям стала для них 
святою справою, справою честі.

Урочистості розпочалися 
спільною молитвою за тих, хто 
загинув на чужій землі. Ведуча 
заходу — методист Тернопіль-
ського районного будинку культу-
ри Наталя Порада зробила екс-

курс сторінками геро-
їчного і трагічного лі-
топису афганської ві-
йни. Хвилиною мов-
чання вшанували 
пам’ять тих бійців, які 
не повернулися з поля 
бою до батьківських 
порогів. 

Голова Тернопіль-
ської районної ради 
Василь Дідух привітав 
учасників бойових дій 
в Республіці Афганіс-
тан і висловив вдяч-
ність афганцям за їх-
ню активність у ни-
нішніх змаганнях 
українців за демокра-
тичне європейське 
суспільство у своїй 
державі. Зі словами 
подяки до воїнів-
афганців звернулися 
парох села Настасів 
о. Роман, депутат 
Тернопільської об-
лради Володимир Бо-
лєщук, Настасівський 
сільський голова Да-
рія Блащак. Від імені 

учасників афганської війни ви-
ступив голова Тернопільської 
районної організації Української 
спілки ветеранів Афганістану 
Василь Брицький, який разом зі 
своїм заступником Петром Ка-
наком нагородив воїна-
інтернаціоналіста Романа  
Бадзая медаллю “За заслуги” ІІІ 
ступеня, а інших своїх колег — 
грамотами за активну життєву 
позицію. 

Художній керівник Настасів-
ського будинку культури Василь 
Кравець подарував ветеранам 
Афганістану чудові українські піс-
ні “Повій, вітре, на Вкраїну” і 
“Степ широкий”, нагадавши часи 
їхньої бойової молодості. З му-
зичними вітаннями також висту-
пили інструментальний дует у 
складі заслуженого діяча мис-
тецтв України Володимира До-
вбні, віртуоза Олега Турчина і 
солістка Настасівського будинку 
культури Тетяна Стисла. Фіналь-
ною точкою зустрічі стала драй-
вова пісня “Хлопці, будемо жити” 
у виконанні соліста Тернопіль-
ського районного будинку культу-
ри Василя Хлистуна.  

Афганістан — мій біль,  
моя пекуча пам’ять… 

Голова Тернопільської районної організації Української спілки 
ветеранів Афганістану Василь Брицький нагороджує ветерана 

афганської війни із с. Товстолуг Тернопільського району  
Степанію Желізко грамотою за активну життєву позицію.

З днем наро-
дження щиро  
вітаємо завідуючу 
клубом с. До-
вжанка Галину 
М и к о л а ї в н у  
МИХАЙЛИШИН , 
завідуючу клубом  
с. Лучка Марію Теодо-
рівну ЯКИМЧУК, худож-
нього керівника  народного ама-
торського обрядово-
фольклорного колективу “Білів-
чанка” клубу с. Біла Людмилу 
Михайлівну ЧЕРВІНСЬКУ. 

Бажаємо сонця на кожній стежині

І пригорщі повні наснаги й краси,

Доброї долі і всього доволі

У світлий цей день і в майбутні роки.

З повагою — працівники 
відділу культури 

Тернопільської 
райдержадміністрації, 

Тернопільського районного 
будинку культури, 

профспілковий комітет  
працівників культури 

Тернопільського району.
 

 З 40-річчям щиросердечно ві-
таємо завідуючу клубом с. Дичків 
Ольгу Євгенівну РОМАНЮК.

Ювілей — це не просто свято,

Це здобутки всіх років в житті,

Тож хай у Вас їх ще буде багато,

Щоб здійснилися задуми всі!

З повагою — працівники 
відділу культури 

Тернопільської 
райдержадміністрації, 

Тернопільського районного 
будинку культури, 

профспілковий комітет  
працівників культури 

Тернопільського району.

Розпорядження 
голови Тернопільської 

районної ради  
від 20.02.2014 р.  

№ 03-од
Про скликання  

двадцятої сесії 
Тернопільської  
районної ради 

шостого  скликання
Керуючись п. 18 ст. 43, п. 9 

ст. 46 Закону України “Про міс-
цеве самоврядування в Украї-
ні” та регламентом Тернопіль-
ської районної ради:

1. Скликати 20 сесію  
Тернопільської районної ради 
шостого скликання 21 лютого 
2014 року в приміщенні  
районної ради.

Сесійне засідання розпоча-
ти о 10 годині ранку.

2. На розгляд сесії районної 
ради внести питання:

— про суспільно-політичну 
ситуацію в Україні;

— про внесення змін до ра-
йонного бюджету на 2014 рік;

— інші питання поточної ро-
боти районної ради.

3. На сесію районної ради 
запросити депутатів Тернопіль-
ської обласної ради від Терно-
пільського району, сільських та 
селищних голів, керівників від-
ділів та управлінь Тернопіль-
ської райдержадміністрації, ке-
рівників районних організацій, 
установ, промислових і сіль-
ськогосподарських підпри-
ємств, представників політич-
них партій, громадських органі-
зацій, редакторів газети  
“Подільське слово” та радіо-
компанії “Джерело“. 

 Голова Тернопільської 
районної ради В. С. ДІДУХ.

Під час обласних урочистостей з нагоди 25-ї річниці виведення  
радянських військ з Афганістану (зліва направо) воїни-афганці Ярослав 

Дижинський, Григорій Макар, Богдан Заполух, Степан Маціборка.

Офіційне ●

До відома 
пенсіонерів! 

Управління Пенсійного  
фонду України в Тернопіль-
ському районі просить отриму-
вачів пенсій своєчасно повідо-
мляти органи, що призначають 
та виплачують пенсію, про 
прийняття на роботу, звільнен-
ня з роботи, зміни в складі 
сім’ї, зміни місця проживання 
та інші обставини, що можуть 
вплинути на пенсійне забезпе-
чення. Тел. для довідок:  
53-50-72, 53-51-54.

Ольга СТАДНИК,  
вчитель української мови і 

літератури Товстолузької 
ЗОШ І-ІІІ ст.

Минулого тижня у Товсто-
лузькій ЗОШ I-III ступенів 
відбувся вечір-реквієм 
“Час обрав їх”, присвяче-
ний воїнам-афганцям. 

Ось уже двадцять п’ятий рік 
не згасає біль у серцях тих, хто 
повернувся з Афганської війни, 
що стала трагедією і звитягою 
сотень тисяч людей, мужністю, 
доблестю і героїзмом. Це не 
лише незагоєна рана, біль її 
учасників, це ще й застережен-
ня на майбутнє. 

“Радянський воїне! Знаходя-
чись на території дружнього 
Афганістану, пам’ятай, що ти —  
представник армії, котра про-
тягнула руку допомоги народам 
цієї країни в їх боротьбі проти 
внутрішньої реакції”, — йдеться 
у “Пам’ятці радянському воїну-
патріоту, інтернаціоналісту”, які 
вручали кожному, хто потра-
пляв на територію Афганістану. 
А як же було насправді?

Воїни-афганці, мешканці 
Тернопільського району Юрій 
Ярославович Лозінський та Ва-
лерій Євгенович Гуран того дня 
розповіли товстолузьким шко-
лярам історії з власного життя, 

підтверджені чис-
ленними фотогра-
фіями і нагорода-
ми. Зворушливими 
були розповіді ма-
терів юнаків, які 
потрапили в  
Афганістан. Одна з 
жінок розповіла 
про сон, у якому 
вона побачила си-
на без рук. Гово-
рила про жах, який 
довелося пережи-
ти, коли після чо-
т и р и м і с я ч н о г о 
мовчання отрима-
ла листа з Афга-
ністану, заадресо-
ваного чужою ру-
кою: на щастя, у 
конверті був лист 
від сина. Чекаючи 
кожного дня газе-
ти зі списками за-
гиблих і поране-
них, матері пере-
живали у серцях 
не менш жорстоку 
війну. Здавалося,  
чайкою полетіла б мати у дале-
кий Афган, прочитавши рідне 
ім’я.

Того дня зі словами подяки і 
благословення до запрошених 
воїнів-інтернаціоналістів звер-
нувся парох села Товстолуг 
отець Василь, який був свідком 

наслідків цих страшних подій. 
Учні вітали воїнів-афганців і їхні 
сім’ї, дарували їм пісні, читали 
поезії, а полеглих вшанували 
хвилиною мовчання. Живі за-
вжди в боргу перед полеглими. 
І наші діти та онуки мають зна-
ти своє історичне минуле, 

правдиве, нехай гірке.
Організувала  захід  заступ-

ник директора з виховної робо-
ти Оксана Володимирівна  
Поврознік, яка разом із вчите-
лем інформатики Ярославом 
Степановичем Яремою була 
ведучою вечора-реквієму.

“Час обрав їх”

У Товстолузькій ЗОШ I-III ст. відбувся вечір-реквієм  
“Час обрав їх” за участю воїнів-афганців.
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Галина ЮРСА —  
ТРР “Джерело”.

Ми звикли бачити поряд із 
собою батька, матір, дідуся 
чи бабусю, брата, сестру, 
дочку, сина, тітку. Та інколи 
не дуже переймаємося, що 
не уділяємо їм належної  
уваги, не цінуємо дорого-
цінних миттєвостей спілку-
вання з найріднішими. А є 
люди, які, буває, все життя 
розшукують рідних чи 
близьких, з якими розлучи-
лися через низку життєвих 
обставин.

Голова  Тернопільської ра-
йонної організації Товариства 
Червоного Хреста України Ольга 
Нижник може годинами розпо-
відати історії родин, людей, яких 
розлучила війна чи інші обстави-
ни. Про кожного з них можна 
було б за їх згоди написати не 
статтю, а книгу.

Пані Дарина (назвемо її так, усі 
імена, які зустрічаються в подаль-
шому змінено — прим. автора) 
виховувалася у сім’ї бабусі, де 
було своїх із десяток дітей. Ді-
вчинці належної уваги ніхто не 
приділяв. Вона в ранньому віці 
голодувала та зазнала інших по-
невірянь. Природне бажання кож-
ної дитини бути любимою матір’ю, 
батьком спонукали Даринку рано 
довідатись, що вона кругла сиро-
та. Батько пішов на фронт у 1943 
році, де невдовзі загинув. А матір 
забрали на примусові роботи до 
Німеччини. З часом доля закину-
ла маму до Польщі. Там вона 
одружилася вдруге та народила 
двійко дочок. Коли пані Дарія до-
відалась, що рідних можна знайти 
через організацію Червоного 
Хреста, то звернулась туди у 2013 
році. Але невдовзі отримала сум-
ну звістку, що її мати два роки, як 
померла, так і не побачивши свою 
першу дитину. Але радісне у цій 
історії все ж є. Дарину визнали її 
сестри з Польщі та сказали, що 
мати розповідала, що десь в 
Україні вони мають старшу се-
стру. Завжди молилася за свою 
дівчинку та вірила, що колись зу-
стрінуться...

Пані Ганна змогла лише через 
десятиліття торкнутися стелли з 
прізвищем рідного брата на брат-
ській могилі у Польщі. У 1944 році 
сім’я отримала від нього листа, 
що живий-здоровий, воює, мріє 
про зустріч. Як з’ясувалося потім, 
солдат, як тільки написав листа і 
віддав його поштареві, вийшовши 
з окопу, був убитий снайпером. 
Тож похоронка на нього прийшла 
майже з листом. Лише тепер Ган-
на змогла поклонитися могилі 
брата, привезти землі з рідної 
України, як її просив про це брат 
у тривожних снах...

Пан Леонід вже втратив надію 
знайти хоч могилу батька, який 
був в’язнем концентраційного та-
бору в Освенцімі. Адже мав відо-
мості, що він помер і був спале-
ним у печі крематорію. Завдяки 
службі розшуку Товариства Чер-
воного Хреста Леонід довідався, 
де похований його батько, та ще 
деякі скупі обставини, пов’язані з 
його життям та смертю... 

І ще десятки, сотні, тисячі 
звернень, листів, прохань, поді-
бних і не дуже, за якими долі, 
надії...

Давно минула Друга світова 
війна, та ще довго, напевне, ді-
ти, онуки, а нині й правнуки бу-
дуть цікавитися долею своїх рід-
них, про яких знають лише з 
розповідей.

Як розповіла голова Терно-
пільської районної організації То-
вариства Червоного Хреста Укра-
їни Ольга Нижник, згідно з Ука-
зом Президента України від 
28.10.1992 року, Товариству Чер-
воного Хреста України надані по-
вноваження представляти інтер-
еси держави в Міжнародному 
русі Червоного Хреста та Черво-
ного Півмісяця стосовно захисту 
жертв збройних конфліктів та ви-
рішення інших гуманітарних про-
блем. Для виконання цих завдань 

у цьому ж році в Україні було 
створено Службу розшуку — єди-
ну в державі, яка безкоштовно, 
згідно з міжнародними правила-
ми, здійснює практичні заходи з 
питань з’ясування долі членів 
роз’єднаних сімей, які постраж-
дали внаслідок збройних кон-
фліктів, стихійного лиха та інших 
надзвичайних ситуацій.

Згідно з розпорядженням Кабі-
нету Міністрів України державні, 
громадські установи сприяють 
практичній роботі Служби і нада-
ють інформацію, необхідну для 
проведення оперативної та по-
вноцінної розшукової діяльності.

До основних напрямів діяль-
ності Служби розшуку Товариства 
Червоного Хреста належать:

— Розшук за кордоном цивіль-
них осіб, які втратили зв’язок з 
рідними внаслідок Другої світової 
війни, сучасних збройних кон-
фліктів та інших надзвичайних 
ситуацій.

— Розшук на території України 
цивільних осіб, які втратили 
зв’язок з рідними внаслідок Дру-
гої світової війни, сучасних зброй-
них конфліктів та інших надзви-
чайних ситуацій за зверненням 
Міжнародного Комітету Червоно-
го Хреста, національних Това-
риств зарубіжних країн.

— З’ясування долі військовос-
лужбовців, які під час Другої сві-
тової війни пропали безвісти або 
потрапили у полон.

— З’ясування долі дітей, які пе-
ребували в дитячих будинках з 
1932 року та під час Другої світо-
вої війни.

— Розшук осіб, які були виве-
зені нацистами з території Украї-
ни в роки Другої Світової війни до 
Німеччини та інших країн.

— Розшук документів, які під-
тверджують перебування грома-
дян в нацистських таборах, ґетто 
та на примусових роботах.

— Розшук та з’ясування стану 
могил захисників Батьківщини, які 
загинули за її межами під час 
Другої Світової війни, а також вій-
ськових поховань громадян інших 
держав в Україні.

— Забезпечення листування 
каналами Червоного Хреста спів-
вітчизників та іноземних грома-
дян з їхніми близькими, які пере-
бувають у регіонах сучасних 
збройних конфліктів, стихійного 
лиха та інших екстремальних си-
туацій на території зарубіжних 
країн.

За час існування Служби роз-
шуку до Тернопільської районної 
організації Товариства Червоного 
Хреста України надійшло понад 
400 звернень. 35% людей вдало-
ся розшукати своїх рідних, діста-
ти хоч яку-небудь інформацію про 
них, з’ясувати місце поховання 
тощо.

Нині Тернопільська районна 
організація Товариства Червоного 
Хреста України знаходиться за 
адресою: м. Тернопіль, вул. Бро-
дівська, 17 (перший поверх). Саме 
туди треба, в першу чергу, звер-
татися з питань Служби розшуку.

Голова Тернопільської район-
ної організації Товариства Черво-
ного Хреста України Ольга Нижник 
з деякою стурбованістю розповіла 
про не дуже приємні обставини. У 
Службу розшуку нині звертаються 
молоді люди, які, прикриваючись 
тим, що на території Польщі та 
інших держав живуть їх родичі або 
ж знаходяться їх могили, шукають 
приводу, щоб всіма правдами і 
неправдами зректися своєї націо-
нальності, добути карту поляка, 
безкоштовно навчатися у вишах 
цієї держави, мати інші пільги. 
“Непоодинокі випадки, коли вже 
літні люди довідуються про своїх 
живих та померлих родичів з єди-
ною лише метою — їх цікавить, чи 
не стали вони часом багатими 
спадкоємцями, — продовжує Оль-
га Нижник. —  Боляче, що ці люди 
використовують гуманізм — осно-
вний принцип діяльності Червоно-
го Хреста — для своїх вузьких 
меркантильних інтересів. Таким і 
їм подібним завжди наголошую, 
що організація цими питаннями не 
займається”.

“Чекай мене,  
і я повернуся…”

Продовження.
Початок на 1 стор.

Найгарячішим періодом про-
тистоянь стала ніч із вівторка 
на середу. Близько першої го-
дини дня міліція по вулиці Ін-
ститутській відтіснила демон-
странтів до Жовтневого палацу, 
що поряд із Майданом Неза-
лежності, а вже через 4 години 
Майдан узяли в облогу. Мініс-
терство внутрішніх справ Укра-
їни спільно зі Службою безпеки 
України оприлюднили заяву, у 
якій висувалася вимога мітин-
ґарям до 18-ї години припини-
ти протистояння, в іншому ви-
падку силовики обіцяли “навес-
ти порядок всіма засобами, пе-
редбаченими законом”. Міліція 
повідомила про проведення в 
Києві антитерористичної опе-
рації. О 8 годині вечора з усіх 
боків на Майдан Незалежності, 
де в цей час перебувало близь-
ко 20 тисяч демонстрантів, від-
бувся наступ силовиків. Було 
підтягнуто водомети, з яких по-
ливали людей, та два БТРи, які 
таранили барикади мітинґу-
вальників. Палячи шини, заки-
даючи силовиків піротехнічни-
ми засобами й “коктейлями 
Молотова”, євромайданівці 
втримали натиск. Під час про-
тистоянь згоріли намети мітин-
ґарів, спалено 2 бронетран-
спортери та 2 водомети сило-
виків. Близько 22-ї години за-
палав Будинок профспілок, 
здійснювалася евакуація май-
данівців. Під час гасіння поже-
жі, до якої залучили 20 одиниць 
пожежної техніки і близько со-
тні пожежників, було врятовано 
більше трьох десятків осіб. 

Близько опівночі силовики 
повністю вимкнули світло на 
Майдані і зайняли частину Май-
дану Незалежності з боку Бу-
динку профспілок. Таким чином 
влада офіційно оголосила війну 
своєму народу, а в Києві ввели 
неоголошений надзвичайний 
стан: рух київського метрополі-
тену було повністю зупинено, 
потяги зі сторони заходу до 
столиці не пускали, оскільки 
там нібито перевозили бомби 
та іншу зброю. Під’їзди до Киє-
ва патрулюються працівниками 
ДАІ.  

Тим часом  
у Тернополі…

У неділю, 16 лютого, на на-
родне віче біля пам’ятника Сте-
пану Бандері у Тернополі приї-
хав Петро Порошенко, який за-
явив перед десятьма тисячами 
людей, що позиція західних об-
ластей України, позиція терно-
полян є визначальною у факто-
рі перемоги українського наро-
ду в боротьбі зі злочинною вла-
дою, запевнив, що в найближчі 
два тижні опозиція парламент-
ським шляхом нормалізує ситу-

ацію в країні. 
Проте, не всі 
залишились 
задоволен і 
почутим. 

У ніч штур-
му Євромай-
дану терно-
поляни за-
йняли будів-
лю Терно-
п і л ь с ь к о ї 
ОДА, штур-
мували при-
м і щ е н н я  
обласної і 
міської мілі-
ції, обласної 
прокуратури, 
міськрайон-
ного суду, 
державтоін-
спекції та 
СБУ. Палали 
вогнем всі 
справи, від-
криті проти 
тернопільських активістів, інші 
документи. Біля відділу міліції 
на ранок було знайдено 9 спа-
лених автівок і автозак. Після 
нічних подій до Тернопільської 
міської лікарні звернулося 
восьмеро людей, з них шесте-
ро — працівники ОВС.

У середу, 19 лютого, терно-
поляни зустрічали бійців “Бер-
куту”, які поверталися додому 
зі столиці. Їх зупинили активіс-
ти на контрольно-пропускному 
пункті у Збаражі й наказали 
роззброїтись. При в’їзді до 
Тернополя, з вулиці 15 Квітня 
містяни під вигуки “Ганьба!” 
провели спецпризначенців цен-
тром міста на Театральний 
майдан, де того дня зібралося 
за різними даними від 5 до 8 
тисяч мітинґувальників. Майже 
два десятки “беркутівців” пока-
ялися перед людьми за свої  
вчинки і присягнули на Біблії на 

вірність власному народу, після 
чого Театральний майдан хо-
ром почав скандувати “Молод-
ці!”. Голова міської організації 
ВО “Свобода” Роман Навроць-
кий, який очолював колону з 
гучномовцем, повідомив: “Це 
перший випадок в Україні, коли 
“Беркут” повернувся додому і 
присягнув на вірність україн-
ському народу”. Такими діями 
тернополяни показали іншим 
силовикам, що не треба бояти-
ся переходити на бік народу.

У Тернополі організовують 
масову мобілізацію на Київ. Із 
міста до столиці вже вирушило 
більше півтора десятка автобу-
сів із майже тисячею мітинґа-
рів, які успішно дісталися місця 
призначення. Члени Штабу на-
ціональної самооборони поси-
лено патрулюють вулиці міста, 
в’їзди до Тернополя контролю-
ються активістами. Війна три-
ває…

Кожен день —  
як останній

Серед учасників мітингу на Театральній площі в Тернополі  
19 лютого 2014 року — депутати Тернопільської районної ради.

Територія Тернопільського міського відділу міліції  
після пожежі в ніч з 18 на 19 лютого ц. р.

На вході в Тернопільську обласну прокуратуру 
зранку 19 лютого — спалені документи.
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До джерел ●

У правоохоронних органах ●

Ольга ВАСИЛЮК,  
директор 

Тернопільської районної 
централізованої 

бібліотечної системи.

6 лютого минув рік з 
часу відкриття 
інтернет-центрів у бі-
бліотеках Тернопіль-
ського району, в яких 
розташовано 15 ро-
бочих місць для чита-
чів з повним 
комп’ютерним устат-
куванням — 
комп’ютери, принте-
ри, сканери, веб-
камери, гарнітура, 
програмне забезпе-
чення. 

У читачів бібліотек Тер-
нопільського району (цен-
тральна бібліотека, 
бібліотеки-філії: смт. Ве-
лика Березовиця, с. Миш-
ковичі, с. Шляхтинці, с. 
Настасів), де працюють 
і н т е р н е т - ц е н т р и , 
з’явилася можливість безко-
штовно працювати з різноманіт-
ними інформаційними ресурса-
ми інтернету, спілкуватися в со-
ціальних мережах, користувати-
ся електронною поштою, 
“Skype”-технологіями. Відвіду-
вачі отримали доступ до баз 
даних повнотекстових електро-
нних інформаційних видань. Ви-
користовуючи електронну по-
шту, бібліотекарі здійснюють ін-
дивідуальне інформування чи-
тачів за різними темами. Проте, 
головне — з’явилася чудова 
можливість безкоштовного на-
вчання роботі на комп’ютері й 
пошуку інформації в мережі Ін-
тернет. Бібліотекарі надають 
читачам кваліфіковану допомо-
гу: проводять заняття з інфор-
маційної грамотності, склада-
ють бібліографічні списки веб-
сайтів, інформація яких спрямо-
вана на допомогу у навчанні, 
організації дозвілля тощо. 

Що ж змінилося протягом ро-
ку в роботі бібліотеки, адже в 
епоху електронних книг, мобіль-
ного зв’язку та цифрових техно-
логій звички і смаки користува-
чів бібліотек урізноманітнились. 
Сучасні “читальні” сьогодні пе-
ретворилися на своєрідні клуби 
дозвілля, інформаційні центри 
та майданчики для різноманіт-
них культурних заходів. Свою 
думку щодо цього питання ви-
словили постійні користувачі 
центральної бібліотеки смт. Ве-
ликі Бірки — молодь і старшо-
класники:  Ігор Овчаренко, Юрій 
та Андрій Підданюки, Яна Ві-
ницька, Юля Коришко, Іра Бала-
бан, Андрій Вільчинський, Єли-
завета Кравченко, Дмитро Ка-
щишин, з якими працівники цен-
тральної бібліотеки провели 
експрес-діалог. 

— Чи часто ви відвідуєте 
інтернет-центр у бібліотеці?

— Майже щодня, якщо є мож-

ливість, то й кожен день.
— Для вас інтернет-центр 

— спосіб урізноманітнити до-
звілля, поспілкуватися з дру-
зями чи почерпнути інформа-
цію для навчання?

— І те, й інше. Бібліотека від-
крита для спілкування, працює у 
зручний час, навіть у неділю.

— Чим вас приваблює 
інтернет-центр?

— Бібліотека стала для мене 
другою домівкою, у бібліотеці 
затишно, працівники бібліотеки 
завжди привітні.

— Чи змінилася ваша думка 
про бібліотеку з часу відкрит-
тя інтернет-центру?

— Я вважаю, що бібліотека 
докорінно змінилася, стала 
більш сучасною, вона ожила, пе-
ретворилася на місце зустрічі та 
спілкування, — зазначає Ліза 
Кравченко. — Тому я маю мож-
ливість не тільки безкоштовно 
використовувати інтернет-
ресурси, але і спілкуватися в 
стінах бібліотеки зі своїми одно-
думцями, друзями.

— Я радо відвідую бібліотеку, 
завжди чекаю зустрічі із праців-
никами бібліотеки. Мене часто 
запрошують на масові заходи, 
які тут проходять, — говорить 
Андрій Підданюк.

Читачам бібліотек смт. Вели-
ка Березовиця та с. Мишковичі, 
які захоплюються вишивкою, 
в’язанням гачком, бісероплетін-
ням у зв’язку з недостатньою 
кількістю в бібліотеці книг і жур-
налів з цієї тематики, запропо-
нували пошукати потрібну ін-
формацію в інтернеті. Протягом 
року вони засвоїли основи по-
шуку інформації в мережі й са-
мостійно змогли знайти необхід-
ні схеми візерунків. Вже на на-
ступне заняття вони привели в 
бібліотеку своїх друзів, які стали 
постійними користувачами цен-
тру й читачами бібліотеки.

Приємною несподіванкою для 

користувачів сучасних бібліотек 
у Великих Бірках, Великій Бере-
зовиці, Мишковичах, Настасові 
та Шляхтинцях стало те, що, пе-
ребуваючи в стінах бібліотеки 
можна отримати професійну 
консультацію по “Skype” від сі-
мейних лікарів та провідних спе-
ціалістів Тернопільського район-
ного територіального медичного 
об’єднання.

З першого дня заснування 
інтернет-центру центральна бі-
бліотека отримала своїх постій-
них шанувальників. Ставлення їх 
до бібліотеки дуже змінилося. Є 
ентузіасти, які не лише самі 
зразково поводяться у бібліотеці 
і під час роботи з комп’ютерами, 
але й стежать за поведінкою ін-
ших відвідувачів. Також діти зна-
ють, що прогулювати школу не 
можна, інакше вони цілий місяць 
не будуть мати змоги відвідува-
ти бібліотеку, а значить — ко-
ристуватися інтернетом. Корис-
тувачі одночасно можуть працю-
вати в інтернет-центрі і, за по-
треби, фондами бібліотеки.

Як результат консультаційної 
роботи бібліотекарів, відвідувачі 
центрів уміють самостійно наби-
рати тексти, знаходити потрібні 
сайти в інтернеті. Майже всі від-
відувачі бібліотеки зареєстрова-
ні в різних соціальних мережах 
(“Вконтакте”, “Мейл.Ру”, “Одно-
классники”, “Facebook”, “Skype”), 
активно спілкуються в цих мере-
жах; учні й студенти вже само-
стійно вміють знайти матеріал 
для рефератів, ілюстрації, роз-
друкувати текст або скопіювати 
файл на електронний носій; 
збільшується кількість дорослих 
відвідувачів віком 40-55 років. 
Метою оволодіння навичками 
роботи з комп’ютером та в ін-
тернеті для дорослої категорії 
читачів є перспектива пошуку 
нової роботи, спілкування в со-
ціальних мережах, професійні 
інтереси та дозвілля.

Сучасна бібліотека:  
рух уперед

В інтернет-центрі Тернопільської центральної районної бібліотеки.

Відповідно до статті 19 Закону 
України “Про доступ до публічної 
інформації”, запит на інформацію 
— це прохання особи до розпо-
рядника інформації надати пу-
блічну інформацію, що знаходить-
ся у його володінні. Громадянин 
має право звернутися до розпо-
рядника інформації із запитом на 
інформацію незалежно від того, 
стосується ця інформація його 
особисто чи ні, без пояснення 
причини подання запиту. Запит 
на інформацію може бути індиві-
дуальним або колективним. За-
пити можуть подаватися в усній, 
письмовій чи іншій формі (по-
штою, факсом, телефоном, елек-
тронною поштою) на вибір запи-
тувача. Письмовий запит пода-
ється в довільній формі.

Запит на інформацію має міс-
тити: ім’я (найменування) запиту-
вача, поштову адресу або адресу 

електронної пошти, а також но-
мер засобу зв’язку, якщо такий є; 
загальний опис інформації або 
вид, назву, реквізити чи зміст до-
кумента, щодо якого зроблено 
запит, якщо громадянину, який 
звертається із запитом на інфор-
мацію, це відомо; підпис і дату за 
умови подання запиту в письмо-
вій формі.

З метою спрощення процеду-
ри оформлення письмових запи-
тів на інформацію особа може 
подавати запит шляхом заповне-
ння відповідних форм запитів на 
інформацію, які можна отримати 
в розпорядника інформації (в 
прокуратурі Тернопільського ра-
йону) та на офіційному веб-сайті 
відповідного розпорядника.

Андрій ШОКАЛО,  
прокурор Тернопільського 

району, радник юстиції.

Запит на інформацію

Руслана БОЙКО,  
начальник відділу грошових виплат і компенсацій управління 

соціального захисту населення Тернопільської 
райдержадміністрації.

У зв’язку з прийняттям Закону України “Про Державний бюджет 
на 2014 р.” управління соціального захисту населення Терно-
пільської райдержадміністрації інформує, що у 2014 р. підвище-
ні соціальні гарантії для малозабезпечених родин.

Захист родин, середньомісячний сукупний дохід яких не досягає вста-
новленого рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого 
мінімуму) на сім’ю, здійснюється згідно із Законом України “Про держав-
ну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”.

З  1 січня 2014 року рівень забезпечення прожиткового мінімуму ста-
новить: для працездатних осіб — 21 % прожиткового мінімуму, встанов-
леного для працездатних осіб, а саме: з 1 січня — 255,78 грн., з 1 липня 
— 262,50 грн., з 1 жовтня — 273,21 грн.; для осіб, які втратили працез-
датність, та інвалідів — 100 % прожиткового мінімуму, встановленого для 
осіб, які втратили працездатність, а саме: з 1 січня — 949 грн., з 1 липня 
— 974 грн., з 1 жовтня — 1014 грн.; для дітей — 85 % прожиткового міні-
муму, встановленого для дітей відповідного віку, а саме:

Крім того, для кожної дитини, яка входить до складу малозабезпеченої 
сім’ї, рівень забезпечення прожиткового мінімуму підвищується на 10 %, 
а для кожної дитини, яка утримується матір’ю (батьком, усиновителем), 
що не перебуває у шлюбі і запис про батька (матір) дитини в Книзі реє-
страції народжень, проводиться у встановленому порядку за поданням 
матері (батька). Для кожної дитини, в якої один або обоє батьків є інва-
лідами І або ІІ групи, — на 20 %.

Також внесено зміни до статті 15 Закону України “Про державну со-
ціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”, зокрема, запроваджується 
поступове збільшення розміру соціальної допомоги для сімей, в яких є 
діти віком від 3 до 18 років. Розмір державної соціальної допомоги на 
кожну дитину віком від 3 до 13 років у 2014 році збільшується на 250 грн., 
а на дітей віком від 13 до 18 років — на 500 грн.

Тобто, сім’ї, які отримують соціальну допомогу як малозабезпечена 
сім’я, до основного розміру допомоги отримуватимуть ще допомогу на 
кожну дитину.

Консультації ●

Державна соціальна 
допомога 

малозабезпеченим сім’ям

Вік дитини з 01.01.2014 р. З 01.07.2014 р. з 01.10.2014 р.
До 6 років 964,92 990,17 1030,37

Від 6 до 18 років 1202,41 1234,20 1283,76

Від 18 до 23 ро-
ків (за умови, як-
що діти навча-
ються)

1138,83 1168,75 1216,44

21.02.2014 року о 10 годині у відділі ДВС Тернопільського 
районного управління юстиції за адресою: вул. Київська, 3а, 4 
поверх, каб. 407, буде проводити прийом громадян начальник 
управління державної виконавчої служби головного управління юс-
тиції у Тернопільській області М. О. Каневська.

Всі повинні розуміти, яку не-
безпеку криє у собі лід. Осо-
бливо тепер, коли з поте-
плінням він тоншає. Скорис-
тайтесь порадами, які допо-
можуть уникнути лиха.
 
Якщо ви провалилися під кригу 

річки або озера, широко розкинь-
те руки по краях льодового про-
лому та утримуйтеся від занурен-
ня з головою. Дійте рішуче і не 
панікуйте. Намагайтеся не обла-
мувати край льоду, без різких ру-
хів вибирайтеся на лід, наповзаю-
чи грудьми і по черзі витягуючи на 
поверхню ноги. Головне — при-
стосовувати своє тіло для того, 
щоб воно займало найбільшу пло-
щу опори. Вибравшись із льодо-
вого пролому, відкотіться, а потім 
повзіть у той бік, звідки ви при-

йшли і де міцність льоду вже пе-
ревірена. Незважаючи на те, що 
вогкість і холод спонукатимуть біг-
ти, будьте обережні до самого 
берега, але й там не зупиняйтеся, 
поки не опинитеся в теплі. 

Якщо на ваших очах на льоду 
провалилася людина, негайно 
сповістіть, що йдете на допомогу. 
Підкладіть під себе лижі, дошку, 
фанеру (це збільшить площу опо-
ри) і повзіть на них. Наближайтеся 
до ополонки тільки поповзом, ши-
роко розкидаючи при цьому руки. 
До самого краю ополонки не під-
повзайте, інакше опинитеся разом 
у воді. Ремені, шарфи, дошка, 
жердина, санки або лижі допомо-
жуть врятувати людину. Кидати 
ремені, шарфи або дошки треба 
за 3-4 метри. Якщо ви не один, 
тоді, взявши один одного за ноги, 

лягайте на лід ланцюжком і рухай-
теся до пролому. Дійте рішуче і 
швидко — постраждалий швидко 
мерзне в крижаній воді, мокрий 
одяг тягне його донизу. Подавши 
потерпілому підручний засіб по-
рятунку, витягайте його на лід і 
відповзайте з небезпечної зони. 
Потім укрийте його від вітру і як-
найшвидше доставте в тепле міс-
це, розітріть, переодягніть у сухий 
одяг і напоїть гарячим чаєм. 

Рятувальники застерігають жи-
телів району: будьте обережними 
на льоду. Батьки, пильнуйте за ді-
тьми, не дозволяйте їм гратися на 
льоду, проводьте з ними профі-
лактичні бесіди. 

Тернопільський РВ УДСНС 
України у Тернопільській 

області.

Служба 101 ●

Обережність на льоду

понеділок — з 9 год. до 13 год., 
з 14 год. до 18 год.;

вівторок — з 9 год. до 13 год., з 
14 год. до 18 год.;

середа — з 9 год. до 13 год., з 
14 год. до 18 год.;

четвер — з 9 год. до 13 год., з 
14 год. до 18 год.;

п’ятниця — з 9 год. до 13 год., з 
14 год. до 16 год.

Приймання запитів на інформа-
цію, відповідно до визначеного 
графіку, проводиться у службово-
му кабінеті №3 прокуратури Тер-
нопільського району за адресою: 

м. Тернопіль, вул. За Рудкою, 35; 
та електронною адресою: rajon@
oblproc.gov.te.ua

У випадку відсутності в ідпо-
відального працівника прийом гро-
мадян, які хочуть звернутися із 
запитом на інформацію, здійсню-
ється іншим оперативним праців-
ником прокуратури району, у по-
рядку взаємозамінності, відповід-
но до розподілу обов’язків.

У вихідні та святкові дні прийом 
запитів на інформацію прово-
диться черговим прокуратури ра-
йону.

Графік  
особистого прийому громадян, які хочуть звернутися 

із запитом на інформацію, відповідальним прокурором 
прокуратури Тернопільського району, за яким, згідно з 

розподілом обов’язків, закріплено такі обов’язки

Порядок приймання та розгляду 
запитів на інформацію в прокуратурі 

Тернопільського району
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06.00 Православний календар.
06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.10, 7.05, 8.05 Спорт.
06.30 Доброго ранку, Україно!
06.35, 7.35 Огляд преси.
06.45, 7.45, 8.20 Гiсть студiї.
07.25 Країна on-line.
07.50 Швидкий снiданок.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.50 Церемонiя закриття 
         Олiмпiади-2014.
12.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.10, 18.55, 21.30 Дiловий свiт.
12.25 Право на захист.
12.45 Т/с “Вiчний поклик”.
14.10 Контрольна робота.
14.40 Вiкно в Америку.
15.15 Euronews.
15.35 Дiловий свiт. Агросектор.
15.50 Свiт поезiї. Т. Шевченко.
16.35 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”.
18.05 Агро-News.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.25 Солдати Вiтчизни 
         доблесть країни. Концерт.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.40 Концерт до Дня 
         захисника Вiтчизни.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
23.00 Пiдсумки.
23.25 На слуху.
23.45 Вiд першої особи.
00.05 Х/ф “Гарно жити не
          заборониш”.

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, 
         23.40 “ТСН”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.05 Мелодрама “Русалка”.
12.45 Драма “9 рота”.
15.45 “Зiркова хронiка”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Асi”.
20.15 Т/с “Гюльчатай”.
22.20 “Грошi”.
23.55 Т/с “Касл-2”.
00.50 Драма “Смак життя”.

інтер
05.20 Х/ф “Наречений 
        за оголошенням”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
         12.00, 18.00 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок 
              з “Iнтером”.
09.20 Х/ф “Перевiрка на любов”.

11.15, 12.25 Д/с “Слiдство вели...”
          з Л. Каневським”.
13.45 “Судовi справи”.
14.45 “Сiмейний суд”.
15.45 “Чекай на мене”.
18.05 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.35 Т/с “По лезу бритви”.
22.40 Т/с “Шулер”.
00.45 Х/ф “Вiйна свiтiв”. (2).

ICTV
05.50 Свiтанок.
06.50, 19.20 Надзвичайнi новини.
07.40, 8.45, 12.45 Факти.
09.15 Надзвичайнi новини.
         Пiдсумки з К. Стогнiєм.
10.10, 13.00 Т/с “Прокурорська
        перевiрка”.
13.35 Т/с “Чужi крила”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.05 Т/с “Чужий район-2”.
21.50 Свобода слова.
23.45 Х/ф “Убивцi на замiну”. (2).

СтБ
06.40, 16.00 “Усе буде добре!”
08.35, 18.20 “Неймовiрна 
          правда про зiрок”.
10.15 Х/ф “Джентльмени удачi”.
11.50, 20.00, 23.50 “Слiдство 
        ведуть екстрасенси”.
12.45 “МайстерШеф”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
20.55 Т/с “Мама-детектив”.
22.25 “Детектор брехнi-5”.
00.40 “Один за всiх”.

новий канал
06.15, 13.20 М/с “Черепашки-
          нiндзя”.
06.35, 13.45 М/с “Губка Боб”.
07.00 Пiдйом.
08.00 Т/с “Вiола Тараканова”.
10.00 Т/с “Щасливi разом”.
15.10 Х/ф “Жiнка-кiшка”.
17.10 Т/с “Не родись вродливою”.
18.00, 21.55 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.20 Абзац!
20.00 Ревiзор.
22.50 Х/ф “Безжальнi люди”. (2).
00.50 Х/ф “Смертельна
        красуня”. (2).

тРк «Україна»
07.00, 9.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.

09.10 Х/ф “Перелiтнi птахи”.
13.00, 17.25 Т/с “Слiд”.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Шаман-2”.
22.00 Подiї дня.
22.30 Х/ф “Кiнг-Конг”. (2).

к1
06.30 “Top Shop”.
07.30 М/ф.
08.20 Х/ф “Чарiвне озеро”.
10.15 Х/ф “Новi Робiнзони”.
12.00 Х/ф “Поїздка 
         до Америки”.
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 “Трансформери”. (2).
00.40 Х/ф “Люблю тебе, 
         чувак”. (2).

нтн
05.00 Т/с “Висяки”.
08.30 “Агенти впливу”.
09.20 “Правда життя”.
09.50 Т/с “Таємницi 
          слiдства-13”.
11.40 Т/с “Державний захист-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).
00.40 Т/с “NCIS: полювання
         на вбивцю”. (2).

тет
06.00 Приколи на перервi.
06.25, 8.20 М/с “Черепашки
         мутанти нiндзя”.
06.50 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.55 М/с “Русалонька”.
09.20 “Єралаш”.
09.45 Одна за всiх.
12.10 Т/с “Ксена —
        принцеса-воїн”.
14.00 Дайош молодьож!
15.00, 19.00 Панянка-селянка.
16.00 Богиня шопiнгу. 
        Повернення.
17.00, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.00 Розсмiши комiка.
21.05 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2).

22.05 6 кадрiв.
23.10 Т/с “Свiтлофор”. (2).
23.45 Дурнєв+1.

перший канал 
(Україна)

04.00, 7.00, 10.00, 13.00 Новини.
04.05, 7.15 Телеканал
          “Доброго ранку”.
07.55 “Доброго здоров’ячка!”
08.40 “Жити здорово!”
09.40, 13.55 “Iстина десь поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.45 “Модний вирок”.
12.00 Iншi новини.
12.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.15 “Час обiдати!”
14.10 “Вони i ми”.
15.05 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.40 “Наодинцi зi всiма”.
17.45 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30 “Хай говорять”.
20.35 Т/с “Чорнi кiшки”.
22.00 Нiчнi новини.
22.10 “Чорнi кiшки”.
22.45 “Вечiрнiй Ургант”.
23.30 Т/с “Статський радник”.

наше  
улюблене кiно

06.00 Драма “Особова
          справа суддi Iванової”.
08.00 Детектив “З життя
     начальника карного розшуку”.
10.00 Драма “Дух”.
12.00 Х/ф “Нащадок Чингiс-хана”.
13.45 Т/с “Росiя молода”. 
15.00 Драма “Перед свiтанком”.
16.30 Мелодрама “Iван”.
18.00 Х/ф “Мої унiверситети”.
20.00 Драма “Завжди зi мною...”
22.00 Кiноповiсть “Усе
         вирiшує мить”.
00.00 Кiноповiсть
        “Бойова кiнозбiрка-2.

РтР-планета
06.00 “Ранок Росiї”.
10.05, 16.10 Новини культури.
10.20 “Аркадiй Кошко.
        Генiй росiйського розшуку”.
11.05 “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 Т/с “Я прийду сама”.
15.25 Т/с “Таємницi iнституту
          шляхетних дiвчат”.
16.20 “Iсторичнi подорожi
          Iвана Толстого”.
16.55 “Aсademia”. Є. Генiєва. “
       Книга, яку неможливо
         прочитати.
18.40 Т/с “Будинок бiля
          великої рiчки”.
19.30 “Прямий ефiр”.
20.30 Т/с “Гюльчатай. 
         Заради кохання”.
22.10 Т/с “Таємницi слiдства”.
23.00 “Пiсня залишається 
      з людиною. А. Островський”.
23.50 “Тим часом”.

канал “2+2”
06.50 Т/с “Оперативний
     псевдонiм-2: код повернення”.
14.50 Д/ф “Змова богiв”.
15.50 Д/ф “Воїни свiту”.
16.40 Д/ф “Переведення
         на передовiй”.
17.40 Д/ф “Безсмертна рота”.
18.30 “Новини 2+2”.
19.00 Т/с “Вантаж”.
21.00 “ДжеДАI”.
21.20 Х/ф “Вулкан”.
23.25 Х/ф “Крижанi павуки”. (2).

тонiс
06.30, 8.30 “Свiт за тиждень”.
07.00 “Ранкове еспресо”.
09.00 Слiдами морських боїв.
10.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Трагедiя росiйського
         Ватсона.
12.25 “Будь в курсi!”
13.10 “Моднi iсторiї з Оксаною 
          Новицькою”.
14.00 Д/с “Африка.
       Небезпечна реальнiсть”.
14.35 “Щоденник для батькiв”.
15.00, 18.30, 21.00 “Соцiальний
          пульс”.
15.15, 21.35 “Соцiальна
         економiка”.
16.20 Д/с “Акули Гордона”.
16.40 “Цивiлiзацiя Incognita”.
17.50 “Алло, адвокате!”
18.20 Вперед, на Олiмп!
          Сочi-2014.
18.50, 22.45 “Економiчний пульс”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. 
         Йосип Кобзон.
20.00 Видатне ХХ столiття.
21.25 “Вiдлуння дня”.

21.45 Бiтлз. Довгий 
        звивистий шлях.
22.50 У витокiв цивiлiзацiї майя.
00.40 Х/ф “Тiло i душа-2”. (3).

нтВ-Свiт
04.00 “НТВ вранцi”.
06.10 “Школа лихослiв’я”.
07.05 Т/с “Рубльовка. Live”. 
        “Афера”.
08.00, 11.00, 14.00, 
          17.00 Сьогоднi.
08.25 “О. Журбiн. Мелодiї 
         на згадку”.
09.05 Д/ф “Зраджена любов”.
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 “Шаман”.
         “Прихована вигода”.
21.45 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.10 Т/с “Дельта”. 
         “Шлях в дельту”.
00.00 Т/с “Мент в законi”.

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
08.35 Х/ф “Пригоди Буратiно”.
11.10, 19.05 “Жарт за жартом”.
12.20, 17.20 Т/с “Клон”.
14.05, 20.15 Т/с “Двi долi”.
15.55 Х/ф “Росiйський рахунок”.
22.05 Х/ф “Полювання 
        на єдинорога”.
23.25 Х/ф “Плащаниця 
         Олександра Невського”.

Мега
06.00, 20.30 Визволителi.
06.30, 23.30 Загадки 
         Всесвiту.
07.30 Акулячий пляж.
08.30 Мегаспоруди.
09.30, 18.30 Шукачi.
10.30 Таємнi знаки.
11.30, 15.30 У пошуках пригод.
12.30 Акула 21-го столiття.
13.30 Фатальний сценарiй.
14.30, 21.30 Сучаснi дива.
16.30 Битва цивiлiзацiй. 
            Листи з космосу.
17.30 У пошуках iстини.
19.30 Секретнi територiї.
22.30 Невiдома Iндiя.
00.30 Європейський
           покерний тур.

Ут-1
06.00 Православний 
          календар.
06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.10, 7.05, 8.05 Спорт.
06.30 Доброго ранку, Україно!
06.35, 7.35 Огляд преси.
06.45, 7.45, 8.20 Гiсть студiї.
07.20 Ера будiвництва.
07.50 Швидкий снiданок.
08.35 Ранковi поради.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.35, 17.30 Т/с “Таємниця 
           старого мосту”.
10.40 Т/с “МонтеКрiсто”.
11.40 Свiтло.
12.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.10, 18.55, 21.30 Дiловий свiт.
12.25 Шеф-кухар країни.
13.25 Тарас Шевченко.
13.45 Т/с “Вiчний поклик”.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Свiт поезiї. Тарас 
          Шевченко.
16.00 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.25 Концерт “Мелодiя двох 
        сердець”.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.40 Концертн до 
        Дня захисника Вiтчизни.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.25 На слуху.
23.45 Вiд першої особи.
00.05 Х/ф “За щастям”.

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”.
09.25, 20.15 Т/с “Гюльчатай”.
11.35, 12.35 Т/с “Громови”.
13.35 Т/с “Справа лiкарiв”.
14.35 “Красуня за 12 годин-2”.
15.35 Комедiя “Свати-4”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Асi”.
22.15 “Сiм’я”.
00.00 Т/с “Касл-2”.

інтер
05.20, 20.35 Т/с “По лезу бритви”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00, 
18.00 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок 
       з “Iнтером”.
09.20 Т/с “Повернення
         Мухтара-2”.
11.20, 12.25 Д/с “Слiдство 
           вели...” з Л. Каневським”.
13.50 “Судовi справи”.
14.50 “Сiмейний суд”.

15.50 “Зрозумiти. 
          Пробачити”.
16.55 “Давай одружимося 
        в Українi!”
18.05 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
22.40 Т/с “Шулер”.
00.50 Х/ф “Непроханi”. (2).

ICTV
05.50 Свiтанок.
06.50, 16.50 Т/с “Опери”.
08.45, 12.45 Факти.
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
        новини.
10.05, 13.50 Анекдоти 
          по-українськи.
10.20, 13.00 Т/с “Прокурорська
          перевiрка”.
14.15 Т/с “Вулицi розбитих 
             лiхтарiв. Менти-5”.
15.05, 20.05 Т/с “Чужий район-2”.
18.45 Факти. Вечiр.
21.50 Т/с “Лiсник”.
23.35 Х/ф “Кримiнальне 
        чтиво”. (2).

СтБ
06.45, 16.00 “Усе буде добре!”
08.40, 18.20 “Неймовiрна 
         правда про зiрок”.
10.10 Х/ф “Дозволите 
       тебе поцiлувати... на весiллi”.
11.55, 20.00 “Слiдство ведуть
           екстрасенси”.
12.50 “МайстерШеф-2”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
20.55 Т/с “Мама-детектив”.
22.25 “Кохана, ми 
         вбиваємо дiтей”.
00.15 Х/ф “Днi Турбiних”.

новий канал
06.10, 6.55 Kids’ Time.
06.15, 13.35 М/с “Черепашки-
            нiндзя”.
06.35, 13.55 М/с “Губка Боб”.
07.00 Пiдйом.
08.00 Т/с “Вiола Тараканова”.
08.55, 17.10 Т/с “Не родись 
           вродливою”.
09.45, 16.10 Т/с “Татусевi доньки”.
15.20 Т/с “Друзi”.
18.00, 20.00 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.20 Абзац!
22.45 Х/ф “Смертельна 
          красуня”. (2).
00.50 Х/ф “Дочка мого боса”. (2).

тРк «Україна»
06.10 Т/с “Дев’ятий вiддiл”. (2).

07.00, 9.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10, 12.50, 17.25, 22.30
           Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Горюнов”.
11.50 “Хай говорять”.
15.00 Т/с “Оса”.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Шаман-2”.
22.00 Подiї дня.
23.20 Т/с “Оса”. (2).
00.20 Т/с “Друге повстання 
         Спартака”. (2).

к1
06.30 “Top Shop”.
07.30, 16.10 Т/с “Моя
         прекрасна няня”.
08.30 М/ф.
10.00 Х/ф “Чарiвне озеро”.
11.50 Т/с “Всi жiнки — вiдьми”.
13.40 Т/с “Дикий ангел”.
15.15, 19.10 “Орел i решка”.
17.15, 21.00 “Розсмiши комiка”.
18.10 “Звана вечеря”.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2).

нтн
06.55 Х/ф “Огарьова, 6”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “До суду”.
11.00 Т/с “Мовчазний свiдок”.
12.00 Т/с “Детективи”.
13.00, 19.30 Т/с “Вулицi 
         розбитих лiхтарiв-10”.
15.00, 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).
00.40 Т/с “NCIS: полювання 
            на вбивцю”. (2).

тет
06.00 Приколи на перервi.
06.25, 8.20 М/с “Черепашки
          мутанти нiндзя”.
06.50 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.55 М/с “Русалонька”.
09.20 “Єралаш”.
09.45 Одна за всiх.
12.10 Т/с “Ксена — 
          принцеса-воїн”.
14.00 Дайош молодьож!
15.00, 19.00 Панянка-
         селянка.
16.00 Богиня шопiнгу. 
        Повернення.
17.00, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.00 Розсмiши комiка.

21.05 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2).
22.05 6 кадрiв.
23.10 Т/с “Свiтлофор”. (2).
23.45 Дурнєв+1.

перший канал 
(Україна)

04.00, 7.00, 10.00, 13.00 Новини.
04.05, 7.15 Телеканал
          “Доброго ранку”.
07.55 “Доброго здоров’ячка!”
08.40 “Жити здорово!”
09.40, 13.55 “Iстина
          десь поряд”.
10.15 “Контрольна
          закупiвля”.
10.45 “Модний вирок”.
12.00 Iншi новини.
12.20 “Зрозумiти. 
        Пробачити”.
13.15 “Час обiдати!”
14.10 “Вони i ми”.
15.05 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.40 “Наодинцi зi всiма”.
17.45 “Давай 
        одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30 “Хай говорять”.
20.35 Т/с “Чорнi кiшки”.
22.00 Нiчнi новини.
22.10 “Чорнi кiшки”.
22.45 “Вечiрнiй Ургант”.
23.25 Т/с “Статський радник”.

наше  
улюблене кiно

06.00 Х/ф “Мої унiверситети”.
08.00 Драма “Завжди 
         зi мною...”
10.00 Кiноповiсть “Усе 
          вирiшує мить”.
12.00 Кiноповiсть
        “Бойова кiнозбiрка-2.
13.30 Т/с “Росiя молода”. 
15.00 Х/ф “Шостий”.
16.30 Комедiя “Дюма на 
       Кавказi”.
18.00 Драма “Мрiя”.
20.00 Х/ф “Сильнiше 
       за всi iншi велiння”.
22.00 Кiноповiсть “День 
         командира дивiзiї”.
00.00 Комедiя “Насреддiн
         у Бухарi”.

РтР-планета
06.00 “Ранок Росiї”.
10.05, 16.10 Новини культури.
10.20 “Фараонове плем’я
        . Ромали”.
11.05 “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 Т/с “Я прийду сама”.
15.25 Т/с “Таємницi iнституту 
          шляхетних дiвчат”.
16.20 “Iсторичнi подорожi 
           Iвана Толстого”.
16.55 “Aсademia”. 
           О. Сапожников.
18.40 Т/с “Будинок бiля великої 
           рiчки”.
19.30 “Прямий ефiр”.
20.30 Т/с “Гюльчатай.
         Заради кохання”.
22.10 Т/с “Таємницi слiдства”.
23.00 “Спецiальний
            кореспондент”.
23.55 “Гра в бiсер”
         з I. Волгiним.

канал “2+2”
06.25 Х/ф “Служу Вiтчизнi!”
08.00, 9.30 Т/с “Кордон. 
       Тайговий роман”.
09.00, 18.30 “Новини 2+2”.
16.30 Т/с “Солдати-15”.
18.55 Лiга чемпiонiв УЄФА. 
          “Зенiт”  “Боруссiя”.
21.00 “ДжеДАI”.
21.25 Лiга чемпiонiв УЄФА.
      “Олiмпiакос” “Манчестер
        Юнайтед”. 
23.45 Про Лiгу чемпiонiв + огляд
           iгрового дня.

тонiс
06.20 “Вiдлуння дня”.
06.30, 8.30, 15.00, 18.30, 
          21.00 “Соцiальний пульс”.
06.55, 18.50, 22.45 “Економiчний
         пульс”.
07.00 “Ранкове еспресо”.
09.00, 20.00 Видатне 
         ХХ столiття.
10.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15, 21.50 Бiтлз. Довгий 
         звивистий шлях.
12.45 “Алло, адвокате!”
13.15 “Ронiн”.
14.00 У витокiв цивiлiзацiї 
           майя.
15.15, 21.40 “Соцiальна
          економiка”.
16.20 Д/с “Акули Гордона”.
17.45 “Соцiальний статус: 
         ваша пенсiя”.
18.20 Вперед, на Олiмп!
            Сочi-2014.
19.00 В гостях у Д. Гордона. 
         Йосип Кобзон.
21.25 “Вiдлуння”.

22.50 Пошуки зниклих майя.
00.45 Х/ф “Першi 
         9 1/2 тижнiв”. (3).

нтВ-Свiт
04.00 “НТВ вранцi”.
06.10 “Дикий свiт. 
        Експедицiя Тимофiя 
          Баженова”.
07.05 Т/с “Рубльовка. Live”.
         “Викрадення Лариси”.
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 “Шаман”.
          “Чорний Фенiкс”.
21.45 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.10 Т/с “Дельта”. “Батько”.
00.00 Т/с “Мент в законi”.

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
09.25 Х/ф “Дванадцята нiч”.
11.00 Х/ф “Жарт за жартом”.
12.10, 17.05 Т/с “Клон”.
13.50, 19.55 Т/с “Двi долi”.
15.40 Х/ф “Росiйський бiзнес”.
18.45 “Жарт за жартом”.
22.05 Х/ф “Екiпаж машини бойо-
вої”.
23.20 Х/ф “Росiйський рахунок”.

Мега
06.00 Д/ф “Репресованi 
          дружини”.
06.30, 23.30 Загадки 
        Всесвiту.
07.30 День акули.
08.30 Фатальний сценарiй.
09.30, 18.30 Шукачi.
10.30 Таємнi знаки.
11.30, 15.30 У пошуках пригод.
12.30 Акулячий пляж.
13.30 Мегаспоруди.
14.30, 21.30 Сучаснi дива.
16.30 Дивна справа.
17.30 У пошуках iстини.
19.30 Секретнi територiї.
20.30 Д/ф “Другий 
         похорон Сталiна”.
22.30 Невiдома Iндiя.
00.30 Загадки 
       планети.

ВіВтоРок, 25 лютого



П’ятниця, 21 лютого 2014 року6 Програма телепередач
середа, 26 лютогоУт-1

06.00 Православний календар.
06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.10, 7.05, 8.05 Спорт.
06.30 Доброго ранку, Україно!
06.35, 7.35 Огляд преси.
06.45, 7.45, 8.20 Гiсть студiї.
07.20 Тема дня.
07.50 Швидкий снiданок.
08.35 Ранковi поради.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.30 Уряд на зв’язку 
         з громадянами.
10.00 Пряме включення 
      з Кабiнету мiнiстрiв України.
10.25, 17.30 Т/с “Таємниця
         старого мосту”.
11.30, 13.15 Свiт поезiї.
          Тарас Шевченко.
12.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.10, 18.55, 21.30 Дiловий свiт.
12.30 Д/ф “Стефан Турчак.
        Партитура долi”.
13.45 Т/с “Вiчний поклик”.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Спецпроект “Жива душа 
      поетова святая”: Бачу землю. 
      Т. Шевченко  Орфей у Пеклi.
16.00 Х/ф “Тiнi зникають опiвднi”.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.25 Про головне.
19.50, 21.40 Микола Мозговий -
       майстер-клас “Жити...”
20.50 Офiцiйна хронiка.
20.55 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.25 На слуху.
23.45 Вiд першої особи.
00.05 Х/ф “Троє у човнi, 
        не рахуючи собаки”.

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”.
09.30, 20.15 Т/с “Гюльчатай”.
11.30, 12.30 Т/с “Громови”.
13.30 Т/с “Справа лiкарiв”.
14.30 “Красуня за 12 годин-2”.
15.35 Комедiя “Свати-4”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Асi”.
22.15 “Чотири весiлля-3”.
00.00 Т/с “Касл-2”.

Інтер
05.20, 20.35 Т/с “По лезу бритви”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
        12.00, 18.00 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок 

         з “Iнтером”.
09.20 Т/с “Повернення
         Мухтара-2”.
11.20, 12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
з Л. Каневським”.
13.50 “Судовi справи”.
14.50 “Сiмейний суд”.
15.50 “Зрозумiти. Пробачити”.
16.55 “Давай одружимося 
        в Українi!”
18.05 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
22.40 Т/с “Шулер”.
00.50 Х/ф “За межею”. (2).

ICTV
05.50 Свiтанок.
06.50, 16.50 Т/с “Опери”.
08.45, 12.45 Факти.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.05, 13.50 Анекдоти 
       по-українськи.
10.20, 13.00 Т/с “Прокурорська
          перевiрка”.
14.10 Т/с “Вулицi розбитих 
        лiхтарiв. Менти-5”.
15.05, 20.05 Т/с “Чужий район-2”.
18.45 Факти. Вечiр.
21.50 Т/с “Лiсник”.
23.35 Х/ф “Мовчання ягнят”. (2).

стБ
06.25, 16.00 “Усе буде добре!”
08.15, 18.20 “Неймовiрна 
        правда про зiрок”.
09.50 “Зоряне життя”.
10.50 “Кохана, ми
        вбиваємо дiтей”.
12.35, 20.00 “Слiдство ведуть 
        екстрасенси”.
13.35 “МайстерШеф-2”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
20.55 Т/с “Мама-детектив”.
22.25 “Хата на тата”.
00.40 Х/ф “Днi Турбiних”.

Новий канал
06.10, 6.55 Kids’ Time.
06.15, 13.25 М/с
          “Черепашки-нiндзя”.
06.35, 13.50 М/с “Губка Боб”.
07.00 Пiдйом.
08.00 Т/с “Вiола Тараканова”.
09.00, 17.10 Т/с “Не родись
           вродливою”.
09.50 Т/с “Щасливi разом”.
15.20 Т/с “Друзi”.
16.10 Т/с “Татусевi доньки”.
18.00, 20.00 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.

19.20 Абзац!
22.45 Х/ф “Дочка мого боса”. (2).
00.25 Х/ф “Дюплекс”. (2).

трК «Україна»
06.00 Т/с “Дорожнiй патруль-3”.
07.00, 9.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10, 12.50, 17.25, 22.30
         Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Шаман-2”.
11.50 “Хай говорять”.
15.00 Т/с “Оса”.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Шаман-2”.
22.00 Подiї дня.
23.20 Т/с “Оса”. (2).
00.20 Т/с “Друге повстання
        Спартака”. (2).

К1
06.30 “Top Shop”.
07.30, 16.10 Т/с “Моя 
         прекрасна няня”.
08.30 М/ф.
10.10 Т/с “Всi жiнки — вiдьми”.
13.40 Т/с “Дикий ангел”.
15.15, 19.10 “Орел i решка”.
17.15, 21.00 “Розсмiши комiка”.
18.10 “Звана вечеря”.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2).

НтН
05.25 Т/с “Брудна робота”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “До суду”.
11.00 Т/с “Мовчазний свiдок”.
12.00 Т/с “Детективи”.
13.00, 19.30 Т/с “Вулицi 
          розбитих лiхтарiв-10”.
15.00, 17.00 Т/с “Той, що
           рахує зiрки”.
16.45, 19.00, 21.40 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Менталiст-4”. (2).
23.50 Т/с “CSI: Маямi”. (2).
00.40 Т/с “NCIS: полювання
           на вбивцю”. (2).

тет
06.00 Приколи на перервi.
06.25, 8.20 М/с “Черепашки
        мутанти нiндзя”.
06.50 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.55 М/с “Русалонька”.
09.20 “Єралаш”.
09.45 Країна У.
12.10 Т/с “Ксена — 

       принцеса-воїн”.
14.00 Дайош молодьож!
14.30 Т/с “Вiсiмдесятi”.
15.00, 19.00 Панянка-селянка.
16.00 Богиня шопiнгу.
         Повернення.
17.00, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.00 Розсмiши комiка.
21.05 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2).
22.05 6 кадрiв.
23.10 Т/с “Свiтлофор”. (2).

Перший канал 
(Україна)

04.00, 7.00, 10.00, 13.00 Новини.
04.05, 7.15 Телеканал 
        “Доброго ранку”.
07.55 “Доброго здоров’ячка!”
08.40 “Жити здорово!”
09.40, 13.55 “Iстина десь поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.45 “Модний вирок”.
12.00 Iншi новини.
12.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.15 “Час обiдати!”
14.10 “Вони i ми”.
15.05 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.40 “Наодинцi зi всiма”.
17.45 “Давай одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30 “Хай говорять”.
20.35 Т/с “Чорнi кiшки”.
22.00 Нiчнi новини.
22.10 “Чорнi кiшки”.
22.45 “Вечiрнiй Ургант”.
23.25 Т/с “Статський радник”.

Наше  
улюблене кiно

06.00 Драма “Мрiя”.
08.00 Х/ф “Сильнiше за 
         всi iншi велiння”.
10.00 Кiноповiсть “День 
         командира дивiзiї”.
12.00 Комедiя “Насреддiн 
         у Бухарi”.
13.30 Т/с “Росiя молода”.
15.00 Х/ф “Приваловськi
         мiльйони”.
18.00 Драма “Останнiй дюйм”.
20.00 Х/ф “Мiдний янгол”.
22.00 Х/ф “Нечиста сила”.
00.20 Кiноповiсть “Лоша”.

ртр-Планета
06.00 “Ранок Росiї”.
10.05, 16.10 Новини культури.
10.20 “О. Косигiн. 
           Помилка реформатора”.

11.05 “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 Т/с “Я прийду сама”.
15.25 Т/с “Таємницi iнституту 
         шляхетних дiвчат”.
16.20 “Iсторичнi подорожi
          Iвана Толстого”.
16.55 “Aсademia”. Л. Чорна. 
18.40 Т/с “Будинок бiля 
         великої рiчки”.
19.30 “Прямий ефiр”.
20.30 Т/с “Гюльчатай.
          Заради кохання”.
22.10 Т/с “Таємницi слiдства”.
23.00 “Шифри нашого тiла.
         Смiх i сльози”.
23.50 “Культурна революцiя”.

Канал “2+2”
07.00, 16.30 Т/с “Солдати-15”.
09.00, 18.30 “Новини 2+2”.
09.25 Х/ф “Фронт без флангiв”.
13.00 Д/ф “Космiчнi рятiвники”.
14.00 Д/ф “Чечня. 
         Генеральний бiй”.
15.00 Д/ф “Воїни свiту”.
15.45 Д/ф “Бойовi нагороди
         Росiйської Федерацiї”.
19.00 Т/с “Вантаж”.
21.00 “ДжеДАI”.
21.20 Х/ф “Королi вулиць”. (2).
23.30 Х/ф “Королi вулиць-2”. (3).

тонiс
06.15 “Вiдлуння”.
06.30, 8.30, 15.00, 18.30, 
        21.00 “Соцiальний пульс”.
06.55, 18.50, 22.45 “Економiчний
         пульс”.
07.00 “Ранкове еспресо”.
09.00, 20.00 Видатне ХХ столiття.
10.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15, 21.45 Бiтлз. Довгий 
         звивистий шлях.
12.45 “Соцiальний статус:
         ваша пенсiя”.
13.25 “Цивiлiзацiя Incognita”.
14.00 Пошуки
          зниклих майя.
15.15, 21.35 “Соцiальна
          економiка”.
16.20, 0.00 Д/с “Акули 
           Гордона”.
17.45 “Алло, адвокате!”
18.20 Вперед, на Олiмп! 
        Сочi-2014.
19.00 В гостях у Д. Гордона. 
         Йосип Кобзон.

21.25”Вiдлуння дня”.
22.50 Смерть володарiв майя.
00.50 Х/ф “Небезпечне 
        секс-побачення”. (3).

НтВ-свiт
04.00 “НТВ вранцi”.
06.10 Їхнi вдачi.
07.05 Т/с “Рубльовка.
        Live”. “Стiна”.
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 “Шаман”.
        “Самовбивця”.
21.45 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.10 Т/с “Дельта”.
         “Iкриста лихоманка”.
00.00 Т/с “Мент в законi”.

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
09.15 Х/ф “Зайчик”.
10.45, 19.05 “Жарт за жартом”.
11.55, 17.15 Т/с “Клон”.
13.40, 20.15 Т/с “Двi долi”.
15.35 Х/ф “Дванадцята нiч”.
22.15 Х/ф “Росiйський бiзнес”.
23.40 Х/ф “Три гiльзи
      вiд англiйського карабiна”.

Мега
06.00 Д/ф “Другий 
        похорон Сталiна”.
06.30, 23.30 Загадки Всесвiту.
07.30 Акула 21-го столiття.
08.30, 13.30 Мегаспоруди.
09.30, 18.30 Шукачi.
10.30 Таємнi знаки.
11.30, 15.30 У пошуках 
         пригод.
12.30 День акули.
14.30, 21.30 Сучаснi дива.
16.30 Битва цивiлiзацiї.
         Битва за землю.
17.30 У пошуках iстини.
19.30 Дивна справа.
20.30 Д/ф “Репресованi 
         дружини”.
22.30 Невiдома Iндiя.
00.30 Покер. Full Tilt Poker
        Pro Battle.

Ут-1
06.00 Православний 
         календар.
06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.10, 7.05, 8.05 Спорт.
06.30 Доброго ранку, 
       Україно!
06.35, 7.35 Огляд преси.
06.45, 7.45, 8.20 Гiсть студiї.
07.20 Ера будiвництва.
07.50 Швидкий снiданок.
08.35 Ранковi поради.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.30, 17.30 Т/с “Таємниця 
         старого мосту”.
10.30 Т/с “МонтеКрiсто”.
11.35 Книга.ua.
12.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.10, 18.55, 21.30 Дiловий свiт.
12.25 Кордон держави. 
        До 90-рiччя Захiдного 
       прикордонного округу.
13.20 Слово правди i любовi.
13.45 Т/с “Вiчний поклик”.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.40 Свiт поезiї. 
         Т. Шевченко.
15.55 Х/ф “Тiнi зникають 
         опiвднi”.
18.40 Фiнансова 
         перспектива.
19.25 Про головне.
19.50 Фольк-music. Краще.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.40 “Надвечiр’я”.
22.45 Фестиваль пiснi 
          в Коблево.
22.55 Трiйка, Кено, 
         Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.25 На слуху.
23.45 Вiд першої особи.
00.05 Х/ф “Троє у човнi, 
         не рахуючи собаки”

Канал “1+1”
06.05, 7.00, 8.00, 9.00, 
        19.30 “ТСН”.
06.45, 7.10, 8.10 “Снiданок
         з “1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.25, 20.00 Т/с “Гюльчатай”.
11.25, 12.30 Т/с “Громови-2”.
13.35 Т/с “Справа лiкарiв”.
14.35 “Красуня за 12 годин-2”.
15.35 Комедiя “Свати-4”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Асi”.
22.00 Футбол. Лiга 
       Європи. “Валенсiя” 
       (Iспанiя) 
      “Динамо” (Київ).
00.20 Т/с “Касл-2”.

Інтер
05.20, 20.35 Т/с “По лезу бритви”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
        12.00, 18.00 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок 
          з “Iнтером”.
09.20 Т/с “Повернення
          Мухтара-2”.
11.20, 12.25 Д/с “Слiдство 
        вели...” з Л. Каневським”.
13.50 “Судовi справи”.
14.50 “Сiмейний суд”.
15.50 “Зрозумiти. Пробачити”.
16.55 “Давай одружимося
         в Українi!”
18.05 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
22.40 Т/с “Шулер”.
00.50 Х/ф “Ванiльне небо”. (2).

ICTV
06.50, 16.50 Т/с “Опери”.
08.45, 12.45 Факти.
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
          новини.
10.05, 13.50 Анекдоти
         по-українськи.
10.20, 13.00 Т/с “Прокурорська
          перевiрка”.
14.15 Т/с “Вулицi розбитих 
        лiхтарiв. Менти-5”.
15.10, 20.05 Т/с “Чужий район-2”.
18.45 Факти. Вечiр.
21.50 Т/с “Лiсник”.
23.40 Х/ф “Список 
         Шиндлера”. (2).

стБ
05.40, 16.00 “Усе буде добре!”
07.35, 18.20 “Неймовiрна 
         правда про зiрок”.
09.00 “Зоряне життя”.
10.05 Х/ф “Лекцiї для 
         домогосподарок”.
12.05, 20.00 “Слiдство 
          ведуть екстрасенси”.
13.00 “МайстерШеф-2”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
20.55 Т/с “Мама-детектив”.
22.25 “Зоряне життя”.
00.15 Х/ф “Сiднi Шелдон. 
         Якщо настане завтра”. (2).

Новий канал
06.10, 6.55 Kids’ Time.
06.15, 13.35 М/с “Черепашки-
         нiндзя”.
06.35, 14.00 М/с “Губка Боб”.
07.00 Пiдйом.
08.00 Т/с “Вiола Тараканова”.

09.00, 17.10 Т/с “Не родись 
         вродливою”.
09.50, 16.10 Т/с “Татусевi 
        доньки”.
15.20 Т/с “Друзi”.
18.00, 20.00 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.20 Абзац!
22.45 Х/ф “Дюплекс”. (2).
00.30 Х/ф “Вибух з минулого”.

трК «Україна»
06.00 Т/с “Дорожнiй патруль-3”.
07.00, 9.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10, 12.50, 17.25, 22.30
          Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Шаман-2”.
11.50 “Хай говорять”.
15.00 Т/с “Оса”.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.20 “Говорить Україна”.
19.50 Футбол. Лiга Європи 
       УЄФА. “Шахтар”  
       “Вiкторiя”.
22.00 Подiї дня.
23.20 Т/с “Оса”. (2).
00.20 Т/с “Друге повстання
           Спартака”. (2). 

К1
06.30 “Top Shop”.
07.30, 16.10 Т/с “Моя
          прекрасна няня”.
08.30 М/ф.
10.10 Т/с “Всi жiнки — вiдьми”.
13.40 Т/с “Дикий ангел”.
15.15, 19.10 “Орел i решка”.
17.15, 21.00 “Розсмiши комiка”.
18.10 “Звана вечеря”.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2).

НтН
05.20, 15.00, 17.00 Т/с “Той, 
         що рахує зiрки”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “До суду”.
11.00 Т/с “Мовчазний свiдок”.
12.00 Т/с “Детективи”.
13.00 Т/с “Вулицi розбитих
         лiхтарiв-10”.
16.45, 19.00, 21.40 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Вулицi розбитих 
        лiхтарiв-11”.
22.00 Т/с “Менталiст-4”. (2).
23.50 Т/с “CSI: Маямi”. (2).
00.40 Т/с “NCIS: 
         полювання на вбивцю”. (2).

тет
06.00 Приколи на перервi.

06.25, 8.20 М/с “Черепашки 
          мутанти нiндзя”.
06.50 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.55 М/с “Русалонька”.
09.20 “Єралаш”.
09.45 Одна за всiх.
12.10 Т/с “Ксена — 
         принцеса-воїн”.
14.00 Т/с “Вiсiмдесятi”.
15.00, 19.00 Панянка-селянка.
16.00 Богиня шопiнгу. 
        Повернення.
17.00, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.00 Розсмiши комiка.
21.05 Т/с “Вiсiмдесятi”. (2).
22.05 6 кадрiв.
23.10 Т/с “Свiтлофор”. (2).

Перший канал 
(Україна)

04.00, 7.00, 10.00, 13.00 Новини.
04.05, 7.15 Телеканал 
         “Доброго ранку”.
07.55 “Доброго здоров’ячка!”
08.40 “Жити здорово!”
09.40, 13.55 “Iстина десь поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.45 “Модний вирок”.
12.00 Iншi новини.
12.20 “Зрозумiти. 
         Пробачити”.
13.15 “Час обiдати!”
14.10 “Вони i ми”.
15.05 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.40 “Наодинцi зi всiма”.
17.45 “Давай 
        одружимося!”
19.00 “Час”.
19.30 “Хай говорять”.
20.35 Т/с “Чорнi кiшки”.
22.00 Нiчнi новини.
22.10 “Чорнi кiшки”.
22.45 “Вечiрнiй Ургант”.
23.25 Т/с “Статський радник”.

Наше  
улюблене кiно

06.00 Драма “Останнiй дюйм”.
08.00 Х/ф “Мiдний янгол”.
10.00 Х/ф “Нечиста сила”.
12.20 Кiноповiсть “Лоша”.
13.30 Т/с “Росiя молода”. 
15.00 Муз. фiльм “Весiлля
         Кречинського”.
18.00 Драма “Хлопчики”.
20.00 Детектив “У смузi прибою”.
22.00 Х/ф “Гросмейстер”.
00.00 Комедiя “Срiбне ревю”.

ртр-Планета
06.00 “Ранок Росiї”.
10.05, 16.10 Новини культури.
10.20 “Блакитна кров.
          Загибель iмперiї”.
11.05 “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 Т/с “Я прийду сама”.
15.25 Т/с “Таємницi iнституту 
        шляхетних дiвчат”.
16.20 “Iсторичнi подорожi
          Iвана Толстого”.
16.55 “Aсademia”. Л. Чорна.
18.40 Т/с “Будинок бiля 
         великої рiчки”.
19.30 “Прямий ефiр”.
20.30 Т/с “Гюльчатай.
           Заради кохання”.
22.10 Т/с “Таємницi слiдства”.
23.00 “Поєдинок”.

Канал “2+2”
07.00, 16.30 Т/с “Солдати-15”.
09.00, 18.30 “Новини 2+2”.
09.30 Х/ф “Фронт за лiнiєю
           фронту”.
13.00 Д/ф “Код Єви”.
14.00 Д/ф “Чечня.
         На безiменнiй висотi”.
15.00 Д/ф “Воїни свiту”.
19.00 Т/с “Вантаж”.
21.00 “ДжеДАI”.
21.20 Огляд Лiги чемпiонiв.
22.00 Лiга Європи УЄФА. 
         “Тоттенхем”  “Днiпро”. 
00.05 Про Лiгу Європи + огляд 
         iгрового дня. 

тонiс
06.20, 21.25 “Вiдлуння дня”.
06.30, 8.30, 15.00, 18.30,
         21.00 “Соцiальний пульс”.
06.55, 18.50, 22.45 “Економiчний
         пульс”.
07.00 “Ранкове еспресо”.
09.00, 20.00 Видатне ХХ столiття.
10.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15, 21.45 Бiтлз. Довгий 
          вивистий шлях.
12.45 “Алло, адвокате!”
13.15 “Щоденник для батькiв”.
14.00 Смерть володарiв майя.
15.15, 21.35 “Соцiальна
          економiка”.
16.20 Д/с “Акули Гордона”.
17.45 “Соцiальний статус:
         вашi права i пiльги”.

18.20 Вперед, на Олiмп! 
          Сочi-2014.
19.00 В гостях у Д. Гордона. 
            Петро Толочко.
22.50 Правдивi iсторiї.
00.45 Х/ф “Скандал”. (3).

НтВ-свiт
04.00 “НТВ вранцi”.
06.10 Їхнi вдачi.
07.05 Т/с “Рубльовка. Live”. 
         “Iгри товстосумiв”.
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”.
17.45 “Прокурорська перевiрка”.
19.00 “Говоримо i показуємо”.
19.55 Т/с “Шаман”. “Реванш”.
22.00 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.25 Т/с “Дельта”. “Скарб”.
00.20 Т/с “Мент в законi”.

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
09.00 Х/ф “Iнкогнiто з 
         Петербурга”.
10.40, 18.45 “Жарт 
       за жартом”.
11.50, 17.05 Т/с “Клон”.
13.35, 19.55 Т/с “Двi долi”.
15.30 Х/ф “Зайчик”.
21.50 Х/ф “I ти побачиш небо”.
23.15 Х/ф “Я Хортиця”.
00.35 Х/ф “Бiйцiвський клуб”.

Мега
06.00 Д/ф “Угорський 
           капкан”.
06.30, 23.30 Загадки 
        Всесвiту.
07.30, 12.30 День акули.
08.30, 13.30 Мегаспоруди.
09.30, 18.30 Шукачi.
10.30 Таємнi знаки.
11.30, 15.30 У пошуках 
           пригод.
14.30, 21.30 Сучаснi дива.
16.30 Секретнi територiї.
17.30 У пошуках iстини.
19.30 Битва цивiлiзацiї. 
          Битва за землю.
20.30 Д/ф “Пiгулка правди”.
22.30 Невiдома Iндiя.
00.30 Загадки планети.
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Вітаємо! ● Місцеве самоврядування ●
Щиро і сердечно 

вітаємо з днем на-
родження вчителя 
початкових класів 
Байковецької ЗОШ 
І-ІІ ст. Любов  
Володимирівну  
КРАВЧУК.

Хай б’ється джерелом 

життя бурхливо,

Красивим буде весь життєвий шлях,

Прекрасним, щедрим, 

наче хлібна нива,

Чарівним, як мелодія в піснях. 

З повагою — учні 1 класу 
Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.  

та батьки.

Від щирого серця вітаємо де-
путата Байковецької сільської 
ради Любомира Зіновійовича 
ПАРАЩУКА.

Щастя, радості, добра,

Здоров’я, успіхів, тепла,

Благополуччя та достатку,

Щоб справи всі були в порядку.

Хай усміхається життя

Та кращим буде майбуття!

З повагою — колектив 
Байковецької  

сільської ради.

Від щирого серця вітаємо з 
днем народження вчителя почат-
кових класів Байковецької ЗОШ 
І-ІІ ст. Галину Романівну  
ПОХИЛЮК.

Нехай Ваш цвіт повік не обліта,

Нехай струна співає, а не рветься,

Хай доля не скупиться на літа

І Божа благодать панує в серці.

З повагою — учні  3 класу 
Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.  

та батьки.

Щиросердечно вітаємо з днем 
народження педагогів Байковець-
кої ЗОШ І-ІІ ст.:  вчителя початко-
вих класів Галину Романівну  
ПОХИЛЮК, вчителя початкових 
класів  Любов Володимирівну 
КРАВЧУК, вчителя музики Анато-
лія Романовича ШЕЛЬВАХА.

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 бажаємо Вам щиро,
Щоб радісним і довгим був Ваш вік
З добром, любов’ю, спокоєм і миром.

З повагою — колектив 
Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.

Щиро вітаємо з днем народжен-
ня вчителя математики та інформа-
тики Байковецької ЗОШ І-ІІ ст. 
Людмилу Іванівну ОСТРОВСЬКУ.

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 повагою — колектив 
Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.

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

В цей дорогий для серця день
Бажаєм квітів і пісень,
Від друзів – щирих привітань,
Від зірок – здійснення бажань,
Від сонця – світла і тепла,
Щоб доля щедрою була.

З повагою — колектив 
Байковецької сільської ради.

Видання Байковецької сільської ради №2 (25)

Байківці
і байківчани

Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

13 лютого Байковецький 
сільський голова Анатолій 
Кулик провів 42 сесію  
сільської ради. Головне пи-
тання порядку денного – за-
твердження бюджету Байко-
вецької сільської ради на 
2014 рік.

Вилучать 
максимально

За результатами засідання бю-
джетної комісії депутати затвер-
дили загальний обсяг доходів 
сільського бюджету на 2014 рік в 
обсязі 7 млн. 710 тис. 200 грн. 
Для порівняння, у минулому році 
ця сума становила 6 млн. 456 тис. 
грн. Так званий коефіцієнт вирів-
нювання, який застосовується до 
обчисленого за формулою обсягу 
коштів і підлягає передачі з сіль-
ського до державного бюджету, у 
2014 році для Байковецької сіль-
ської ради Тернопільською район-
ною радою визначено в розмірі 1, 
тобто максимально. Торік засто-
сований коефіцієнт вирівнювання 
становив 0,78, у 2012-му – 0,88. 
Відтак, з бюджету Байковецької 
сільської ради буде відраховано  
5 млн. 200 тис. грн.

Як зазначив головний бухгал-
тер Байковецької сільської ради 
Андрій Курочка, на власні видатки 
у сільській казні залишається  
2 млн. 510 тис. грн. Серед  
найбільших вкладень — 532 тис. 
грн. — на будівництво дороги на 
одній з найстаріших вулиць Бай-
ківців — Трудовій. 

Збільшено суму 
одноразових виплат

На сесії депутати прийняли рі-
шення підвищити розмір однора-
зової допомоги дітям, які знахо-
дяться на супроводі соціального 
центру с. Байківці (керівник – 
Людмила Кулик), а це – діти, які 
опинилися у складних життєвих 
обставинах, діти з багатодітних 
сімей, діти-сироти, діти-інваліди, 
– до 900 грн. в рік. Виплата здій-

снюватиметься двома траншами 
– по 450 грн. на Великдень і до 
свята Миколая. 

Депутати також розглянули пи-
тання про можливість розміщення 
тимчасово вільних коштів на депо-
зитних рахунках у банківських 
установах. “Зараз з бюджету Бай-
ковецької сільської ради на депо-
зит можна спрямувати 1 млн. 100 
тис. грн. під 15% річних, – зазна-
чив Байковецький сільський голо-
ва Анатолій Кулик. –  Це дозволи-
ло б сільській раді заробляти по 
13 тис. грн. щомісяця. Однак, ко-
шти Байковецької сільської ради 
“зависли” у Державному казна-
чействі, зробивши сільську раду 
боржником перед виконавцями 
послуг, які були надані нам у 2013 
році. Така ситуація, згідно з чин-
ним законодавством України, уне-
можливлює передачу вільних ко-
штів на депозит”. 

Байківчани 
увіковічнили Героїв 

Майдану
Щодо затвердження річного 

плану роботи будинку культури  
с. Байківці на сесії доповів дирек-
тор будинку культури Мар’ян  
Гарбуз. “9 березня у будинку куль-
тури заплановано проведення 
урочистостей з нагоди 200-річчя 
від дня народження Тараса Шев-
ченка, – повідомив Мар’ян Гар-
буз. – Нині працюємо над підго-
товкою народного аматорського 
ансамблю “ГлоріяБай” для під-
твердження звання “народний”. У 
передвеликодній час готуємо про-
ведення театралізованого дійства 
“На Голгофі”, також буде виставка 
великодніх виробів”. Як зазначив 
Мар’ян  Васильович, у 2014 році 
за рахунок бюджету сільської ра-
ди заплановано купити два  
конденсаторні мікрофони. Оскіль-
ки зараз не актуально проводити 
дискотеки, депутати звернулися 
до директора будинку культури з 
пропозицією залучати молодь до 
спортивних, інтелектуальних за-
ходів. Затверджувати графік ро-
боти будинку культури депутати 
вирішили після погодження з 

представниками Молодіжного ко-
мітету Байковецької сільської ра-
ди.

Рішенням 42 сесії Байковецької 
сільської ради майдан у центрі се-
ла (біля церкви Пресвятої Парас-
кеви Сербської – ред.) назвали 
площею Героїв Майдану. Як за-
значив Байковецький сільський 
голова Анатолій Кулик, відповідне 
рішення ухвалили у зв’язку з тра-
гічними подіями, які сталися на 
вул. Грушевського в Києві 21 та  
22 січня 2014 року, численні фак-
ти побиття мирних громадян, а 
також криваві події, що призвели 
до людських жертв. Відповідне рі-
шення депутати підтримали на 
сесії одноголосно.

Змінено графік 
прийому громадян
Щодо питання про затверджен-

ня проектів землеустрою і видачу 
дозволів на складання проектів 
землеустрою на сесії інформува-
ла землевпорядник Байковецької 
сільської ради Ольга Чорномаз. 
“Станом на 13 лютого 2014 року 
на території Байковецької сіль-
ської ради є 103 земельні ділянки 
для ведення особистого селян-
ського господарства, власники 
яких померли, а документи не пе-
реоформлені”, – зазначила Ольга 
Михайлівна. Також було питання 
щодо можливості розробки про-
ектів землеустрою на земельні ді-
лянки та реєстрація їх за територі-
альною громадою с. Байківці, під-
готовка документації для вистав-
лення на земельні торги та аукціо-
ни для продажу права оренди.

Від 13 лютого ц. р. сільський 
голова, землевпорядник і секре-
тар Байковецької сільської ради 
одночасно проводитимуть прийом 
громадян за новим графіком: у 
понеділок з 10 год. до 13 год.; у 
середу з 10.00 до 13.00 та з 15.00 
до 17.00; у п’ятницю з 10.00 до 
13.00.

У різному депутати піднімали 
питання щодо оновлення стовпів 
для електропостачання, приве-
дення у відповідність заїздів  по 
вул. С. Бандери та ін.  

Бюджет-2014: акценти

Під час 42-ої сесії Байковецької  
сільської ради 13 лютого 2014 року.

Ірина ЮРКО.

Як повідомила нашому ко-
респонденту представник 
Молодіжного комітету Бай-
ковецької сільської ради 
Ірина Сич, 12 лютого 2014 
року делегація байківчан 
відвідала в Львівській  
області могили загиблих ак-
тивістів Майдану Романа 
Сеника та Юрія Вербицького 
і передала їхнім рідним фі-
нансову допомогу від грома-
ди Байковець. 

Участь у поїздці взяли член ви-
конавчого комітету Байковецької 
сільської ради Володимир Пізнюк 
з дружиною Наталею, голова Мо-
лодіжного комітету Байковецької 
сільської ради Юлія Турчманович 
та Ірина Сич. 

— У с. Наконечне Львівської  
області нам вдалося поспілкува-
тися з матір’ю Романа Сеника, у 
Львові зустрілися з донькою Юрія 
Вербицького Уляною, — проко-
ментувала результати поїздки 
Ірина Сич. — Через два дні після 
зникнення тата, до Уляни Вер-
бицької зателефонувала дружина 
Юрія Луценка Ірина і повідомила 
про небезпечну для життя травму 
ока Юрія Вербицького. Рідні до 
останнього сподівалися на спа-
сіння…”. За дорученням громади 
с. Байківці учасники делегації пе-
редали сім’ям Романа Сеника і 

Юрія Вербицького матеріальну 
допомогу у сумі 10 тис. грн., які 
напередодні зібрали учасники 
“Молодіжної спільноти” при церк-
ві Пресвятої Параскеви Сербської 
та Молодіжного комітету у Байків-
цях. “Уляна Вербицька розповіла, 
що благодійні гроші, які надхо-
дять на її рахунок, дівчина пере-
дає на лікування потерпілих під 
час сутичок на вул. Грушевського 
у Києві”, — зазначила Ірина Сич.

Нагадаємо, львівський сей-
смолог, активіст Євромайдану 
Юрій Вербицький зник у ніч на 
21 січня. Його викрали невідомі 
на очах у персоналу Жовтневої 
лікарні Києва разом з відомим 
громадським активістом Ігорем 
Луценком. 22 січня в Бориспіль-
ському районі Київської області 
знайшли тіло невідомого зі слі-
дами тортур. Родичі впізнали 
Юрія Вербицького. 24 січня його 
поховали на Личаківському цвин-
тарі у Львові.

Активіст Роман Сеник помер 
25 січня в одній з лікарень Києва 
від поранень, які отримав 22 січ-
ня під час зіткнень на вулиці 
Грушевського. У чоловіка було 
прострелено легені. У лікарні він 
переніс кілька операцій, у ре-
зультаті яких втратив багато 
крові, а також йому ампутували 
руку. Роману Сенику було 45 ро-
ків. Поховали його у братській 
могилі 27 січня на Яворівщині 
Львівської області.

Благодійність  ●

Байківчани висловили 
співчуття родинам 

Романа Сеника  
та Юрія Вербицького
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Галина ЮРСА –  
ТРР “Джерело”. 

Фото автора.

Нині за бажанням кожен мо-
же одягтися модно та стиль-
но. Хто має казково великі 
гроші, той вирушає у попу-
лярні нині, так звані бутіки, 
де, приміром, брендову літ-
ню майку можна придбати 
за шістсот гривень і більше.  
Або ж  відвідує модні відді-
ли у супермаркетах, де 
одяг, хоч трохи дешевший, 
але ціни всеодно захмарні. 
Хтось додає до цієї суми ще 
приблизно таку, йде у зви-
чайний магазин чи на ринок 
і має за ці гроші зимове 
пальто. 

У кожному місті, а подекуди і 
по селах, активно діють секонд-
хенди, де за дріб’язкову ціну мож-
на стати власницею речі, яка ко-
лись коштувала сотню доларів. 
Цей одяг добротний, гарно пе-
реться і приносить радість своїй 

власниці, не обтяжуючи 
гаманця. Але є люди осо-
бливі і одягаються вони 
також по-своєму. Маю на 
увазі тих, хто створює свій 
стиль власноруч. Тих, хто 
шиє, вишиває, в’яже на 
спицях чи гачком.

З такими особливими 
людьми мала нагоду по-
знайомитись, коли побу-
вала у Байковецькій шко-
лі, що у Тернопільському 
районі. Крім всього іншо-
го гарного, чим багатий 
цей навчальний заклад, 
мені показали роботи чле-
нів факультативу “Декора-
тивне в’язання гачком”.  
Отримала велике естетич-
не задоволення, коли ди-
вилась на чудові речі — 
в’язані іграшки, серветки, 
покривала, одяг, об’ємні 
картинки. Діти розповіли, 
що на факультативі навчи-
лись створювати унікальні речі, 
завдяки яким їх побут та гарде-
роб стали неповторними. 

Керівник факультативу, педа-
гог, майстер народної творчості 
Віра Коршняк — людина, закоха-

на в свою справу. Своє 
вміння, мистецтво май-
стриня передає дітям. 
“Меж для творчого польо-
ту  нема, — каже пані Віра, 
— намагаюся, щоб дівчин-
ка чи хлопчик, взявши в 
руки нитки та гачок, мис-
лили та працювали як ху-
дожники. Щоб вони тво-
рили, не були просто ре-
місниками, які роблять річ 
для себе чи продажу. 
Адже лише те цінне, що 
має гарну енергетику, у 
що вкладена душа. Лише 
тоді можна розраховувати 
на успіх...” 

Віра Коршняк створює 
разом зі своїми учнями 
гарні композиції, які за-
вжди знаходять схвальні 
відгуки на виставках різ-
ного рівня. У творчому  
арсеналі юних митців ба-
гато нагород, дипломів, 
грамот. Але вони не гор-
дяться досягнутим. Діти 
та їх наставниця ще біль-
ше працюють, вдоскона-
лють свою майстерність.    

Краса  
своїми руками

Керівник факультативу “Декоративне 
в’язання гачком”, вчитель географії 

Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.  
Віра Василівна Коршняк.

Сільські обрії ●

Микола БОРОВИЙ.

Степан Маціборка, економіст 
за фахом, у далекому  
1978 році закінчив Тернопіль-
ський фінансово-економічний 
інститут. Родом він із мальов-
ничого села Дорогичівка, що 
у Заліщицькому районі. Уже 
тридцять років, як присвятив 
себе нелегкій хліборобській 
праці.

Степан Васильович — один із 
успішних керівників сільськогоспо-
дарського виробництва у Терно-
пільському районі. Господарський 
гарт, чудові організаторські зді-
бності, вміння знайти підхід до кож-
ного, хто працює в команді байко-
вецьких хліборобів, а їх майже со-
рок працівників, — ось такі стислі 
штрихи до його портрета. Вже 14 
років він очолює ТОВ “Вікторія”, що 
орендує 2200 гектарів землі у 600 
пайовиків сіл Байківці, Жовтневе, 
Чернелів-Руський, Шляхтинці. 

Торік усім власникам земельних 
часток видали по тонні зерна, не 
забули про малозабезпечені кате-
горії населення, яким також виді-
лили по 2 ц збіжжя. З нагоди релі-
гійних і державних свят соціально 
незахищеним краянам допомага-
ють продуктами і видають матері-
альну допомогу. Незважаючи на 
торішню “зимову весну”, примхли-
ве літо, дощову осінь, тут змогли 
досягти хороших результатів у рос-
линництві. Завдяки високоврожай-
ним сортам, передовим технологі-
ям, агрохімзахисту рослин, зерно-
вих на круг зібрали по 40 ц. Не 
підвели й механізатори під час 
оранки та збирання урожаю, зо-
крема, тракторист із сорокарічним 
стажем Володимир Муха, який до-
сконало знає усі сільгоспмашини. 

Свій багаторічний досвід передає 
молодшим колегам Володимиру 
Волянському, Володимиру Гевусю, 
Юрію Заполуху, Ярославу Білець-
кому.

У господарстві активно розви-
вається і тваринництво. “У 2013-му 
ми реалізували понад 40 тисяч 
свиней. Правда, свинарство хоч 
прибуткове, але рентабельність 
низька”, — зауважує головний  
зоотехнік Федір Глиняний.

Чималі кошти спрямували на 
реконструкцію приміщення для від-
годівлі свиней, впорядкували тери-
торію. Упродовж 2013 року при-
дбали сучасної техніки на 2 млн. 
грн., у тому числі — потужний трак-
тор “Джон-Дір”, сучасні культива-
тори, оприскувачі. 

У колективі байковецьких хлібо-
робів панує дух ініціативи. І сам 
Степан Маціборка постійно у по-
шуку новітніх підходів до справи. 
Нещодавно він знайомився з но-
винками агровиробництва Бельгії, 
Болгарії та Польщі. Побачене, без-
перечно, стане у пригоді в байко-
вецькій господарці.

За добре правило Степан Васи-
льович вважає допомогу односель-
цям. Так, за кошти господарства 
освітили церкву, спорудили міст 
через річку Гніздечну. Підприєм-
ство бере активну участь у всіх за-
ходах, які проводить Байковецька 
сільська рада.

Принагідно поцікавився я і змі-
нами в особистому житті пана 
Степана. Він разом з дружиною 
Галиною невимовно радіють пер-
шому внукові Захарчику. Власну 
сім’ю уже створив і їх молодший 
син Ігор. Словом, життя продо-
вжується в дітях, онуках і, як за-
вше, віддзеркалюється у зоряних 
ночах та серпанкових світанках 
хліборобських буднів.

“Вікторія”— 
це перемога

Колектив Байковецької сільської ради щиро ві-
тає з днем народження керівника центру соціаль-
них програм і заходів у справах дітей, молоді, жі-
нок і сім’ї Байковецької сільської ради Людмилу 
Василівну КУЛИК.

Хай б’ється джерелом життя бурхливо,

Красивим буде весь життєвий шлях,

Багатим, щедрим, наче хлібна нива, 

Чарівним, як мелодія в піснях.

І хай найкращі наші привітання 

У серці залишають добрий слід,

Любові, радості, здоров’я і дерзання,

Добра і щастя на багато літ!

Щиро і сердечно вітаємо з днем народження завідуючу 
дитячим садком “Метелик” с. Байківці Оксану  
Ярославівну ШУЛИК.

Бажаємо миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі,

Творчого вогнику, віри й наснаги,

Щедрості серця, людської поваги.

На довгих стежках життєвої ниви 

Будьте здорові і завжди щасливі.

З повагою – колектив Байковецької сільської ради.

Колектив дитячого садка “Метелик” с. Байківці від щирого серця 
вітає з днем народження завідуючу Оксану Ярославівну ШУЛИК.

Хай роки не спадають листом,

Хай квітують і плодоносять,

Як сади навесні — щедрим цвітом

І врожаєм рясним — під осінь.

Хай приносять у дім достаток,

В душу — радість, для серця — спокій.

Дай Вам, Боже, на землі ще багато

Світлих днів і щасливих років.

Генеральний директор  
ТОВ “Вікторія” Степан Маціборка.

Надія ШУЛЬ,  
педагог-організатор 

Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.

“Роби добро — воно до-
бром повернеться” — девіз 
волонтерського загону  
“Іскра добра” Байковецької 
ЗОШ І-ІІ ст., керівником 
якого є автор цих рядків. 
Голова загону — 
дев’ятикласниця Ірина  
Шулик.

Волонтерський загін “Іскра 
добра” не може жити без діла. 
Відтак, щороку проводимо ряд 
тематичних акцій. Торік протягом 
грудня у нашій школі відбулася 
благодійна операція зі збору 
іграшок, одягу, канцтоварів для 
дітей з дитячого будинку в м. Ко-
ропець. До слова, учні ділилися 
не однією, а кількома іграшками, 
які стали дуже дорогим серцю 
подарунком для обділених долею 
дітей. До співпраці долучилася 
уся шкільна родина. 

У січні цього року учасники 
загону провели акцію “Допомо-
жи ближньому”, в рамках якої 
учні відвідали одиноких жителів 
Байковець. Волонтери несли в 
кожну хату коляду, добре слово, і, 
звісно, гостинці. Зі словами вдяч-
ності і сльозами на очах байківчани 
зустрічали наших школярів. 

Також у цьому році з розва-
жальною програмою волонтери 
Байковецької школи завітали до 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування у дитячо-
му домі “Малятко” в Тернополі. На-
томість вихованці “Малятка” роз-
повідали гостям вірші про Святого 
Миколая. 

15 лютого загін “Іскра добра” 
разом з учасниками  церковної  
організації “Молодіжна спільно-
та” взяли участь в акції  

“Стрітенська свіча”. 
Колектив Байковецької ЗОШ І-ІІ 

ст. висловлює щиру вдячність усім, 
хто знайшов час і мав бажання по-
ділитися з ближніми матеріальни-
ми благами, а головне — неоцінен-
ним добром своїх сердець. Нехай 
добрі справи повертаються до вас 
сторицею!

2014 рік – час волонтерства
Акції ●

Учні Байковецької школи (зліва направо) Надія Яськевич,  
Олена Сосін, Галина Бербеничук, Олена Зіньковська,  

Марія Гльос на факультативі навчилися створювати унікальні речі.

Учасники волонтерського загону “Іскра добра” Байковецької 
ЗОШ І-ІІ ст. Таня Яськевич та Ольга Клюк, керівник загону Надія 

Шуль під час візиту до жительки Байковець Ганни Цап.
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Ірина ЮРКО. 
Фото автора  

і з архіву родини Пауків.

Напевно, важко у сільській 
місцевості знайти таке  
обійстя, де б не було до-
машньої птиці. Одні купу-
ють і вирощують на м’ясо 
бройлерів, інші надають 
перевагу породам курей 
яєчного напрямку. Анато-
лій Паук у Байківцях ось 
уже 14 років розводить 
елітні породи курей зара-
ди… краси. 

Таких курей  
і в зоопарку  
не побачиш

Незважаючи на те, 
що ця декоративна пти-
ця виростає до 6 кіло-
грамів, в чоловіка рука 
не підіймається рубати 
таких красенів. За сло-
вами пана Анатолія, “на 
бульйон” йдуть лише 
традиційні екземпляри. 
Всі ж інші гордовито 
крокують подвір’ям ро-
дини Пауків: яєчні по-
роди (домінант, мінор-
ка, легорн — до 300 
яєць у рік від курки — 
ред.), м’ясо-яєчні (ор-
пінгтон, брама, голо-
шийки, кохінхін) різних 
відтінків (одна сім’я 
елітної птиці коштує 
100-150 доларів — 
ред.). 

Відразу ж на подвір’ї 
звернула увагу на кіль-
кох курок — дуже вели-
кі, з оброслими пір’ям 
лапами, руді на колір, і 
півень такий же, просто 
красень — ходять по-
важно, не втікають. “Це 
— палевий орпінгтон, 
— пояснює пан Анато-
лій, — чиста порода. 
Ходімо, покажу вам всіх 
птахів, — і веде до 
пташника, де живуть 
кури і не тільки — таких 
навіть у зоопарку не 
побачиш. Кожна поро-
да окремо на своїй те-
риторії, щоб були чи-
стокровними. “Курка 
породи брама велика і 
дуже красива, — каже господар. 
—  Не поступаються їй у красі й 
кохінхіни. Ця м’ясна порода бу-
ла виведена в Стародавньому 
Китаї. Вона досягає в зрості 70-
75 см. Півень чорний кохінхін 
— мій улюбленець, поважаю йо-
го за спокійний характер”. 

Господарі годують екзотичну 
птицю звичайним зерном, куку-
рудзою, вівсом. “Щойно пташе-
нята вилупилися, потрібно 
впродовж трьох тижнів давати 

їм “Старт для курчат” (прода-
ється у ветеринарних аптеках – 
ред.). У перші дні — це їхній 
основний раціон. А вже потім 
потроху вводити зернові культу-
ри. Господар застерігає не за-
годовувати птицю яєчної поро-
ди, треба обмежувати в їх раці-
оні вміст кукурудзи.

Вирощування елітної птиці, 
кролів, свиней — основний за-
робіток молодої сім`ї Анатолія 
та Ольги Пауків. “Моє захо-
плення птахом, — говорить Ана-
толій, — сягає у дитинство, ще 
тоді мені дуже подобалося до-
глядати за птицею”. Батьки од-
разу помітили, що у сина та-
лант, і як переконалася корес-
пондент “Подільського слова”, 
це справедливий здогад. Нині 

господар каже, якщо не лінува-
тися і бути чесним з покупцями, 
на птахівництві можна вести 
вартісну бізнесову справу, але 
часу на якусь іншу роботу вже 
не вистачить. Режим дня в Ана-
толія і Ольги Пауків чітко розпо-
ділений – тричі вдень по дві 
години обходять господарку. 
Заготівля їжі, вакцинування, де-
зінфекція приміщень забирають 
багато часу. “Так, мороки бага-
то, – каже пан Анатолій. – Втім, 
заняття це цікаве й захоплюю-

че. А краса вирощеної птиці 
приносить справжнє задово-
лення. Я вважаю себе щасли-
вою людиною, бо займаюся 
улюбленою справою. Світ пта-
хів – це зовсім інший вимір ча-
су, в якому забуваєш про про-
блеми”. 

Загалом у Пауків нині 150 
голів живності, крім молодняка. 
У кожній кліточці-вольєрі про-
живають окремі породи півнів і 
курок. Для них створено спеці-
альний тепловий і світловий 
режими. Як розповів господар, 
взимку дуже важливо, щоб ку-
ри жили за літнім світловим 
днем, для цього чоловік вста-
новив спеціальні світлові лам-
пи. Кури сидять у “полоні” до-
ти, поки яйця господар збирає 

на інкубацію. Така ізо-
ляція допомагає уник-
нути змішування порід. 
Потім, коли інкубацій-
ний період минув, ку-
рей можна випустити у 
спільний гурт. Яйця 
допомагає “висуджу-
вати” штучний інкуба-
тор. 

В окремих “апарта-
ментах” живуть мускус-
ні качки, кролі порід 
шиншила і метелик, ко-
зеня, в’єтнамська сви-
ня, 10 свиней породи 
дюрок. Пан Анатолій 
зазначив, що з незро-
зумілих причин нині на 
вітчизняному ринку 
упав попит на 
в’єтнамських свиней, 
мовляв, через те, що 
тварини не набирають 
великої ваги. “А дарма, 
ці свині мають дуже 
смачне і поживне м’ясо, 
мало їдять, не виба-
гливі у догляді“, — до-
повнює розповідь чо-
ловіка Ольга Паук.

Гусак – аж  
з Москви!

Є в байковецького 
“пташиного колекціо-
нера” гуси холмогор-
ської породи сірого і 
рябого відтінків. Пан 

Анатолій каже, що для 
породистих птахів дуже 
важлива “різна кров”. 

Відтак, у його господарці живе 
гусак з Москви і три гуски-
українки з міст Житомира, Ві-
нниці і Хмельницька.  “Цю по-
роду на Тернопільщину свого 
часу завезла Тетяна Лисенко з 
села Денисів Козівського райо-
ну, – зазначив Анатолій Паук. – 
За трійко гусенят місячного віку 
14 років тому я віддав 250 грн., 
середня зарплата у той час ста-
новила близько 100 грн. Нині 
вартість гусеняти холмогорської 

породи становить 
від 250-350 грн., 
доросла птиця від 
500 до 1000 гри-
вень, яйце вартує 
у межах 100 гри-
вень”. Гуска-
холмогор несе раз 
в рік від 5 до 20 
яєць. “Раніше я 
продавав виключ-
но дорослу птицю, 
тепер реалізую і 
молодняк”,  – ска-
зав пан Анатолій. 

Цесарки 
– вороги 

щурів
Подружжя Пау-

ків багато років 
утримує цесарок. 
Окрім смачного і 
поживного м’яса, 
ця птиця корисна 
ще й “функцією” 
відлякування щу-
рів. Виявляється, 
звуки, які вида-
ють цесарки, за-

хищають від небезпечних гри-
зунів подвір’я не тільки госпо-
даря, а й сусідів. У Пауків є 
сім’ї білих, блакитних цесарок. 
Вперше цього року експери-
ментують з вирощуванням 
французької бройлерної поро-
ди сірих цесарок.

Починати займатися птахів-
ництвом Анатолій Паук радить 
з купівлі якісного молодняка, 
попередньо ознайомившись з 
репутацією реалізатора. Щоб 
поповнити свою колекцію пта-
хів, пан Анатолій постійно їз-
дить на виставки-ярмарки — 
найбільша в Західній Україні 

проходить у Тернополі кожної 
останньої неділі місяця, за-
мовляє їх у різних господар-
ствах. Спілкується з багатьма 
такими ж колекціонерами пта-
хів, часто обмінюється з ними 
породами.

До слова, купити яйця, мо-
лодняк чи дорослу птицю від 
родини Пауків можна щонеділі 
на пташиному ринку поблизу 
зупинки “Авторинок” у м. Тер-
нополі. Також можна домови-
тись про покупку або отримати 
фахову консультацію за номе-
ром телефону пана Анатолія – 
(097) 606 06 79.

Світ, у якому  
забуваєш про проблеми

Цесарки — дуже автономні,  
не терплять сусідства з іншими птахами.

Доглядати за екзотичною господаркою батькам  
залюбки допомагає донечка Роксоланка.

Гордість господаря —  
чистопородні холмогорські гуси. 

“Доросла курка породи кохінхін важить 5 кг,  
а півень — усі 6”, — каже Анатолій Паук.
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Пропонуємо читачам  
“Подільського слова” 
інтерв’ю з учасницею на-
родного аматорського  
ансамблю танцю “Глорія-
Бай” БК с. Байківці  
Наталією Яськевич.

— Наталю, розкажи, будь 
ласка, нашим читачам про 
себе і свою сім’ю.

— Зараз мені 17 років, живу 
в колі дружньої родини в Бай-
ківцях. Моя мама Ольга Іванівна 
працює у сфері торгівлі, тато 
Володимир Степанович за фа-
хом столяр. Я найстарша у сім’ї, 
маю двох сестричок Надію і Те-
тяну, вони навчаються у школі. 

— У 17 років час, напевно, 
задуматися про майбутній 
фах?

— Я давно обрала для себе 
справу, якою в майбутньому 
планую заробляти гроші. Від-
так, нині навчаюся на третьому 
курсі Тернопільського коопера-
тивного торговельно-
економічного коледжу за спеці-
альністю “Бухгалтерський  
облік”. Вважаю обрану мною 
професію актуальною, та й ра-
хувати гроші мені до душі (усмі-
хається — ред.).

— Кажуть, думки матеріа-
лізуються. Уявляєш своє май-
бутнє місце роботи? 

— Мрію, що з часом потужні 
інвестори відкриють у Байків-
цях велику фінансову компанію, 
де і я зможу проявити свої зді-
бності.

— Знаю, в народному  
аматорському ансамблі тан-
цю “ГлоріяБай” ти часто ви-
конуєш соло-елементи. Чим  
особлива ця роль?

— У постановках колективу 
кожна роль особлива і незамін-
на. Для мене виконання еле-
ментів соло у танці — це всього 
лише результат самовдоскона-
лення, довгих вечорів трену-
вань і щире бажання зробити 
глядача щасливим.

— Пригадуєш перший день, 
коли прийшла займатися  
танцями?

— Це було три роки тому. На-
прикінці осені художній керів-
ник Лілія Вельган запропонува-
ла відвідати репетицію молод-
шої групи. З часом перейшла у 
теперішній колектив. Пригадую, 
як вивчала перший танець — 
“Святковий”. Дні, проведені з  
“ГлорієюБай”, одні з кращих 
моментів у моєму житті.

— Чим живе колектив за-
раз?

— У зв’язку з сумною ситуа-

цією в країні нам теж якось не 
до виступів, але тренування не 
припиняємо. Наприкінці весни  
ансамбль “ГлоріяБай” чекає 
важливий етап — підтверджува-
тимемо звання “народного”. Усі 
зусилля нині спрямовуємо, аби 
з гідністю захисти честь колек-
тиву.

— Ще якісь хобі маєш?
— У старших класах захопи-

лася декоративним в’язанням, 
яким займаюся дотепер. До 
цього ремесла мене зацікавила 
керівник шкільного факультати-
ву Віра Василівна Коршняк. 
В’яжу одяг для себе і родичів, у 
гардеробі є понад десяток све-
трів, сукня, різноманітні шали-
ки, шапки, болеро, хомути. 

— Назви кілька секретів, за 
допомогою яких досягаєш 
успіху?

— Інших секретів, окрім на-
полегливої праці над собою і 
відданості своїй справі, я не 
знаю. Батьки завжди привчали 
мене до самостійності, не боя-
тись приймати рішення. Мож-
ливо, саме це допомагає бути 
такою, як я є.

— Зараз молодь дуже час-
то скаржиться на брак часу. 
Ти встигаєш зі всім, що за-
думала?

— У добі завжди 24 години, і 
це для всіх однаково. Часом 
вдається встигнути виконати 
все, що запланувала, іншим ра-
зом завершити справу у відпо-
відних часових рамках не вда-
ється. Вважаю, кожному потріб-
но заздалегідь планувати свій 
час і завдання, не братися до 
непосильних справ. Важливо 
навчитися обмежувати себе у 
використанні інтернету. Хоч 
“всесвітня павутина” допомагає 
пришвидшити багато процесів, 
зокрема, вона корисна у на-
вчанні, спілкуванні, але, погодь-
теся, тут найшвидше “тане” час. 
Часто чую скарги подібного 
змісту: “Зайшов в інтернет на 
п’ять хвилин, а вийшов через 
кілька годин”.

— Яка твоя позиція стосов-
но актуальної нині в Україні 
політичної ситуації?

— Я брала участь у Євромай-
дані і продовжую підтримувати 
тих, хто його розпочав і веде 
уперед, — моїх ровесників, мо-
лодь, яка безперечно, знає, для 
чого нині мерзне і ризикує жит-
тям на Майдані в Києві. Вірю 
всім серцем: ми переможемо і 
більше не буде жертв.

 
Розмовляла Ірина ЮРКО.

Наталя Яськевич:  
“Вірю всім серцем — 

переможемо”

Учасниця народного аматорського ансамблю танцю 
“ГлоріяБай” БК с. Байківці Наталія Яськевич.

Наша 
сторінка

https://www.facebook.com/pages/
Байківці-і-байківчани

Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

Сьогоднішня наша розповідь 
– про депутата Байковецької 
сільської ради Василя 
Прокоп’яка.

Василь Прокоп’як відстоює  
інтереси громади рідного села в 
рамках повноважень депутата 
Байковецької сільської ради, у йо-
го компетенції — справи мешкан-
ців по вул. Сонячна. “Раніше у 
жителів масиву Гаї Ходорівські бу-
ли незручності через великі пере-
пади напруги, — розповів сіль-
ський депутат. — Трансформатор 
виходив з ладу, часто псувалася  
електротехніка”. 

Проблему вирішили спільно з 
Байковецькою сільською радою. 
Вивчили питання на фаховому рів-
ні, зібрали необхідні кошти і вста-
новили нове обладнання. Тепер 
мешканці задоволені. Як зазначив 
депутат, першочергові потреби 
громади формуються з пропозицій 
депутатів сільської ради — активу 
села. Далі визначаються конкретні 
шляхи реалізації тієї чи іншої про-
блеми, відшукуються резерви й 
можливості. “Коли відчуваєш, що 
людина вболіває за доручену спра-
ву, то й допомагати хочеться, — за-
значив Василь Григорович. — Кра-
ще, коли до тебе приходять за 
допомогою, ніж байдуже спостері-
гають, як все розвалюється”.

Василь Григорович – галича-
нин, народився у Байківцях, живе 
у родинному будинку на масиві Гаї 
Ходорівські. Його батьки були пе-
реселенцями з Польщі. “Мій тато 
Григорій Дмитрович народився у 
польському селі Райське, яке сво-
го часу розташовувалось у гірській 
місцевості на швидкоплинній ріці 
Сян, — розповів пан Василь. —  
Я бував там чотири рази, нині в 
цьому селі розташована курортна 
зона, батьківського будинку, на 
жаль, вже немає. Мабуть, той 

факт, що батьки народилися в го-
рах, жили серед лісу, вплинув на 
моє захоплення саджати на 
подвір’ї соснові дерева”. І справді, 
охайний двір байківчанина по 
всьому периметру дбайливо  
обсаджений красунями-ялинками. 

Василь і Надія Прокоп’яки по-
ставили на ноги троє успішних ді-
тей — синів Віктора та Ігоря, донь-
ку Наталю. Старший син працює 
офіцером у карному розшуку, 
менший закінчив Тернопільський 
національний технічний універси-
тет ім. Івана Пулюя, факультет 
комп’ютерних технологій, нині 
працює інженером у Тернопіль-
ському національному педагогіч-
ному університеті ім. В. Гнатюка. 
Донька закінчила ТНПУ ім. В. Гна-
тюка і здобула фах перекладача 
іноземних мов, зараз працює у ві-
зовому центрі. 

У трудовій книзі Василя 
Прокоп’яка лише один запис — він 

25 років працював електриком на 
Тернопільському комбайновому 
заводі. “Свого часу я опинився на 
межі вибору — виїхати за кордон 
чи піднімати вітчизняне сільське 
господарство, — розповів нашому 
кореспонденту Василь Григоро-
вич. — Вирішив залишитись”. Від-
так, забрав з колишнього колгос-
пу мамин пай площею 4 гектари, 
придбав недорогий трактор,  
засіяв пшеницю, ячмінь, гречку, 
завів корови і свині. “Раніше було 
вигідно вирощувати цукровий бу-
ряк, — каже господар. — Тепер 
серед пріоритетів на сільськогос-
подарському ринку зернові куль-
тури”. Нині пан Василь готується 
до весняно-польових робіт, ро-
бить розрахунки на засіви, готує 
до роботи техніку. “Прогнози вро-
жаю на 2014 рік у мене оптиміс-
тичні, зима посприяла краще, ніж 
торік”, — ділиться спостереження-
ми мій співрозмовник.

Ось такий він,  
сільський депутат 

Депутат Байковецької  
сільської ради Василь Прокоп’як.

The show must go on  ●

Надія ШУЛЬ,  
педагог-організатор 

Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.

14 лютого у Байковецькій   
школі відбулася розважаль-
на шоу-програма, присвяче-
на Дню Валентина “Містер 
Валентин і Місіс Валентина”. 
Того дня старшокласники і 
учасники учнівського парла-
менту  “УСПІХ” провели  
акцію “Серце до серця”.

Пари змагалися у конкурсах 

“Освідчення в коханні”, “Любов з 
першого погляду”,  “Портрет коха-
ної людини”, “Компліменти”, “Зро-
зумій мене без слів”, “Самотність”, 
“Танець романтичної пари”, “Сим-
вол кохання ХХІ століття”. Свято 
пройшло жваво, весело і цікаво. 
Учасники демонстрували присут-
нім свою кмітливість і винахідли-
вість, мужність та романтичність, 
поетичність, ніжність. Перерви між 
конкурсами заповнювались інфор-
маційними та музичними паузами. 
Шкільний танцювальний колектив 
“НТІ” та учні початкових класів по-

дарували глядачам хореографічну 
композицію.

Компетентному журі, до якого 
увійшли вчитель історії та права 
Наталя Миколаївна Пахолік і вчи-
тель географії Віра Василівна 
Коршняк, нелегко було обрати 
ідеальну пару. Але, позаяк цього 
вимагає конкурс, переможцями 
визначили Максима Касарду і 
Ольгу Клюк. Супер-приз “ідеаль-
ній парі” вручила директор Байко-
вецької школи Любов Миколаївна 
Козуб. Кожен учасник свята отри-
мав на згадку сувеніри.

На крилах любові

Учні Байковецької школи під час розважальної шоу-програми 
“Містер Валентин і Місіс Валентина”, 14 лютого 2014 року. 
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ут-1
06.00 Православний календар.
06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.10, 7.05, 8.05 Спорт.
06.30 Доброго ранку, Україно!
06.35, 7.35 Огляд преси.
06.45, 7.45, 8.20 Гiсть студiї.
07.20 Тема дня.
07.25, 7.40 Країна on-line.
07.50 Швидкий снiданок.
08.35 Ранковi поради.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.30, 11.35, 19.20 Погода.
09.40, 17.30 Т/с “Таємниця
    старого мосту”.
10.35 Т/с “МонтеКрiсто”.
11.40 Свiт поезiї. 
         Тарас Шевченко.
12.00, 15.00, 18.20 Новини.
12.10, 18.55, 21.25 Дiловий
           свiт.
12.25 Вiра. Надiя. Любов.
13.20 Українського роду.
13.40 Т/с “Вiчний поклик”.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт.
         Агросектор.
15.40 Тарас Шевченко 
          художник.
16.05 Х/ф “Тiнi зникають
          опiвднi”.
18.40 Фiнансова перспектива.
19.25 Концертн “Мелодiя 
        двох сердець”.
21.40 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, 
         Секунда удачi.
23.00 Пiдсумки.
23.20 На слуху.
23.40 Вiд першої особи.
00.00 Х/ф “Не ходiть, 
          дiвчата, замiж”.

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”.
09.25 Т/с “Гюльчатай”.
11.20, 12.30 Т/с “Громови-2”.
13.35 Т/с “Справа лiкарiв”.
14.35 “Красуня за 12 годин-2”.
15.35 Комедiя “Свати-4”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Асi”.
20.15 “Сказочная Русь”.
20.55 “Вечiрнiй Київ-2013”.
22.45 “Супергерої”.
23.50 Комедiя “Опiвночi
         у Парижi”.

Інтер
05.20 Т/с “По лезу бритви”.

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
         12.00, 18.00 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок
          з “Iнтером”.
09.20 Т/с “Повернення
        Мухтара-2”.
11.20, 12.25 Д/с “Слiдство
     вели...” з Л. Каневським”.
13.50 “Судовi справи”.
14.50 “Сiмейний суд”.
15.50 “Зрозумiти. Пробачити”.
16.55 “Давай одружимося 
         в Українi!”
18.05 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки
         станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.35 Х/ф “Двi митi любовi”.
22.35 Т/с “Шулер”.
00.45 Х/ф “Двоє пiд 
       дощем”. (2).

ICTV
05.55 Свiтанок.
06.55, 16.50 Т/с “Опери”.
08.45, 12.45 Факти.
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
       новини.
10.05, 13.50 Анекдоти
         по-українськи.
10.20, 13.00 Т/с “Прокурорська
      перевiрка”.
14.05 Т/с “Вулицi розбитих
          лiхтарiв. Менти-5”.
15.05, 20.05 Т/с “Чужий
          район-2”.
18.45 Факти. Вечiр.
21.50 Т/с “Лiсник”.
23.40 Х/ф “Загадкова iсторiя
      Бенджамiна Баттона”. (2).

стб
06.40, 18.20 “Неймовiрна
        правда про зiрок”.
08.10 Х/ф “Дихай зi мною”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
20.05, 22.25 Х/ф “Була тобi
           кохана”.
00.20 Х/ф “Лекцiї для 
         домогосподарок”.

новий канал
06.10, 6.55 Kids’ Time.
06.15, 13.35 М/с 
        “Черепашки-нiндзя”.
06.20 Зона ночi. Культура.
06.35, 13.55 М/с “Губка Боб”.
07.00 Пiдйом.
08.00 Т/с “Вiола Тараканова”.
09.00, 17.10 Т/с “Не 
         родись вродливою”.
09.50, 18.00, 20.00 Т/с

          “Воронiни”.
15.20 Т/с “Друзi”.
16.10 Т/с “Татусевi доньки”.
19.00 Репортер.
19.20 Абзац!
22.45 Х/ф “Вибух з минулого”.
00.50 Х/ф “Успiху, Чак!” (2).

трК «україна»
06.00 Т/с “Дорожнiй
         патруль-3”.
06.10 Срiбний апельсин.
07.00, 9.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10, 12.50, 17.20, 22.30 
        Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Шаман-2”.
11.50 “Хай говорять”.
15.00 Т/с “Оса”.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.20 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Слiд. Краса 
         вимагає жертви”.
22.00 Подiї дня.
23.20 Т/с “Оса”.
00.20 Т/с “Друге 
       повстання Спартака”. (2).

К1
06.30 “Top Shop”.
07.30, 16.10 Т/с “Моя 
         прекрасна няня”.
08.30 М/ф.
10.10 Т/с “Всi жiнки — вiдьми”.
13.40 Т/с “Дикий ангел”.
15.15, 19.10 “Орел i решка”.
17.15, 23.50 “Розсмiши
         комiка”.
18.10 “Звана вечеря”.
20.10 “КВК-2013”.
22.20 “Прожекторперiсхiлтон”.
00.40 “Нiчне життя”.

нтн
05.20, 15.00, 17.00 Т/с “Той,
         що рахує зiрки”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Т/с “Вулицi розбитих 
        лiхтарiв”.
16.45, 19.00 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Шпигун”.
21.40 Х/ф “Екiпаж”. (2).
00.10 Х/ф “Пiдроздiл
      “Дельта-2”: Колумбiйський
        зв’язковий”. (2).

тет
06.00 Приколи на перервi.
06.25, 8.20 М/с “Черепашки
        мутанти нiндзя”.
06.50 М/с “Шоу Гарфiлда”.

07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.55 М/с “Русалонька”.
09.20 “Єралаш”.
09.45 Вiталька.
12.10 Т/с “Ксена — 
         принцеса-воїн”.
14.00 Т/с “Вiсiмдесятi”.
15.00, 19.00 Панянка-селянка.
16.00 Iкона стилю.
17.00 Пiвцарства за кохання.
18.00 Розсмiши комiка.
20.00 Х/ф “Золоте око”.
22.40 6 кадрiв.
23.10 Т/с “Свiтлофор”. (2).

перший канал 
(україна)

04.00, 7.00, 10.00, 13.00
         Новини.
04.05, 7.15 Телеканал 
        “Доброго ранку”.
07.55 “Доброго здоров’ячка!”
08.40 “Жити здорово!”
09.40, 13.55 “Iстина десь
           поряд”.
10.15 “Контрольна закупiвля”.
10.45 “Модний вирок”.
12.00 Iншi новини.
12.20 “Зрозумiти. Пробачити”.
13.15 “Час обiдати!”
14.10 “Вони i ми”.
15.05 “У наш час”.
16.00 Вечiрнi новини.
16.40 “Чекай на мене”.
17.45 “Людина i закон”.
19.00 “Час”.
19.30 “Поле чудес”.
20.35 “Надбання Республiки”.
22.55 “Вечiрнiй Ургант”.
23.45 Комедiя “Подорож 
       мосьє Перрiшона”.

наше  
улюблене кiно

06.00 Драма “Хлопчики”.
08.00 Детектив 
       “У смузi прибою”.
10.00 Х/ф “Гросмейстер”.
12.00 Комедiя “Срiбне ревю”.
13.30 Т/с “Росiя молода”. 
15.00 Х/ф “Мертвий сезон”.
18.00 Комедiя “Максим 
        Перепелиця”.
20.00 Комедiя “Бiлi Роси”.
22.00 Х/ф “Сократ”.
00.00 Мелодрама 
       “Пiзнаючи бiлий свiт”.

ртр-планета
06.00 “Ранок Росiї”.

09.55 “Вся Росiя”.
10.05, 16.10 Новини культури.
10.20 “Приреченi на “Оскар”.
11.15 “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 Т/с “Я прийду сама”.
15.25 Т/с “Таємницi 
   iнституту шляхетних дiвчат”.
16.20 “П’ятий вимiр”.
16.55 “Aсademia”. 
        Сiгурд Шмiдт. 
18.40 Т/с “Будинок бiля
         великої рiчки”.
19.30 “Прямий ефiр”.
20.25 Х/ф “Везуча”.
22.05 “Живий звук”.
23.45 “Бiла студiя”. 
         О. Домогаров.

Канал “2+2”
07.00 Т/с “Солдати-15”.
09.00, 18.30 “Новини 2+2”.
09.30 Х/ф “Фронт в тилу 
         ворога”.
13.05 “Нове шалене
        вiдео по-українськи”.
15.45 “Облом.UA. Новий 
         сезон”.
19.00 “Королi рингу”. 
        Всесвiтня серiя боксу
        (WSB). Українськi 
        Отамани Algeria 
        Desert Hawks.
21.45 Х/ф “Тюряга”. (2).
00.10 Х/ф “Стервознi 
        штучки”. (3).

тонiс
06.20 “Вiдлуння дня”.
06.30, 8.30, 15.00, 18.30,
      21.00 “Соцiальний пульс”.
06.55, 18.50, 22.45 “Економiчний
         пульс”.
07.00 “Ранкове еспресо”.
09.00, 20.00 Видатне ХХ 
      столiття.
10.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15, 21.50 Бiтлз. 
        Довгий звивистий шлях.
12.45 “Соцiальний статус: 
      вашi права i пiльги”.
13.30 “Цивiлiзацiя Incognita”.
14.00, 22.50 Правдивi iсторiї.
15.15, 21.40 “Соцiальна
         економiка”.
16.20 Д/с “Акули Гордона”.
17.50 “Алло, адвокате!”
18.20 Вперед, на Олiмп! 

        Сочi-2014.
19.00 В гостях у Д. Гордона.
         Петро Толочко.
21.25 “Вiдлуння”.
00.40 “Вихiдний,
         пiсля опiвночi”.

нтВ-свiт
04.00 “НТВ вранцi”.
06.10 “Жiночий погляд”.
07.05 Т/с “Рубльовка. 
        Live”. “Дизайнери”.
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 “Шаман-2”.
23.40 Концерт “Театру
       “Шалом” 25!”

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
08.15 Х/ф “Труффальдiно 
        з Бергамо”.
10.35, 18.50 “Жарт 
      за жартом”.
11.45, 17.10 Т/с “Клон”.
13.30, 20.00 Т/с “Двi долi”.
15.20 Х/ф “Справа була 
         в Пеньковi”.
22.00 Х/ф “Iди i дивися”.
00.35 Х/ф “Бiйцiвський клуб”.

Мега
06.00 Д/ф “Пiгулка правди”.
06.30, 23.30 Загадки
         Всесвiту.
07.30, 12.30 День акули.
08.30, 13.30 Мегаспоруди.
09.30, 18.30 Шукачi.
10.30 Таємнi знаки.
11.30, 15.30 У пошуках 
               пригод.
14.30, 21.30 Сучаснi дива.
16.30 Секретнi територiї.
17.30 У пошуках iстини.
19.30 НЛО. Справа 
        особливої важливостi.
20.30 Д/ф “Угорський капкан”.
22.30 Дика Нiмеччина.
00.30 Покер. Full Tilt
          Poker Pro Battle.

ут-1
06.00 Пiдсумки.
06.15 Фiльм-концерт
        “В. Добринiн”.
07.50 Смiх з доставкою додому.
08.30 Панянка та кулiнар.
09.00 Армiя.
09.15 Православний вiсник.
09.45 Моменти життя.
10.45 Х/ф “Тарас Шевченко”.
12.55 Театральнi сезони.
13.55 Баскетбол. 
        Чемпiонат України.
16.10 В гостях у Д. Гордона.
17.00 Золотий гусак.
17.25 Свiт поезiї. Т. Шевченко.
17.50 Star-шоу. Святкуємо
          Масляну.
19.20 Концерт I. Бобула 
        “Крила мрiй моїх”.
20.55 Мегалот.
21.00 Пiдсумки дня.
21.35 Без цензури.
22.00 Українська пiсня.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Завтра.PRO.
23.35 Погода.
23.40 Фiльм-концерт 
        “В. Добринiн. 
         Бiографiя в пiснях”.

Канал “1+1”
06.10 “Свiтське життя”.
07.00 “Хто там?”
08.05, 8.30 М/с “Король-Лев.
         Тiмон i Пумба”.
08.55 М/ф “Енгрi бердс”.
09.00 “Свiт навиворiт-5”.
10.10 “Казкова Русь”.
10.50, 12.00, 13.10 Комедiя 
         “Свати-4”.
14.15 “Вечiрнiй Київ-2013”.
16.05, 20.00 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка-5”.
19.30 “ТСН”.
22.10 Комедiя “1+1”.
00.30 Бойовик “Iнший свiт”.

Інтер
05.40 Х/ф “Днi Турбiних”.
08.00 “Школа доктора 
          Комаровського”.
08.50 “Городок”.
09.30 “Новини”.
10.00 Д/ф “Мосфiльм.
        Народження легенди”.
12.05 Х/ф “Дiамантова рука”.
14.05 Т/с “Мама буде проти”.
18.05 Т/с “Хтось втрачає,
         хтось знаходить”.
20.00 “Подробицi”.
20.35 Т/с “Хтось втрачає, 
        хтось знаходить”.

22.45 Т/с “Терор любов’ю”.

ICTV
05.50 Свiтанок.
06.50 Х/ф “Флiнстоуни-2”.
08.15 Т/с “Чужий район-2”.
10.05 Зiрка YouTube.
11.10 Дача.
11.35, 19.50 Т/с “Винищувачi”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Надзвичайнi новини. 
        Пiдсумки з К. Стогнiєм.
22.15 Х/ф “Володар бурi”.
00.35 Х/ф “Мiльйонер iз нетрiв”.

стб
05.45 Х/ф “В зонi особливої
           уваги”.
07.05 “Караоке на майданi”.
07.55 “Їмо вдома”.
09.00 “Усе буде смачно!”
09.50 “ВусоЛапоХвiст”.
10.25 “Хата на тата”.
12.45 Х/ф “Була тобi кохана”.
16.35 Х/ф “За двома зайцями”.
18.00 Х/ф “Батькiвський
        iнстинкт”.
21.40 Х/ф “Спокута”.
23.15 “Детектор брехнi-5”.
00.40 Х/ф “Сiднi Шелдон. 
     Якщо настане завтра”. (2).

новий канал
06.40 М/с “Назад у майбутнє”.
08.10 М/с “Том i Джерi-шоу”.
10.05 Файна Юкрайна.
12.15 Уральськi пельменi.
14.15 Т/с “Воронiни”.
18.00 Х/ф “Хто б говорив”.
20.00 Х/ф “Хто б говорив-2”.
21.40 Х/ф “Няньки”.
23.30 Уже який день.
00.20 Х/ф “Я не знаю, як 
       вона робить це”. (2).

трК «україна»
07.00, 19.00 Подiї.
07.10 Т/с “Iнтерни”.
10.00 Один за сто годин.
11.00 Х/ф “Алiбi надiя, алiбi 
       любов”.
13.00 Х/ф “Моє улюблене 
        чудовисько”.
17.00, 19.20 Т/с “Якщо ти
          не зi мною”.
21.20 Х/ф “Распутiн”.
23.20 Х/ф “Повернення 
        додому”.

К1
06.30 “Top Shop”.

07.30 М/ф.
09.00 М/с “Казки Ганса 
       Хрiстiана Андерсена”.
10.00 М/ф “Подорож в 
       Ельдорадо”.
11.30 Х/ф “Фред”.
13.10 Т/с “Всi жiнки — вiдьми”.
15.00 “Орел i решка. СРСР”.
16.50 “Орел i решка. Шопiнг”.
17.45 Х/ф “Моя мачуха 
        iнопланетянка”.
19.50 “Вечiрнiй квартал”.
21.40 Т/с “Надприродне”. (2).
00.10 Х/ф “Побачення 
       моєї мрiї”. (2).

нтн
05.10, 15.25 Х/ф “ДМБ-2”.
07.35 Т/с “Вулицi
        розбитих лiхтарiв”.
11.30 “Речовий доказ”. 
12.00 “Головний свiдок”.
13.00 “Випадковий свiдок”.
13.40 “Правда життя.
         Професiя винахiдник”.
14.10 Х/ф “ДМБ”.
17.00 Т/с “Сонька 
        Золота ручка”.
22.30 Т/с “Висяки”. 

тет
06.00 М/ф “Лiкар Айболит”.
07.30 Байдикiвка.
08.30 М/с “Смiшарики. Пiн-код”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго,
          вперед!”
10.35 М/с “Фiксики”.
10.45 М/ф “Битва за 
        планету Терра”.
12.10 М/ф “Не бий копитом”.
13.35 Панянка-селянка.
15.15 Х/ф “Боги, мабуть, 
          з’їхали з глузду-2”.
17.20 Х/ф “Золоте око”.
20.00 Вiталька.
21.00 Розсмiши комiка.

23.00 Т/с “Секс i мiсто”. (2).

перший канал 
(україна)

04.00, 8.00, 10.00 Новини.
04.10 “Генiї i лиходiї”.
04.35 Х/ф “Небезпечно 
          для життя!”
06.05 “Грай, гармонь
         улюблена!”
06.40 “Смiшарики. 
        Новi пригоди”.
06.55 “Розумницi i розумники”.
07.40 “Слово пастиря”.
08.15 “Смак”.
08.55 “Лариса Лужина.
         “Вона була у Парижi”.
10.15 “Iдеальний ремонт”.
11.10 “Єралаш”.
11.45 “Скiльки коштує 
          кинути пити”.
12.40 Х/ф “Вийшов їжачок 
        з туману...”
16.00 Вечiрнi новини.
16.15 “Вийшов їжачок 
          з туману...”
17.05 Комедiя “Операцiя 
   “И” та iншi пригоди Шурика”.
19.00 “Час”.
19.20 “Сьогоднi увечерi”.
21.10 Х/ф “Вправи в 
         прекрасному”.
23.05 Бойовик “...
       На прiзвисько “Звiр”.
00.45 Х/ф “Неждано-негадано”.

наше  
улюблене кiно

06.00 Комедiя “Максим 
         Перепелиця”.
08.00 Комедiя “Бiлi Роси”.
10.00 Х/ф “Сократ”.
12.00 Мелодрама 
         “Пiзнаючи бiлий свiт”.
13.30 Т/с “Росiя молода”. 
15.00 Х/ф “Новi пригоди янкi 
        при дворi короля Артура”.

18.00 Кiноповiсть “Справа 
        Румянцева”.
20.00 Драма “Маленька Вiра”.
22.20 Комедiя
         “Шельменко-денщик”.
00.00 Мелодрама “Ольга i
         Костянтин”.

ртр-планета
06.00, 9.00, 12.00 Вiстi.
06.10, 9.10, 12.20 Мiсцевий час. 
        Вiстi  Москва.
06.20 Х/ф “Арифметика
         пiдступностi”.
07.55 “Планета собак”.
08.25 “Суботник”.
09.20 “Знову 25. “Iсторiя
         однiєї “Табакерки”.
10.05 “Людина, що спiває 
        з висоти...” П. Лiсицiан.
10.45 Х/ф “Приїхали на 
         конкурс кухарi...”
12.25 “Чесний детектив”.
12.55 “Чорнi дiри. Бiлi плями”.
13.35 “Шукачi”.
14.25 “Суботнiй вечiр”.
16.15 “Криве дзеркало”.
18.00 Вiстi у суботу.
18.50 Х/ф “Свiт для двох”.
21.50 “Романтика романсу”.
22.50 “Лiнiя життя”.
         Олеся Нiколаєва.
23.45 Х/ф “Це мiй собака”.

Канал “2+2”
07.15 “Нове шалене вiдео 
        по-українськи”.
08.00 “Облом.UA. Новий сезон”.
08.50 Т/с “Замах”.
16.50 ЧУ. “Карпати” 
           “Iллiчiвець”.
19.15 ЧУ. “Металiст” “Зоря”.
21.30 Х/ф “Посилка”. (2).
23.30 Х/ф “Липучка”. (2).
01.15 Х/ф “Людина-змiя”. (3).

тонiс
06.00 Х/ф “Гангстери в океанi”.
07.35 “Будь в курсi!”
08.00 “Соцiальний пульс”.
09.00 Видатне ХХ столiття.
10.00 “Свiтськi хронiки”.
10.55 Х/ф “Скарб Срiбного 
          озера”.
14.00 За сiм морiв.
14.45 Правдивi iсторiї.
15.45 Д/с “Африка. 
        Небезпечна реальнiсть”.
16.50 “Ронiн”.
17.35 “Алло, адвокате!”
18.10 “Цивiлiзацiя Incognita”.
18.20 Вперед, на Олiмп! 

       Сочі-2014.
18.30 “Соцiальний
         пульс вихiдних”.
19.00 Слiдами морських боїв.
20.00 Амазонiя: риби-монстри.
21.00 638 способiв убити
         Фiделя Кастро.
22.00 Х/ф “Крижаний 
       врожай”. (2).
00.00 “Вихiдний, пiсля опiвночi”.

нтВ-свiт
06.00, 8.00, 11.00, 14.00 
        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”.
12.05 Т/с “Адвокат”.
14.25 “Я худну”.
15.30 “Нашi” з Львом 
       Новоженовим”.
16.20 Огляд. Надзвичайна подiя.
17.00 “Центральне телебачення”
         з В. Такменевим.
17.55 “Новi росiйськi сенсацiї”.
18.50 Ти не повiриш!
19.50 Х/ф “Друге життя 
         Федора Строгова”.
21.45 “Вiдьмине щастя”.
22.35 Т/с “Лють”.
        “Випадковий пасажир”.
00.30 “Судовий детектив”.

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
10.00 Х/ф “Iнкогнiто з 
        Петербурга”.
11.35 “Жарт за жартом”.
12.45 Х/ф “Табiр iде в небо”.
14.35 Х/ф “Дон Сезар 
           де Базан”.
17.10 Х/ф “Летюча миша”.
19.35 Х/ф “Карнавал”.
22.20 Х/ф “Труффальдiно 
        з Бергамо”.
00.50 Х/ф “Бiйцiвський клуб”.

Мега
06.00 Бандитський Київ.
08.00 У пошуках iстини.
09.50, 21.30 Дiти Гiтлера.
11.30 Останнi днi Гiтлера.
12.30 Невiдома Iндiя.
13.30 Дика Нiмеччина.
15.30 Справжнi багатства 
         Землi.
17.30 Фантастичнi iсторiї.
00.30 Загадки планети.

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, 24 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 «Лісова пісня». (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 ТНЕУ калейдоскоп подій.
20.40 Дім книги.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Сад, город, квітник».
22.35 Х/ф «Брат імператора». (1).
00.15 Час-Tайм.
ттб
06.05 “Джерело духовності”.
06.15 “Історичний календар”.
06.25 “Мій тренер — гімнастика”.
06.45 “Пісні нашого краю”.
07.00 “Панорама подій”.
07.30 “Урок… для батьків”.
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Відверті діалоги”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Мамина школа”.
12.30 “Cловами малечі
         про цікаві речі”.
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
13.20 “Історичний календар”.
13.25 “Плекайте мову”.
13.30 “Біля рідних джерел”.
14.00 “Живі сторінки”.
14.30 Обласні центри України. 
         Вінниця.
15.00 “Кіноісторії нашого часу”.
15.30 “Як це було”.
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”.
17.55 “Хвилини з “Кобзарем”.
18.30 “Західний експрес”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.30 “Тема дня”.
19.45 “Храми Поділля”.
20.00 “Шукаю батьків”.
20.15 “Будьте здорові”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Золота провінція”.
21.30 “Урок… для батьків”.
22.30 “Час країни”.
23.00 “Зодіак”.
23.30 “Кіно, кіно…”
TV-4
вівторок, 25 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».
08.20 ТНЕУ калейдоскоп подій.
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 «Божі корівки». (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 «Останній круїз». (2).
00.15 Час-Tайм.
ттб
06.05 “Джерело духовності”.
06.15 “Історичний календар”.
06.25 “Мій тренер — гімнастика”.
07.00 “Вісті ТТБ”.
07.30 “Кіноісторії нашого часу”.
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Будьте здорові”.
10.30 “Зодіак”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.15 “Випробуй на собі”.
12.45 “Шукаю батьків”.
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
13.20 “Історичний календар”.
13.25 “Плекайте мову”.
13.30 “100 шедеврів”.
13.45 “Новини України”.
14.00 “Ціна Перемоги”.
14.30 “Золота провінція”.
15.00 “Польська кров 
         української групи”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.40 “Донбас туристичний”.
17.00 “Новини України”.
17.15 “Запоріжжя туристичне”.
17.30 “Дива цивілізації”.
17.55 “Хвилини з “Кобзарем”.
18.00 “Cтудмістечко”.
18.30 “ПрофStyle”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.00 “Вісті ТТБ”.
19.30 “Тема дня”.
19.45 “Зона ризику”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Час реформ”.
21.30 “Діловий ритм”.
22.00 “Вісті ТТБ”.
22.30 “Час країни”.
23.00 Д/ф “Тарас Шевченко. 
         Заповіт”.
23.40 “Їду на Січ”.
TV-4
середа, 26 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.
08.30 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.
12.10 «Гал-кліп».
12.40 «Автоакадемія».
13.00 А. Матвійчук 
         «Полустанок любові».
14.00 Х/ф «Москаль чарівник». (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 «Спитай у моїх дітей». (2).
00.15 Час-Tайм.
ттб
06.05 “Джерело духовності”.
06.15 “Історичний календар”.

06.25 “Мій тренер — гімнастика”.
06.45 “Пісні нашого краю”.
07.00 “Вісті ТТБ”.
07.30 “Удосвіта”.
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Пісні нашого краю”.
10.15 “ПрофStyle”.
10.30 “Дива цивілізації”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Студмістечко”.
12.15 “Запоріжжя туристичне”.
12.30 “Час реформ”.
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
13.20 “Історичний календар”.
13.25 “Плекайте мову”.
13.30 “Хвилини з Кобзарем”.
13.35 “У пошуках легенд”.
13.45 “Новини України”.
14.00 “Зона ризику”.
15.00 “Непідвладний часу”.
15.30 “Почерк долі”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.40 “Іноземна для дітей”.
16.50 “Історія однієї картини”.
17.00 “Новини України”.
17.15 “Економічний інтерес”.
17.30 “Удосвіта”.
18.00 “Думки вголос”.
18.30 “Після школи”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.30 “Тема дня”.
19.45 “Надія є”.
20.00 “Час змін”.
20.30 “Галерея образів”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Європа очима українця”.
21.30 “Енергоманія”.
22.30 “Час країни”.
23.00 Д/ф “Тарас Шевченко. 
        Заповіт”.
23.40 “Донбас туристичний”.
TV-4
Четвер, 27 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 «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 А. Матвійчук «Полустанок 
          любові».
14.00 Х/ф «Все, чого 
          вона хотіла». (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 «Відповідно до закону».
22.35 Х/ф «Викрасти
           поліцейського». (2).
00.15 Час-Tайм.
ттб
06.05 “Джерело духовності”.
06.15 “Історичний календар”.
06.25 “Мій тренер — гімнастика”.
07.00 “Вісті ТТБ”.
07.30 “Розмова без нотацій”.
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.15 “Думки вголос”.
10.30 “Галерея образів”.
10.45 “Інь та Янь”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Після школи”.
12.15 “Європа очима українця”.
12.45 “Надія є”.
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.

13.20 “Історичний календар”.
13.25 “Плекайте мову”.
13.30 “Історія однієї картини”.
13.45 “Новини України”.
14.00 “Уряд на зв’язку з громадяна-
ми”.
14.30 “Почерк долі”.
15.00 “Степовики”.
15.15 “Хвилини з “Кобзарем”.
15.30 “Зустріч для вас”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.40 “Іноземна для дітей”.
16.50 “Наш Кобзар”.
17.00 “Новини України”.
17.15 “Музейні скарби”.
17.30 “Фабрика ідей”.
18.00 “Загублені у часі”.
18.30 “Так було”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.30 “Тема дня”.
19.45 “Що робити?”
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Час реформ”.
21.30 “Розмова без нотацій”.
22.30 “Час країни”.
23.00 Д/ф “Тарас Шевченко. 
         Заповіт”.
23.40 “Одеські історії кохання”.
TV-4
П’ятниця, 28 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 «Браві хлопці». (1).
17.00 «Унікальна Україна».
17.30 «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 «Всі справжні 
          дівчата». (2).
00.15 Час-Tайм.
ттб
06.05 “Джерело духовності”.
06.15 “Історичний календар”.
06.25 “Мій тренер — гімнастика”.
07.00 “Вісті ТТБ”.
07.30 “Зустріч для вас”.
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.15 “Так було”.
10.30 “Народні перлинки 
          з бабусиної скриньки”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Загублені у часі”.
12.15 “Читаючи Кобзаря”.
12.30 “Час реформ”.
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
13.20 “Історичний календар”.
13.25 “Плекайте мову”.
13.30 “Музейні скарби”.
13.45 “Новини України”.
14.00 “Що робити?”
15.00 “Закохана у небо”.
15.30 “Легенди Запоріжжя”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.40 “Школа шляхетних дівчаток”.
16.50 “Маленька перерва”.
17.00 “Новини України”.

17.15 “Слово має народний 
         депутат”.
17.35 “Повір у себе”.
18.00 “Просто неба”.
18.30 “Назбиране”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.30 “Актуально”.
19.45 “Західний експрес”.
20.00 “Слід”.
20.20 “Твоя пісня, твоя дума 
         не вмре, не загине…”
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Захисник Вітчизни 
        рятувальник”.
21.30 “Абетка здоров’я”.
22.30 “Час країни”.
23.00 Д/ф “Тарас Шевченко. 
         Заповіт”.
23.50 “У пошуках легенд”.
TV-4
субота, 1 березня
06.00 «Відчиняй».
06.30 «Про нас».
06.45, 9.15, 11.00 Ранковий фітнес.
07.00 Провінційні вісті.
07.35 Х/ф «Відставної кози 
         барабанщик». (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 Новини Європи.
12.30 Х/ф «Пасажир, 
           який заснув». (1).
14.00 «Смаки культур».
14.30 Мультфільми.
15.30 Х/ф «Пригоди
         Тома Соєра». (1).
16.30 Дім книги.
17.00 Вервиця солідарності молоді 
        з архікатедрального собору 
         УГКЦ м. Тернополя.
18.00 Наші вітання.
19.00 «Сад, город, квітник».
19.20 ТНЕУ 
          калейдоскоп подій.
19.30 «Музичні делікатеси».
20.10 Програма «Соло».
21.00 Суботній вечір. В/ф «Бітлз».
22.00 Хіт-парад.
23.00 «Смаки культур».
23.40 Час-Тайм.
00.00 Х/ф «Читай по губам». (2).
ттб
06.05 “Джерело духовності”.
06.15 “Історичний календар”.
06.25 “Мій тренер — гімнастика”.
06.40 “Гуморинка на хвилинку”.
07.00 “Вісті ТТБ”.
07.30 “Легенди Запоріжжя”.
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.15 “Назбиране”.
10.30 “Музичний БУМ”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Дитячі забави”.
12.30 “Музичний 
         калейдоскоп”.
13.00 “Слід”.
13.20 “Історичний календар”.
13.25 “Плекайте мову”.
13.30 “Просто неба”.
13.45 “Новини України”.
14.00 “Твоя пісня, твоя дума 
        не вмре, не загине…”
14.20 “Випробуй на собі”.
14.30 “У народному стилі”.
15.00 “Театральні зустрічі”.
16.00 “Скарби роду”.
16.30 “Живі сторінки”.
17.00 “Фільм-дітям”.
18.30 “Допомагає служба
            зайнятості”.

18.45 “Пісня в дарунок”.
19.00 “Панорама подій”.
19.30 “Смак життя”.
20.00 “Крізь призму часу”.
20.15 “Спортивні меридіани”.
20.30 “Шляхами Тараса”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Поклик таланту”.
22.20 “Світ квітів”.
22.30 “Тетерів”.
23.00 Д/ф “Тарас Шевченко. 
        Заповіт”.
23.40 Д/ф “Шевченків край”.
TV-4
Неділя, 2 березня
06.00 Х/ф «Відставної кози 
       барабанщик». (1).
07.45, 9.45 Ранковий фітнес.
08.00 Новини Європи.
08.40 Час-Тайм.
09.00 Повнота радості життя.
09.30 «Справжня ціна».
10.00 Дім книги.
10.15 Пряма трансляція святої 
        літургії з архікатедрального 
        собору УГКЦ м. Тернополя.
11.40 «Про нас».
12.00 Х/ф «Пригоди 
         Тома Соєра». (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 «Відповідно до закону».
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 «Прекрасна 
       Донна». (2).
23.45 Час-тайм.
ттб
06.05 “Джерело духовності”.
06.15 “Історичний календар”.
06.25 “Мій тренер — гімнастика”.
06.45 “Пісні нашого краю”.
07.00 “Музичний калейдоскоп”.
07.30 “Смак життя”.
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Крізь призму часу”.
10.15 Спортивні меридіани.
10.30 “Шляхами Тараса”.
10.45 “Словами малечі про
          цікаві речі”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Допомагає служба 
         зайнятості”.
12.15 “Світ квітів”.
12.30 “Дитячі забави”.
13.20 “Історичний календар”.
13.25 “Плекайте мову”.
13.30 “Живі сторінки”.
14.00 “Поклик таланту”.
15.40 Д/ф “Шевченків край”.
16.00 “Мамина школа”.
16.30 “Театральні зустрічі”.
17.30 “У народному стилі”.
17.55 “Твоя пісня, твоя дума не
              вмре, не загине…”
18.00 “Співоче “Веретено”.
18.30 “Кулінарія від Андрія”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.00 “Магія звуків”.
20.00 “Подорож гурмана”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Відверті діалоги”.
22.00 “Скарби роду”.
22.30 “Кінопростір”.
23.00 “Мамина доля”.
23.55 “Твоя пісня, твоя 
           дума не вмре, не загине…”

Ут-1
06.05 Свiт православ’я.
06.35 Смiх з доставкою додому.
07.05 Панянка та кулiнар.
07.30 “Дружина”.
09.00 Шеф-кухар країни.
10.00 Околиця.
10.35 Подорожуй свiтом
          з Ю. Акунiною.
11.00 Крок до зiрок.
11.50 Караоке для дорослих.
12.45 Тарас Шевченко
        в Петербурзi.
13.20 Як Ваше здоров’я?
14.10 Ближче до народу.
14.50 В гостях у Д. Гордона.
15.45 Концерт “Ми дiти твої,
         Україно!”
16.55 Маю честь запросити.
17.55 Дiловий свiт. Тиждень.
18.35 Шевченкiвський вечiр.
20.30 Ми хочем, щоб ви знали.
20.40 Головний аргумент.
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки тижня.
22.00 Полiттеатр.
22.20 Фестиваль пiснi в Коблево.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.40 Смiх з доставкою додому.
00.00 “Дружина”.

канал “1+1”
06.05 Х/ф “Принцеса на горошинi”.
07.40 М/ф.
08.10, 8.35 М/с “Король-Лев. 
          Тiмон i Пумба”.
09.00 Лотерея “Лото-Забава”.
10.00 “ТСН”.
10.35 Комедiя “Мiмiно”.
12.40 “Зiркова хронiка”.
13.55 М/ф “Маша i ведмiдь”.
14.05 “Чотири весiлля-2”.
15.10 Мелодрама
          “Випадкова радiсть”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.15 “Голос країни-4.
          Перезавантаження”.
22.55 “Свiтське життя”.
23.55 “Що? Де? Коли?”

інтер
04.50 Т/с “Мама буде проти”.
08.10 “Школа доктора
         Комаровського”.
08.50 “Городок”.
09.30 “Новини”.
10.00 “Орел i решка.

          На краю свiту”.
11.00 Д/ф “Ельдар Рязанов. 
        Жiночi iсторiї”.
12.00 Т/с “Хтось втрачає, 
         хтось знаходить”.
16.00 Х/ф “Двi митi любовi”.
18.00 Х/ф “Два Iвани”.
20.00 “Подробицi тижня”.
21.00 Х/ф “Два Iвани”.
22.55 Х/ф “Бiдна Liz”.
00.40 Х/ф “Здивуй мене”. (2).

ICTV
06.05 Факти.
06.20 Свiтанок.
07.40 Дача.
08.10 Мульт особистостi.
08.40 Так$i.
09.05 Космонавти.
09.55 Зiрка YouTube.
11.00 Козирне життя.
11.35 Вам i не снилося!
12.10 Т/с “Лiсник”.
18.45 Факти тижня.
19.40 Х/ф “Кiнець свiту”.
21.50 Х/ф “Район №9”. (2).
23.45 Х/ф “Мовчання ягнят”. (2).

стб
06.35 Х/ф “Хiд у вiдповiдь”.
08.00 “Їмо вдома”.
09.05 “Усе буде смачно!”
09.55 “Караоке на майданi”.
11.10 Х/ф “Мама-детектив”.
15.20 Х/ф “Батькiвський iнстинкт”.
19.00 “Слiдство ведуть 
        екстрасенси”.
19.55 “Один за всiх”.
21.05 Х/ф “Домоправитель”.
22.55 Х/ф “Двi iсторiї про кохання”.
00.55 Х/ф “Сiднi Шелдон. 
         Якщо настане завтра”. (2).

Новий канал
05.20 М/с “Назад у майбутнє”.
07.45 Церква Христова.
08.00 М/с “Том i Джерi-шоу”.
10.10 Файна Юкрайна.
12.30 Х/ф “Няньки”.
14.20 Х/ф “Хто б говорив”.
16.15 Х/ф “Хто б говорив-2”.
18.00 Х/ф “Хто б говорив-3”.
19.50 Х/ф “Одного разу у Вегасi”.
21.45 Х/ф “Успiху, Чак!” (2).

23.40 Уже який день.
00.35 Х/ф “Життя як дiм”.

трк «Україна»
06.45 Подiї.
07.05 Х/ф “Алiбi надiя, алiбi 
          любов”.
09.00 Ласкаво просимо
         з Аллою Крутою. 
10.00, 11.00 Таємницi зiрок.
12.00 Т/с “Дорожнiй патруль-4”.
15.00 Х/ф “Мама виходить замiж”.
17.00 Моя краща половина.
19.00 Подiї тижня.
20.00 Пристрастi на паркетi.
22.00 Т/с “Iнтерни”.
23.30 Великий футбол.

к1
06.30 “Top Shop”.
07.30 М/ф.
08.35 М/ф “Подорож 
        в Ельдорадо”.
10.00 “Їмо вдома”.
11.30 “Розсмiши комiка”.
12.20 “Орел i решка. Шопiнг”.
13.15 “Орел i решка. СРСР”.
15.10 “КВК-2013”.
17.20 “Вечiрнiй квартал”.
19.10 “Залiзна людина”. (2).
21.40 Т/с “Надприродне”. (2).
00.10 Х/ф “Я нiколи не
          буду твоєю”. (2).

НтН
06.20 Т/с “Сонька  Золота ручка”.
11.30 “Легенди карного розшуку”.
12.00 “Агенти впливу”.
12.50 “Таємницi
          кримiнального свiту”.
13.20 Х/ф “Шпигун”.
15.30 Т/с “Державний захист-2”.
23.00 “Переломнi 80-тi”.
00.00 Т/с “NCIS: полювання
           на вбивцю-9”. (2).

тет
06.00 М/ф “Пригоди Лео”.
07.30 Байдикiвка.
08.30 М/с “Смiшарики. Пiн-код”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”

10.35 М/с “Фiксики”.
11.00 М/ф “Барбi: Таємниця феї”.
12.20 Обережно, дiти!
13.15 Х/ф “Боги, мабуть, 
          з’їхали з глузду-2”.
15.20 Х/ф “Побачення”.
17.05 Країна У.
19.00 Вiталька.
21.00 Розсмiши комiка.
23.00 Т/с “Секс i мiсто”. (2).
00.55 Х/ф “Побачення”. (2).

Перший канал 
(Україна)

06.15 “Служу Батькiвщинi!”
06.40 “Смiшарики. ПIН-код”.
06.55 “Здоров’я”.
08.00, 10.00 Новини.
08.10 “Непутнi замiтки”.
08.35 “Поки всi вдома”.
09.25 “Фазенда”.
10.15 Комедiя “Бiлi Роси”.
11.55 Комедiя “Операцiя “И” 
         та iншi пригоди Шурика”.
13.50 Комедiя “Дiамантова рука”.
15.50 “Точнiсiнько!”
19.00 Недiльний “Час”.
20.00 “Клуб Веселих та
           Кмiтливих”. Вища лiга.
22.20 Х/ф “Однокласники”.
00.15 “Pink Floyd”: історiя
         “Wish You Were Here”.

Наше  
улюблене кiно

06.00 Кiноповiсть “Справа 
         Румянцева”.
08.00 Драма “Маленька Вiра”.
10.20 Комедiя 
          “Шельменко-денщик”.
12.00 Мелодрама “Ольга
           i Костянтин”.
13.30 Т/с “Росiя молода”. 
15.00 Комедiя “Здоров’я бажаю!”
16.30 Х/ф “Чужi тут не ходять”.
18.00 Комедiя “Свiжина
          з салютом”.
20.00 Драма “Польоти увi снi i 
          наяву”.
22.00 Комедiя “Iспанська актриса
         для росiйського мiнiстра”.
00.00 Мелодрама “Фронтовi
          подруги”.

ртр-Планета
06.00 Х/ф “Слон i моська”.
07.20 “Сам собi режисер”.
08.00 “Смiхопанорама”.
08.25 “Ранкова пошта”.
09.00, 12.00 Вiстi.
09.10 Мiсцевий час. Вiстi 
         Москва. Тиждень у мiстi.
09.45 “У свiтi тварин”.
10.10 Росiя любов моя! 
         “Чуваськi вiзерунки”.
10.45 Х/ф “За Ветлугою-рiкою”.
12.20 Мiсцевий час.
         Вiстi Москва.
12.25 До ювiлею кiностудiї
         “Мосфiльм”. “90 крокiв”.
13.00 “Бiльше, нiж кохання”.
13.40 “Острови”. Аркадiй Хайт.
14.25 “Квиток в Большой”.
15.10 “Смiятися дозволяється”.
16.25 Х/ф “Сусiди по розлученню”.
18.00 Вiстi Тижня.
19.30 “Один в один”.
22.10 “Недiльний вечiр 
      з Володимиром Соловйовим”.
23.45 Х/ф “Любов з пробiрки”.

канал “2+2”
07.00 Журнал Лiги чемпiонiв У
         ЄФА 2013-2014.
07.30 “Маски-шоу”.
09.45 Т/с “Мисливцi 
         за старовиною”.
11.45 Х/ф “Пекельний хмарочос”.
13.45, 23.15 “Королi рингу”. WBO 
Бої за звання чемпiона свiту. Ва-
силь Ломаченко  Орландо Солiдо, 
Хулiо Сезар Чавес Браян Вера.
16.50 ЧУ. “Днiпро” “Волинь”.
19.15 ЧУ. “Динамо” “Шахтар”.
21.00 “Профутбол”.

тонiс
06.00 Х/ф “Скарб Срiбного озера”.
07.35, 20.15 “Кумири”.
07.50, 20.00 “Цивiлiзацiя Incognita”.
08.00 “Соцiальний пульс вихiдних”.
09.00, 19.00 Слiдами 
       морських боїв.
10.00 “Будь в курсi!”
10.40 “Щоденник для батькiв”.
11.20 Х/ф “Гангстери в океанi”.
14.45 За сiм морiв.

16.00 Д/с “Африка. 
        Небезпечна реальнiсть”.
17.00 “Україна-Європа: 
        маятник Фуко”.
17.50 “Моднi iсторiї з 
          Оксаною Новицькою”.
18.20 Вперед, на Олiмп! Сочi-2014.
18.30 “Свiт за тиждень”.
20.40 “Свiтськi хронiки”.
21.00 Клiнт Iствуд. Влада зiрки.
22.15 Джаз-коло.
22.40 Х/ф “Не думай про це”. (2).

Нтв-свiт
06.00, 8.00, 11.00, 14.00 Сьогоднi.
06.20 Казки Баженова.
06.50 Їхнi вдачi.
07.25 “Перша передача”.
08.25 Їмо вдома.
09.05 Дачна вiдповiдь.
10.05 “Заручники кiно”.
11.25 Золотий пил.
12.05 Т/с “Адвокат”.
14.25 “Слiдство вели...”
15.20 “Очна ставка”.
16.20 “Надзвичайна подiя. 
        Огляд за тиждень”.
17.00 “Сьогоднi. Пiдсумкова 
      програма” з К. Поздняковим.
17.55 Т/с “Вулицi розбитих
        лiхтарiв-12”.
21.50 “Темна сторона”.
22.40 Т/с “Лють”. “Дезертир”.
00.35 “Судовий детектив”.

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
10.00 Х/ф “Новi пригоди 
         Донi i Мiккi”.
11.15 “Жарт за жартом”.
12.25 Х/ф “Карнавал”.
15.10 Х/ф “Табiр iде в небо”.
17.00 Х/ф “Дон Сезар де Базан”.
19.30 Х/ф “Летюча миша”.
22.05 Х/ф “Справа 
       була в Пеньковi”.
23.50 Х/ф “Азазель”.

мега
06.00 Бандитський Київ.
08.00 Справжнi багатства Землi.
09.50, 21.30 Дiти Гiтлера.
12.30 Дика Нiмеччина.
15.30 У пошуках пригод.
18.30 Секретнi iсторiї.
23.30 Останнi днi Гiтлера.
00.30 Загадки планети.
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ПРОДАМ
* котли на тверде паливо від 

100 до 600 м2, парогенератор, 
буржуйку. Тел.: 49-65-20, 067-
267-64-95, 096-493-23-34.

* торгове приміщення. Тел. 
(096) 34-64-398.

* земельна ділянка під забу-
дову, 0,15 га, 9 км від Тернопо-
ля, недорого. Тел.: 097-229-43-
58, 098-80-46-342.

* мотоблоки нові (потуж-
ністю від 4 до 15 к.с.), трак-
тори (від 12 к.с.), мототрак-
тори, двигуни різних потуж-
ностей, навісне обладнання, 
гарантія, з/ч, безкоштовна 
доставка. Знайдете дешевше 
— віддамо ще дешевше. Тел. 
(098) 598-94-84, (0352) 49-
30-00, (098) 259-19-58.

* пшеницю. Тел.: 097-317-
15-23.

* УАЗ 1959 р.в. двигун ГАЗ-
24 6 місць, двох дверний, кузов 
з металевою обивкою. Ціна до-
говірна. 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/
бензин, ціна договірна. Тел.: 
29-27-38, (068) 054-98-66, (098) 
675-09-23.

* музичний центр з колонка-
ми “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. 
Ціна 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./мі-
сяць. Пенсіонерам та пільгови-
кам — знижка. Тел. (097) 887-
48-36, Вероніка.

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

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

* металочерепиця, про-
фнастил, комплектуючі, сис-
теми водозабору. Консульта-
ції з установки, заміри, до-
ставка. Тел. (097) 473-51-37.

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

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

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

КУПЛЮ
* газову плиту 4-х камфорну.  

Тел. 067-366-15-69.

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.

* торти на замовлення для 
урочистих подій (весілля, день 
народження, хрестини тощо). 
(067) 366-15-69.

* штукатурка зовнішня — 30-
35 грн./м2 , внутрішня — 25-30 
грн./м2; стяжка — 30 грн./м2; 
утеплення: пінопласт, вата — 
35-40 грн./м2; підвісні стелі — 
50-70 грн./м2; шпаклівка — 20-
25 грн./м2, “короїд”, “баранек” 
— 25-30 грн./м2; набриск, драп 
в кольорі — 20-25 грн./м2. Влас-
не риштування, підсобники, без 
обідів. Тел.: 25-25-86, 098-531-
95-46.

* здаються в оренду про-
довольчі місця: бакалія, во-
да, овочі, фрукти за адресою: 
м. Тернопіль, вул. Нечая, 25, 
ринок “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 

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

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

* фотозйомка урочистих та 
інших подій вашого життя. 
Недорого, виїзд у села, за-
пис на DVD, монтаж фотоклі-
пів. Тел. (0352) 54-11-93 (ці-
лодобово).

* штукатурка, стяжка, шпа-
клювання та фарбування, супут-
ні ремонтні роботи. Ремонт 
квартир та офісів. Тел. (097) 90-
89-170.

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

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

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

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

* весільний, святковий, ве-
чірній макіяж, розпис облич-
чя, 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, 
каналізації, водогону, заміна 
ванн, унітазів, плитка. Тел.: 28-
24-12, (098) 265-42-27. 

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
* втрачений Державний акт 

на землю, серія ТР №05638, ви-
даний Лозівською сільською ра-
дою 29 грудня 1994 р. на ім’я 
Микитюк Світлани Володими-
рівни, вважати недійсним.

Справи приватні ●

Купон безкоштовного 
оголошення

тел./код:

Текст оголошення

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

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

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

Розіграш 
№758
від 16.02.2014 р.
Кульки —  1, 13, 

22, 42, 71, 47, 61, 
46, 14, 75, 11, 54, 
51, 58, 20, 64, 3, 8, 

27, 10, 65, 62, 55, 63, 70, 16, 30, 
15, 21.

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

виграно.
3 лінії з 2 підковами — 1 гравець 

— 465 509 грн.
3 лінії у 3 полях — 70 гравців — 4 

836 грн.
2 лінії у 2 полях — 5 296 гравців 

— 23 грн.
2 лінії — 1 011 гравців — 167 грн.
1 лінія — 141 345 гравців —  

7 грн. 
Бiлет №0369020 — Одеське.

Розіграш
№1343
від 19.02.2014 р.
Лототрон Б.
Набір кульок: №3.
Виграшні номери: 

5, 36, 11, 4, 12, 26.
6 номерів — не виграно.
5 номерів —  2 гравці — 7 447 

грн.
4 номери — 88 гравців — 

236 грн.
3 номери — 1618 гравців —  

22 грн.
2 номери — 12850 гравців — 

8 грн.
Розіграш 
№1302
від 19.02.2014 р.
Виграшні номери:  

25, 24, 11, 36, 33, 
6.

Мегакулька — 7.
МЕГАДЖЕК — ПОТ — не виграно.
МЕГАПРИЗ — не виграно.
5 номерів — 4 гравці — 8 969 грн.
4 номери — 251 гравець —  

176 грн.
3 номери — 3 652 гравці — 

19 грн.
5+ Мегакулька — 1 гравець 17 938 

грн.
4+ Мегакулька — 47 гравців — 352 

грн. 
3+Мегакулька — 694 гравці — 38 

грн.

Грайте і вигравайте ●

Придбати газету 
“Подільське слово” 
можна в усіх кіосках 

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

Тернопільської бласті.

Знайомтесь: 
ваш дільничний інспектор 

ДУСАНОВСЬКИЙ  
Ярослав Іванович

Старший дільничний інспектор міліції сектору 
дільничних інспекторів міліції Тернопільського  
РВ УМВС, капітан міліції, обслуговує адміністра-
тивну дільницю, в яку входять населені пункти — 
с. Великі Гаї, с. Товстолуг, с. Застінка

Контактні телефони: 43-61-17, (097) 808-67-41
Прийом громадян здійснює:  
Перший, третій вівторок місяця — у приміщенні  

Великогаївської  сільської ради з 9.00 по 11.00.
Перший, третій четвер місяця — у приміщеннІ  

Великогаївської сільської ради з 18.00 по 21.00.
Другий, четвертий вівторок місяця — у приміщенні  

Товстолузької сільської ради з 9.00 по 11.00.
Другий, четвертий четвер місяця — у приміщенні  

Товстолузької сільської ради з 18.00 по 21.00.

За матеріалами  
управління Державної 

міграційної служби  
в Тернопільській  

області.

За даними міграційної 
служби Тернопільщини, у 
2013 році більше півтори 
сотні осіб оформили гро-
мадянство України.

За словами завідувача секто-
ру громадянства відділу пас-
портної роботи, громадянства 
та реєстрації фізичних осіб 
управління Державної міграцій-
ної служби в Тернопільській об-
ласті Лариси Фундитус, біль-
шість з тих, хто набув грома-
дянства України в минулому ро-
ці — неповнолітні, переважно 
діти, які народилися як на тери-
торії нашої держави, так і за її 
межами та батьки яких (або 
один з батьків) є громадянином 
України. Ще майже сорок іно-
земців набули громадянства за 
територіальним походженням. 
Щодо останніх, то це, здебіль-
шого, громадяни Російської фе-
дерації, які самі або хоча б один 
з їх батьків, дід чи баба, рідні 
брат чи сестра, діти, онуки на-

родилися або постійно прожи-
вали до 24 серпня 1991 року на 
території, яка стала територією 
України або на інших територі-
ях, що входили на момент їх на-
родження або під час їх постій-
ного проживання до складу 
Української Народної Республі-
ки, Західноукраїнської Народної 
Республіки, Української Держа-
ви, Української Соціалістичної 
Радянської Республіки, Закар-
патської України, Української 
Радянської Соціалістичної Рес-
публіки (УРСР).

У міграційній службі кажуть, 
що не усі іноземці, які мають 
право стати громадянами Укра-
їни роблять це.

— Оформлення набуття гро-
мадянства України здійснюєть-
ся виключно за зверненням 
особи. Ніхто не має права при-
мушувати людину стати грома-
дянином тієї чи іншої країни, — 
запевняє завідувач сектору від-
ділу громадянства УДМС Лари-
са Фундитус. — У нашій області 
є іноземці, які на законних під-
ставах проживають тут навіть 
понад десять років, проте ба-
жання стати громадянином 
України з тих чи інших причин 
не виявляють.

Це важливо ●

Стали громадянами 
України

Кримінал ●

Зоряна ФЕЛИК,  
старший інспектор по роботі з 
населенням та громадськими 

формуваннями 
Тернопільського РВ УМВСУ  

в Тернопільській області.

Щороку, з середини лютого, в 
Україні відбувається незаконна 
торгівля рідкісними видами ран-
ньо квітучих рослин, що перебу-
вають під загрозою знищення і 
занесені до Червоної книги Укра-
їни. Обсяги торгівлі підсніжника-
ми і конваліями навесні набира-
ють злочинного характеру та при-
зводять до їх повного зникнення.

Аби зарадити масовому зни-
щенню природи, працівники мілі-
ції щороку в лютому проводить 
операцію “Первоцвіт” задля про-
тидії масовій несанкціонованій 
торгівлі рідкісними видами ран-

ньоквітучих рослин. Діюче зако-
нодавство передбачає суворе 
покарання за знищення рослин, 
занесених до Червоної книги 
України, або збір яких на терито-
рії області заборонено.

Відповідно до ст. 88-1 Кримі-
нального Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, 
порушення порядку придбання 
чи збуту об’єктів рослинного сві-
ту тягне за собою накладення 
штрафу від трьох до п’ятнадцяти 
неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян (51 — 255 грн.).

Працівники СДІМ Тернопіль-
ського РВ УМВС України наго-
лошують, що посилання про-
давців первоцвітів на те, що 
підсніжники або конвалія виро-
щені на особистому городі, бу-
дуть братися до уваги лише за 
наявності довідки.

Операція “Первоцвіт”

Інформація про роботу бібліотек Тернопільського  
району — про проведені масові заходи, надходження  

нової літератури, історію та розвиток бібліотек —  
на сайті Тернопільської центральної районної бібліотеки 

http://birkylib.at.ua/

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

Федір Бортняк просить громадян області максимально жорстко реа-
гувати на можливі прояви корупції або службового недбальства в діях 
її працівників. Якщо ви відчуваєте упередженість з боку фінансового 
інспектора, формалізм чи відхилення від нормативно-правових актів у 
його роботі, негайно дзвоніть на “телефон довіри” за номером (0352) 
52-54-05.

У той же час Федір Бортняк з метою дотримання фінансової дис-
ципліни, раціонального і цільового використання державних коштів та 
недопущення їх розкрадання закликає усіх до співпраці з Державною 
фінансовою інспекцією України в Тернопільській області. Якщо Вам 
відомі факти неправомірних вчинків у роботі чиновників з державним 
майном та грошима, а тим більше факти їх незаконного привласнен-
ня, не вагайтесь — дзвоніть на “телефон довіри” за номером (0352) 
52-54-05.

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

Педагогічний колектив Мишковицької ЗОШ І-ІІІ ст. висловлює 
щирі співчуття вчителю математики Марії Богданівні Клошник з 
приводу важкої і непоправної втрати — смерті матері.

Педагогічний колектив Мишковицької ЗОШ І-ІІІ ст. висловлює 
щирі співчуття вчителю біології Ользі Йосипівні Дзюбак з приводу 
важкої і непоправної втрати — смерті матері.
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Галина ЮРСА –  
ТРР “Джерело”. 

Фото автора.

Не раз доводиться чути на-
рікання чи то роздуми жінок 
(і сама, буває, таке скажу 
не раз) на кшталт “А мене 
хвору ніхто не любить: ні 
чоловік, ні діти, навіть рід-
на мати. Я хвора нікому не 
потрібна...”. Гадаю, треба, 
швидше, не сумувати з цьо-
го приводу, а намагатись 
робити все, щоб бути здо-
ровою, в першу чергу, для 
себе, а потім для найрідні-
ших людей та усіх, хто у 
цьому зацікавлений.

Дбати про своє здоров’я —  
це також своєрідна культура. І 
багато українських жінок, та ні, 
більшість, її не дотримуються. 
Цьому можна повчитися у наших 
жінок-заробітчан. Вони, буваючи 
в Україні, йдуть до поліклініки, 
роблять рентгенівський знімок 
легень, здають аналіз крові, осо-
бливо звертають увагу на показ-
ник вмісту цукру, проходять 
лікаря-гінеколога. І це лише 
обов’язковий мінімум. Наша жін-
ка лікується, як би грубо це не 
звучало, лише тоді, як добре 
припече. А задавнені хвороби 
лікувати нині непросто навіть 
для найдосвідченіших медиків. 
До того ж, це серйозне випро-
бування для нашого, зазвичай, 
нетугого гаманця.

— Щоб наша жінка була здо-
ровою, у Тернопільському райо-
ні, починаючи з первинної ланки 
медицини  —  фельдшерсько-
акушерського пункту в селі, зро-
блено багато, — каже завідуюча 
жіночою консультацією ТРТМО 
Людмила Припхан. — Важливо, 
щоб кожна, починаючи з дитячо-
го, піліткового віку, дбала про 
себе, як слід. Для обстеження 
маємо кабінет онкопрофоглядів, 
де жінок обстежують на наяв-
ність гінекологічних захворювань 
та патології молочної залози. 
Хай кожна жінка візьме собі за 
правило бодай один раз в році, 
не залежно від того, турбує її 
щось чи ні, проходити огляд у 
цьому кабінеті.

У нас діє жіноча консультація 
(три кабінети), де працюють ква-
ліфіковані лікарі акушер-
гінекологи та акушерки, розпо-
ділені кожна за своєю дільни-
цею. Їх функції — обстеження 
жінок на виявлення патологій, 
облік вагітних, диспансеризація 
гінекологічних хворих.

Багато жінок не знають, для 
чого беруть цитологічний мазок. 
Це для того, щоб виявляти на-
явність ракових клітин. Якщо ви 

пройшли обстеження у гінеколо-
га, здали цей мазок, і вас після 
того лікар вже не турбує, зна-
чить — ви здорові. Якщо аналіз 
позитивний, вам призначать 
оздоровлення чи лікування в  
онкодиспансері.

Функціонують у нас і кабінети 
планування сім’ї, — продовжує 
Людмила Михайлівна, — патоло-
гії шийки матки, мамологічний 
(для обстеження молочних за-
лоз) та кабінет дитячо-підліткової 
гінекології. У кабінетах, як бачи-
те, по-домашньому затишно. 
Дякуючи турботливим керівни-
кам, у першу чергу, головному 
лікарю ТРТМО Ігореві Вардин-
цю, зроблено капітальний ре-
монт приміщень, встановлено 
євровікна, придбано меблі, а го-
ловне — якісну апаратуру. Маю 
на увазі мамограф для обсте-
ження молочної залози та ран-
нього виявлення патологій. За 
нашими дослідженнями, жінка 
після сорока років найбільше 
має ризик захворіти на рак мо-
лочної залози. Тому й ми реко-
мендуємо їм хоч раз на рік  
обстежуватися на мамографі.

Придбано також лапароско-
пічне обладнання, що дає змогу 
оперувати кісти яєчників без 
розрізу черевної порожнини.

Працює і серологічна лабора-
торія, що дає змогу виявляти 
важкі патології плоду (напри-
клад, хворобу Дауна) у вагітних 
жінок на ранніх стадіях. Вагітні 
мають можливість обстежитися 
на наявність торч-інфекції (ток-
соплазмоз, вірус герпесу та ін.), 
що впливає на внутрішньоутроб-
ний розвиток дитини. Завдяки 
державній програмі таке обсте-
ження проводиться останні три 
роки безкоштовно. Інакше жінці 
довелося б викласти більше пів-
тисячі гривень.

Продовжуючи тему вагітних, 
скажу, що на 12-13 тижні вагіт-
ності проводимо ультразвукове 
дослідження плоду. Маємо для 
цього у себе на місці всі умови. 
З цього приводу наголошуємо 
жінкам, що дуже важливе друге 
УЗД на 19-20 тижні, щоб не про-
пустити вроджену ваду розвитку 
дитини. З цього приводу прошу 
вагітних  жінок якнайскоріше 
ставати на облік. 

Нині поширені такі хвороби, 
як токсикоз, пілонефрит (запа-
лення нирок), загроза перери-
вання вагітності тощо). При ран-
ньому виявленні ці патології 
успішно лікують у Великобірків-
ському стаціонарі, де маємо для 
того все необхідне. Тут прово-
диться і оздоровлення вагітних 
жінок. І це, вважаю, треба вико-
ристовувати кожній жінці. Адже 
перебування під наглядом до-

свідченого лікаря — одна з умов 
народження здорової дитини. 

Особливої уваги щодо оздо-
ровлення та лікування гінеколо-
гічних хвороб заслуговує фізіо-
терапевтичний відділ, де ство-
рено усі умови, щоб жінки ліку-
вались, використовуючи при-
родні методи. Гінекологічні хворі 
мають можливість оперуватися 
безпосередньо у нас в хірургіч-
ному відділенні. Якби на це була 
лише наша лікарська воля, ми б 
хотіли, щоб жодна жінка не до-
пускала себе до такого крайньо-
го методу...”

Пройшлася я по кабінетах та 
лабораторіях, про які розповіда-
ла Людмила Припхан, оглянула  
найсучаснішу апаратуру, якою 
нині володіє ТРТМО, і була щиро 
вражена. Дійсно, у нас створено  
усі умови для збереження 
здоров’я жінки та її лікування. 
Важливо, щоб і вона сама хотіла 
бути повноцінно здоровою лю-
диною. Приходила до лікарів 
радше заради профілактики, а 
не тоді, коли  хвороба задавне-
на, і її важко лікувати. Бо ж не-
поодинокі випадки, що дово-
диться жінці ставати інвалідом 
внаслідок гінекологічної хвороби 
чи покидати цей світ у молодому 
віці, не натішившись материн-
ством, не приголубивши онуків. 
Але як це пояснити нашим жін-
кам, не знаю. Як достукатись до 
їх сердець? Напевне, кожна має 
це усвідомити сама.

А щоб не закінчувати матері-
ал на песимістичній ноті (бо 
життя, незважаючи ні на що, 
прекрасне!), зауважу, що, за ін-
формацією завідуючої гінеколо-
гічним відділенням ТРТМО  
Людмили Припхан, в останні три 
роки в Тернопільському районі 
збільшилася кількість новонаро-
джених малят. У 2011 їх зареє-
стровано 477, у 2012 — 541, в 
2013 — 568. Ця цифра в районі 
реально значно більша, адже 
деякі жінки з різних причин ста-
ють на облік у Тернополі та  
інших містах. Зростає у нас і 
число багатодітних родин, де 
виховується 3-5 і більше діточок. 
Тішить також, що різко скороти-
лася кількість абортів.

Людмила Припхан розповіла 
також про плідну співпрацю з 
Тернопільським районним  
центром соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді. Завдяки 
спеціалістам та фахівцями із 
соціальної роботи центру про-
водиться робота із так званими 
неблагополучними родинами,  
майбутніми матерями, ведеть-
ся банк сімей, які опинились  
у складних життєвих обстави-
нах та потребують соціальної 
допомоги.

Усі хочуть жінку здорову
Завідуюча жіночою консультацією поліклініки Тернопільського районного територіального  

медичного об’єднання Людмила Припхан (зліва) та акушер Оксана Овчинікова.

Ігор ГОЛОЮХА,   
лікар-стоматолог 
Тернопільського 

районного 
територіального  

медичного об’єднання 

Професійна гігієна 
є найважливішим 
елементом комп-
лексного лікування 
захворювань тканин 
парадонту, а  
також невід’ємною складо-
вою терапії всіх стоматологіч-
них захворювань.  Гігієна ро-
тової порожнини – це профе-
сійне чищення зубів шляхом 
зняття зубного каменю, над- і 
під’ясенних зубних відкла-
день та згладжування поверх-
ні кореня.

Давно відомо, що профілактика 
— завжди краще, ніж лікування. 
Безпосередній догляд за порожни-
ною рота і зубами є основною скла-
довою профілактики захворювань 
зубів. Головне завдання полягає в 
очищенні порожнини рота від за-
лишків їжі для підтримки органів по-
рожнини рота у здоровому стані. 
Профілактика доповнює природні 
процеси самоочищення: пережову-
вання їжі та слиновиділення.

Навчання дітей догляду за зуба-
ми та ротовою порожниною потріб-
но починати з 2,5-3-річного віку, 
показуючи дитині, як правильно ко-
ристуватися засобами догляду за 
зубами, до яких відносяться: по-
лоскання порожнини рота після їжі, 
чищення зубів за допомогою зуб-
ної щітки, зубочистки, зубних ниток 
і жувальної гумки.

Профілактика — це в першу чер-
гу щоденне очищення зубів. Чи-
щення зубів щіткою повинно бути 
спрямоване на повне очищення на-
віть у важкодоступних місцях. Най-
частіше використовуються зубні 
щітки середньої жорсткості. Зазви-
чай щітки з натуральної щетини 
змінюють через 3-4 місяці, а зі 
штучної — через 1-2 місяці. Час чи-
щення зубів зазвичай становить 
2,5-4 хвилини. Доцільно чистити 
зуби двічі на день: вранці після сну 
і ввечері, перед сном. Для тих, хто, 
все ж таки, чистить зуби тільки 
вранці, протягом дня і ввечері мож-
на користуватися зубною ниткою, 
зубочистками, жувальною гумкою.

Зубні нитки (флоси) — це тонкі 
синтетичні нитки завдовжки 35-40 
см, іноді ароматизовані, які слу-
жать для догляду за ротовою по-
рожниною — очищення контактних 
поверхонь і міжзубних проміжків. Їх 

застосування дає непога-
ний ефект при профілак-
тиці карієсу. Бажано на 
початку застосування 
флосів, щоб лікар-
стоматолог показав, як 
правильно ними користу-
ватися, щоб виключити 
можливість травмування 
ясен гострою ниткою. 
Особливо ефективним є 
профілактика зубною нит-
кою за наявності великих 

міжзубних проміжків.
Жувальна гумка може застосо-

вуватися після їжі для механічного 
очищення зубів від нальоту, стиму-
ляції слиновиділення і щоб освіжи-
ти порожнину рота. Але треба 
пам’ятати, що тривале жування 
гумки може призвести до зайвої 
стимуляції слинних залоз із по-
дальшим порушенням їх функції. 
Краще за все не просто безцільно 
жувати гумку, не рахуючись з ча-
сом, а жувати її безпосередньо 
після їжі протягом 3–5 хвилин, поки 
в роті відчувається солодкий при-
смак. Тільки в такому випадку про-
філактика зубних захворювань є 
корисною та ефективною, а ось ви-
бір назви і смаку — індивідуальна 
справа кожного.

Полоскання порожнини рота є 
одним із найстаріших і найбільш 
доступних способів. У той же час 
це досить дієвий метод гігієни, ме-
тою якої є звільнення порожнини 
рота від залишків їжі. Для цього 
слід полоскати рот, роблячи енер-
гійні рухи мімічною та жувальною 
мускулатурою протягом декількох 
хвилин після їжі, особливо після 
солодкої їжі.Для цього можна ви-
користовувати звичайну або міне-
ральну воду, можна додавати у 
воду питну соду (з розрахунку 1/4 
ч. л. на склянку води) або полоска-
ти порожнину рота настойкою шав-
лії, ромашки і тощо.

Профілактика також включає в 
себе професійну гігієну порожнини 
рота. Цей невід’ємний етап догля-
ду за зубами передбачає зняття 
зубних відкладень за допомогою 
ультразвукових скелерів, системи 
“Air-flow”, використання антибакте-
ріальних засобів і таких, що містять 
фтор. 

Тому  кожному  пацієнту для  то-
го, щоб підтримувавти нормальну  
гігієну  ротової  порожнини, необ-
хідно звертатися до лікаря-
стоматолога, який складе індивіду-
альний графік профілактики, вико-
нання якого забезпечуватиме під-
тримку нормального гігієнічного 
стану та збереження результатів 
лікування на тривалий час.

Професійна  
гігієна та профілактика  

в стоматології
Кожен з нас хоче мати красиві та здорові 
зуби, але це неможливо без своєчасного 

догляду за ротовою порожниною

Корисно знати ●

Напевно, жінки, які активно за-
ймаються зимовими видами спор-
ту, знають, як багато проблем зі 
шкірою створює їм їхнє захоплен-
ня. Шкіра після тривалого перебу-
вання на морозяному повітрі лу-
щиться, червоніє, обличчя горить, 
виникає роздратування і відчуття 
дискомфорту. Але якщо ваша шкі-
ра відрізняється природною чут-
ливістю, то її стан може помітно 
погіршитись у зимовий період, на-
віть якщо не дуже багато часу про-
водите на вулиці.

Чому? В умовах знижених тем-
ператур робота сальних залоз спо-
вільнюється, шкірного жиру виро-
бляється значно менше. Шкірний 
жир (ліпіди) виконує дуже важливу 
функцію: поєднуючись з потом, ліпі-
ди утворюють природний захисний 
бар’єр шкіри, або так звану гідро-
ліпідну плівку. Природний захисний 
бар’єр оберігає шкіру від висушу-
вання, зневоднення, запобігає про-
никненню в неї алергенів та інфек-
цій, знижує чутливість. Порушення 
захисного бар’єра може бути ви-
кликане не лише дією агресивних 
факторів зовнішнього середовища, 

а й виникнути на тлі прийому лікар-
ських препаратів або бути генетич-
ною схильністю. У будь-якому разі 
принцип догляду за сухою шкірою 
однаковий.

Щоб покращити стан шкіри і по-
вернути їй відчуття комфорту, необ-
хідно користуватися живильними і 
захисними кремами. Вибираючи 
продукт, зверніть увагу, що він по-
винен захищати шкіру від зовніш-
нього негативного впливу, знімати 
подразнення, пом’якшувати поверх-
ню шкіри, компенсувати нестачу лі-
підів і зволожувати шкіру. Також 
варто пам’ятати, що суха шкіра — 
це завжди шкіра з підвищеною чут-
ливістю, і слід віддавати перевагу 
засобам для найбільш чутливої шкі-
ри, які забезпечать мінімальний ри-
зик виникнення алергічних реакцій.

Ще одним головним моментом 
у виборі засобу для догляду за су-
хою шкірою є текстура. Зазвичай, 
це дуже густі жирні креми, які по-
гано наносяться і вбираються, за-
лишають відчуття липкості і дис-
комфорту. Але їх використання 
просто необхідне власниці сухої 
шкіри.

Як захистити шкіру  
обличчя взимку
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Для жінок найбільш радісними будуть ті 
дні, коли навколо будуть друзі і коли у сім’ї 
буде все гаразд. Їх порадує цікава зустріч, 
а також приємний сюрприз. У людей твор-
чих очікується злет, вони захочуть скрізь 
встигнути, все зробити. Представників цьо-
го знака не завжди буде влаштовувати 
втручання у їхні плани.

У буденності роботи почнуться приємні 
нововведення, зміниться режим дня, який 
цілком влаштовуватиме вас. У справах 
з’являться компаньйони, котрі додавати-
муть нового темпу. Ви із задоволенням бу-
дете підкорятись близькій особі. У Тельців-
керівників будуть нові підлеглі, обставини 
змінюватимуться на краще. 

У кращому становищі будуть жінки. Вони 
стануть привабливими не тільки для своїх 
чоловіків чи коханих, а й для інших чоловіків, 
які знайдуть у них щось неповторне, чарівне. 
А взагалі у представників цього знака спра-
ви йтимуть досить добре, все буде склада-
тися за їхнім сценарієм. Сімейні наприкінці 
тижня не повинні допустити сцен ревнощів.

Сімейний корабель буде хитати то в 
один, то в інший бік. Наприкінці тижня у вас 
з’являться гроші і ви зможете придбати по-
трібні речі. У понеділок чи вівторок будьте 
обережні, вас захочуть обдурити. Чоловікам 
не бажано ризикувати з грошима, краще 
довіртесь жіночій інтуїції. А загалом у круго-
верті життя дбайте про власні інтереси. У 
професійній сфері розраховуйте на чиюсь 
допомогу.

Трохи складний час, ваші зусилля і нама-
гання досягти бажаного можуть бути зведені 
нанівець. Якщо невизначеність чи розгубле-
ність дратуватимуть вас і відлякуватимуть від 
задуманого, зумійте змінити своє бачення 
справи. Не гайте даремно часу на обіцянки 
тих, хто водить вас довкола пальця. Будьте 
уважні за кермом у вихідні.

Ви будете в якусь справу вкладати гроші, 
даватимете в борг, користуватиметесь чужим 
майном чи транспортним засобом. Тривога 
ваша в тому, що ви налаштовані вичекати 
скрутний час, однак дійте так, як підказують 
обставини. Можливо, приємні події у вашому 
житті відбуватимуться за рахунок спонсорів 
чи за підтримки однодумців.

Будете шукати щось позитивне у ситуації, 
що склалася останнім часом. Ви будете зму-
шені робити різні реверанси, навіть нехтува-
тимете принципами моралі, бо затягування 
часу не на вашу користь. Усі зустрічі цими 
днями будуть для вас вкрай необхідними, хо-
ча часто не дуже приємними. Зате в амурних 
справах усе йтиме гладко.

Через любовні проблеми вдома можуть 
виникнути певні труднощі: ви чинитимете так, 
як вам захочеться, а хтось не бажатиме з ва-
ми рахуватися. Загалом тиждень обіцяє бути 
прибутковим і цікавим. Навіть ті, хто тривалий 
час не мав змоги покращити свої фінансові 
справи, отримають надію на краще.

Непоганий тиждень для вирішення органі-
заційних і фінансових проблем, розширите 

коло знайомств і друзів. Легко зможете роз-
прощатися зі старим і перейти до чогось но-
вого, скажімо, житла. Загадковою видасться 
подія, що може статися на початку наступно-
го тижня. Тих, хто любить флірт, очікує період 
виправдань.

Сімейних будуть турбувати справи другої 
половинки. Навколо буде багато порадників, 
але дійте, зважаючи на ситуацію. Не ризикуй-
те, особливо з грішми. Чарівність цього пері-
оду в тому, що навколо вас багато чого ново-
го і перспективного, але пошук і неспокій су-
проводжуватимуть вас чи не щодня.

Будете змушені відстоювати свої права чи 
не на кожному кроці. Дадуться взнаки помил-
ки, допущені раніше, через що доведеться 
іноді змовчати, а то й змінювати на ходу пла-
ни, що, одначе, може принести навіть певну 
вигоду. Будьте уважні і коректні у ставленні до 
партнерів. Займайтесь нововведеннями.

Наступний тиждень обіцяє бути раціональ-
ним і перспективним. Займайтесь комерцій-
ними справами, шукайте точки дотику у різ-
них проектах. Фізичні навантаження витриму-
ватимете досить добре. Отримаєте задово-
лення від спогадів про минуле. У вихідні гарно 
розважтесь і відпочиньте.

від Івана Круп'яка з 24 лютого по 3 березня

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
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Відповіді на кросворд,  
вміщений у №7 

від 14 лютого 2014 року.

Пожежа в лікарні. Приїхали пожежники, 
швидко загасили пожежу, командир допові-
дає головному лікарю:

 — Горів один корпус, загасили, всередині 
знайшли дев’ятьох осіб. Сімох вдалося при-
вести до тями, двоє, на жаль, загинули.

Головний лікар хапається за серце:
 — Хлопці, ви ж морг гасили!!!

У бабусі в селі здохли всі кури.
“Епідемія”, — подумала бабця.
“Флеш-моб”, — подумав онук.

Їдуть в автобусі двоє школярів.
Бабуся, звертаючись до одного з них:
 — Онучку, встань, будь ласка!
Інший йому:
 — Ні, Васю, не вставай, я знаю той “при-

кол” — ти встанеш, а вона на твоє місце 
сяде.

Людина, яка запивала коньяк “Наполеон” 
коньяком “Кутузов”, на ранок відчула всю 
жорстокість війни 1812 року.

Дві подруги:
— Ну і як твій перший обід оцінив чоловік?
— Нормально, завтра вже випишуть…

Лікар обстежує хворого і похитує головою:
— Щось ви мені не подобаєтесь...
Пацієнт:
— Та й ви, лікарю, теж не красень! 

Студент у ресторані:
— Дайте мені склянку води і скибку хліба.
Офіціант здивовано:
— І це все?
— Ех, гуляти так гуляти! Відро води і два 

бохунці хліба!
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Вітаємо! ●Культура ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

9 лютого в селі Смиків-
ці Тернопільського ра-
йону місцевий самоді-
яльний драматичний 
театр поставив на сцені 
клубу виставу під  
назвою “Данило-
чарівник”.

 В основу сюжету виста-
ви лягла однойменна укра-
їнська народна казка Гу-
цульщини, яка розповідає 
про те, як чоловік перехи-
трив власну дружину, ви-
кривши подружню зраду. 
Актори самодіяльного теа-
тру Юрій Ліский, Наталя 
Якименко, Борис Антків, Ві-
талій Триюда та Віктор До-
мший перевтілилися в геро-
їв п’єси, режисерами-
постановниками виступили 
Юрій Ліский та завідуюча 
клубом села Смиківці Лари-
са Кафтаник, музичний су-
провід забезпечив Андрій 
Сидор. 

– Сценарій “Данила-чарівника”, 
– розповідає Юрій Ліский, – нам 
надав для постановки колишній 
завідувач клубу Юрій Степанович 
Влас. Наскільки мені відомо, на 
території Західної України така 
вистава поставлена на сцені 

вперше. Своїм виступом ми хоті-
ли висловити вдячність мешкан-
цям нашого села за те, що вони 
долучилися до збору матеріаль-
ної допомоги євромайданівцям, 
які перебувають зараз у Києві. 
Смиковецька громада спільними 
зусиллями зібрала 14 тисяч 175 

гривень, а також більше тонни 
продуктів харчування та теплого 
одягу. Сподіваюсь, нам вдалося 
подарувати глядачам хороший 
настрій. Плануємо відвідати з ви-
ставою інші населені пункти Тер-
нопільського району, тож чекаємо 
запрошень (усміхається).

У Смиківцях поставили 
“Данила-чарівника”

У ролі Данила-чарівника Борис Антків,  
у ролі дружини Наталя Якименко.

Сцена з вистави “Данило-чарівник” у виконанні самодіяльних акторів клубу с. Смиківці.

Степан (Віктор Домший, у центрі) розмовляє  
з дяком (у ролі — Віталій Триюда). Наймит Юрко (Юрій Ліский) вдає, що нічого не чує.

Вітання з днем 
народження надси-
лаємо начальнику 
бюджетного відділу 
фінансового управ-
ління Тернопіль-
ської райдержадмі-
ністрації Максиму  
Вікторовичу КРУЧИКУ.

В цей дорогий для серця день

Бажаєм квітів і пісень,

Від друзів — щирих привітань,

Від зірок — здійснення бажань,

Від сонця — світла і тепла,

Щоб доля щедрою була.

І не спинити часу лік,

Нехай щастить весь довгий вік!

З повагою — колеги по роботі.

Педагогічний колектив Велико-
гаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів щиро 
вітає іменинників, які у ці лютневі 
дні святкують день народження. 
Поздоровлення даруємо заступ-
нику директора з навчально-
виховної роботи Ларисі Петрівні 
СЕНИК, психологу Надії Петрівні 
ЛАВРИК, вчителю історії і право-
знавства Олегу Федоровичу  
ГУМЕНЮКУ, вчителю української 
мови і літератури Мирославі  
Михайлівні БОЙКО, вчителю іс-
торії Світлані Юріївні МАЙЦІ, 
секретарю школи Наталії Іванівні 
САГАЛЬ.

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!

Щиро і сердечно вітаємо з 
днем народження бухгалтера від-
ділу освіти Тернопільської райдер-
жадміністрації Любов Степанівну 
ПАЩИНСЬКУ.

Хай життя Ваше буде схоже на свято,

Доля щастя принесе багато,

Теплом зігріє і любов’ю

І подарує міцного здоров’я! 

З повагою — колектив відділу 
освіти Тернопільської  

райдержадміністрації.

Вітаємо з днем народження лі-
каря загальної практики-сімейної 
медицини ТРТМО Людмилу Ми-
колаївну СЕРДЮК, лікаря-
стоматолога Івана Михайловича 
ТРАЧА, медсестер стаціонару  
Галину Володимирівну ПАЩАК, 
Ольгу Йосипівну МАШТАЛЯР, 
Лесю Ігорівну ПОЛЯНСЬКУ,  
фельдшера організаційно-
методичного кабінету ТРТМО 
Світлану Євстахівну ЗВАРИЧ, 
фельдшерів ШМД Валентину  
Антонівну РАДЕЦЬКУ, Василя 
Степановича ГЛУХАНА.

Хай життя квітує, як калина в лузі,

Нехай будуть поруч щирі, вірні друзі,

Хай обминають болі і тривоги,

Хай стелиться довга життєва дорога.

Здоров’я міцного і щастя без краю,

Усього найкращого щиро бажаєм!

З повагою — колектив ТРТМО.

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

Сонця променистого — на Вашому обрії,

Долі Вам бажаємо щедрої та доброї,

Хай всі мрії Ваші збуваються,

Бажаємо того, що щастям називається!

Педагогічний колектив Поча-
пинської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з 
днем народження вчителя хімії та 
основ здоров’я Ірину Романівну 
МІЛЯН.

Хай щастя сонцем усміхається

І життя сповнює теплом,

Усе омріяне — збувається

Й дорога стелиться добром.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження членів виконавчого комі-
тету Великоберезовицької селищ-
ної ради Романа Богдановича 
БЕЗНОСОГО, Олега Несторовича 
ПОДОДВОРНОГО.

Достатку в домі Вам рікою,

В родині — злагоди й тепла,

В душі і серденьку — спокою,

Здоров’я, щастя і добра!

З повагою — колектив 
Великоберезовицької 
селищної ради, члени 

виконкому, депутатський 
корпус.

Вітаємо з днем народження за-
відуючу фельдшерським пунктом с. 
Смолянка Надію Михайлівну  
КОМАНДІРСЬКУ, медсестру за-
гальної практики-сімейної медици-
ни Великоглибочецької АЗПСМ 
Ганну Іванівну ЗАТОРСЬКУ, мо-
лодшу медичну сестру геріатрично-
го відділення с. Мишковичі Марію 
Степанівну ЗАПОТОЧНУ, молод-
шу медичну сестру ФАПу с. Чисти-
лів Любов Іванівну ПАЛАМАР, 
акушерку ФАПу с. Великі Гаї Олену 
Богданівну ТРУКШИН.

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  
Острівської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає 
з днем народження вчителя  
фізичного виховання Марію  
Михайлівну ПІДРУЧНУ.

Хай щастя приходить і ллється рікою,

Хай горе обходить завжди стороною,

Хай доля дарує Вам довгі літа,

А в серці завжди хай живе доброта!

Вітаємо з днем народження за-
відуючу господарством ТРТМО 
Лесю Омелянівну ГОРОШКО, ла-
борантів Любов Григорівну  
ЯЦИШИН, Оксану Олександрів-
ну МОНДИК, Ларису Олексан-
дрівну КИРЕЮ, молодших медич-
них сестер Марію Богданівну 
ТКАЧ, Галину Ярославівну  
БОЙКО, Марію Володимирівну 
ГРИЦИШИН, бухгалтера Стефа-
нію Йосипівну КРУПКУ, кухаря 
Олександру Йосипівну  
МОНДИК, сторожа Юрія  
Степановича ВИШНЕВСЬКОГО.

Натхнення, здоров’я міцного, як криця,

А щастя хай буде бездонна криниця.

Хай радість Вам душу завжди зігріває,

Хай серце ніколи печалі не знає.

З повагою — колектив ТРТМО.

Колектив територіального цен-
тру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) щиро 
вітає з днем народження соціаль-
них робітників Ольгу Степанівну 
ДЯЧУН із с. Лозова, Надію  
Іванівну ЗАРІВНУ з с. Великий 
Глибочок.

Бажаємо здоров’я, добра, довголіття, 

Хай вистачить щастя на ціле століття,

Хай скрізь буде лад: на роботі, в сім’ї,

І радість на серці, і хліб на столі.

Педагогічний колектив НВК 
“Дичківська ЗОШ І-ІІ ступенів — 
ДНЗ” щиро вітає з днем народжен-
ня вчителя початкових класів та 
образотворчого мистецтва Уляну 
Іванівну ЗАПЛІТНУ.

Хай кожен день ясніє небом чистим,

Світанки сяють, скупані в росі,

У серці радість розквіта іскриста

І мрії хай збуваються усі.

Педагогічний колектив Велико-
березовицької ЗОШ І-ІІІ ст. щиро 
вітає з днем народження вчителя 
біології Ганну Андріївну СТАХІВ, 
вчителя початкових класів Ната-
лію Несторівну ЩИГЕЛЬСЬКУ.

Бажаємо миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі,

Творчого вогнику, віри й наснаги,

Щедрості серця, людської поваги.

На довгих стежках життєвої ниви 

Будьте завжди здорові й щасливі! 

Педагогічний колектив  
Мишковицької ЗОШ І-ІІІ ст. щиро 
вітає з днем народження вчителя 
фізики Марію Ярославівну  
ТРИГУБИШИН.

Щастя бажаємо, гараздів без ліку,

Доброго здоров’я та довгого віку.

Хай обминають Вас болі й тривоги,

Хай пахучим цвітом стеляться дороги.

Педагогічний колектив  
Почапинської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро ві-
тає з днем народження Почапин-
ського сільського голову  
Марію Степанівну ПАЛИГУ.

Нехай життя квітує буйним цвітом, 

І день народження приходить знов і знов, 

А доля хай дарує з кожним роком 

Міцне здоров’я, щастя і любов!


