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У добру путь, 
випускники!    7 стор.

   10 стор.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

В 
останні дні весни, 
коли трава налива-
ється пахучими сока-
ми, а барвисті квіти 

наповнюють простір теплими 
пахощами, в школах лунає 
багатоголосий дзвінок, який 
сповіщає учнів про закінчен-
ня навчального року. Цьогоріч 
атестати про закінчення 
загальної середньої освіти 
отримали 280 тисяч україн-
ських випускників. Останній 
дзвінок покликав у доросле 
життя 264 одинадцятиклас-
ників Тернопільського райо-
ну. Серед них і 31 випускник 
Мишковицької загальноос-
вітньої школи І-ІІІ ступенів. 

30 травня на урочистій лінійці 
для них, як рубіж між дитинством і 
дорослим життям, востаннє про-
лунав шкільний дзвоник. Батьки та 
вчителі хлібом-сіллю на вишитому 
рушнику благословили хлопців і ді-
вчат, які цього дня були в націо-
нальних українських строях у до-
рогу самостійності. В суботу, 31 
травня, традиційно у Мишковиць-
кій школі відбувся випускний вечір, 

який організували заступник ди-
ректора з навчально-виховної ро-
боти Любов Росяк, заступник ди-
ректора з виховної роботи Наталя 
Костик, педагог-організатор Ганна 
Драбик, класний керівник 11-А 
класу Ольга Сурова і 11-Б Марія 
Бедрій. Під час відправи у церквах 
Покрови Пресвятої Богородиці ви-
пускників благословили парохи 
села Мишковичі о. Мирослав та о. 
Василь. Після цього хлопці в еле-
ґантних костюмах під руку із 
красунями-дівчатами, які, мов каз-
кові принцеси, в яскравих, пишних 
сукнях сяйливими поглядами здат-
ні були зупиняти серця, вирушили 
до школи. 

Ведучі урочистостей — восьми-
класниця Марія Познанська і 
дев’ятикласник Андрій Жук — за-
просили на сцену випускників, 
яких провели під рушниками, ви-
шитим турботливими матерями 
червоними і чорними нитками. З 
вітальним словом до одинадцяти-
класників звернувся директор 
Мишковицької школи Андрій  
Чернець, який вручив випускникам 
атестати зрілості: 

— Випускний — свято водночас 
і радісне, і сумне, адже доводиться 
прощатися з незабутніми шкільни-

ми роками, безтурботним дитин-
ством і ставати на звивистий шлях 
дорослого життя. За час навчання 
в школі ви змужніли, збагатилися 
зернами мудрості. Від усього сер-
ця бажаю вам щасливої дороги в 
дорослому житті, успіхів і здій-
снення всіх найзаповітніших мрій!

Із найщирішими побажаннями 
до одинадцятикласників звернули-
ся перші вчителі Галина Івах та 
Галина Козловська, класний керів-
ник 11-Б класу Марія Бедрій, від 
імені батьків – мама учениці 11-А 
класу Тетяни Лучків – Світлана Ва-
силівна. В жартівливій формі ви-
пускників вітали учні третього кла-
су Захар Чайковський, Дмитро і 
Віктор Бичковські, обіцяли, що бе-
регтимуть усі їхні секрети і тради-
ції. Переможці та фіналісти танцю-
вальних конкурсів Тернополя та 
інших міст України Назар Сидор та 
Людмила Гураль подарували ви-
пускникам прощальний вальс, а 
їхнім учителям – прощальне  
танго.

Радість і сум збилися птахом у 
грудях одинадцятикласників. Вони 
з приємністю згадали роки, про-
ведені за шкільною партою, висло-
вили щиру вдячність батькам та 
вчителям. Разом із ними кружляли 

у прощальному танку дитинства. У 
зв’язку з цьогорічними трагічними 
подіями в Україні хвилиною мов-
чання вшанували пам’ять заги-
блих. Директор школи Андрій  
Чернець сказав, що люди, які не 
пошкодували власного життя за-
ради мільйонів інших життів, є при-
кладом для наслідування, зазна-
чив, що серед загиблих був і наш 
земляк, наймолодший із Небесної 
сотні, ровесник випускників Назар 
Войтович.  

Варто сказати, що цьогоріч 
Мишковицька школа має найбіль-
шу кількість золотих медалістів 
серед випускників Тернопільсько-
го району. Медалі з рук директора 
школи Андрія Чернеця отримали 
десять одинадцятикласників: Ірина 
Бастюк, Соломія Бутениць, Вероні-
ка Гринчишин, Іванна Качура, Со-
фія Кондратик, Ірина Лісова, Тетя-
на Лучків, Христина Чайковська, 
Оксана Швець та Андрій Яцевич. 
Андрій Ігорович нагородив грамо-
тами за особливі досягнення у ви-
вченні фізичної культури Галину 
Білоус, Віталія Гомзяка, Олега 
Проця, біології – Богдана Свид-
ніцького, інформатики – Андрія 
Якубця. 

Продовження на 16 стор.

Золоті медалісти Мишковицької ЗОШ І-ІІІ ст. (зліва направо): Соломія Бутениць, Софія Кондратик, Вероніка Гринчишин,  
Тетяна Лучків, Андрій Яцевич, Ірина Бастюк, Христина Чайковська, Іванна Качура, Ірина Лісова, Оксана Швець. 

Андрій Строєвус 
призначений 

головою 
Тернопільської РДА.

День матері  
у Ступках.

    9 стор.

Фоторепортаж з 
Останнього дзвінка 

у Товстолузі.

www.trrada.te.ua -  
веб-сторінка 

Тернопільської 
районної ради

Протоієрей Євген 
Заплетнюк –  

про традиції свята 
Трійці.
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Передплата-2014
Передплатна ціна на газету  

“Подільське слово” на ІІ півріччя 2014 року 
не змінилася

Для населення (індекс 61357): 
на 6 місяців — 50,79 грн.;
Для організацій (індекс 23491): 
на 6 місяців — 59,79 грн. 

Влада ●

Аліна Ониськів, 6 років,  
с. Ігровиця Тернопільського району. 

Фото Людмили ДЕЙНЕКИ.

Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

30 травня ц.р. у великій залі 
Тернопільської районної ра-
ди голова Тернопільської  
облдержадміністрації Олег 
Сиротюк представив керів-
никам відділів та управлінь 
РДА, господарському активу 
Тернопільського району но-
вопризначеного голову рай-
держадміністрації Андрія 
Строєвуса.

Представляючи нового голову 
Тернопільської РДА, Олег Сиро-
тюк не оминув теми людських 
жертв під час Революції гідності 
та на східних кордонах України. 
Олег Мирославович закликав 
присутніх вшанувати хвилиною 
мовчання нашого земляка, 
генерал-майора Сергія Кульчиць-
кого, який загинув 29 травня у 
зоні бойових дій під час антите-
рористичної операції у місті 
Слов’янськ на Донеччині. 

— Сьогодні дуже важливо 
об’єднати зусилля, адже Україна 
стоїть на порозі кардинальних 
змін, — зазначив Олег Сиротюк. 
— Важкою ціною ми отримали но-
вий шанс розпочати будувати 
країну. Ми думали, що Герої Не-
бесної сотні — це останні жертви, 
але війна триває. Кожного дня на 
полі бою гинуть наші співвітчиз-
ники. Ці умови вимагають від 
кожного з нас великої відпові-
дальності, згуртованості і чіткої 
координації дій.

Олег Сиротюк побажав ново-
призначеному голові Тернопіль-
ської РДА Андрію Строєвусу плід-
ної праці і закликав докласти 
максимум зусиль для збереження 
добробуту громади Тернопіль-
ського району. “Тернопільський 

район особливий, 
оскільки у своєму 
територіальному 
складі не має міс-
та, — сказав Олег 
Сиротюк. — Впев-
нений, з рефор-
мою місцевого са-
моврядування у 
2015 році цей ра-
йон отримає біль-
ше повноважень 
та розширить мож-
ливості розвитку”.

— Моє призна-
чення — це напо-
леглива рекомен-
дація Олега Ми-
рославовича, яко-
му дякую за нада-
ний мені кредит 
довіри, — зазначив 
у вступному слові 
Андрій Строєвус. 
— Щодо своєї по-
зиції, як новоприз-
начений керівник 
не буду нічого обі-
цяти, бо вважаю: 
обіцянка — прикра 
річ. Обов’язково 
докладу зусиль 
для позитивних 
результатів на 
благо Тернопіль-
ського району, 
буду ініціатором 
цих результатів. 
Водночас, треба 
розуміти, що в 
Україні все ще не 
відбулося змін 
структури і сис-
теми влади. 

Під час представлення нового 
голови Тернопільської райдер-
жадміністрації виступив заступ-
ник голови Тернопільської район-
ної ради Роман Наконечний, який 

наголосив, що співпраця між ра-
йонною радою та райдержадміні-
страцією в інтересах територіаль-
ної громади триватиме надалі і 
Тернопільський район буде на 
передових позиціях. 

Тернопільську 
райдержадміністрацію очолив 

Андрій Строєвус

Під час представлення нового голови Тернопільської РДА (зліва направо): голова  
Тернопільської райдержадміністрації Андрій Строєвус, голова Тернопільської  

облдержадміністрації Олег Сиротюк, керівник апарату Тернопільської ОДА Марія Чашка,  
заступник голови Тернопільської районної ради Роман Наконечний.

Голова Тернопільської  
райдержадміністрації Андрій Строєвус.

Володимир КАТИНСЬКИЙ,  
Тернопільський обласний 

військовий комісар, 
полковник. 

Шановні громадяни Терно-
пільської області! У місті 
Тернополі формується ба-
тальйон територіальної обо-
рони на добровільній осно-
ві. 

Варто зазначити, що територі-
альна оборона є комплексом за-
гальнодержавних, воєнних та 
спеціальних заходів, що застосо-
вуються під час загрози або від-
биття агресії з метою охорони та 
захисту державного кордону від 
посягань ззовні, забезпечення 
умов для надійного функціонуван-
ня державних органів, мобіліза-
ційного та оперативного розгор-
тання військ (сил), охорони важ-
ливих об’єктів і комунікацій, бо-
ротьби з диверсійно-
розвідувальними силами та інши-
ми озброєними формуваннями 
агресора на території країни, а 
також радіаційного, хімічного, бі-
ологічного захисту військ і насе-
лення від наслідків аварій (руйну-
вань) атомних електростанцій, 
об’єктів, небезпечних у хімічному 
відношенні, та підтримання режи-
му воєнного стану.

Всі свої функції особовий 
склад батальйону виконуватиме 
на території Тернопільської об-
ласті. Проходити службу у ньому 
будуть виключно жителі Тернопо-
ля і області.

У цей нелегкий для країни час 
керівництво держави, області, 
міста, районів та Збройних сил 
України приділяє максимум уваги 
Збройним силам, зокрема, й 
формуванню батальйонів терито-
ріальної оборони. Виділяються 

кошти для забезпечення їх ство-
рення і функціонування. Але, на 
жаль, для повноцінного існування 
батальйону, забезпечення його 
життєдіяльності цього недостат-
ньо. Потрібні кошти на переоб-
ладнання казарм, приміщень за-
гального користування, місць 
зберігання зброї, сховищ для 
зберігання техніки та військово-
технічного майна, продоволь-
ства.

Тому від імені керівництва 
Збройних сил України, команду-
вача оперативного командування 
“Північ” та від себе особисто 
звертаюся до вас, шановні жителі 
Тернопільщини, з проханням що-
до надання посильної допомоги у 
формуванні батальйону територі-
альної оборони. Ваша лепта у цій 
справі — це посилення обороноз-
датності нашого краю, ваш спокій 
і гідні умови для виконання служ-
бових обов‘язків особовим скла-
дом військовослужбовців Терно-
пільщини, які у добровільному 
порядку проходитимуть службу у 
батальйоні територіальної оборо-
ни.

Для отримання інформації що-
до походження служби у баталь-
йоні, а також з пропозиціями що-
до надання можливої допомоги 
звертайтеся за телефонами: (067) 
631-04-29, (097) 502-96-12.

Для надсилання коштів:
Отримувач: ТООТ Червоний 

Хрест України
Код отримувача: 02940339
Розрахунковий рахунок: 

26004700240920
Банк отримувача: ПАТ КБ 

“Правекс-Банк” у м. Києві
МФО 380838
Призначення платежу: Фонд 

підтримки українського війська та 
сприяння обороноздатності Укра-
їни.

SOS! ●

У Тернополі формують 
батальйон оборони

Колектив територіального центру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) висловлює щирі співчуття соціальному  
робітнику з с. Баворів  Бучинській Ірині Орестівні з приводу  тяжкої 
і непоправної втрати — смерті матері.

Колектив Великоберезовицької селищної ради висловлює щирі 
співчуття депутату Вавринюк Ірині Володимирівні з приводу тяжкої 
і непоправної втрати — смерті матері Ждинюк Юлії Іванівни.

У неділю, 8 червня, о 16:00 •	
на Тернопільському централь-
ному стадіоні, вшановуючи 
пам’ять Героїв Небесної сотні та 
на знак єдності України, відбу-
деться футбольний поєдинок 
між командами ветеранів Тер-
нополя та київського “Динамо”. 
За киян зіграють легенди фут-
болу Володимир Безсонов, Ана-
толій Дем’яненко, Олег Саленко 
та інші. Вхід вільний.

У зв’язку з несприятливими •	
погодними умовами, фінальну 
частину XXIV сільських спортив-
них ігор Тернопільського райо-
ну, що мала відбутися 1 червня 
ц. р., перенесено на 15 червня.

За інформацією управління •	
Пенсійного фонду України в 
Тернопільському районі, мину-
лого тижня прийнято 3 заяви від 
громадян для призначення пен-
сій. Заяв для проведення пере-

рахунку пенсій не було. Надано 
120 консультацій на усні звер-
нення громадян із питань пен-
сійного забезпечення. Проведе-
но 24 акти зустрічних перевірок 
достовірності виданих устано-
вами довідок для призначення 
та перерахунку пенсій. Призна-
чено 18 пенсій і здійснено 23 
перерахунки. Продовжено ви-
плату пенсій, згідно з довідками 
МСЕК, 6 особам. У повному об-
сязі завершено фінансування за 
травень 2014 року. Проведено 
нарахування пенсій на червень 
2014 року. Потреба в коштах на 
виплату та доставку пенсій на 
червень 2014 року становить 
21,4 млн. гривень.

3 червня Київська міська те-•	
риторіальна виборча комісія 
офіційно оголосила лідера пар-
тії “УДАР” Віталія Кличка мером 
Києва. За нього свої голоси від-

дали 56,7% виборців (765 тис. 
20). На другому місці народний 
депутат Леся Оробець — за неї 
проголосували 114 тис. 137 ви-
борців.

6-8 червня в Тернополі на те-•	
риторії парку ім. Тараса Шев-
ченка відбудеться етно-
кулінарний фестиваль “Галиць-
ка дефіляда”. У програмі фести-
валю майстер-класи від народ-
них умільців, туристична ви-
ставка, різноманітні конкурси, 
концертна програма. 

29 травня поруч із навчаль-•	
ним корпусом №7 Тернопіль-
ського національного технічного 
університету імені Івана Пулюя 
відбулося відкриття першого у 
Тернополі пам’ятника Героям 
Небесної сотні. Ініціатор ство-
рення пам’ятного знаку — ко-
лектив електромеханічного фа-
культету ТНТУ імені І. Пулюя. 

Новини ●

Андрій Строєвус народився 1974 року у селі 
Киданці Збаразького району. За фахом — вчитель 
української мови і літератури. Після закінчення 
Тернопільського національного педагогічного уні-
верситету ім. В. Гнатюка працював педагогом  
у НВК “Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія  
ім. С. Балея”. Андрій Васильович — депутат Тер-
нопільської міської ради від ВО “Свобода”.
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Допоможе “телефон довіри”
Начальник Державної фінансової інспекції в Тернопільській області 

Федір Бортняк просить громадян області максимально жорстко реагу-
вати на можливі прояви корупції або службового недбальства в діях її 
працівників. Якщо ви відчуваєте упередженість з боку фінансового  
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 дисци-
пліни, раціонального і цільового використання державних коштів та не-
допущення їх розкрадання закликає усіх до співпраці з Державною фі-
нансовою інспекцією України в Тернопільській області. Якщо вам відомі 
факти неправомірних вчинків у роботі чиновників з державним майном 
та грошима, а тим більше факти їх незаконного привласнення, не вагай-
тесь — дзвоніть на “телефон довіри” за номером (0352) 52-54-05.

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

Призначення  ● Знай наших! ●

2 червня прокурор 
Т е р н о п і л ь с ь к о ї  
області Юрій Гулкевич 
представив колективу 
прокуратури Терно-
пільського району но-
вого керівника —  
Володимира Соколи-
шина, якому також 
присвоєно класний 
чин молодшого радни-
ка юстиції. З призна-
ченням Володимира 
Соколишина привітали 
заступник голови Тер-
нопільської районної 
ради Роман  
Наконечний, перший 
заступник голови  
Тернопільської рай-
держадміністраці ї  
Анатолій Жейнов.

Володимир Соколишин 
в органах прокуратури  
працює з 2007 року. Наро-
дився 1985 року в  
с. Гермаківка Борщівського 
району. Закінчив Гермаківську 
ЗОШ І-ІІІ ст., Галицький коледж  
ім. В. Чорновола за спеціальністю 
“Правознавство”, Одеську націо-
нальну юридичну академію 
(судово-прокурорський факуль-
тет), Тернопільський національний 
економічний університет (факуль-
тет “Фінанси”). Працював помічни-
ком прокурора Теребовлянського 
району, помічником прокурора 
Тернопільської міжрайонної при-
родоохоронної прокуратури, про-
курором Тернопільської міжрайон-
ної природоохоронної прокурату-
ри, начальником відділу прокура-

тури Тернопільської області.
— У своїй роботі сподіваюся на 

тісну співпрацю з органами дер-
жавної влади, місцевого самовря-
дування, правоохоронними орга-
нами Тернопільського району, — 
зазначив Володимир Соколишин. 
— Основне завдання органів дер-
жавної влади, яке сьогодні на часі, 
— власним позитивним прикладом 
роботи повернути довіру народу 
до всієї системи державної вла-
ди.

Нагадаємо, Володимир  
Соколишин замінив на посаді Ан-
дрія Шокала, який відтепер очолює 
прокуратуру Зборівського району.

Тернопільський район  
з новим прокурором

Прокурор Тернопільського району 
Володимир Соколишин.

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ.

Днями колективу департа-
менту агропромислового 
розвитку ОДА голова Терно-
пільської облдержадміні-
страції Олег Сиротюк пред-
ставив нового директора 
аграрного відомства Олега 
Напору.

Олег Сиротюк повідомив 
управлінців, що новий керівник 
має практичні навики у перероб-
ній та харчовій галузях, попере-
днє місце роботи – генеральний 
директор ВАТ “Терра”, депутат 
Тернопільської міської ради від 

ВО “Свобода”, голова постійної 
комісії з питань контролю кому-
нального майна, одружений, 
1979 року народження, тернопо-
лянин.

Місцева влада має надію, що 
саме Олег Напора зосередить  
свою основну увагу на питаннях 
переробної галузі, що переро-
бляє понад третину усієї продук-
ції рослинництва і тваринництва 
на Тернопіллі. Олег Романович 
протягом нетривалого часу вже 
встиг ознайомитися з роботою 
Бучацького цукрового заводу, 
побувати у Підгаєцькому районі, 
відвідати ряд агропромислових 
підприємств області.

Олег Напора — директор 
департаменту 

агропромислового  
розвитку ОДА

Валерія ГОЛОВАТА, 
учениця 8-Б класу,  
Юрій ЦІШЕЦЬКИЙ, 

учень 10-Б класу 
Великоглибочецької  

ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Я. Стецька.

У свято Останнього дзвоника 
на шкільному подвір’ї Вели-
коглибочецької ЗОШ І-ІІІ ст. 
ім. Ярослава Стецька було 
велелюдно. Святково одягне-
ні хлопці та дівчата вишику-
вались у шеренгах. І ось хви-
лююча мить – на святкову лі-
нійку виходять випускники. 
Найменші школярі вітають їх 
веселими танцями та пісня-
ми.

Того дня до учасників свята 
звернулася начальник відділу осві-
ти Тернопільської РДА Марія Кра-
ковецька. Марія Ярославівна поба-
жала добра, миру і щасливої долі 
випускникам школи, а також вру-
чила грамоти вчителям за плідну 
працю впродовж навчального ро-
ку. Відрадно, що особливу нагоро-
ду з рук Марії Краковецької отри-
мала заступник директора з на-
вчальної роботи, вчитель інформа-
тики нашої школи Оксана Михай-
лівна Комарницька. За вагомий 
особистий внесок у забезпечення 
розвитку загальної середньої осві-
ти та високий професіоналізм 
Оксана Михайлівна відзначена По-
чесною грамотою Кабінету Міні-
стрів України. 

З вітальним словом до учнів, 
батьків, педагогів звернувся і Ве-
ликоглибочецький сільський голо-

ва Богдан Закітнюк.
І ось настала мить прощального 

слова випускників. Одинадцяти-
класники висловили вдячність учи-
телям, працівникам школи, бать-
кам за щоденну турботу, добрі на-
станови, які допомагали впродовж 
усього шкільного життя. Право по-

дати останній шкільний дзвінок 
мала учениця 1 класу Вікторія Ано-
шин.

Прощальна пісня останнього 
дзвоника завжди до глибини душі 
хвилююча. Маємо надію, що цей 
малиновий дзвін ще довго лунати-
ме у серцях випускників.

Оксана Комарницька нагороджена 
грамотою Кабінету Міністрів

З вагомою відзнакою вчителя інформатики  
Великоглибочецької ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Я. Стецька Оксану  
Михайлівну Комарницьку (у центрі) привітали начальник  

відділу освіти Тернопільської райдержадміністрації Марія 
Ярославівна Краковецька та директор Великоглибочецької 

ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Я. Стецька Надія Романівна Тищук.

Великоберезовицька селищна рада оголошує конкурс на за-
міщення вакантної посади спеціаліста І категорії — рахівника.

Документи, які необхідно подати: заява, особова картка П-2 ДС, 
автобіографія, копія паспорта, копії документів про освіту, декла-
рація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового ха-
рактеру, дві фотокартки.

Вимоги до претендентів: вища освіта відповідного професійно-
го спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, 
магістра; стаж роботи в державній службі на посаді спеціаліста: II 
категорії — не менше 2 років або стаж роботи за фахом в інших 
сферах економіки — не менше 3 років; післядипломна освіта у 
сфері управління: магістр державного управління за відповідною 
спеціалізацією.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, 
розміру та умов оплати праці надається кадровою службою за те-
лефонами: 27-41-42, 27-42-31.

Документи приймаються впродовж одного місяця з дня опублі-
кування оголошення за адресою: смт. Велика Березовиця,  
вул. Микулинецька, 42.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

2 червня ц. р. на своєму за-
сіданні Центральна виборча 
комісія затвердила прото-
кол, згідно з яким Петро По-
рошенко офіційно оголоше-
ний Президентом України. 
Результати виборів опубліко-
вані в державних газетах 
“Голос України” та “Урядо-
вий кур’єр”. 25 травня, на 
позачергових президент-
ських виборах, за Петра По-
рошенка віддали голоси 
54,7% виборців (9 млн. 857 
тис. 308 голосів). 

Участь у голосуванні в Україні 
взяли 18 млн. 19 тис. 456 виборців. 
Петро Порошенко отримав лідер-
ство у всіх без винятку регіонах 
України. Найбільшу підтримку но-
вому Президенту висловили на 
Львівщині (69,9%), Вінниччині 
(67,32%), Івано-Франківщині 
(65,13%) та в Києві (64,1%), най-
меншу – на Луганщині (33,17%), 
Харківщині (35,28%) та Донеччині 
(36,15%). Друге місце в більшості 
областей – у лідера ВО “Батьків-
щина” Юлії Тимошенко. За неї свої 
голоси віддали 12,81% виборців (2 
млн. 310 тис. 50 голосів). 

Новообраний Президент Украї-
ни вже склав депутатські повнова-
ження. Інавгурація призначена на 
суботу, 7 червня, у сесійній залі 
Верховної Ради України.

4 червня Петро Порошенко від-
відав Варшаву, де зустрівся з Пре-
зидентом Польщі Броніславом Ко-
моровським, держсекретарем 
США Джоном Керрі і Президентом 
США Бараком Обамою. Під час зу-
стрічі політики радилися, як проти-
стояти агресії з російської сторо-
ни, обговорили питання зменшен-
ня енергозалежності України від 
Росії. На зустрічі із Петром Поро-
шенком обидва президенти висло-
вили підтримку європейському 
курсу, реформам і модернізації 
України, готовність допомогти 
Україні під час проведення повно-
масштабних реформ, зокрема, 
економічних. 

На думку Петра Порошенка, не 
потрібно зволікати з підписанням 

економічної частини Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС. Він 
вважає, що підписання могло би 
відбутися одразу після інавгурації. 
Нагадаємо, нещодавно Президент 
Європейської ради Герман Ван 
Ромпей під час брифінгу в Києві 
зазначив, що ЄС хоче пришвидши-
ти підписання економічної частини 
угоди. Петро Порошенко обіцяє 
протягом першого року прези-
дентства безвізовий режим з  
Євросоюзом, а до кінця терміну на 
посаді робитиме усе можливе, 
щоб Україна стала повноправним 
членом ЄС. Окрім того, обіцяє ре-
формувати чи не всі галузі в дер-
жаві, особливо економіку, правоо-
хоронну систему (суди, міліцію, 
СБУ, прокуратуру). 

Насамперед новообраний Пре-
зидент України хоче приділити ува-
гу безпеці держави. Підтримуючи 
українців у прагненнях зберегти 
унітарність, Петро Порошенко 
звернувся до західних партнерів за 
військово-технічною допомогою. 
Президент США Барак Обама під 
час закритої зустрічі з Петром По-
рошенком у Варшаві пообіцяв на-
дати українській армії допомогу 
обладнанням на 5 млн. доларів. 
Здебільшого це будуть бронежи-
лети та прилади нічного бачення. 

На думку Петра Порошенка, анти-
терористична операція на Сході 
України має бути “ефективнiшою i 
проведеною в короткi термiни”. 
Петро Порошенко наголосив, що 
першi кроки нової влади будуть 
спрямованi на пiдвищення 
боєздатностi української армiї та 
правоохоронних органiв. Він висту-
пає за розробку нових міжнарод-
них договорів колективної безпе-
ки. У зв’язку з анексією Криму Пе-
тро Порошенко зазначив, що Укра-
їна відстоюватиме право на свою 
територію в міжнародних судах. 

Під час зустрічі з Президентом 
Польщі Броніславом Коморов-
ським Петро Порошенко розповів, 
що в першу чергу має намір вису-
нути мирні ініціативи і закликати до 
діалогу представників східних об-
ластей України. За його словами, 
для встановлення такого діалогу 
необхідно “якнайшвидше провести 
перевибори до Верховної Ради і 
місцевих рад”. Петро Порошенко 
переконаний, що це дозволить де-
мократичним шляхом визначити 
нових легітимних представників від 
усіх регіонів України і допоможе 
вирішити всі питання мирним шля-
хом. Зустріч із керівниками Росії 
запланована у першій половині 
червня ц. р.

Петро Порошенко —  
Президент України

Вибори-2014 ●

Президент України Петро Порошенко під час зустрічі  
з Президентом США Бараком Обамою, 4 червня 2014 р.
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Це повинен знати кожен ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

14 травня в приміщенні Тер-
нопільської районної ради 
для одинадцятикласниць 
Тернопільського району 
провели практичне заняття 
з надання першої медичної 
допомоги, яке організувала 
Тернопільська районна  
організація Товариства Чер-
воного Хреста України 
спільно з відділом освіти 
Тернопільської райдержад-
міністрації. 

Заняття для школярок провів 

лікар другої категорії, хірург дру-
гої Тернопільської міської лікарні 
Віктор Шацький. Учениці мали 
змогу навчитися методам штуч-
ного дихання, непрямого масажу 
серця, першій допомозі при по-
раненнях. Присутні могли отри-
мати від кваліфікованого спеціа-
ліста відповіді на запитання, які 
їх цікавили.  

Методист із навчальних дис-
циплін Тернопільського районно-
го методичного кабінету Микола 
Піговський розповів, що таке за-
няття проходить у рамках три-
денних навчально-польових збо-
рів із предмету “Захист Вітчиз-
ни”. Збори проводяться вперше 

за роки незалежності України. 
Хлопці виконували вправи зі 
стрільби, дівчата займалися 
медико-санітарною підготовкою.  

— Вчимося надавати першу 
медичну допомогу, використову-
ючи підручні засоби. Не завжди 
під рукою є медикаменти, шини 
чи інші лікарські засоби. Ми були 
свідками подій на Майдані. Якби 
всі знали правила надання пер-
шої медичної допомоги, було б 
менше загиблих, тому старшо-
класники мусять мати певні на-
вики, — вважає голова Терно-
пільської районної організації  
Товариства Червоного Хреста 
України Ольга Нижник.

Урок надання першої 
медичної допомоги

Одинадцятикласниці Тернопільського району 
— учасниці практичного заняття з надання 

першої медичної допомоги.

Ольга ГІРСЬКА, 
перший заступник  

начальника управління 
Пенсійного фонду України  
в Тернопільському районі.

Кожному громадянину гаран-
тується право заробляти собі 
на життя працею та отриму-
вати за це винагороду у ви-
гляді заробітної плати, не 
нижчої від визначеної зако-
ном. Мінімальна заробітна 
плата є державною соціаль-
ною гарантією, обов’язковою 
на всій території України для 
підприємств усіх форм влас-
ності і господарювання.

Встановлений розмір мінімаль-
ної заробітної плати за просту, не-
кваліфіковану працю, нижче якого 
не може здійснюватися оплата за 

виконану працівником місячну нор-
му праці з 1 січня 2014 р. — 1218 
грн.

Винагорода за виконану роботу 
є основним джерелом формування 
доходів працюючих громадян та 
основою при розрахунку розміру 
пенсії. Однак, тіньові процеси у 
сфері виплати заробітної плати на-
були особливого поширення. Пи-
тання виплати офіційної, прозорої 
заробітної плати сьогодні дуже ак-
туальне.

Аналіз отриманих звітів платни-
ків до управління Пенсійного фонду 
України в Тернопільському районі 
свідчить, що на деяких підприєм-
ствах має місце нарахування та ви-
плата заробітної плати менше за-
конодавчо встановленого рівня, що 
свідчить про ігнорування вимог за-
конодавства про працю. Працівни-
ки таких підприємств змушені за-

ймати мовчазну позицію, боячись 
втратити місце роботи і зарплату.

Керівництво Тернопільського 
району звертає особливу увагу на 
легалізацію виплати заробітної 
плати, цивілізоване оформлення 
трудових відносин між працедавця-
ми та найманими працівниками. 
Від рівня заробітної плати найма-
них працівників прямо пропорційно 
залежить надходження податку з 
доходів фізичних осіб — основного 
джерела наповнення місцевого 
бюджету.

Виплата заробітної плати нижче 
встановленого державою мінімаль-
ного рівня, “у конвертах” без спла-
ти єдиного внеску є грубим пору-
шенням конституційних норм, галь-
муванням соціального розвитку 
суспільства та позбавляє найманих 
працівників права на забезпечене 
майбутнє.

Консультації ●

Сплата внесків до Пенсійного  
фонду — запорука соціальної 

стабільності 

Біженці... Їхні долі схожі на 
перекотиполе. Вирвані з ко-
рінням із рідної землі, вони 
змушені шукати притулку да-
леко за межами країни, в якій 
народилися. По-різному скла-
даються їхні життя. Одні так і 
залишаються чужинцями 
усюди, де б не жили, інші 
знаходять собі другу батьків-
щину.

Лоран родом із далекої Сирії.  
У 2006 році приїхав в Україну, щоб 
вступити в донецький виш, та доля 
склалася по-іншому. Опинився у 
Тернополі, тут і залишився. Кмітли-
вий юнак швидко вивчив мову і 
освоївся в новому місті. Згодом 
став студентом Тернопільського 
національного технічного універси-
тету ім. І. Пулюя. До слова, був за-
рахований до української групи, 
чим нині надзвичайно пишається.

Та закінчити навчання у виші Ло-
рану не вдалося. В 2011-му в Сирії 
розпочався збройний конфлікт. 

Його сім’я зазнала значних фінан-
сових втрат і більше не мала змоги 
допомагати сину-студенту. Якийсь 
час оплачував навчання самотужки, 
але зрештою університет довелося 
покинути. Повернутися ж додому 
не міг: у Сирії саме почали пере-
слідувати християн. Остаточно з 
Україною сірійця пов’язало наро-
дження донечки. “Доля подарувала 
мені трьох принцес, які у моєму 
серці займають рівноцінне місце, 
— зізнається Лоран. — Одна — 
брюнетка із карими очима — Сирія, 
інша — блакитноока блондинка — 
Україна, третя — моя донечка Інес-
са, яка взяла найкраще від двох 
попередніх”.

Рішення зостатися було прийня-
те. До міграційної служби Лоран 
звернувся у 2013 році. Після про-
ведення усіх процедур, передбаче-
них чинним законодавством Украї-
ни, його було визнано особою, яка 
потребує додаткового захисту. 
Найближчим часом йому видадуть 
відповідне посвідчення. Цей доку-

мент надасть Лорану усіх прав гро-
мадянина України, окрім виборчо-
го.

— Тернопіль навчив мене люби-
ти Україну, — каже молодий чоло-
вік, — тому, коли в Києві почалися 
масові протистояння, відчув потре-
бу зробити щось для країни, яка 
мене прихистила. На жаль, на Май-
дан вдалося поїхати лише на по-
чатку березня. Там познайомився 
із людьми, які пережили усі страш-
ні події грудня-лютого, віддав шану 
загиблим”.

Лоран каже, що вірить в нову 
Україну та її народ, недарма, коли 
у нього з’явилась можливість пере-
їхати до Швеції, він відмовився. 
“Тепер головне не втратити мож-
ливість, змінити країну і себе. Що 
посадили, треба виростити! Цього 
й бажаю українцям”.

За матеріалами управління 
Державної міграційної  

служби України  
в Тернопільській області.

Тернопіль навчив  
любити Україну

Позиція ●

Михайло НАЦЮК, 
начальник Тернопільського 

районного управління 
юстиції.

Захист Вітчизни, незалеж-
ності та територіальної ці-
лісності України є консти-
туційним обов’язком гро-
мадян України. У випадку 
збройної агресії проти 
України або загрози нападу 
на Україну рішення про за-
гальну або часткову мобілі-
зацію, введення воєнного 
стану в Україні або окремих 
її місцевостях, застосуван-
ня Збройних сил України, 
інших військових форму-
вань, утворених відповідно 
до законів України, при-
ймає Президент України та 
подає до Верховної Ради 
України на схвалення чи за-
твердження, а також вно-
сить до Верховної Ради 
України подання про оголо-
шення стану війни.

Мобілізація може бути загаль-
ною або частковою та прово-
диться відкрито чи приховано.

За умов мобілізації, воєнного 
стану, відповідно до закону, гро-
мадяни зобов’язані з’являтися 
за викликом до військових комі-
саріатів (військовозобов’язані 
Служби безпеки України — за 
викликом Центрального управ-
ління або регіонального органу 
Служби безпеки України) для 
взяття на військовий облік та ви-
значення призначення на воєн-
ний час; надавати в установле-
ному порядку під час мобілізації 
будівлі, споруди, транспортні 
засоби та інше майно, власника-
ми яких вони є, Збройним силам 
України, іншим військовим фор-
муванням, оперативно-
рятувальній службі цивільного 
захисту з наступним відшкоду-
ванням державою їх вартості в 
порядку, встановленому зако-
ном. 

Громадяни, які перебувають у 
запасі і не призвані на військову 
службу або не залучені до вико-
нання обов’язків щодо мобіліза-
ції за посадами, передбаченими 
штатами воєнного часу, під час 
мобілізації, можуть бути, відпо-
відно до закону, залучені до ви-
конання робіт, які мають обо-
ронний характер. 

Громадяни, які здійснюють 
підприємницьку діяльність, ви-
конують мобілізаційні завдання 
(замовлення) згідно з укладени-
ми договорами (контрактами).

Під час мобілізації та переве-
дення Збройних сил України, ін-
ших військових формувань, 
Оперативно-рятувальної служби 
цивільного захисту на штати во-
єнного часу громадяни (крім тих, 
які проходять службу у військо-
вому резерві) зобов’язані 
з’явитися до військових частин 
або на збірні пункти військових 
комісаріатів у строки, зазначені 
в отриманих ними документах 
(мобілізаційних розпоряджен-
нях, повістках або розпоряджен-
нях військових комісарів 
(військовозобов’язані Служби 
безпеки України — керівників 
органів, де вони перебувають на 
в ійськовому обл і ку , 
в і й с ь к о в о з о б о в ’ я з а н і 
Оперативно-рятувальної служби 
цивільного захисту — керівників 
відповідних органів управління 
центрального органу виконавчої 

влади, який забезпечує форму-
вання та реалізує державну по-
літику у сфері цивільного захис-
ту). Резервісти зобов’язані 
з’явитися до військових частин у 
строки, визначені командирами 
військових частин, в яких вони 
проходять службу у військовому 
резерві.

Громадяни, які перебувають у 
запасі, завчасно приписуються 
до військових частин для прохо-
дження військової служби у во-
єнний час або до інших підрозді-
лів чи формувань для виконання 
обов’язків за посадами, перед-
баченими штатами воєнного ча-
су.

Призов громадян на військову 
службу (крім тих, що проходять 
службу у військовому резерві) 
під час мобілізації або залучення 
їх до виконання обов’язків за 
посадами, передбаченими шта-
тами воєнного часу, здійснюють 
місцеві органи виконавчої влади 
через військові комісаріати 
(військовозобов’язаних Служби 
безпеки України — Центральне 
управління або регіональні орга-
ни Служби безпеки України, 
в і й с ь к о в о з о б о в ’ я з а н и х 
Оперативно-рятувальної служби 
цивільного захисту — відповідні 
органи управління центрального 
органу виконавчої влади, який 
забезпечує формування та реа-
лізує державну політику у сфері 
цивільного захисту). Резервістів 
на військову службу під час ого-
лошення мобілізації призивають 
командири військових частин, в 
яких вони проходять службу у 
військовому резерві.

Громадянам, які перебувають 
на військовому обліку, з момен-
ту оголошення мобілізації забо-
роняється зміна місця прожи-
вання без відповідного дозволу.

Не підлягають призову на вій-
ськову службу під час мобілізації 
військовозобов’язані:

 — заброньовані на період 
мобілізації та на воєнний час за 
органами державної влади, ін-
шими державними органами, 
органами місцевого самовряду-
вання, а також за підприємства-
ми, установами і організаціями в 
порядку, встановленому Кабіне-
том Міністрів України;

—  визнані відповідно до ви-
сновку військово-лікарської ко-
місії тимчасово непридатними 
до військової служби за станом 
здоров’я на термін до шести мі-
сяців (з наступним проходжен-
ням військово-лікарської комі-
сії);

— чоловіки, на утриманні яких 
перебувають п’ять і більше дітей 
віком до 16 років (такі чоловіки 
можуть бути призвані на вій-
ськову службу у випадку їх згоди 
тільки за місцем проживання);

— жінки, на утриманні яких 
перебувають діти віком до 16 
років (такі жінки можуть бути 
призвані на військову службу у 
випадку їх згоди і тільки за міс-
цем проживання);

— зайняті постійним доглядом 
за особами, що його потребу-
ють, відповідно до законодав-
ства України, у випадку відсут-
ності інших осіб, які можуть здій-
снювати такий догляд;

— народні депутати України, 
депутати Верховної Ради Авто-
номної Республіки Крим;

— інші військовозобов’язані 
або окремі категорії громадян у 
передбачених законами випад-
ках.

Гаряча тема  ●

Права та обов’язки 
громадян України  
під час мобілізації

Великобірківська селищна рада повідомляє, що, відповідно 
до Постанови КМУ від 24.07.2009 року № 806, оголошується кон-
курс на визначення суб’єкта оціночної діяльності для проведення 
експертної грошової оцінки земельних ділянок.

Заяви про участь у конкурсі приймаються до 23 червня 2014 ро-
ку за адресою смт. Великі Бірки Тернопільського району, Терно-
пільської області, вул. Грушевського, 53.

За додатковою інформацією звертайтеся за телефоном 49-23-60.

Буцнівська сільська рада оголошує конкурс на визначення ви-
конавця для проведення експертно-грошової оцінки земельної ді-
лянки в с. Буцнів, вул. Шевченка, 31.

Оголошення ●



П’ятниця, 6 червня 2014 року5 Програма телепередач
понеділок, 9 червняУТ-1

06.05 Гумористичний клуб
       “Золотий гусак”.
07.10 Х/ф “Одруження”.
09.15 Хто в домi хазяїн?
10.20, 15.50, 19.35 Громадське
      телебачення.
12.15 Х/ф “Ой, не ходи, Грицю, 
       та й на вечорницi...”
13.55 Вiкно до Америки.
14.15 ЧС з футболу 2014. 
       Щоденник FIFA.
14.50 Д/ф “Сiмдесятники.
       Володимир Денисенко”.
17.25 Х/ф “Сеул”.
20.25, 21.40 Європа спiває.
21.00 Пiдсумки дня.
22.55 Трiйка, Кено, 
       Секунда удачi.
23.10 Концертна програма 
        “Україна - єдина!”

канал “1+1”
06.00 Х/ф “Суєта суєт”.
07.15 Х/ф “Вокзал для двох”.
10.10 “ТСН-Тиждень”.
11.30 Х/ф “Любов на мiльйон”.
19.30 “ТСН”.
20.10 Х/ф “Буде свiтлим день”.
00.10 Х/ф “Гудзонський 
        яструб”. (2).

інтер
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
         09.00 Новини.
07.15, 07.35, 08.10, 08.35, 
        09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 Т/с “Слiпий розрахунок”.
12.00 Новини.
12.25 Т/с “Слiпий розрахунок”.
14.00 Новини.
14.20 Т/с “Слiпий розрахунок”.
14.35 “Сiмейний суд”.
15.25 “Чекай на мене”.
17.45 Новини.
18.05 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Купрiн. Яма”.
23.45 Т/с “Скандал 2”.
00.40 Х/ф “Останнiй замок”.

ICTV
06.40 Надзвичайнi новини.
07.35 Факти тижня.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.10 Х/ф “Астерiкс
       i Обелiкс проти Цезаря”.
12.25 Х/ф “Астерiкс i Обелiкс:
        Мiсiя “Клеопатра”.
14.30 Х/ф “Астерiкс 
       на Олiмпiйських iграх”.
16.40 Х/ф “Астерiкс i Обелiкс 
        у Британiї”.

18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
20.20 Х/ф “Маска”.
22.10 Х/ф “Син Маски”.
00.05 Х/ф “Не жартуйте 
         з Зоханом”. (2).

СТБ
06.05 “У пошуках iстини. 
        Тризуб княгинi Ольги”.
06.45 “Усе буде добре!”
08.40 “Неймовiрна правда 
         про зiрок”.
09.55 Х/ф “Пригоди Шерлока
      Холмса i доктора Ватсона”.
13.45 “Слiдство ведуть
           екстрасенси”.
14.40 “Битва екстрасенсiв”.
16.05 “Усе буде добре!”
18.00 “Вiкна-новини”.
18.30 “Неймовiрна правда 
        про зiрок”.
20.00 “Слiдство ведуть 
         екстрасенси”.
20.55 Т/с “Метод Фрейда”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.35 “Вагiтна в 16”.
23.30 “Дочки-Матерi”.
00.25 “Один за всiх”.

новий канал
05.45 М/с “Роги i копита”.
06.10 Х/ф “Викрадення батька”.
07.40 Х/ф “Вiдьми-близнючки 2”.
09.10 Х/ф “Чарiвники 
       з Уейверлi”.
11.10 Х/ф “Перстень дракона”.
13.05 Х/ф “Залiзний лицар”.
15.40 Х/ф “Робiн Гуд - 
         принц злодiїв”.
18.20 Т/с “Воронiни”.
20.00 Ревiзор.
22.50 Ревiзор пост-шоу.
00.15 Педан-Притула шоу.

Трк «Україна»
05.20 “Хай говорять”.
06.30 Срiбний апельсин.
07.00, 19.00 Подiї.
07.15 Т/с “Берег надiї”.
11.10 Х/ф “Копи з Перетопа”.
13.00 Т/с “Слiд”.
16.15, 19.40 Т/с “Врятувати 
        боса”.
21.00 Т/с “Королева гри”.
23.00 Х/ф “Перевiзник-3”. (2).

к1
06.00 “Шеф-кухар”.
06.30 “Top Shop”.
07.30 М/ф.
08.30 М/с “Смiшарики”.
09.00 Х/ф “Алмазний пес”.
11.00 Х/ф “Перший лицар 
      при дворi короля Артура”.
12.45 Х/ф “Перший лицар 
             при дворi Аладiна”.
14.20 “КВК”.
16.50 Х/ф “Голий пiстолет 
         33 1/3”.
18.10 “Звана вечеря”.
19.10 “Орел i решка”.
21.00 “Розсмiши комiка”.
22.00 Х/ф “Тисяча слiв”. (2).
23.45 Х/ф “Дiвчина мого 
       найкращого друга”. (3).

нТн
05.00 “Випадковий свiдок”.
07.50 “Правда життя. 
       Професiя реферi”.
08.20 Х/ф “Не вкради”.
10.05 Х/ф “Навiть не думай!”
11.35 Т/с “Я йому вiрю”.
15.15 Т/с “Павутиння-3”.
19.00 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Наказано знищити.
  Операцiя “Китайська скринька”.

23.00 Х/ф “З любов’ю iз 
      пекла”. (3).
00.45 Т/с “CSI: 
         Лас-Вегас-9”. (2).

ТеТ
06.00 Малята-твiйнята.
06.25, 9.30 М/с “Маша
         i ведмiдь”.
06.50 М/с “Даша-дослiдниця”.
07.15 М/с “Вперед, Дiєго, 
        вперед!”
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.15 М/с “Черепашки 
         мутанти нiндзя”.
09.10 М/ф “Сердитi пташки”.
10.00 М/с “Клуб Вiнкс: 

         школа чарiвниць”.
10.55 М/ф “Анастасiя”.
12.35 Вiталька.
15.00 Дайош молодьож!
17.20, 20.00 Т/с “Кухня”.
17.45 Т/с “Два батька
         i два сина”.
18.10, 22.55 Т/с “Свiтлофор”. (2).
19.05 Розсмiши комiка.
20.25 Т/с “Два батька i 
        два сина”. (2).
21.00 Країна У.
22.00 6 кадрiв.
23.55 Дурнєв+1.

канал “2+2”
06.20 “Обережно, модерн!”
06.40 Х/ф “Нокаут”.
08.30 Д/ф “Гнiв планети”.
10.30 Д/ф “Протистояння 
        тварин”.
11.30 Д/ф “Сто один пес”.
12.30 Д/ф “Зброя майбутнього”.
13.30 Д/ф “Надзвичайнi вiйни”.
14.30 Т/с “Iкорний барон”.
18.30 “Новини 2+2”.
19.00 Т/с “Ментовськi вiйни-3”.
21.00 “ДжеДАI”.
21.25 Х/ф “В облозi”. (2).
23.30 Х/ф “Помститись 
         за Анджело”. (2).

Тонiс
06.00 “Свiт за тиждень”.
06.25 Х/ф “Максимко”.
08.55, 13.10, 15.55, 18.55, 
        20.55 “Погода”.
09.00 Лохнеське чудовисько.
10.00, 19.00 Церемонiя нагоро-
дження “Людина року-2013”.
11.15 Любовний детектив. 
        Саша Дiстель.
12.30 Дивовижнi мешканцi саду.
14.00, 16.00 Ювiлейний в
         ечiр А. Демиденка.
18.00 В гостях у 
      Д. Гордона. Л. Чащина.
20.00 Поганий пес!
21.00 Рафаель. Улюблений 
        голос королiвства.
21.50 Монстри всерединi мене.
23.35 “Свiтськi хронiки”. 

наше улюблене 
кiно

07.00 Мелодрама “Нiч питань...”
09.00 Драма “Кат”.
11.50 Комедiя “На допомогу, 
        браття!”
13.00 Кiноповiсть “Танкiсти”.
14.30 Т/с “Державний кордон”.

16.00 Драма “Розiпнутi”.
17.30 Кiноповiсть 
       “Пiдслухана розмова”.
19.00 Драма “Недiльна нiч”.
21.00 Мелодрама “Культпохiд 
       у театр”.
23.00 Драма “Бабуся Ада”.

Твi
06.00 Сьогоднi про головне.
08.00 Ранковi курасани.
11.00 Так як є.
12.00, 15.00, 18.00,
         21.00 Сьогоднi.
12.20, 15.30, 20.00 TBiNews.
13.00 Геофактор.
13.30, 16.30 Особлива думка.
14.00 Стоп-кадр.
17.00 Як це влаштовано.
19.00 Double Ять.
19.30 Мiжнароднi 
        кореспонденти.
22.00 Знак оклику!
23.00 Зелена лампа.

EuroSport
09.30 “Авто i Мотоспорт”. 
      Мотоспортивний журнал.
09.45 Тенiс. Турнiр Великого 
    Шолома. Вiдкритий Чемпiонат 
    Францiї. Фiнал. Жiнки.
11.00 Фехтування. 
        ЧЄ. Страсбург.
12.00 Тенiс. Турнiр Великого 
    Шолома. Вiдкритий Чемпiонат
     Францiї. Фiнал. Чоловiки.
13.15, 23.45 Велоспорт.
13.30 Велоспорт. Етап 1.
14.30 Велоспорт. Етап 2.
16.00 Тенiс. Турнiр ATP. 
22.00 Автоперегони.
22.30 Весь спорт.
23.30 Футбол. Бразiлманiя.

Enter-фiльм
09.00 Телемагазин.
09.30 Х/ф “За щастям”.
10.50 Жарт за жартом.
11.50 Т/с “Аннушка”.

Мега
06.00 Легенди бандитської 
       Одеси.
08.00 У пошуках iстини.
10.00 Невiдома iсторiя Риму.
11.00 Прихована iсторiя 
        Давнього Єгипту.
12.00 Палац Клеопатри: у пошу-
ках легенди.
13.00 Дика Британiя.
15.00 Моря в пустелi.

16.00 Далеко i ще далi.
18.50 Безжальний Всесвiт.
21.30 Розгадка таємниць Бiблiї.
00.30 Покер.

5 канал
06.30, 7.30, 8.30, 9.30, 10.30,
    11.30, 12.30, 13.30, 14.30,
    15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
    22.30, 23.30 Час. Важливо.
06.35, 7.10, 8.10, 22.35, 
        23.15 Бiзнес-час.
06.55, 11.35 Тема/Хронiка тижня.
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
   12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
    16.00, 17.00, 18.00, 21.00,
     22.00, 23.00 Час новин.
07.25, 8.25, 17.15, 22.45, 
        23.50 Погода в Українi.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45, 18.20, 23.40 Час спорту.
08.15, 8.35, 19.45, 22.40, 23.25,
       23.35 Тема/Хронiка дня.
08.45 Трансмiсiя-новини.
08.50, 23.45 Огляд преси.
09.35, 13.35, 14.35 5 елемент.
10.35 Велика полiтика.
11.15, 20.00 Час. Пiдсумки дня.
12.35 Новинометр.
15.45 Мамина школа.
16.35 Машина часу.
17.35 В кабiнетах.
18.10 Мiсцевий час.
18.35 Територiя закону.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.20 Час новин, 2 блок.
21.40 Час-Тайм.
22.10 Тема/Хронiка.

Футбол
06.00 Олiмпiакос — Андерлехт.
         Лiга чемпiонiв УЄФА.
08.00 Челсi — Ньюкасл. 
        Чемпiонат Англiї.
10.00, 15.40, 22.30 
         Футбол News.
10.20 U-21. Україна — Латвiя. 
         Вiдбiр до Євро-2015.
12.15 Futbol Mundial. 
        Тележурнал.
12.40 Нiмеччина — Бразилiя. 
        Товариський матч.
14.40, 22.45 “Атлетiко — чемпiон!”  
        Чемпiонат Iспанiї.
15.55 Райо Вальєкано — Атлетiко.
        Чемпiонат Iспанiї.
18.00 Наполi — Лацiо. 
          Чемпiонат Iталiї.
20.00 Сальвадор — Iспанiя.
         Товариський матч.
21.55 Найвидатнiшi 
        футбольнi збiрнi свiту.
23.45 Передмова до ЧС-2002.
00.00 Швецiя — Сенегал.
         1/8 фiналу ЧС-2002. 

УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 
       15.00, 18.20 Новини.
06.20, 00.20 Вiд першої особи.
06.45 Країна on-line.
07.30, 23.30 На слуху.
08.20 Паспортний сервiс.
08.25 М/ф.
08.35 Кориснi поради.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
10.00 Контрольна робота.
10.30, 16.25, 19.40 Громадське
       телебачення.
12.10, 14.55, 18.05, 20.50 Дiловий
         свiт.
12.40 Т/с “Подорож”.
13.40 Вiра. Надiя. Любов.
14.45 Euronews.
15.15 Брифiнг Кабмiну України.
15.30 Шлях до ЧС FIFA 
          2014. Бразилiя.
18.50 Час-Ч.
19.00 Про головне.
21.40 Шустер Live. Буднi.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки.

канал “1+1”
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 “ТСН”.
06.45, 07.10, 08.05, 
        09.10 “Снiданок з 1+1”.
10.00 М/ф “Аладдiн”.
11.00 “Шiсть кадрiв”.
11.15 “Сiмейнi мелодрами 3”.
13.15 Т/с “Величне столiття. 
         Роксолана 2”.
15.40 Т/с “Татусi”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Фатмагюль”.
19.30 “ТСН”.
20.30 “Секретнi матерiали”.
20.55 “Чистоnews”.
21.10 Т/с “Я бiльше не боюся”.
22.10 “Мiняю жiнку 9”.
23.40 “ТСН”.
00.05 Т/с “Атлантида”. (2).
01.05 Х/ф “Сафарi”. (2).

інтер
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
         09.00 Новини.
07.15, 07.35, 08.10, 08.35, 
        09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 Т/с “Повернення 
        Мухтара 2”.
12.00 Новини.
12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
14.00 Новини.
14.20 Д/с “Слiдство вели...” 
14.50 “Судовi справи”.
15.45 “Сiмейний суд”.
17.45 Новини.
18.05 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Купрiн. Яма”.

22.40 Т/с “Купрiн. Потемки”.
23.45 Т/с “Скандал 2”.
00.40 Х/ф “Iгри патрiотiв”. (2).

ICTV
06.10 Т/с “Таксi”.
06.35 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Факти. Ранок.
08.00 Зiрка YouTube.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.05 Т/с “Опери”.
11.00 Х/ф “Джампер”.
12.45 Факти. День.
13.10 Х/ф “Повернення 
        Супермена”.
15.45 Факти. День.
16.15 Х/ф “Повернення 
        Супермена”.
16.45 Т/с “Опери”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
20.25 Дiстало!
21.15 Свобода слова.
00.10 Х/ф “Наказано 
        знищити”. (2).

СТБ
06.25 “У пошуках iстини. Серж
      Лифарь: трагедiя 
      блудного сина”.
07.05 “Усе буде добре!”
09.00 “Неймовiрна правда 
        про зiрок”.
10.20 “Зiркове життя. 
        Не родись вродлива”.
11.20 Х/ф “Не може бути!”
13.10 “Слiдство ведуть 
        екстрасенси”.
14.05 “Зваженi i щасливi 2”.
16.05 “Усе буде добре!”
18.00 “Вiкна-новини”.
18.30 “Неймовiрна 
         правда про зiрок”.
20.00 Слiдство ведуть 
          екстрасенси.
20.55 Т/с “Метод Фрейда”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.35 “Кохана, 
         ми вбиваємо дiтей”.
00.25 “Зваженi i щасливi 2”.

новий канал
06.15 М/с “Роги i копита”.
06.35 Т/с “Воронiни”.
07.00 Пiдйом.
08.40 Т/с “Воронiни”.
09.00 Т/с “Не родись вродлива”.
10.55 Т/с “Щасливi разом”.
15.00 Т/с “Молодiжка”.
16.00 Т/с “Не родись вродлива”.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!

19.00 Т/с “Воронiни”.
22.00 Т/с “Молодiжка”.
23.00 Абзац!
23.55 Х/ф “Артур. 
        Iдеальний мiльйонер”. (2).

Трк «Україна»
06.15, 12.50 Т/с “ОСА”.
07.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.15, 13.45, 15.20, 17.10 
       Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Просте життя”.
12.00, 19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Врятувати боса”.
21.00 Т/с “Королева гри”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Право на правду”.

к1
06.00 “Шеф-кухар”.
06.30 “Top Shop”.
07.30 Т/с “Хто у домi господар”.
09.00 М/ф.
09.50 М/с “Смiшарики”.
10.10 Х/ф “Перший лицар 
         при дворi Аладiна”.
12.00 Т/с “Всi жiнки вiдьми”.
13.50 Т/с “Дикий ангел”.
15.20 Т/с “Комiсар Рекс”.
17.15, 21.00 “Розсмiши комiка”.
18.10 “Звана вечеря”.
19.10 “Орел i решка”.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2).

нТн
06.40 Х/ф “Кидали тiкають”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Випадковий свiдок”.
09.55 Т/с “Коломбо”.
11.35 Т/с “Наказано знищити.
      Операцiя “Китайська
       скринька”.
15.00, 19.00, 21.40 “Свiдок”.
15.15 Т/с “Таємницi слiдства-10”.
19.30 Т/с “Вулицi 
       розбитих лiхтарiв-12”.
22.00 Т/с “Шах i мат”. (2).
23.45 Т/с “Закон i порядок”. (2).

ТеТ
06.00 Малята-твiйнята.
06.25, 9.30 М/с “Маша i ведмiдь”.
06.50, 10.00 М/с “Клуб Вiнкс: 
         школа чарiвниць”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.15 М/с “Черепашки 
        мутанти нiндзя”.
08.45 М/с “Тiмон i Пумба”.
09.10 М/ф “Сердитi пташки”.
10.55 “Єралаш”.
12.00 Т/с “Маленькi таємницi”.

13.50 Вiталька.
15.00, 21.00 Країна У.
15.55 Дайош молодьож!
17.20, 20.00 Т/с “Кухня”.
17.45 Т/с “Два батька i два сина”.
18.10, 22.55 Т/с “Свiтлофор”. (2).
19.05 Розсмiши комiка.
20.25 Т/с “Два батька
         i два сина”. (2).
22.00 6 кадрiв.
23.55 Надто грубо для Ю-туб’а.

канал “2+2”
06.00 “Обережно, модерн!”
06.15 Х/ф “Хронiка пiкiруючого
      бомбардувальника”.
07.35, 9.30 Т/с “Захист
         Красiна-3”.
08.35, 21.00 “ДжеДАI”.
09.00, 18.30 “Новини 2+2”.
16.30, 19.00 Т/с “Ментовськi 
        вiйни-3”.
21.25 Х/ф “Скелелаз”. (2).
23.35 Х/ф “Катастрофа 
         на авiалiнiї”. (2).

Тонiс
06.00 “Таке спортивне життя. 
        Василь Ломаченко”.
06.30 Х/ф “Повiтряний вiзник”.
08.55, 15.15, 16.45, 18.55, 
       21.25 “Погода”.
09.00 Рiдкiсний вид.
10.00, 20.00 Поганий пес!
11.00 Рафаель. Улюблений 
       голос королiвства.
12.15 “Таємницi закулiсся
        з О. Ржавським”.
13.10, 16.00 Дивовижнi 
        мешканцi саду.
14.00, 22.30 Монстри 
        всерединi мене.
15.00, 18.30, 21.00 “Соцiальний
         пульс”.
16.50 “Алло, лiкарю!”
17.45 “Соцiальний статус: 
         ваша пенсiя”.
18.50, 22.25 “Економiчний пульс”.
19.00 В гостях у Д. Гордона.
         Л. Чащина.
21.30 Портрет Сiльвiо Берлусконi.
23.35 “Свiтськi хронiки”. 

наше улюблене 
кiно

07.00 Драма “Недiльна нiч”.
09.00 Мелодрама “Культпохiд
           у театр”.
11.00 Драма “Бабуся Ада”.
13.00 Кiноповiсть “Боксери”.
14.30 Т/с “Державний кордон”.
16.00 Драма “Комiсiя 
         з розслiдування”.

17.30 Комедiя “Батьки i дiди”.
19.00 Х/ф “Справа Артамонових”.
21.00 Драма “Продовження 
          роду”.
23.00 Кiноповiсть 
        “Дiвчина i Гранд”.

Твi
06.00 Aрт City.
06.30 Приватнi новини.
07.00 Знак оклику!
08.00, 10.10 Ранковi курасани.
10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
   17.00, 18.00, 21.00 Сьогоднi.
11.15, 12.40, 14.15, 15.35, 17.15,
       19.00, 22.00 TBiNews.
12.20, 14.40, 16.00, 17.40 
         Огляд блогiв.
13.30, 16.30 Особлива думка.
20.00, 23.00 Сьогоднi про
          головне.

EuroSport
09.30, 22.30 Футбол. Бразiлманiя.
09.45, 22.00 Автоперегони.
10.15, 13.30 Велоспорт. Етап 2.
11.00 Фехтування. 
        ЧЄ. Страсбург.
12.00 Кiнний спорт. Скачки. 
         Огляд тижня.
12.15 Тенiс. Турнiр ATP.
14.30 Велоспорт. Етап 3.
16.00 Тенiс. Турнiр ATP.
22.40 Авто i Мотоспорт.
22.45 Спiдвей. Швецiя.
00.30 ЧC у класi Туринг.

Enter-фiльм
09.00 Телемагазин.
09.30 Х/ф “Поживемо-побачимо”.
10.50 Жарт за жартом.
12.20, 18.40 Т/с “Клон”.
14.00, 20.20 Т/с “Пуаро 
         Агати Крiстi”.
15.50 Х/ф “Дивна жiнка”.
22.10 Х/ф “Маленька Вiра”.
00.40 Бiйцiвський клуб.

Мега
06.00 Легенди бандитського 
          Києва.
07.30, 17.50 У пошуках iстини.
08.20, 16.10 Таємницi
          звичайних речей.
09.10 Зловити прибульця.
10.10, 17.00 Далеко i ще далi.
11.00 Дика Британiя.
12.00 Сила життя.
12.50, 23.40 Найнебезпечнiшi
         тварини.
13.40 Мiстична Україна.
14.30, 19.30 Фантастичнi iсторiї.
15.20 Вижити, не зважаючи 

        нi на що.
18.40, 22.00 Таємницi столiття.
20.20 Дурман Всесвiту.
21.10 Шукачi.
22.50 Моря в пустелi.
00.30 Воїни.

5 канал
06.30, 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 
 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
    16.30, 17.30, 18.30, 18.55,
   22.30, 23.30 Час. Важливо.
06.35, 7.10, 8.10, 22.35, 
        23.15 Бiзнес-час.
06.40, 18.10 Мiсцевий час.
06.55, 8.50, 23.45 Огляд преси.
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
    12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
    16.00, 17.00, 18.00, 21.00,
     22.00, 23.00 Час новин.
07.15, 8.15, 8.35, 13.10, 18.35, 
     19.45, 22.10, 22.45, 23.25, 
     23.35 Тема/Хронiка дня.
07.20 Час економiки.
07.25, 8.25, 11.50, 17.25, 22.50,
       23.50 Погода в Українi.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45, 18.20, 23.40 Час спорту.
08.45 Трансмiсiя-новини.
09.35, 13.35, 14.35 5 елемент.
10.10, 10.35, 11.15, 11.35, 12.15, 
        20.00 Час. Пiдсумки дня.
15.35 Машина часу.
16.10 Трансмiсiя.
17.15 Драйв-новини.
17.35 Особливий погляд.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.30 Час новин, 2 блок.
21.40 Час-Тайм.
00.35 Територiя закону.

Футбол
06.00 Iнтер — Верона. 
         Чемпiонат Iталiї.
08.00 Реал — Сосьєдад. 
          Чемпiонат Iспанiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.25 Сальвадор — Iспанiя. 
          Товариський матч.
12.25 “Голи Сезону”. 
          Чемпiонат Англiї.
13.30 Нiмеччина — Камерун. 
          Товариський матч.
15.55 Лiверпуль — Суонсi.
          Чемпiонат Англiї.
18.00 Барселона — Селтiк. 
          Лiга чемпiонiв УЄФА.
20.00 U-21. Україна — Латвiя. 
        Вiдбiр до Євро-2015.
21.55 Найвидатнiшi футбольнi
         збiрнi свiту.
22.50 Огляд сезону. 
         Чемпiонат Францiї.
23.55 Огляд сезону. 
          Лiга чемпiонiв УЄФА.
00.35 Передмова до ЧС-2006. 

вівТорок, 10 червня
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06.30, 07.00, 08.00, 12.00, 
        15.00, 18.20 Новини.
06.50, 00.20 Вiд першої особи.
07.20 Ера бiзнесу.
07.25, 23.30 На слуху.
08.20 Паспортний сервiс.
08.25 М/ф.
08.35 Кориснi поради.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.50, 18.50 Час-Ч.
10.00 Включення з Кабiнету
      Мiнiстрiв України.
10.25 Кордон держави.
10.40, 16.30, 19.40 Громадське
        телебачення.
12.10, 14.55, 18.05, 20.50 Дiловий
        свiт.
12.40 Т/с “Подорож”.
13.40 Як Ваше здоров`я?
14.45 Euronews.
15.15 Брифiнг Кабмiну України.
15.30 Шлях до 
        ЧС FIFA 2014. Бразилiя.
19.00 Про головне.
21.40 Шустер Live. Буднi.
22.50 Мегалот.
22.55 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки.

Канал “1+1”
06.30 “Секретнi матерiали”.
06.45, 07.10, 08.05, 
       09.10 “Снiданок з 1+1”.
07.00, 08.00, 09.00 “ТСН”.
10.00 М/ф “Аладдiн”.
10.55 “Чистоnews”.
11.10 “Сiмейнi мелодрами 3”.
12.10 Т/с “Я бiльше не боюся”.
13.10 Т/с “Величне столiття. 
       Роксолана 2”.
15.40 Т/с “Татусi”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Фатмагюль”.
19.30 “ТСН”.
20.30 “Секретнi матерiали”.
20.55 “Чистоnews”.
21.10 Т/с “Я бiльше не боюся”.
23.10 “ТСН”.
23.35 Т/с “Атлантида”. (2).
00.35 Х/ф “Месьє тато”.

Інтер
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
        09.00 Новини.
07.15, 07.35, 08.10, 08.35, 
       09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 Т/с “Повернення
         Мухтара 2”.
12.00 Новини.
12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
14.00 Новини.
14.20 Д/с “Слiдство вели...” 
14.50 “Судовi справи”.
15.45 “Сiмейний суд”.
17.45 Новини.

18.05 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Купрiн. Потемки”.
23.45 Т/с “Скандал 2”.
00.40 Х/ф “Пряма i явна 
         загроза”. (2).

ICTV
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
09.50 Т/с “Опери”.
11.45 Т/с “Прокурорська 
       перевiрка”.
12.45 Факти. День.
13.15 Дiстало!
14.15 Т/с “Надзвичайна ситуацiя”.
15.45 Факти. День.
16.15 Т/с “Надзвичайна ситуацiя”.
16.45 Т/с “Опери”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
20.20 Т/с “Дiзнавач 2”.
22.15 Х/ф “Тiнь якудза”. (2).
00.10 Х/ф “Вогонь iз пекла”. (2).

сТБ
06.20 “Усе буде добре!”
08.05 “Неймовiрна правда
         про зiрок”.
09.25 “Зiркове життя.
        Обережно - альфонси!”
10.20 Х/ф “Остання роль Рити”.
12.35 “Слiдство ведуть
         екстрасенси”.
13.30 “Зваженi i щасливi 2”.
16.05 “Усе буде добре!”
18.00 “Вiкна-новини”.
18.30 “Неймовiрна правда 
        про зiрок”.
19.50 “Слiдство ведуть 
         екстрасенси”.
20.55 Т/с “Метод Фрейда”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.35 “Хата на тата”.
00.15 “Зваженi i щасливi 2”.

новий канал
06.15 М/с “Роги i копита”.
06.35 Т/с “Воронiни”.
07.00 Пiдйом.
08.40 Т/с “Воронiни”.
09.00 Т/с “Не родись вродлива”.
10.55 Т/с “Воронiни”.
15.00 Т/с “Молодiжка”.
16.00 Т/с “Не родись вродлива”.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Т/с “Воронiни”.
22.00 Т/с “Молодiжка”.
23.00 Абзац!
23.55 Х/ф “На вiдстанi 
        любовi”. (2).

ТрК «Україна»
06.15, 13.10 Т/с “ОСА”.
07.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.15, 14.00, 15.20, 17.10
        Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Просте життя”.
12.00, 19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Врятувати боса”.
21.00 Т/с “Королева гри”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Право на правду”.

К1
06.00 “Шеф-кухар”.
06.30 “Top Shop”.
07.30 Т/с “Хто у домi господар”.
09.00 М/ф.
09.50 М/с “Смiшарики”.
10.10 Т/с “Всi жiнки вiдьми”.
13.50 Т/с “Дикий ангел”.
15.20 Т/с “Комiсар Рекс”.
17.15, 21.00 “Розсмiши комiка”.
18.10 “Звана вечеря”.
19.10 “Орел i решка”.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2).

нТн
05.10, 15.15 Т/с “Таємницi 
       слiдства-10”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Випадковий свiдок”.
10.00 Т/с “Коломбо”.
12.00, 15.00, 19.00, 
        21.40 “Свiдок”.
12.30 Т/с “Детективи”.
13.05, 19.30 Т/с “Вулицi 
        розбитих лiхтарiв-12”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання 
        на вбивцю-10”. (2).
23.45 Т/с “Закон i порядок”. (2).

ТеТ
06.00 Малята-твiйнята.
06.25, 9.30 М/с “Маша i ведмiдь”.
06.50, 10.00 М/с “Клуб Вiнкс: 
        школа чарiвниць”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.15 М/с “Черепашки 
         мутанти нiндзя”.
08.45 М/с “Тiмон i Пумба”.
09.10 М/ф “Сердитi пташки”.
10.55 “Єралаш”.
12.00 Т/с “Маленькi таємницi”.
13.55 Вiталька.
15.00, 21.00 Країна У.
15.55 Дайош молодьож!
17.20, 20.00 Т/с “Кухня”.
17.45 Т/с “Два батька i два сина”.
18.10, 22.55 Т/с “Свiтлофор”. (2).
19.05 Розсмiши комiка.
20.25 Т/с “Два батька i 

         два сина”. (2).
22.00 6 кадрiв.
23.55 Надто грубо для Ю-туб’а.

Канал “2+2”
06.15 “Обережно, модерн!”
06.40 Т/с “Спецзагiн Кобра-11”.
08.35, 21.00 “ДжеДАI”.
09.00, 18.30 “Новини 2+2”.
09.30 Х/ф “Вiйна на Захiдному 
         напрямку”.
12.30 Д/ф “Дiагноз  мiльярдер”.
13.30 Д/ф “Торпеднi катери”.
13.40 Д/ф “Транспортний 
          лiтак Лi-2”.
14.05 Д/ф “ВМФ СРСР. 
         Хронiка перемоги”.
14.40 Д/ф “Таємницi розвiдки”.
15.30 “Українськi сенсацiї”.
16.30, 19.00 Т/с “Ментовськi
         вiйни-3”.
21.25 Х/ф “Наутiлус:
         володар океану”. (2).
23.10 Х/ф “Мега-акула 
         проти крокозавра”. (2).

Тонiс
06.00 “Таке спортивне життя.
         Олександр Усик”.
06.30, 9.45, 15.00, 18.30, 
     21.00 “Соцiальний пульс”.
06.55, 18.50, 22.55 “Економiчний 
        пульс”.
07.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
08.55, 15.15, 16.45, 18.55, 
         21.25 “Погода”.
09.00 “Соцiальний статус: 
        ваша пенсiя”.
10.10, 20.00 Поганий пес!
11.10 Портрет Сiльвiо 
        Берлусконi.
12.15 “Моднi iсторiї з 
         Оксаною Новицькою”.
13.10, 16.00 Дивовижнi 
         мешканцi саду.
14.00, 23.00 Монстри 
          всерединi мене.
17.45 Акули Гордона.
19.00 В гостях у 
          Д. Гордона. Л. Чащина.
21.35 Вiдлуння.
22.05 Життя пана де Фюнеса.
00.00 “Красивi та амбiцiйнi”. 

наше улюблене 
кiно

07.00 Х/ф “Справа Артамонових”.
09.00 Драма “Продовження 
       роду”.
11.00 Кiноповiсть 
         “Дiвчина i Гранд”.
13.00 Комедiя “Надзвичайнi 
        пригоди мiстера Веста 

        в країнi бiльшовикiв”.
14.30 Т/с “Державний кордон”.
16.00 Кiноповiсть “I на каменях
        ростуть дерева”.
19.00 Х/ф “Друзi i роки”.
21.30 Драма “Сергiй Iванович
        iде на пенсiю”.
23.00 Мелодрама “Старi борги”.

Твi
06.00 Double Ять.
06.30 Aрт City.
07.00, 20.00, 23.00 Сьогоднi 
         про головне.
08.00, 10.10 Ранковi курасани.
10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 21.00 Сьогоднi.
11.15, 12.40, 14.15, 15.35, 17.15,
       19.00, 22.00 TBiNews.
12.20, 14.40, 16.00, 17.40 
        Огляд блогiв.
13.30, 16.30 Особлива думка.

EuroSport
09.30 Футбол. Бразiлманiя.
09.45, 22.35 Автоперегони.
10.15 ЧC у класi Туринг.
10.45 Велоспорт.
11.00 Фехтування. ЧЄ. 
        Страсбург.
12.00 Тенiс. Турнiр ATP.
13.30 Велоспорт. Етап 3.
14.30 Велоспорт. Етап 4.
16.00, 18.30 Тенiс. Турнiр ATP.
22.00 Футбол.
23.00 Автоперегони. 
    Перегони “24 години 
   Ле Манна”. Практика.

Enter-фiльм
09.00 Телемагазин.
09.30 Х/ф “Мiж високих хлiбiв”.
11.05 Жарт за жартом.
12.35, 19.05 Т/с “Клон”.
14.15, 20.45 Т/с “Пуаро 
          Агати Крiстi”.
16.05 Х/ф “Поживемо-побачимо”.
17.25 Х/ф “Шапка”.
22.35 Х/ф “Небеса обiтованi”.
00.55 Бiйцiвський клуб.

Мега
06.00 Легенди бандитської 
         Одеси.
07.30, 17.50 У пошуках iстини.
08.20, 16.10 Таємницi 
       звичайних речей.
09.10 Вся правда про Марс.
10.10 Далеко i ще далi.
11.00 Дика Британiя.
12.00 Океани контрастiв.
12.50 Смертельна зустрiч.
13.40 Мiстична Україна.

14.30, 19.30 Фантастичнi iсторiї.
15.20 Воїни.
17.00 У пошуках пригод.
18.40, 22.00 Таємницi столiття.
20.20 Лабораторiя
          стародавнiх богiв.
21.10 Шукачi.
22.50 Невiдома Австралiя.
23.40 Найнебезпечнiшi тварини.
00.30 Покер.

5 канал
06.30, 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 
     11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 
     15.30, 16.30, 17.30, 18.30,
     22.30, 23.30 Час. Важливо.
06.35, 7.10, 8.10, 22.35,
         23.15 Бiзнес-час.
06.40, 18.10 Мiсцевий час.
06.55, 8.50, 23.45 Огляд преси.
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
    12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
    16.00, 17.00, 18.00, 21.00,
       22.00, 23.00 Час новин.
07.15, 8.15, 8.35, 15.35, 18.35,
       19.45, 22.40, 23.25, 23.35
         Тема/Хронiка дня.
07.25, 8.25, 11.50, 17.25, 22.45,
        23.50 Погода в Українi.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45, 18.20, 23.40 Час спорту.
08.45 Трансмiсiя-новини.
09.35, 13.35, 14.35 5 елемент.
10.10, 10.35, 11.15, 11.35, 12.15,
          20.00 Час. Пiдсумки дня.
16.35 Зооакадемiя.
17.35 Арсенал.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.30 Час новин, 2 блок.
21.40 Час-Тайм.
22.10 Акцент.
00.35 Новини Київщини.

Футбол
06.00 Ельче — Реал. 
         Чемпiонат Iспанiї.
08.00 Фiорентiна — 
        Ювентус. Чемпiонат Iталiї.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.25 Нiмеччина — Бразилiя. 
         Товариський матч.
12.30 “Атлетiко — Чемпiон!”
         Чемпiонат Iспанiї.
13.35 Сальвадор — Iспанiя. 
        Товариський матч.
15.55 Зенiт — Боруссiя (Д). 
       Лiга чемпiонiв УЄФА.
18.00 Фулхем — Челсi. 
       Чемпiонат Англiї.
20.00 Нiмеччина — Камерун. 
          Товариський матч.
21.55 Найвидатнiшi 
        футбольнi збiрнi свiту.
22.50 Огляд сезону. 
         Чемпiонат Iспанiї.
00.00 Передмова
          до ЧС-2010. 

УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 
         15.00, 18.20 Новини.
06.20, 00.20 Вiд першої особи.
06.45 Країна on-line.
07.20 Ера будiвництва.
07.25 Ера бiзнесу.
07.30, 23.25 На слуху.
08.20 Паспортний сервiс.
08.25 М/ф.
08.35 Кориснi поради.
09.00, 20.45 Пiдсумки дня.
09.55, 18.50 Час-Ч.
10.10 Не вiр худому кухарю.
10.45, 16.35, 19.40 Громадське 
        телебачення.
11.30 ЧС з футболу 2014. 
        Щоденник FIFA.
12.10, 14.55, 18.05, 20.35 
         Дiловий свiт.
12.40 Т/с “Подорож”.
13.45 “Надвечiр`я”.
14.50 Euronews.
15.15 Брифiнг Кабмiну України.
15.35 Як це?
19.00 Про головне.
21.00, 21.45 Футбольна самба.
21.15 Футбол. ЧС-2014. 
       Церемонiя вiдкриття.
22.55 Футбол. ЧС-2014.
         Бразилiя - Хорватiя.
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки.

Канал “1+1”
06.30 “Секретнi матерiали”.
06.45, 07.10, 08.05, 09.10 
         “Снiданок з 1+1”.
07.00, 08.00, 09.00 “ТСН”.
10.00 М/ф “Аладдiн”.
10.55 “Чистоnews”.
11.10 Т/с “Я бiльше не боюся”.
13.10 Т/с “Величне столiття. 
          Роксолана 2”.
15.40 Т/с “Татусi”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Фатмагюль”.
19.30 “ТСН”.
20.30 “Секретнi матерiали”.
20.55 “Чистоnews”.
21.10 Т/с “Я бiльше не боюся”.
23.10 “ТСН”.
23.35 Т/с “Атлантида”. (2).
00.35 Х/ф “Слова”. (2).

Інтер
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 
          Новини.
07.15, 07.35, 08.10, 08.35, 09.20
          “Ранок з Iнтером”.
10.00 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
12.00 Новини.
12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
14.00 Новини.
14.20 Д/с “Слiдство вели...” 
14.50 “Судовi справи”.

15.45 “Сiмейний суд”.
17.45 Новини.
18.05 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Купрiн. Поєдинок”.
00.35 Х/ф “Аварiя”. (2).

ICTV
06.10 Т/с “Таксi”.
06.40 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Факти. Ранок.
08.00 Зiрка YouTube.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
09.50 Т/с “Опери”.
11.40 Т/с “Прокурорська
         перевiрка”.
12.45 Факти. Ранок.
13.15 Дивитися всiм!
14.10 Т/с “Надзвичайна ситуацiя”.
15.45 Факти. День.
16.15 Т/с “Надзвичайна ситуацiя”.
16.45 Т/с “Опери”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
20.20 Т/с “Дiзнавач 2”.
22.15 Х/ф “Принц пiстолетiв”. (2).
00.10 Х/ф “Тiнь якудза”. (2).

сТБ
06.00 “У пошуках iстини. 
       Роксолана:  
       кривавий шлях до трону”.
06.40 “Усе буде добре!”
08.25 “Неймовiрна правда 
         про зiрок”.
09.50 “Зiркове життя. Мисливцi 
       за чужими чоловiками”.
10.50 Х/ф “Довгоочiкувана любов”.
12.40 “Слiдство ведуть 
         екстрасенси”.
13.35 “Зваженi i щасливi 2”.
16.05 “Усе буде добре!”
18.00 “Вiкна-новини”.
18.30 “Неймовiрна правда 
           про зiрок”.
19.50 “Слiдство ведуть 
         екстрасенси”.
20.50 Т/с “Метод Фрейда”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.35 “Давай поговоримо 
        про секс”.
00.25 “Зваженi i щасливi 2”.

новий канал
06.15 М/с “Роги i копита”.
06.35 Т/с “Воронiни”.
07.00 Пiдйом.
08.40 Т/с “Воронiни”.
09.00 Т/с “Не родись вродлива”.
10.55 Т/с “Щасливi разом”.
15.00 Т/с “Молодiжка”.
16.00 Т/с “Не родись вродлива”.

18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Т/с “Воронiни”.
22.00 Т/с “Молодiжка”.
23.00 Абзац!
23.55 Х/ф “Еддi”.

ТрК «Україна»
06.15, 13.10 Т/с “ОСА”.
07.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.15, 14.00, 15.20, 17.10 
        Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Просте життя”.
12.00, 19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Врятувати боса”.
21.00 Т/с “Королева гри”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Право на правду”.

К1
06.00 “Шеф-кухар”.
06.30 “Top Shop”.
07.30 Т/с “Хто у домi господар”.
09.00 М/ф.
09.50 М/с “Смiшарики”.
10.10 Т/с “Всi жiнки  вiдьми”.
13.50 Т/с “Дикий ангел”.
15.20 Т/с “Комiсар Рекс”.
17.15, 21.00 “Розсмiши комiка”.
18.10 “Звана вечеря”.
19.10 “Орел i решка”.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2).

нТн
05.05, 15.15 Т/с “Таємницi 
          слiдства-10”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Випадковий свiдок”.
10.00 Т/с “Коломбо”.
12.00, 15.00, 19.00, 21.40 “Свiдок”.
12.30 Т/с “Детективи”.
13.05, 19.30 Т/с “Вулицi 
       розбитих лiхтарiв-12”.
22.00 Т/с “Лютер-3”. (2).
00.00 Т/с “Закон i порядок”. (2).

ТеТ
06.00 Малята-твiйнята.
06.25, 9.30 М/с “Маша i ведмiдь”.
06.50, 10.00 М/с “Клуб Вiнкс: 
         школа чарiвниць”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.15 М/с “Черепашки 
         мутанти нiндзя”.
08.45 М/с “Тiмон i Пумба”.
09.10 М/ф “Сердитi пташки”.
10.55 “Єралаш”.
12.00 Т/с “Маленькi таємницi”.
14.05 Вiталька.
15.00, 21.00 Країна У.
15.55 Дайош молодьож!
17.20, 20.00 Т/с “Кухня”.

17.45 Т/с “Два батька i два сина”.
18.10, 22.55 Т/с “Свiтлофор”. (2).
19.05 Розсмiши комiка.
20.25 Т/с “Два батька i
          два сина”. (2).
22.00 6 кадрiв.
23.55 Надто грубо для Ю-туб’а.

Канал “2+2”
06.15 “Обережно, модерн!”
06.40 Т/с “Спецзагiн Кобра-11”.
08.35, 21.00 “ДжеДАI”.
09.00, 18.30 “Новини 2+2”.
09.30 Х/ф “Вiйна на Захiдному 
         напрямку”.
12.35 Д/ф “Золото безоднi”.
13.30 Д/ф “Пiдводний човен 
        “Щука”.
13.40 Д/ф “Важкий 
         бомбардувальник Пе-8”.
14.05 Д/ф “ВМФ СРСР. 
        Хронiка перемоги”.
14.40 Д/ф “Таємницi розвiдки”.
15.30 “Українськi сенсацiї”.
16.30, 19.00 Т/с “Ментовськi
       вiйни-3”.
21.25 Х/ф “Слiд смертi”. (2).
23.20 Х/ф “Мобi Дiк: Полювання
          на монстра”. (3).

Тонiс
06.00 “Таке спортивне життя.
           Iнесса Кравець”.
06.30, 9.35, 15.00, 18.30, 
        21.00 “Соцiальний пульс”.
06.55, 18.50, 22.25 “Економiчний
        пульс”.
07.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
08.55, 15.15, 16.45, 18.55, 21.25 
        “Погода”.
09.00 Акули Гордона.
10.00, 20.00 Поганий пес!
11.00 Життя пана де Фюнеса.
12.15 “Ронiн”.
13.10, 16.00 Дивовижнi 
          мешканцi саду.
14.00, 22.30 Монстри всерединi 
          мене.
17.45 “Соцiальний статус: 
         вашi права i пiльги”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. 
          О. Леонов.
21.30 Капабланка. Шаховий 
         король i його королева.
23.35 “Свiтськi хронiки”. 

наше улюблене 
кiно

07.00 Х/ф “Друзi i роки”.
09.30 Драма “Сергiй Iванович
          iде на пенсiю”.
11.00 Мелодрама “Старi борги”.
13.00 Кiноповiсть “Я служу 

         на кордонi”.
14.30 Т/с “Державний кордон”.
16.00 Драма “Кома”.
17.30 Комедiя “Пропала грамота”.
19.00 Драма “Жайворонок”.
21.00 Мелодрама “Рiк Собаки”.
23.20 Кiноповiсть “Ти пам’ятаєш”.

Твi
06.00 ЖИВЯком.
06.30 Double Ять.
07.00, 20.00, 23.00 Сьогоднi 
      про головне.
08.00, 10.10 Ранковi курасани.
10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
    17.00, 18.00, 21.00 Сьогоднi.
11.15, 12.40, 14.15, 15.35,
        17.15, 19.00, 22.00 TBiNews.
12.20, 14.40, 16.00, 17.40 
         Огляд блогiв.
13.30, 16.30 Особлива думка.

EuroSport
09.30 ЧC у класi Туринг.
10.00 Весь спорт.
11.00 Фехтування. ЧЄ. Страсбург.
12.00 Тенiс. Турнiр ATP.
13.00, 15.50, 18.30, 22.00 Футбол.
13.35 Велоспорт. Етап 4.
14.30 Велоспорт. Етап 5.
16.00, 18.40 Тенiс. Турнiр ATP.
22.30 Автоперегони.
23.00 Автоперегони. Перегони “24
       години Ле Манна”. 
        Квалiфiкацiйний раунд.

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
09.00 Телемагазин.
09.30 Х/ф “Дача”.
11.10 Жарт за жартом.
12.40, 19.00 Т/с “Клон”.
14.20, 20.40 Т/с “Пуаро 
        Агати Крiстi”.
16.10 Х/ф “Вiдставної кози 
          барабанщик”.
17.25 Х/ф “Жив собi лiкар”.
22.30 Х/ф “Дивна жiнка”.

Мега
06.00 Легенди бандитського Києва.
07.30, 17.50 У пошуках iстини.
08.20 Вижити, не зважаючи 
       нi на що.
09.10 Дурман Всесвiту.
10.10, 17.00 У пошуках пригод.
11.00 Таємнича Африка.
12.00 Тропiчеськме дельфiни.
12.50, 23.40 Найнебезпечнiшi 
         тварини.
13.40 Мiстична Україна.

14.30, 19.30 Фантастичнi iсторiї.
15.20 Воїни.
16.10 Таємницi звичайних речей.
18.40, 22.00 Таємницi столiття.
20.20 Зловити прибульця.
21.10 Шукачi.
22.50 Невiдома Австралiя.

5 канал
06.30, 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30,
     12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
     16.30, 17.30, 18.55, 22.30, 
       23.30 Час. Важливо.
06.35, 7.10, 8.10, 22.35, 23.15 
       Бiзнес-час.
06.40, 18.10 Мiсцевий час.
06.55, 8.50, 23.45 Огляд преси.
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
     12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
     17.00, 18.00, 21.00, 22.00, 
      23.00 Час новин.
07.15, 8.15, 18.35, 19.45, 
     22.10, 22.45, 23.25, 23.35 
     Тема/Хронiка дня.
07.25, 8.25, 11.50, 17.25, 22.50,
          23.50 Погода в Українi.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45, 18.20, 23.40 Час спорту.
08.35 Драйв-новини.
08.45 Трансмiсiя-новини.
09.35, 13.35, 14.35 5 елемент.
10.10, 10.35, 11.15, 12.15, 20.00 
         Час. Пiдсумки дня.
16.35 Життя цiкаве.
17.35 Акцент.
18.30 Вiкно в Європу.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.30 Час новин, 2 блок.
21.40 Час-Тайм.
00.35 В кабiнетах.

Футбол
06.00 Челсi — Вест Бромвiч.
        Чемпiонат Англiї.
08.00 МЮ — Олiмпiакос. 
        Лiга чемпiонiв УЄФА.
10.00, 15.40, 22.30 Футбол News.
10.25 Англiя — Перу.
        Товариський матч.
12.25 Огляд сезону. 
        Лiга Європи УЄФА.
13.30 U-21. Україна — Латвiя. 
         Вiдбiр до Євро-2015.
15.55 Лацiо — Верона.
         Чемпiонат Iталiї.
17.55 Реал — Барселона. 
         Чемпiонат Iспанiї.
19.55 “Атлетiко — 
        Чемпiон!” Чемпiонат Iспанiї.
21.00, 21.50, 22.40 “Мундiаль. 
         Матч-центр”.
21.15 Церемонiя вiдкриття. 
        ЧC ФIФА-2014.
22.50 Бразилiя — Хорватiя. 
         ЧC ФIФА-2014.

чеТвер, 12 червня
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Інтерв’ю з головним редак-
тором газети “Подільське 
слово”, членом Національної 
спілки журналістів України,  
депутатом Тернопільської 
районної ради Ганною Макух 
з нагоди Дня журналіста, 
який в Україні традиційно 
відзначають 6 червня.

— Ганно Миколаївно, у ме-
дійному просторі все частіше 
піднімається тема роздержав-
лення друкованих ЗМІ в Украї-
ні. Що Ви думаєте з цього при-
воду?

— Тема роздержавлення ЗМІ в 
Україні, якщо не помиляюсь, уже 
“відзначає” повноліття — у нашому 
суспільстві її розгойдують близько 
двох десятків років. Цей процес 
відбувається, образно кажучи, 
припливами і відпливами. Коли 
“приплив”, тобто, коли у “верхах” 
новий виток дебатів на цю тему, 
— у всіх зацікавлених та незацікав-
лених з’являється відчуття, що 
роздержавлення, тобто прийняття 
відповідного закону, ось-ось від-
будеться. Коли “відплив” — тобто, 
коли дебати і певні дії стихають, 
— усі зацікавлені і незацікавлені 
заспокоюються і працюють далі. 
Звісно, що так близько до реалі-
зації, як зараз, ідея роздержав-
лення ЗМІ ще не стояла, адже 
проект закону “Про реформування 
державних і комунальних друкова-
них засобів масової інформації”, 
як відомо, прийнятий Верховною 
Радою нинішнього складу кілька 
місяців тому в першому читанні. У 
другому читанні проект цього за-
кону не набрав потрібної кількості 
голосів народних депутатів. Од-
нак, зараз, в умовах активізації 
євроінтеграційних процесів, коли 
обрано нового Президента Украї-
ни, реформування ЗМІ, у процесі 
якого перестане існувати пере-
важна більшість комунальних, ра-
йонних газет, — в Україні може 
успішно розпочатися.

— Ви ніколи не приховували 
свого негативного ставлення до 
намірів роздержавлення ЗМІ. 
Яка Ваша позиція сьогодні?

— Важливо, щоб усе, що відбу-
вається, відбувалося вчасно, прав-
да ж? Я вважаю, що, за великим 
рахунком, роздержавлення таких 
друкованих ЗМІ, як “Подільське 
слово”, тобто газет, засновниками 
яких зараз є районні ради, відбу-
лося ще в 90-их роках минулого 
століття, коли в одну мить повніс-
тю припинилося їх державне фі-
нансування і ці газети стали функ-
ціонувати в умовах часткової до-
тації з місцевих бюджетів як кому-
нальні. Дотація з районних бю-
джетів комунальним газетам, при-
міром, в нашій області сьогодні 
складає в межах 30-40 відсотків. 
Загальна сума дотації з місцевих 
бюджетів у рік в масштабах об-
ласті всім районним газетам скла-
дає близько півтора мільйона гри-
вень. Враховуючи роль, яку ці га-
зети виконують, сума невелика. 
За такі гроші у нинішніх умовах не 
зроблять капітального ремонту і 
одного кілометра дороги. Проте 
для газет ця фінансова підтримка 
суттєва, без неї мало якій з район-
них редакцій вдасться вижити. 
Якщо відбудеться так зване роз-
державлення ЗМІ, формат газет, 
які втримаються на плаву, суттєво 
зміниться: додасться “жовтої”, 
“чорної” тематики, елемент “на 
замовлення”. Видання газети – 
дороге задоволення, тому джере-
ла фінансування диктуватимуть 
зміст, як це і є в нині сущих не-
державних ЗМІ.

— Як прийняття закону “Про 
реформування державних і ко-
мунальних друкованих засобів 
масової інформації” може по-
значитися на долі “Подільсько-
го слова”?

— Забігати наперед, думаю, не 
варто. Якщо буде прийнятий за-
кон — будуть визначені механізми 
змін, будуть відповідні дії засно-

вників. Це буде 
процес не одно-
моментний, а 
багатоступене-
вий, тривалий у 
часі. Не сумніва-
юсь, що будуть 
знайдені опти-
мальні рішення 
для того, щоб 
“Подільське сло-
во” з його коло-
сальним творчим 
п о т е н ц і а л о м 
продовжувало 
приносити задо-
волення своєму 
читачеві.

— Розкажіть 
читачам “По-
дільського сло-
ва”, який він, 
процес ство-
рення газети?

— Кожен но-
мер газети – 
особливий, не-
повторний: двох 
однакових номе-
рів бути не може. 
Мені, як головно-
му редактору, 
приємно, що ко-
жен випуск “По-
дільського слова” 
є продуктом 
творчих зусиль 
як колективу ре-
дакції, так і вели-
кої аудиторії на-
ших читачів, по-

заштатних авторів. Благо, маємо 
прекрасні інтернет-комунікації з 
багатьма школами, державними 
установами, сільськими та селищ-
ними радами, керівниками та пра-
цівниками закладів культури, охо-
рони здоров’я, соціальної сфери. 
Завдяки цим комунікаціям безпе-
рервно наповнюється матеріалами 
наш редакційний портфель. А те, 
як генерують і втілюють у життя ідеї 
наші творчі працівники, робить 
честь і виданню, і, безперечно, 
кожному з них.

— Упродовж багатьох років 
“Подільському слову” вдається 
утримувати формат, який не 
розбещує, не страхає читача. 
Навпаки, просвітлює і виховує. 
Як Вам вдається у ринковий час 
дозволити собі таку розкіш?

— Я рада з того, що впродовж 
останнього десятиліття “Поділь-
ське слово” утвердилося як ви-
дання громади Тернопільського 
району. До честі засновників, вони 
не втручаються у редакційну полі-
тику, газета відображає факти, 

події з життя району, області, 
України такими, якими вони є. Так, 
ми орієнтуємося на позитив, у нас 
не проходив і не проходить “чор-
ний піар”, нема замовних публіка-
цій про міжпартійні чи міжособис-
тісні сутички, нема викривлених 
трактувань. Є точки зору конкрет-
них людей, є цікаві особистості, є 
досвід успішних, який може стати 
у нагоді тим, хто в пошуку. Є нови-
ни, матеріали, які відображають 
діяльність органів державної вла-
ди та місцевого самоврядування. 
Гортаючи підшивку, можна поба-
чити події в розвитку, життя в рус-
лі змін. Це – правильний, профе-
сійний підхід до створення газети 
в будь-якому часі, в тому числі, у 
ринковому.

— Що допомагає Вам висто-
яти в непростих фінансових 
умовах?

— Якби обов’язком редактора 
було тільки створювати газету, а 
рахунки, які іноді накопичуються в 
геометричній прогресії, сплачував 
би хтось інший, — редактор міг би 

вважати себе найщасливішою на 
землі людиною. Між тим, першо-
черговим обов’язком редактора є 
якраз сплата рахунків, інакше ви-
робничий процес може зупинити-
ся. А зупиниться виробничий — 
зупиниться і творчий. Щоб нічого 
такого не сталося, редактор му-
сить подвоювати свою відпові-
дальність перед партнерами, по-
троювати наполегливість у пошуку 
потрібних рішень, до неможливого 
розуміти дебіторів редакції — тоб-
то тих, хто заборгував їй з різних 
причин якісь кошти. І, при тому, 
безмежно любити читача, перед-
платника — споживача нашого 
продукту.

— Кілька років тому газета 
“Подільське слово” перейшла 
на 16-сторінковий формат, 
з’явилися кольорові сторінки. 
Як ще Вам би хотілося змінити 
видання?

— Коли спостерігаю за тим, як 
швидко зростає “гора” редакцій-
них оригіналів, які “просяться” в 
номер, виникає бажання збільши-
ти обсяг газети. Враховуючи по-
пит на повноколірні сторінки, хоті-
лося б і тут суттєво додати. Цього-
річне здорожчання поліграфічних 
послуг на 30%, фінансова криза у 
зв’язку з падінням курсу гривні 
стримують поки що від цих кроків. 
Важливим є втриматися на досяг-
нутому.

— Ваші прогнози щодо дру-
кованого слова в майбутньо-
му?

— Друковані ЗМІ будуть акту-

альними завжди. 
— Ганно Миколаївно, які по-

чуття Вас переповнюють у день 
професійного свята? 

— Це почуття вдячності. Чита-
чам, передплатникам — за довір’я. 
Засновникам Тернопільській ра-
йонній раді і райдержадміністрації 
— за сприяння. Байковецькому 
сільському голові Анатолію Кули-
ку, територіальній громаді Байко-
вець — за успішну співпрацю в 
унікальному проекті “Байківці і 
байківчани”, голові правління ПАТ 
“Тернопільміськгаз” Володимиру 
Бобрівцю — за багаторічну співп-
рацю в медіа-проекті “Газінформ”, 
партнерам, рекламодавцям — ПП 
“Землевласник — СЛ”, компанії 
“ЛАН”. Колективу редакції газети 
— за розуміння, професіоналізм, 
за вміння творити газету, потрібну 
людям.

— Щиро дякую за теплі сло-
ва і цікаву розмову, Ганно  
Миколаївно. 

Розмовляла Ірина ЮРКО.

Ганна Макух:  
“Друковані ЗМІ будуть  
актуальними завжди”

Свята і празники ●

Протоієрей  
Євген 

ЗАПЛЕТНЮК.

На червень 
припадає 
одне з го-
л о в н и х 
свят цер-
к о в н о г о 
календаря 
— Трійця, 
або  день 
Сходження 
Святого Духа на Апостолів. 
Цього року Трійця припадає 
на 8 червня. У цей день лю-
ди приносять у церкви зiлля 
для освячення. То ж сьогод-
ні поговоримо про 
особливостi служби на освя-
чення зiлля. Скiльки зага-
лом разiв на рiк у храмах 
освячують зiлля? Чи служба 
завжди однакова? Про що 
моляться віруючі, освячую-
чи зелень?

Спочатку П’ятидесятниця 
святкувалася християнами одно-
часно з Великоднем, як подія, 
тісно пов’язана з ним духовно. 
Однак, уже в III столітті, за свід-
ченням стародавніх церковних 
письменників, цей день, оточе-
ний власними звичаями та обря-
дами, вимагав більше часу для 
підготовки, і вже тоді являв со-
бою широко розповсюджене 
християнське свято. 

Церковний устав не дає вказі-
вок звершувати особливе освя-
чення зілля в цей день, тим не 
менше, в деяких місцевостях та-
ке освячення звершують після 
Заамвонної молитви, як суто міс-
цеву традицію. За зразок бе-
реться чин освячення, що вжива-
ється також в день Хрещення 
України-Русі, Винесення Чесного 
Хреста Господнього (1 серпня) 
та на свято Успіння пресвятої Бо-
городиці (15 серпня). Чинопослі-
дування освячення у ці дні за-
вжди однакове та може поєдну-
ватися із чином малого освячен-
ня води.

У молитві освячення свяще-
ник, найперше, від імені всієї 
громади дякує Богу за Його лю-
бов, піклування та безмежну лас-
ку, що Він виявляє “у великих і в 
малих творіннях Своїх до нашого 
грішного людського роду, обда-
ровуючи нас і землю нашу всіма 
родами рослин на поживу, втіху 
й науку нашу, щоб, у них кохаю-
чись, ми навчалися премудрости 
й душею підносились до Нього, 
Отця світу, від Якого виходить 
всяка добра пожива і всякий дар 
звершений”.

А далі священик молиться, 
прохаючи, щоб Сам Господь 
освятив зілля, яке виростила з 
Його ласки земля наша в цьому 
році. Також він просить Бога 
простити, очистити та виправити 
працю наших рук: “від усякої не-
чистоти, що пристала до них че-
рез гріхи наші, очищай і освячуй 
Своєю благодаттю через окро-
плення водою цією свяченою”.

Як бачимо, зміст молитви по-
лягає не в тому, що ми поклоняє-
мося травам, які після молитви 
вважаємо святими, а в тому, що 
основна молитва освячення сто-
сується освячення самої людини. 
А зілля — лише одна із можливих 
засобів та граней освячення самої 
людини. Не люди проходять до 
храму заради зілля, а зілля освя-
чується у храмах заради людей.

Велике свято П’ятидесятниці 
— чудова нагода для відвертого 
осмислення якості нашого влас-
ного духовного життя. Якщо це 
дійсно наш день і наше свято, 
тоді проводити його належить як 
християнам. Це свято — символ 
нашого ревного та чистого, апос-
тольського життя. А без цього 
вся та зелень, якою ми прикра-
шаємо свої домівки та освячуємо 
в храмі, є лише пустим ламанням 
дерев та нікому не потрібним по-
ганським дійством.

Освячуючи 
зілля — 

освячуємо 
власні душі

Головний редактор газети 
 “Подільське слово”, член Національної спілки 
журналістів України, депутат Тернопільської 

районної ради Ганна Макух.

Головний редактор газети “Подільське слово” Ганна Макух (у центрі)  
з колективом редакції (зліва направо): водій Олег Романський, головний бухгалтер  
Надія Балагура, журналіст Ірина Юрко, відповідальний секретар Людмила Дейнека,  

літературний редактор Тетяна Свинарик, журналіст Андрій Омельницький.
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200-річчя Великого Кобзаря ●

Країна дитинства ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

16 травня в комунальному 
навчальному дошкільному 
закладі Великогаївської 
сільської ради “Країна ди-
тинства” відбулося родинне 
свято, яке організували ви-
хователі Христина Юріївна 
Козачок і Марія Михайлівна 
Коростинська, помічник ви-
хователя Марія Михайлівна 
Музичко та вихователь-
методист Оксана Йосипівна 
Королюк. 

Облаштувати декорації допо-
могли вихователі середньої групи 
“Веселий вулик” Христина Ігорів-
на Лазорко, Наталя Іванівна Ко-
нопко та їх помічник Галина Дми-
трівна Пованда. Музичний супро-
від забезпечила вчитель музики 
Іванна Володимирівна Сіканович.

На свято запросили батьків ді-
тей, бабусь і дідусів. Вихованці 
молодшої групи “Капітошка” Во-
лодя Башняк, Максим Бойко, Де-
нис Бошкевич, Марія Бучинська, 
Аня Войчишин, Каріна Гончарук, 
Юля Караба, Віка Корпан, Вероні-
ка Литвиненко, Вероніка Лісова, 
Олег Музичко, Катя Муха, Ігор 

Пованда, Марія Процишин, Ліза 
Сворак, Настя Семанчик, Аліна 
Скочинська, Вероніка Тепер,  
Віталіна Ферко та Оленка Шевчук 
у вишиванках розповідали вірши-
ки про родину, співали пісні, тан-
цювали. Активну участь у святі 
взяли батьки. Мами називали 
ласкаві слова, якими вони кли-
чуть своїх дітей. Нелегке випро-
бування було для татусів, які зма-
галися між собою, хто швидше 
вип’є чай із дитячої пляшечки. Та-
кий конкурс неабияк розвеселив 
малюків та їхніх мам. Після цього 
перевірили, як батьки знають 
своїх діток. Мами і татусі із 
зав’язаними очима впізнавали 
своїх дітей за дотиком руки. Вар-
то сказати, що краще з цим за-
вданням впоралися матусі. Після 
ігор та конкурсів бабуся Оленки 
Шевчук Неля Амвросіївна Ступак 
показала малечі лялькову виставу 
за казкою “Колобок” і подарувала 
велику корзину яблук. 

На закінчення родинного свята 
вихователь-методист Оксана Йо-
сипівна Королюк подякувала ви-
хователям та адміністрації садоч-
ка за вдало організований захід, 
батькам – за спонсорську допо-
могу і те, що допомагають у ви-
хованні дітей.

Родинне свято у Великих Гаях

Галина ЮРСА – ТРР 
“Джерело”. 

Фото автора.

Дичківська загальноосвітня 
школа, як і будь-яка інша в 
Тернопільському районі, 
унікальна, має свої непо-
вторні традиції. Люди, які 
вперше сюди заходять, за-
уважують, які виховані ту-
тешні учні. Адже майже ко-
жен, хто тут навчається,  
скаже  при зустрічі: “Хрис-
тос воскрес!”, “Слава Ісусу 
Христу!”, “Слава Богу!”, 
“Доброго вам дня!”. А від 
таких гарних слів завжди 
на серці добре та спокій-
но.

14 травня тут відбулося свято 
“Від родини йде життя людини”.  
Директор НВК “Дичківська ЗОШ 
І-ІІ ст. – дошкільний навчальний 
заклад” Андрій Романюк каже, 
що таким чином вони об’єднали 
кілька свят – День матері, Свято 
для тата, не забули про дідусів та 

бабусь.  Розпочали дійство най-
менші – вихованці ясельної та 
підготовчої групи дитсадочка. У 
вишуканих костюмах діти гарно 
співали та розповідали вірші про 
найдорожчих та найрідніших у 
світі людей – мамусю, татуся, 
милих дідуся та бабусю.

У концерті взяли участь, як 
це і буває зазвичай у Дичків-
ській школі, усі, хто тут навча-
ється. Бо немає серед них менш 
обдарованих чи більш талано-
витих. Дехто виходив на сцену 
із забинтованою рукою. Але ви-
ступав не гірше від здорових, 
адже у залі були присутні най-
рідніші люди, тому кожній дити-
ні хотілося виглядати якнайкра-
ще.

Педагог-організатор школи 
Галина Дільна та усі, хто їй допо-
магав, доклали чимало зусиль, 
щоб дійство було цікавим. Звуча-
ло багато пісень про родину, рід-
ний край, матерів та батьків. Діти 
поставили сценки на мотив укра-
їнських бувальщин. Зміст їх один 
– ні батьків, ні родину ніхто лю-

дині не замінить. Їх не вибира-
ють, а тому треба любити та ша-
нувати. Адже все у житті, на 
жаль, минається.

У кінці дійства учні подарува-
ли присутнім родичам букети 
весняних квітів. І було видно по 
очах: усі вони сяяли від щастя.

На свято родини до НВК “Дич-
ківська ЗОШ І-ІІ ст. — дошкільний 
навчальний заклад”  завітав ди-
ректор Тернопільського книжко-
вого видавництва “Джура” Ва-
силь Ванчура, який передав шко-
лі 25 примірників книжки Богдана 
Лепкого “Про життя і твори Тара-
са Шевченка”. Видання закупила 
для дичківських школярів місце-
вий підприємець Наталя Прокоп-
чук.  Василь Ванчура має надію, 
що ця книга, яка вийшла у видав-
ництві “Джура” у час 200-ліття з 
дня народження українського ге-
нія Тараса Шевченка, буде у кож-
ній школі області і Тернопіль-
ського району зокрема. Книга 
унікальна тим, що вперше поба-
чила світ у 1914 році — важкому 
часі Першої світової війни та бу-

ла приурочена столітньому юві-
лею Кобзаря. У монографії авто-
ру вдалося оптимально поєднати 
цікаву докладну розповідь про 
життя національного генія з ана-
лізом його творчості. “Богдан 
Лепкий переконливо довів, що 
єдиним світлом, що осявало йо-
го наукову, літературно-
мистецьку і громадсько-політичну 
діяльність, була національна ідея, 
християнська віра і мистецька 
краса”, — читаємо у передмові 
до видання. 

Тож НВК “Дичківська ЗОШ І-ІІ 
ст. – дошкільний навчальний за-

клад”  став першим, хто матиме 
у своїй шкільній бібліотеці це 
безцінне видання. Адже книга, 
віриться, зацікавить учнів, сту-
дентів, викладачів, усіх, хто хоче 
знати більше про життя і твор-
чість Тараса Шевченка.

У цей день відбулася ще одна 
приємна подія. Учитель історії 
школи Богдан Побер запросив 
гостей відвідати краєзнавчий му-
зей. Тут кожен експонат розпо-
відає про минуле та теперішнє 
сіл Дичкова та Красівки.

Присутні помолилися у шкіль-
ній капличці.

Шевченкове слово – у кожну родину

Вихованці молодшої групи Великогаївського дитячого садка та вихователі.  
На задньому плані (зліва направо): музичний керівник Іванна Володимирівна Сіканович,  

вихователі Марія Михайлівна Коростинська, Христина Юріївна Козачок,  
помічник вихователя Марія Михайлівна Музичко.

Вихователь Надія Збишківна Красновська з вихованцями ясельно-молодшої групи  
НВК “Дичківська ЗОШ І-ІІ ст.— дошкільний навчальний заклад”.

Директор НВК “Дичківська ЗОШ І-ІІ ст.— дошкільний  
навчальний заклад” Андрій Романюк (зліва),  

педагог-організатор Галина Дільна та директор  
Тернопільського видавництва “Джура” Василь Ванчура.
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Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

30 травня у школах Терно-
пільського району відлунав 
останній дзвінок. На шкіль-
ну лінійку вийшли 4 523 учні 
у 48 загальноосвітніх шко-
лах, 264 з яких — одинадця-
тикласники. Минулих вихід-
них, під час випускних вечо-
рів вони отримали атестати 
про повну загальну серед-
ню освіту. 45 випускників 
нагороджені золотими і 
срібними медалями. З до-
брими оцінками завершив 
навчальний рік і 441 
д е в ’ я т и к л а с н и к .  
2 червня вони склали пер-
ший іспит державної під-
сумкової атестації з мате-
матики. Окрім інтегрованої 
роботи з алгебри та геоме-
трії, атестація учнів 2014 
року буде проведена з укра-
їнської мови, географії, біо-
логії, а також іноземної мо-
ви чи іншого гуманітарного 
предмета за вибором на-
вчального закладу. Остан-
ній іспит дев’ятикласники 
складатимуть 16 червня, 
після чого їм вручать атес-
тати про освіту.

Відтак, свято Останнього 
дзвінка для школярів стало по-
чатком літніх канікул. Як повідо-
мила нашому кореспонденту на-
чальник відділу освіти Терно-
пільської РДА Марія Крако-
вецька, пришкільних таборів з 
денним перебуванням у Терно-
пільському районі цьогоріч не 
буде, оскільки в межах шкіл не-
має умов для повноцінного від-

починку учнів. Однак, рішенням 
сесії Тернопільської районної ра-
ди відділу освіти Тернопільської 
РДА спрямовано 70 тисяч гри-
вень на придбання путівок у 
оздоровчий комплекс “Лісовий” у 
с. Скоморохи Бучацького району. 
“З цього приводу проведено ряд 
нарад за участю організацій-
партнерів – служби у справах ді-
тей Тернопільської РДА, центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді, сектору молоді та 
спорту, — сказала Марія Крако-
вецька. — Насамперед, заплано-
вано оздоровити дітей-сиріт та 
дітей без батьківського піклуван-
ня. Згодом залучимо до літньої 
оздоровчої кампанії дітей-
інвалідів, дітей з багатодітних та 
малозабезпечених сімей, обда-
рованих дітей, відмінників на-
вчання. Оскільки фінансові мож-
ливості не дозволяють охопити 
всю шкільну громаду (70 тис. 
грн. з бюджету Тернопільського 
району дозволять спрямувати на 
оздоровлення до 30 учнів), буде-
мо організовувати екскурсії, по-
ходи, впродовж літа працювати-
муть гуртки у позашкільних на-
вчальних закладах”.

Останній дзвоник 30 травня 
прозвучав для 21 випускника 
Товстолузької ЗОШ І-ІІІ ст. Авто-
ру цих рядків поталанило відвіда-
ти цю шкільну лінійку. Найбільше 
уваги того дня приділили оди-
надцятикласникам, адже на 
шкільному подвір’ї в ролі учнів 
вони побували востаннє. 

Минулий навчальний  рік для 
товстолузької шкільної родини 
був по-своєму цікавий і непо-
вторний. Про це свідчать нагоро-
ди, які вручав директор Товсто-
лузької ЗОШ І-ІІІ ст.  

Тарас Петрович 
Щербінін. Приємно 
було, коли один за од-
ним на імпровізовану 
шкільну сцену виходи-
ли школярі та отриму-
вали грамоти від ди-
рекції школи, відділу 
освіти Тернопільської 
райдержадміністрації, 
управління освіти та 
науки ОДА за успіхи в 
навчанні, за перемоги 
та участь у шкільних, 
районних, обласних та 
всеукраїнських олімпі-
адах. Заслужені гра-
моти отримали і педа-
гоги Товстолузької 
школи, завдяки яким 
учні здобувають пере-
моги і є гордістю Тер-
нопільського району. 

— Минуть роки, але 
ви пам’ятайте і цей 
дзвінок, і рідну школу, і 
ваших вчителів – по-
батьківськи вимогли-
вих та по-материнськи 
турботливих, — звер-
нувся до випускників 
директор Товстолузької 
ЗОШ І-ІІІ ст. Тарас Пе-
трович Щербінін. — Пе-
редзвін останнього 
дзвінка відкриває нову 
сторінку вашого життя. 
Ще вчора вас називали 
“діти — наше майбутнє”, 
а від сьогодні вам, мо-
лодим і талановитим, 
треба самостійно при-
ймати свідомі рішення, 
здобувати досвід, буду-
вати щасливе майбутнє, 
яке повинно бути нероз-
дільним з майбутнім 

України. 
Того дня 

Тарас Петро-
вич висловив 
щиру вдячність 
за плідну 
співпрацю вчи-
тельському ко-
лективу шко-
ли, батькам 
учнів, за ваго-
му фінансову 
підтримку по-
стійним спон-
сорам Товсто-
лузької школи 
— місцевим 
підприємцям 
Юрію і Наталі 
Б е р е з о в -
ським.

Коли слово мовила 
перша вчителька ви-
пускників Ольга Раді-
онівна Кармазин, до-
рослі хлопці і дівчата на 
мить відчули себе ді-
тьми, пригадали, як 
вперше сіли за шкільну 
парту і вивели у зошиті 
перші літери. 

Зі святом Останнього дзвони-
ка учнів, їхніх рідних та вчителів 
привітав директор підприєм-
ства “Тернопільміськліфт”, за-
ступник голови   постійної ко-
місії з питань соціально-
економічного розвитку, фінан-
сів і бюджету та міжбюджет-
них відносин Тернопільської 
районної ради,  депутат Тер-
нопільської районної ради Пе-
тро Майкович. “Нема більшого 

багатства для людини, як діти, 
онуки і правнуки. У них ми бачи-
мо себе, вони продовжують наш 
український рід, — сказав Петро 
Майкович. — Відрадно, що Тов-
столузька школа така багата на 
відмінників, талановитих особис-
тостей. Впевнений, що життєва 
стежина випускників буде легкою 
і щасливою. Залишайтеся справ-
жніми людьми і знайдіть себе у 
цьому нелегкому житті”. Того дня 
Петро Майкович також пообіцяв 
фінансово допомогти з ремон-
том спортивного залу Товсто-
лузької школи.

Шкільну родину зі святом при-
вітав Товстолузький сільський 
голова Юрій Присяжний. Учням 
і вчителям Юрій Любомирович 
побажав активного літнього від-
починку, а одинадцятикласникам 
— вдало обрати життєву стежи-
ну. 

Особливим свято Останнього 
дзвоника було для батьків оди-
надцятикласників, адже їхні діти 
того дня прощалися з дитин-
ством. У добру путь школярів 
благословив місцевий парох  
о. Василь Собчук.

Щиро звучали слова подяки 
від випускників. Радість та сму-
ток переповнювали їхні серця. 
Прощальний шкільний вальс ви-
пускники танцювали зі своїми 
вчителями. Тетяна Політовська 
та Ольга Волошинська отримали 
“золоті” медалі, Ольга Лилик, 
Павло Лящинський і Петро Ля-
щинський – “срібні”. 21 вчораш-
ній одинадцятикласник Товсто-
лузької школи зробив перший 
крок у самостійне життя. Щасли-
вого вам злету!

До побачення, рідна школо!

До школярів, педагогів та гостей свята Останнього дзвоника  
звертається Товстолузький сільський голова Юрій Присяжний.

Передзвін останнього дзвінка  
у Товстолузькій школі прозвучав у виконанні першокласників  

Віталія Прорацького та Анастасії Шинкаренко.

Багато нагород під час свята Останнього дзвоника директор  
Товстолузької ЗОШ І-ІІІ ст. Тарас Петрович Щербінін вручив  

учениці 11 класу, золотій медалістці Тетяні Політовській.

Серед випускників Товстолузької школи (зліва направо) о. Василь Собчук, Товстолузький сільський голова Юрій Присяжний, 
директор Товстолузької ЗОШ І-ІІІ ст. Тарас Щербінін, депутат Тернопільської районної ради Петро Майкович.
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Усе на світі має свій поча-
ток. Світ створив Господь 
Бог, рослинка виростає із 
зернятка, а травневий дощ 
зароджується у хмаринці. 
Але і все на світі матиме 
своє закінчення, чи зараз,  
чи згодом. 

Так і з першою книжкою для 
школярів — “Букварем”: недавно 
тільки вона вела малят у світ 

знань, а сьогодні прийшов час із 
нею прощатися. 

Прощання з Букварем не оми-
нуло й учнів першого класу Скомо-
рохівської ЗОШ І-ІІ ст. Під надій-
ним крилом класовода Світлани 
Ярославівни Кузьми діти приміря-
ли на собі долю більш ніж трьох 
літер, оскільки у класі учнів всього 
десять. І яким би сумним не вида-
лося прощання, адже перша книга 
стала для першачків справжнім то-

варишем, все-таки, попереду їх 
чекає нове, ще цікавіше майбутнє. 
Нові знання, незвідані простори, 
мудрі настанови та, звичайно ж, 
нові друзі — книги. 

Прощання з Букварем стало 
символічним святом і для батьків, 
і для учнів першого класу, адже 
“кожен фініш — це, по суті, старт”. 
Вдалого вам старту, школярі!

Вдячні батьки учнів 1 класу.

Кожен фініш —  
це, по суті, старт

Учителька початкових класів Скоморохівської ЗОШ І-ІІ ст.  
Світлана Ярославівна Кузьма зі своїми вихованцями.

День матері ●

Галина  ІВАНСЬКА,  
завідуюча  клубом  с. Ступки, 

Уляна ЗОЛОТНИК,  
провідний бібліотекар  

с. Ступки.

У День матері вшановують 
Матір Божу, мати-Україну і 
рідну матір, земну.  Ми від-
значаємо це свято, щоб кож-
на мама відчула любов і до-
броту своїх дітей.

Вшановуючи матір у її свято, 
ступківчани прийшли 11 травня до 
храму Різдва Пресвятої Богороди-
ці, щоб віддати Богові щиру молит-
ву. Парох церкви о. Андрій Марчук 
після служби Божої привітав всіх 
матерів щирими словами і подару-
вав кожній образок святого Ге-
ральда, покровителя матерів, а 
хлопчики з вівтарної дружини по-
дарували жінкам букети квітів. При-
ємним дарунком для присутніх був 
виступ дітей, які у віршах величали 
найдорожчу в житті людину — ма-
му. Як у святому храмі не згадати 
найсвятішу серед матерів? Пре-

святу Богородицю і її безмежну та 
жертовну любов до свого сина 
можна було побачити у сценці “Бо-
жа Мати” (Ангели — Світлана Зо-
лотник, Денис Головатий, Марія — 
Уляна Золотник).

Відзначення Дня матері продо-
вжилось у приміщенні клубу, де 
відбулося родинне свято “Мамо, 
нехай святиться ім’я Твоє!”. Захід 
розпочався з привітання Ступків-
ського сільського голови Петра 
Филимоновича Куця. Вірші, спо-
внені тепла, любові, вдячності ма-
терям, декламували Настя Манза, 
Андрій Матушинець, Артем Чубко, 
Назар Романяк. Найменші учасни-
ки заходу — Марічка Матушинець, 
Таня Головата, Вероніка Золотник, 
Каріна Михасів, Юля Шкодзінська, 
крім віршів, заспівали ще дві пі-
сеньки для своїх матусь. Наталя 
Конет і Діма Чубко присвятили 
вірш “Герої не вмирають” всім ма-
терям, які не дочекалися своїх си-
нів живими з Майдану. В інсценіза-
ції “Найбільший скарб” (за мотива-
ми Є. Ярошинської) юні артисти 
(Іванка Романишин, Христина Ми-

сенко, Віталій Пащин) відтворили 
сценку з життя бідної швачки Ма-
рини, яка сильно занедужала. Її 
дочка відмовилася від скарбів, що 
запропонував їй лісовий цар, а ви-
брала найбільший скарб — здоров’я 
для своєї неньки.

Ведучі свята Таня Гранат і Надя 
Пащин завершили захід теплими і 
щирими словами матерям:

Сміється сонце — я сміюсь,
Всміхається матуся,
Я в добрі очі їй дивлюсь —
Ніяк не надивлюся.
Хай Вам сонце сміється,
Хай добро Вам ведеться,
Хай годинник Вам повільно  

лічить вік,
А Бог дарує многих-благих літ.
У рамках підготовки заходу до 

Дня матері юні користувачі Ступ-
ківської бібліотеки-філії разом з 
провідним бібліотекарем Уляною 
Золотник створили вітальні листів-
ки для своїх матусь. У бібліотеці 
оформлено книжкову виставку 
“Все до серденька матері горнеть-
ся”, присвячену цьому весняному 
святу.

Мамо, нехай  
святиться ім’я Твоє!

Під час відзначення Дня матері у клубі села Ступки.

Вітаємо! ●

Колектив управ-
ління соціального 
захисту населен-
ня Тернопільської 
райдержадміні-
страції щиро і 
сердечно вітає з 
ювілеєм заступника 
начальника управління 
— начальника відділу з пи-
тань праці та соціально-трудових 
відносин  Тетяну Олександрів-
ну МАТВІЇШИН. 

Дозвольте з ювілеєм привітати

І побажати від душі

Багато щастя і добра багато,

Хай буде світлим кожен день в житті.

Хай доля Вам сміється журавлина,

Поля розлогі колосом цвітуть,

Нехай червоні ягоди калини

Щасливу осявають путь.

Педагогіч-
ний колектив 
Великоб ір-
ківського бу-
динку твор-
чості школя-
ра щиро ві-
тає з 40-
річчям мето-
диста Ольгу 
Дмитр івну 
УРМАНЕЦЬ.

Бажаємо щастя і достатку,

Ясного неба і тепла, 

В житті — лиш злагоди й порядку,

Щоб доля світлою була. 

В роботі — успіхів, терпіння, 

У справах — вічного горіння,

Від душі любові Вам бажаєм,

І хай Вам Бог допомагає.

Щиросердечно вітаємо з 60-
річчям завідуючу клубом с. Шлях-
тинці Ірину Степанівну ДАТКУН.

Щасливий той, кого шанують люди 

За труд, за чуйність, за тепло душі. 

Нехай здоров’я й сил до Вас прибуде, 

Нехай до серця старість не спішить. 

І далі роки хай чудові плинуть 

Аж до сторіччя по живій воді,

Щоб Ви були здорові і щасливі, 

Душею й серцем завжди молоді.

З повагою — колективи 
відділу культури 

Тернопільської 
райдержадміністрації, 

Тернопільського районного 
будинку культури, 

Тернопільської районної 
організації профспілки 

працівників культури.

Колектив Баворівської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів сердечно вітає з 
ювілеєм працівника школи Окса-
ну Богданівну СКОЧЕЛЯС.

Бажаємо сонця на кожній стежині

І пригорщі повні наснаги й краси,

Світлої долі і всього доволі

У світлий цей день і в майбутні роки. 
Хай квітнуть дні яскравим цвітом

І будуть в них сердечність і тепло,

Щоб у житті було чому радіти, 

А смутку у душі ніколи не було.

10 червня відзначатиме 40-
річчя жителька с. Ігровиця Тер-
нопільського району Зоряна Во-
лодимирівна МОКРИЦЬКА.

Прийміть у цей день вітання найкращі,

Бажаємо миру, здоров’я і щастя,

Щоб лихо й хвороби Вас обминали,

Зозуля сто років життя накувала.

З повагою — сім’я Дейнеків  
з с. Ігровиця.

Педагогічний колектив Баво-
рівської ЗОШ І-ІІІ ступенів щиро 
вітає з днем народження вчителя 
математики, християнської етики 
Ольгу Романівну КАШУБУ.

Хай ладиться скрізь: на роботі,

 в родині,

Щоб радісний настрій у серці не згас,

Все світле, гарне, що треба людині,

Нехай неодмінно приходить до Вас!

Щиросердечно вітаємо з днем 
народження вихователя дитячого 
садка “Метелик” с. Байківці  
Ольгу Романівну БАШНЯК. 

Добра і радості бажаєм,

Здоров’я Вам на всі літа,

Хай сонце весело Вам сяє,

Хай квітне в серці доброта.

З повагою – колектив 
дитячого садка “Метелик”   

с. Байківці.

8 червня день народження 
відзначає член виконавчого комі-
тету Байковецької сільської ради 
Володимир Дмитрович  
ПІЗНЮК. 

Хай втіляться в життя усі надії,

Здійсняться задуми і заповітні мрії,

Коли довкола все в цвіту буяє,

Нехай душа від радості засяє! 

З повагою – колектив 
Байковецької сільської ради.

Вітаємо з днем народження 
технічного працівника дитячого 
садка “Метелик” с. Байківці  
Василя Богдановича БОРСУКА.

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! 

З повагою – колектив 
дитячого садка “Метелик”  

с. Байківці.

Колектив дитячого садка  
“Метелик” с. Байківці щиро і сер-
дечно вітає з днем народження 
кухаря дитячого садка Ольгу  
Іванівну ПАРАЩУК.

Хай Бог пошле Вам літа щасливі

І рівну стрічку сонячних доріг,

Нехай удача на життєвій ниві,

Неначе килим, стелиться до ніг.

Вітаємо з днем народження 
завідуючу клубом c. Романівка 
Ольгу Андріївну СИДОР, кон-
цертмейстра народного хору бу-
динку культури смт. Велика Бе-
резовиця Любомира Зіновійо-
вича ХРАПУНА.

Бажаємо миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі,

Творчого вогнику, віри й наснаги,

Щедрості серця, людської поваги.

На довгих стежках життєвої ниви 

Будьте завжди здорові й щасливі!

З повагою — колективи 
відділу культури 

Тернопільської РДА, 
Тернопільського РБК, 

Тернопільської районної 
організації профспілки 

працівників культури.
                                                                                                                                                      

       
Щиро вітаємо з 60-річчям вчи-

теля української мови і літерату-
ри Шляхтинецької ЗОШ І-ІІ ст. ім. 
О. Г. Барвінського Ірину Степа-
нівну ДАТКУН.

Щиро вітаємо Вас з ювілеєм,

Щастя бажаємо, спокою й миру,

Хай Вас оберігає молитва свята,

А Господь дарує многії й благії літа!

З повагою — випускники 
1996, 2001 і 2006 років.

Сердечно вітаємо з днем на-
родження генерального директо-
ра ТОВ “Вікторія” Степана Ва-
сильовича МАЦІБОРКУ.

Ми здоров’я зичимо Вам щиро,

Із небес — опіки, від людей — добра,

Радості й любові, злагоди і миру,

Хай цвіте на щастя золота пора.

З повагою — колектив ТОВ 
“Вікторія”.

Від щирого серця вітаємо з 
днем народження депутата Бай-
ковецької сільської ради Василя 
Богдановича БОРСУКА.

Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,

Любові, доброти і щастя повен дім,

Нехай у серці розкошує літо

І соняхом квітує золотим.

З повагою – колектив 
Байковецької сільської ради.

9 червня іменини відзначає 
член виконавчого комітету Байко-
вецької сільської ради, генераль-
ний директор ТОВ “Вікторія” Сте-
пан Васильович МАЦІБОРКА. 
Надсилаємо імениннику найщи-
ріші вітання!

Хай постійний успіх, радість і достаток

Сипляться до Вас, як вишні цвіт,

Хай життєвий досвід творить 

                                 з буднів свято,

А Господь дарує многа-многа літ.

З повагою – колектив 
Байковецької  

сільської ради.
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ут-1
06.00 Вiд першої особи.
06.30, 01.00 Пiдсумки.
07.30 Ера бiзнесу.
07.35 На слуху.
08.25 Паспортний сервiс.
08.35 Кориснi поради.
09.00 Державна пiдсумкова
     атестацiя. 9-й клас. 
     Українська мова. Диктант.
09.15 Футбол. ЧС-2014
       . Бразилiя - Хорватiя.
11.15 Уряд на зв`язку 
        з громадянами.
12.00, 15.00, 17.30 Новини.
12.10, 14.55, 17.15 Дiловий 
        свiт.
12.40 Д/ф “Олександр 
       Богомолець. 
       В опозицiї до смертi”.
13.10 Музична академiя. 
        Євробачення.
14.40 Euronews.
15.15 Брифiнг Кабмiну України.
15.50 Книга.ua.
16.45 Про головне.
18.00 Футбольна самба.
18.55 Футбол. ЧС-2014. 
        Мексика - Камерун.
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 Шустер-LIVE.

Канал “1+1”
06.30 “Секретнi матерiали”.
06.45, 07.10, 08.05, 
       09.10 “Снiданок з 1+1”.
07.00, 08.00, 09.00 “ТСН”.
10.00 М/ф “Аладдiн”.
10.55 “Чистоnews”.
11.10 Т/с “Я бiльше не боюся”.
13.10 Т/с “Величне 
        столiття. Роксолана 2”.
15.40 Т/с “Татусi”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Фатмагюль”.
19.30 “ТСН”.
20.30 “Вечiрнiй Київ - 2014”.
22.30 “Свiтське життя”.
23.35 “В мережi”.
00.40 Х/ф “Прочитати та 
         спалити”. (2).

Інтер
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
        09.00 Новини.
07.15, 07.35, 08.10, 08.35,
         09.20 “Ранок з Iнтером”.
10.00 Т/с “Повернення 
         Мухтара 2”.
12.00 Новини.
12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
14.00 Новини.
14.20 Д/с “Слiдство вели...” 
14.50 “Судовi справи”.
15.45 “Сiмейний суд”.
17.45 Новини.
18.05 “Стосується кожного”.

19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Х/ф “Пiти, щоб
        залишитися”.
22.30 Т/с “Три товаришi”.

ICTV
06.20 Т/с “Таксi”.
06.50 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Факти. Ранок.
08.00 Зiрка YouTube.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
09.50 Т/с “Опери”.
11.45 Т/с “Прокурорська
       перевiрка”.
12.45 Факти. День.
13.20 Дивитися всiм!
14.15 Т/с “Надзвичайна
         ситуацiя”.
15.45 Факти. День.
16.15 Т/с “Надзвичайна
        ситуацiя”.
16.45 Т/с “Опери”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
20.20 Т/с “Дiзнавач 2”.
22.15 Х/ф “Руслан”. (2).
00.10 Х/ф “Принц
         пiстолетiв”. (2).

стб
06.25 Х/ф “Тривожна недiля”.
07.55 Х/ф “Скринька 
        Марiї Медiчi”.
09.30 “Неймовiрна правда
          про зiрок”.
10.55 Х/ф “П`ята група кровi”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.55 “Неймовiрна правда
        про зiрок”.
20.05 Х/ф “Бабине лiто”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.35 Х/ф “Бабине лiто”.
00.25 Х/ф “Дванадцять
       стiльцiв”.

новий канал
06.15 М/с “Роги i копита”.
06.35 Т/с “Воронiни”.
07.00 Пiдйом.
08.40 Т/с “Воронiни”.
09.00 Т/с “Не родись 
         вродлива”.
10.55 Т/с “Воронiни”.
15.00 Т/с “Молодiжка”.
16.00 Т/с “Не родись 
        вродлива”.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Т/с “Воронiни”.
22.00 Т/с “Молодiжка”.
23.00 Х/ф “З 13 в 30”.
01.05 Х/ф “Легко 
       не здаватися”.

трК «україна»
06.15, 13.10 Т/с “ОСА”.
06.20 Срiбний апельсин.
07.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.15, 14.00, 15.20, 17.10, 
    21.00 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Просте життя”.
12.00, 19.45 “Говорить 
         Україна”.
18.00 Т/с “Врятувати боса”.
21.55 Футбол. ЧС-2014.
         Iспанiя  Голландiя.
00.00 Великий футбол.
00.55 Футбол. ЧС-2014. 
          Чилi  Австралiя.

К1
06.00 “Шеф-кухар”.
06.30 “Top Shop”.
07.30 Т/с “Хто у домi 
        господар”.
09.00 М/ф.
09.50 М/с “Смiшарики”.
10.10 Т/с “Всi жiнки  вiдьми”.
13.50 Т/с “Дикий ангел”.
15.20 Т/с “Комiсар Рекс”.
17.15 “Розсмiши комiка”.
18.10 “Звана вечеря”.
19.10 “Орел i решка”.
20.10 “КВК-2014”.
22.25 “Велика Рiзниця 
         по-українськи”.

нтн
05.00, 15.15 Т/с “Таємницi
          слiдства-10”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Т/с “Велике зло
         та дрiбнi капостi”.
13.00 Т/с “Вулицi розбитих
        лiхтарiв-12”.
15.00, 19.00 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Крижана 
          пристрасть”.
21.30 Х/ф “Знайомство
          з батьками”.
23.30 Х/ф “Гарний злодiй”. (2).

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.25, 9.30 М/с “Маша
          i ведмiдь”.
06.50, 10.00 М/с “Клуб 
       Вiнкс: школа чарiвниць”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.15 М/с “Черепашки
            мутанти нiндзя”.
08.45 М/с “Тiмон i Пумба”.
09.10 М/ф “Сердитi пташки”.
10.55 “Єралаш”.
12.00 Т/с “Маленькi таємницi”.
14.15 Вiталька.
15.00 Країна У.

15.55 Дайош молодьож!
17.15, 19.05 Розсмiши комiка.
18.10, 23.05 Т/с “Свiтлофор”.
          (2).
20.00 Х/ф “Один вдома-2”.
22.10 6 кадрiв.
00.05 Бiйцiвський Клуб.

Канал “2+2”
06.15 “Обережно, модерн!”
06.40 Т/с “Спецзагiн Кобра-11”.
08.35 “ДжеДАI”.
09.00, 18.30 “Новини 2+2”.
09.30 Х/ф “Вiйна на 
        Захiдному напрямку”.
12.30 “Нове Шалене вiдео
          по-українськи”.
14.25 “Облом UA. 
         Новий сезон”.
16.30 Т/с “Ментовськi вiйни-3”.
19.00 Т/с “Iкорний барон”.
23.00 Х/ф “Геймер”. (3).

тонiс
06.00 “Таке спортивне 
         життя. Яна Шемякiна”.
06.30, 9.45, 15.00, 18.30, 21.00
         “Соцiальний пульс”.
07.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
08.55, 15.15, 16.45, 18.55,
          21.25 “Погода”.
09.00 “Соцiальний статус: 
        вашi права i пiльги”.
10.10, 20.00 Поганий пес!
11.05 Капабланка. Шаховий 
        король i його королева.
12.15 “Щоденник для батькiв”.
13.10, 16.00 Дивовижнi 
         мешканцi саду.
14.00, 22.30 Монстри 
          всерединi мене.
17.45 Акули Гордона.
18.50, 22.25 “Економiчний 
          пульс”.
19.00 В гостях у Д. Гордона.
          О. Леонов.
21.30 Жiнки французького 
         президента.
23.35 “Свiтськi хронiки”.

наше улюблене 
кiно

07.00 Драма “Жайворонок”.
09.00 Мелодрама “Рiк Собаки”.
11.20 Кiноповiсть 
          “Ти пам’ятаєш”.
13.00 Драма “Покiрна”.
14.30 Т/с “Державний кордон”.
16.00 Х/ф “Так починалася 
        легенда”.
17.30 Мелодрама
           “Московська любов”.
19.00 Х/ф “П’ятеро з неба”.
21.00 Драма “Дрiбний бiс”.
23.00 Комедiя “Iсторiя 

     про Рiчарда, Мiлорда 
      i прекрасну жарптицю”.

твi
06.00 ЖИВЯком.
06.30 Приватнi новини.
07.00, 20.00 Сьогоднi про 
        головне.
08.00, 10.10 Ранковi курасани.
10.00, 11.00, 12.00,
        14.00, 15.00,
       17.00, 18.00 Сьогоднi.
11.15, 12.40, 14.15, 15.35, 
       17.15, 19.30 TBiNews.
12.20, 14.40, 16.00, 17.40
        Огляд блогiв.
13.30, 16.30 Особлива думка.
19.00 Геофактор.
23.00 Зелена лампа.

EuroSport
09.30, 12.00 Футбол.
          Бразiлманiя.
09.45, 13.30 Велоспорт. 
       Етап 5.
11.00 Фехтування. 
         ЧЄ. Страсбург.
12.15 Тенiс. Турнiр ATP.
14.30 Велоспорт. Етап 6.
15.50, 18.30, 21.30 Футбол.
16.00, 18.40 Тенiс. Турнiр ATP.
22.00 Автоперегони.
22.30, 23.00 Найсильнiшi 
        люди планети. Англiя.
23.30 Кiнний спорт. 
        Скачки. Огляд тижня.
23.45 Весь спорт. 
          Тележурнал “Watts”.

Enter-фiльм
09.00 Телемагазин.
09.30 Х/ф “Красиво жити 
         не заборониш”.
10.40 Жарт за жартом.
12.10, 18.50 Т/с “Клон”.
13.50, 20.30 Т/с “Пуаро 
         Агати Крiстi”.
15.40 Х/ф “Шапка”.
17.20 Х/ф “Мiж високих хлiбiв”.
22.20 Х/ф “Склянка води”.
00.40 Бiйцiвський клуб.

Мега
06.00 Легенди бандитської 
          Одеси.
07.30, 17.50 У пошуках iстини.
08.20 Таємницi звичайних 
         речей.
09.10 Лабораторiя
         стародавнiх богiв.
10.10, 17.00 У пошуках пригод.
11.00 Таємнича Африка.
12.00, 22.50 Невiдома
           Австралiя.
12.50 Найнебезпечнiшi

          тварини.
13.40 Мiстична Україна.
14.30, 19.30 Фантастичнi
         iсторiї.
15.20 Воїни.
16.10 Науковi факти.
18.40, 22.00 Таємницi столiття.
20.20 Вся правда про Марс.
21.10 Шукачi.
23.40 Смертельна зустрiч.
00.30 Покер.

5 канал
06.30, 7.30, 8.30, 9.30, 10.30,
    11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 
    15.30, 16.30, 17.30, 18.30,
     22.30 Час. Важливо.
06.35, 7.10, 8.10, 22.35
       Бiзнес-час.
06.40, 18.10 Мiсцевий час.
06.55, 8.50 Огляд преси.
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
   12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
   16.00, 17.00, 18.00, 21.00,
     22.00 Час новин.
07.15, 8.15, 8.35, 16.35, 18.35,
    19.45, 22.40 Тема/Хронiка 
     дня.
07.25, 8.25, 11.50, 17.25,
         22.50 Погода в Українi.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45, 18.20 Час спорту.
08.45 Трансмiсiя-новини.
09.35, 13.35, 14.35 5 елемент.
10.10, 10.35, 11.15, 11.35, 12.15, 
     20.00, 1.15, 1.35, 5.00, 
      6.00 Час. Пiдсумки дня.
17.35 Не перший погляд.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.30 Час новин, 2 блок.
21.40 Час-Тайм.
22.10 Особливий погляд.
00.35 Тема/Хронiка тижня.

Футбол
06.00 Д/ф “Кубок свiту-1930”.
06.15 Д/ф “Кубок свiту-1954”.
07.55 Пункт призначення —
       Бразилiя.
08.25, 14.00 Межпрограмка.
08.30 Futbol Mundial. 
          Тележурнал.
09.00 “Великий футбол”.
10.00, 10.45, 15.40 Футбол News.
10.10, 10.55 “Оле, Мундiаль!”
11.30, 17.00 Бразилiя — Хорватiя. 
         ЧC ФIФА-2014.
14.15 Д/ф “Фiнал кубка 
        свiту-2010”.
15.50 Д/ф “ТОП 20 моментiв 
        Кубка свiту”.
19.40 Д/ф “Кубок свiту-2010: 
        ЗМI в центрi уваги”.
21.00 “Мундiаль. Матч-центр”.
21.50 Iспанiя — Нiдерланди. 
         ЧC ФIФА-2014.
00.55 Мексика — Камерун. 
          ЧC ФIФА-2014.

ут-1
06.10 Шустер-LIVE.
09.15 Футбол. ЧС-2014.
        Мексика - Камерун.
11.15 Д/ф “Склодовська-Кюрi”.
11.45 Театральнi сезони.
13.00 Футбол. ЧС-2014. 
         Чилi - Австралiя.
15.00 В гостях у Д. Гордона.
16.00 Футбол. ЧС-2014.
        Iспанiя - Нiдерланди.
18.00 Футбольна самба.
18.55 ЧС з футболу 
        2014. Колумбiя - Грецiя.
21.00 Пiдсумки дня.
21.40 Концертна 
        програма “Крок у
        майбутнє”.
22.50 Мегалот.
22.55 Суперлото, Трiйка, 
          Кено.
23.00 Вiд першої особи.
23.35 “Дружина”.
00.50 Гумористичний клуб 
          “Золотий гусак”.

Канал “1+1”
06.00 “ТСН”.
07.00 “Хто там?”
08.10 М/с “Гуфi та його 
          команда”.
09.00 “Свiтське життя”.
10.15 Х/ф “Якби я була 
         цариця”.
14.10 “Вечiрнiй Київ - 2014”.
16.10 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка 5”.
19.30 “ТСН”.
20.15 “Українськi сенсацiї.
        Бiзнес на кровi”.
21.20 “Вечiрнiй квартал”.
23.30 Х/ф “Куди подiлися
          Моргани?” (2).

Інтер
06.20 Т/с “Повернення 
         Мухтара 2”.
08.00 “Школа доктора
          Комаровського”.
08.35 Д/ф “Iрина Аллегрова.
       Йду, щоб залишитися”.
09.30 “Новини”.
10.00 Х/ф “Приходьте завтра”.
12.00 Т/с “Рiдкiсна група кровi”.
16.10 Концерт “Усi хiти 
          Гумор FM”.
18.10 Т/с “Любов у спадок”.
20.00 “Подробицi”.
20.35 Т/с “Любов у спадок”.
22.25 Т/с “Полювання 
        на пiранью”.

ICTV
06.10 Х/ф “Мортал Комбат”.
07.50 Зiрка YouTube.
09.00 Дача.
09.30 Квартирне питання.
10.15 Х/ф “Вторгнення”.
12.20 Т/с “Дiзнавач 2”.
12.45 Факти. День.
13.15 Т/с “Дiзнавач 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
20.10 Х/ф “Лузери”.
22.00 Х/ф “Нiндзя-вбивця”. (2).
23.50 Х/ф “Руслан”. (2).

стб
06.30 Х/ф “Вас викликає 
        Таймир”.
08.05 “Караоке на Майданi”.
09.00 “Усе буде смачно!”
11.05 “Хата на тата”.
12.40 “Кохана, ми
        вбиваємо дiтей”.
14.30 Х/ф “Бабине лiто”.
18.00 Х/ф “Медове кохання”.
21.35 “Вагiтна в 16”.
22.30 “Дочки-Матерi”.
23.25 “Давай поговоримо
          про секс”.
01.05 Х/ф “Тридцять три”.

новий канал
06.25 М/с “Том i Джерi”.
07.30 Ревiзор.
12.50 Ревiзор пост-шоу.
14.15 Хто зверху 2.
16.10 Т/с “Воронiни”.
19.00 Х/ф “Подорож 2:
        Таємничий острiв”. (2).
20.40 Х/ф “Таксi”.
22.50 Хто зверху 2.
00.45 Х/ф “З 13 в 30”.

трК «україна»
07.00, 19.00 Подiї.
07.10 Т/с “Iнтерни”.
09.50 Один за сто годин.
10.50 Х/ф “Як знайти iдеал”.
12.30 Т/с “Квиток на двох”.
16.20 Т/с “Просте життя”.
21.55 Футбол. ЧС-2014. 
        Уругвай Коста-Рiка.
00.00 Великий футбол.
00.55 Футбол. ЧС-2014. Англiя 
        Iталiя.

К1
06.00 “Шеф-кухар”.

06.30 “Top Shop”.
07.30 М/ф.
09.20 М/с “Смiшарики”.
10.00 М/ф “Барбi: чарiвна 
         веселка”.
11.20 Х/ф “Принци повiтря”.
13.00 “ВусоЛапоХвiст”.
15.00 “Орел i решка. 
          Курортний сезон”.
16.50 “Орел i решка. Шопiнг”.
17.45 Х/ф “Перукарка
        i чудовисько”.
19.50 “Вечiрнiй квартал”.
21.40 Т/с “Комiсар Рекс”.
00.15 Х/ф “Секс гуру”. (2).

нтн
07.35 Т/с “Велике зло та 
       дрiбнi капостi”.
11.30 “Речовий доказ”.
12.00 “Головний свiдок”.
12.55 “Випадковий свiдок”.
13.45 “Правда життя. 
        Професiя лiкар”.
14.15 “Крутi 90-тi”.
15.10 Т/с “Вулицi 
         розбитих лiхтарiв”.
19.00 Т/с “Каменська-4”.
22.30 Т/с “Людина вiйни”.

тет
06.00 Х/ф “В пошуках 
         капiтана Гранта”.
07.30 Байдикiвка.
08.30 М/с “Смiшарики”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, 
         вперед!”
10.35 М/с “Фiксики”.
11.05 М/ф “Астерiкс i 
          Клеопатра”.
12.20 Х/ф “Рапунцель”.
13.25 “Єралаш”.
14.20 Х/ф “Життя пiсля 
          випускного”.
16.00 Х/ф “Снiговi пси”.
17.50 Х/ф “Один вдома-2”.
20.00 Розсмiши комiка.
22.00 Уральскi пельменi.
23.15 Дiвчата зрозумiють.

Канал “2+2”
06.15 “Обережно, модерн!”
07.15 “Нове Шалене вiдео 
         по-українськи”.
09.00 “Облом UA. 
         Новий сезон”.
11.00 Т/с “Джокер”.

19.00 Х/ф “Поєдинок”. (2).
20.30 Х/ф “Полювання
         на звiра”. (2).
22.30 Х/ф “Патрiот”. (2).
00.20 Т/с “Падаючi 
         небеса-2”. (2).

тонiс
06.00, 18.20 “Цивiлiзацiя
         Incognita”.
06.10 Х/ф “Справа 
          Артамонових”.
08.55, 15.10, 16.45, 18.55,
          21.00 “Погода”.
09.00 Поганий пес!
10.00 “Свiтськi хронiки”.
10.50 Х/ф “Зiрка, що падає”.
13.15 За сiм морiв.
14.00 Монстри всерединi мене.
15.15 Мiсто акул.
15.50 Гiганти Арктики.
16.50 “Ронiн”.
17.45 Захоплююча зоологiя.
18.30 “Соцiальний пульс
         вихiдних”.
19.00 Мiсцями дикої природи.
20.00 Великi монархи Єгипту.
21.05 Жiнки французького 
         президента.
22.00 “Таємницi закулiсся 
     з О. Ржавським”.
22.30 Х/ф “Дев’ять 
        королев”. (2).
00.45 “Вихiдний, пiсля опiвночi”.

наше улюблене 
кiно

07.00 Х/ф “П’ятеро з неба”.
09.00 Драма “Дрiбний бiс”.
11.00 Комедiя “Iсторiя 
    про Рiчарда, Мiлорда i
       прекрасну жарптицю”.
13.00 Кiноповiсть “Балада
          про стару зброю”.
14.30 Т/с “Державний кордон”.
16.00 Х/ф “Новi пригоди янкi
      при дворi короля Артура”.
17.30 Х/ф “Новi пригоди янкi
      при дворi короля Артура”.
19.00 Драма “Iталiєць”.
21.00 Детектив “Сувенiр
          для прокурора”.
23.00 Драма “День любовi”.

твi
06.00 ЖИВЯком.
06.30 Приватнi новини.
07.00, 20.00 Сьогоднi
         про головне.
10.00, 12.25, 15.30, 17.00, 19.30, 

23.30 TBiNews.
11.00 Так як є.
12.00, 15.00, 18.00 Сьогоднi.
13.00 Стоп-кадр.
14.00 Мiжнароднi 
       кореспонденти.
14.30 Особлива думка.
16.00 Знак оклику!
19.00 Double Ять.
23.00 Унiверсальний
         спортсмен.

EuroSport
09.30 Футбол. Бразiлманiя.
09.45 Автоперегони. 
       Перегони “24 години 
      Ле Манна”. Розминка.
10.45, 15.45, 19.30 
     Автоперегони. 
     Перегони “24 години 
      Ле Манна”.
11.45 Авто i Мотоспорт.
12.15 Фехтування. 
       ЧЄ. Страсбург.
13.15 Тенiс. Турнiр ATP.
14.15 Весь спорт.
15.15 Автоперегони.
17.30 Тенiс. Турнiр ATP.
00.30 Футбол.

Enter-фiльм
09.00 Телемагазин.
09.30 Х/ф “Вiдставної кози 
       барабанщик”.
10.45 Жарт за жартом.
11.45 Х/ф “Королiвство
        Кривих Дзеркал”.
13.15 Х/ф “Небеснi ластiвки”.
15.35 Х/ф “Обережно, бабусю!”
17.10 Х/ф “Летюча миша”.
19.35 Х/ф “Дванадцята нiч”.
21.15 Х/ф “Дон Сезар 
         де Базан”.
23.40 Бiйцiвський клуб.

Мега
06.00 Легенди бандитського 
          Києва.
07.30 У пошуках iстини.
09.30, 23.00 Танки. Великi 
         битви.
10.30 Знищення бен Ладена.
12.30 Невiдома Австралiя.
15.30 У пошуках пригод.
18.20 Османи: 
        таємницi султанiв.
21.00 Терор: бомба
          для Британiї.
00.00 “Що? Де? Коли?”

5 канал
06.30, 7.30, 8.30, 9.30, 
     10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 
     14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
     18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
      22.30, 23.30 Час. Важливо.
06.35, 18.10 Мiсцевий час.
06.45, 7.10, 8.15, 18.25, 23.45 
         Час спорту.
06.50, 14.50, 18.35, 19.15, 20.20, 
    22.00, 22.35 Тема/Хронiка
    тижня.
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
     12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
      16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
    20.00, 21.00, 23.00 Час новин.
07.15, 14.10, 17.10, 19.25 
       Погода в Українi.
07.20, 8.25, 22.25, 23.20 
        Бiзнес-час.
07.35 180 градусiв.
08.35 Не перший погляд.
09.16 Мамина школа.
09.35 Укравтоконтинент.
10.35 Новинометр.
11.10 Трансмiсiя.
11.35 Автопiлот-тест.
11.45, 23.35 Iсторiя успiху.
12.10 Зооакадемiя.
12.35 Iнтелект.ua.
13.10 Драйв.
13.35 Вперед, на Олiмп!
14.35 Гра долi.
15.35 Кiно з Янiною Соколовою.
16.35 Арсенал.
17.15 Мiграцiйний вектор.
17.35 Феєрiя мандрiв.
19.35 Машина часу.
20.35 В кабiнетах.
21.10 Велика полiтика.
21.35 Вiкно в Америку.

Футбол
07.00, 18.55 Мексика — Камерун. 
      ЧC ФIФА-2014.
09.00 “Великий футбол”.
10.00, 10.45, 15.40
         Футбол News.
10.10, 10.55 “Оле, Мундiаль!”
11.30, 18.50 М/с “Забавний 
        м’яч”.
11.40, 15.50 Чилi — Австралiя. 
       ЧC ФIФА-2014.
13.40 Iспанiя — Нiдерланди. 
        ЧC ФIФА-2014.
18.00 Мiнi-iсторiї Кубка свiту.
         Iспанiя-1982.
18.15 Найвидатнiшi 
          футбольнi збiрнi свiту.
21.00 “Мундiаль. Матч-центр”.
21.50 Уругвай — Коста-Рiка. 
         ЧC ФIФА-2014. 
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Програми місцевих телекаНалівTV-4
Понеділок, 9 червня
06.00, 10.00, 18.00 Т.с.
         «Гра в кохання» 
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий
           фітнес
07.00 Провінційні вісті. Тиждень
07.35 В.ф. «Лікарська справа 
         в Україні»
07.50 «Слід»
08.10 Вікно в Америку        
08.30 Переможний голос 
         віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Справжня ціна»
09.45 «Про нас»
11.00 Дитяча година 
12.10 Межа правди                   
13.10 Хіт-парад                                             
14.00 Х.ф. «Світло в лісі» 
16.00 Дитяча година
17.00 Невідома Україна
17.30 «Гал-кліп»
19.00 Міста України
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Сільський календар»
20.40 Дім книги
20.30 ТНЕУ - калейдоскоп подій
21.30 «Сад, город, квітник»
22.00 Ольга Монастирська, 
         «Мамина калина»
23.30 Х.ф. «Кун-фу мавпи» 
01.00 Час-Tайм
ттБ
8.00 “Ранок з ТТБ”
14.00 “Вісті ТТБ”
14.15 “Загублені у часі”
14.30 “Мамина школа”
15.00 “Відверті діалоги” 
16.00 “Пісні нашого краю”
16.15 “Чудесний канал”
16.45 Словами малечі про 
        цікаві речі
17.00 “Вісті ТТБ”
17.15 “Західний експрес”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Новини України”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “Вісті ТТБ”
19.30 “Тема дня”
19.45 “В об’єктиві ТТБ”
20.00 “Пісні нашого краю”
20.15 “Будьте здорові”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Час змін”
21.30 “Урок… для батьків”
22.00 “Вісті ТТБ”
22.30 “Чаc країни”
TV-4
вівторок, 10 червня
06.00, 10.00, 18.00 Т.с.
         «Гра в кохання» 
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий 
         фітнес
07.00 Міста України
07.35 «Погляд зблизька»
08.05 «Духовні роздуми»
08.20 ТНЕУ - калейдоскоп подій
08.30 Переможний голос
          віруючого
09.00 Час-Tайм

09.30 Невідома Україна
11.00 Дитяча година 
11.50 «Чарівний ключик»
12.10 «Музичні делікатеси»
12.40 «Bon appetit»
13.00 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Екстремальне 
         побачення» 
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
17.00 Невідома Україна
17.30 «Смаки культур»
19.00 Провінційні вісті
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Екологічно чисте життя»
20.30 «Життя з майбутнім»
21.30 «Автоакадемія»
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х.ф. «Темний 
         бік життя. Після вироку» 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті
ттБ
8.00 “Ранок з ТТБ”
14.00 “Вісті ТТБ”
14.15 “Новини України”
14.30 “Будьте здорові”
15.00 “Час змін”
15.30 “Тема дня”
15.45 “Пісні нашого краю”
16.00 “В об’єктиві ТТБ”
16.15 “Хатинка Василинки”
16.40 “До речі, про речі”
17.00 “Вісті ТТБ”
17.15 “Пісні нашого краю”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Новини України”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “Вісті ТТБ”
19.30 “Тема дня”
19.45 “Зона ризику”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “На часі”
21.30 “Діловий ритм”
22.00 “Вісті ТТБ”
22.30 “Час країни”
TV-4
Cереда, 11 червня
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. 
        «Гра в кохання» 
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий 
        фітнес
07.00 Провінційні вісті
07.35 «Екологічно чисте життя»
08.05 «Життя з майбутнім»       
08.30 Переможний голос 
          віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 Невідома Україна
11.00 Дитяча година
12.10 «Гал-кліп»
12.40 «Автоакадемія»
13.00 І.Федишин «Музична 
         феєрія»
14.00 Х.ф. «Комедія давно 
          минулих днів» 

16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
16.40 «Чарівний ключик»
17.00 Невідома Україна
17.30 «Сад, город, квітник»
17.45 «Духовні роздуми»
19.00 Провінційні вісті
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Формула здоров’я»
21.30 «Музичні делікатеси»
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х.ф. «Реквієм за мрією» 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті
ттБ
8.00 “Ранок з ТТБ”
14.00 “Вісті ТТБ”
14.15 “Новини України”
14.30 “На часі”
15.00 “Зона ризику”
16.00 “Пісні нашого краю”
16.15 “Чудесний канал”
16.45 “Тема дня”
17.00 “Вісті ТТБ”
17.15 “Економічний інтерес”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Новини України ”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “Вісті ТТБ”
19.30 “Тема дня”
19.45 “Надія є”
20.00 “Удосвіта”
20.30 “Пісні нашого краю”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Європа очима українця”
21.30 “Енергоманія”
22.00 “Вісті ТТБ”
22.30 “Час країни”
TV-4
четвер, 12 червня
06.00, 10.00, 18.00 Т.с.
         «Гра в кохання» 
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий
          фітнес
07.00 Провінційні вісті
07.35 «Формула здоров’я»
08.30 Переможний голос
          віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 Невідома Україна
11.00 Дитяча година 
12.10 «Про кіно»
12.25 «Смаки культур»
13.00 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Тінь велетня» 
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
17.00 Невідома Україна
17.30 «Музичні делікатеси»
19.00 Провінційні вісті
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Знати більше
21.30 «Bon appetit»
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х.ф. «Два нулі» 
00.15 Час-Tайм

00.30 Провінційні вісті
ттБ
8.00 “Ранок з ТТБ”
14.00 “Вісті ТТБ”
14.15 “Новини України”
14.30 “Європа очима українця”
15.00 “Дива цивілізації”
15.30 “Надія є”
15.45 “Тема дня”
16.00 “Пісні нашого краю”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “4 лапи”
17.00 “Вісті ТТБ”
17.15 “Пісні нашого краю”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Новини України”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “Вісті ТТБ”
19.30 “Тема дня”
19.45 “Що робити?”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Інновації”
21.15 “Тарасова візитка”
21.30 “Розмова без нотацій”
22.00 “Вісті ТТБ”
22.30 “Час країни”
TV-4
П’ятниця, 13 червня
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. 
        «Гра в кохання» 
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий 
       фітнес
07.00 Провінційні вісті
07.35 Знати більше 
08.30 Переможний голос 
          віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 Невідома Україна
11.00 Дитяча година 
11.50 «Чарівний ключик»
12.10 «Гал-кліп»
12.40 «Сад, город, квітник»
13.00 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Мою дружину
           звуть Моріс» 
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
17.00 Невідома Україна
17.30 «Bon appetit»
19.00 Провінційні вісті
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 ТНЕУ - калейдоскоп подій
20.10 «Сільський календар»
20.40 В.ф. «Лікарська
          справа в Україні»
21.30 «Духовні роздуми»
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х.ф. «Місія» 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті
ттБ
8.00 “Ранок з ТТБ”
14.00 “Вісті ТТБ”
14.15 “Новини України”
14.30 “Світ професій”
14.45 “Тема дня”

15.00 “Що робити?”
16.00 “Пісні нашого краю”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Іноземна для дітей”
17.00 “Вісті ТТБ”
17.15 “Думки вголос”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Новини України ”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “Вісті ТТБ”
19.30 “Актуально”
19.45 “Західний експрес”
20.00 “Слово має народний 
          депутат”
20.20 “Пісні нашого краю”
20.30 “Після школи”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “На часі”
21.30 “Захисник Вітчизни - 
        рятувальник”
22.00 “Вісті ТТБ”
22.30 “Час країни”
TV-4
субота, 14 червня
06.00 «Bon appetit»
06.30 «Про нас»
06.45, 09.15, 11.00 Ранковий 
       фітнес 
07.00 Провінційні вісті
07.35 Х.ф. «Витівки 
        у старовинному дусі» 
09.00 Час-Tайм
09.30 Знати більше 
10.30 Блага звістка 
11.15 «Про нас»       
11.30 Зміни свій світ
12.00 Новини Європи
12.30 Х.ф. «Останній 
        з собачого племені» 
14.30 Мультфільми
14.50 Х.ф. «Тато-неведимка» 
16.30 Дім книги
17.00 Хіт-парад
17.50 ТНЕУ - калейдоскоп подій
18.00 Наші вітання
19.00 «Сад, город, квітник»
19.30 «Музичні делікатеси»
20.10 «Весна прийшла», Ніколо 
       та Наталя Бучинська
22.10 Х.ф. «Останній подих»       
00.10 Час-Тайм
ттБ
8.00 “Ранок з ТТБ”
14.00 “Новини України”
14.15 “Актуально”
14.30 “Пісні нашого краю”
14.45 “Після школи”
15.00 “На часі”
15.30 “Вінтаж”
15.45 “Думки вголос”
16.00 “ПрофStyle ”
16.15 “Кулінарія від Андрія”
16.30 “Допомагає служба 
        зайнятості”
16.45 “Пісні нашого краю”
17.00 “Панорама подій”

17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Назбиране”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “Панорама подій”
19.30 “Смак життя”
20.00 “Крізь призму часу”
20.15 “Спортивні меридіани”
20.30 “Щляхами Тараса”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Поклик таланту ”
22.20 “У пошуках легенд”
22.30 “Абетка здоров’я”
TV-4
Неділя, 15 червня
06.00 Х.ф. «Витівки 
        у старовинному дусі» 
07.30 «Про нас»
07.45, 09.45 Ранковий фітнес
08.00 Новини Європи
08.40 Час-Тайм  
09.00 Повнота радості життя
09.30 «Справжня ціна»
10.00 Дім книги
10.15 Пряма трансляція 
     Божественної Святої Літургії 
     з Архикатедрального Собору
      УГКЦ м.Тернополя 
11.40 «Духовні роздуми»
12.00 Х.ф. «Тато-неведимка» 
13.30 «Чарівний ключик»
14.00 «Погляд зблизька» 
14.30 «Екологічно чисте життя»
15.00 «Життя з майбутнім»       
15.30 «Про нас»   
16.00 «Формула здоров’я»
17.00 Вікно в Америку
17.30 «Смаки культур» 
18.00 Наші вітання
19.00 Провінційні вісті. Тиждень
19.40 Хіт-парад
20.45 «Про нас»
21.00 «Гал-кліп»
21.30 «Про кіно»
22.00 Х.ф. «Майже ідеальне
         пограбування»       
23.45 Час-тайм
00.00 Провінційні вісті. Тиждень
ттБ
8.00 “Ранок з ТТБ”
14.00 “Фільм-дітям” 
15.15 “Допомагає служба 
         зайнятості”
15.30 “Шляхами Тараса”
15.45 “Крізь призму часу”
16.00 “Назбиране”
16.15 “Чудесний канал”
16.45 “Спортивні меридіани”
17.00 “Пісні нашого краю”
17.15 Словами малечі про 
         цікаві речі
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Студмістечко”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “Глобальне попередження”
19.30 “Мамина школа”
20.00 “Музичний калейдоскоп”
20.30 “Загублені у часі”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Відверті діалоги”
22.00 “Смак життя”
22.30 “Повір у себе”

Ут-1
06.00, 07.15, 08.50, 
      09.00, 11.15, 15.10, 
      17.55, 21.40, 23.30 Погода.
06.05 Свiт православ`я.
06.50 Панянка та кулiнар.
07.30 “Дружина”.
09.15 Футбол. ЧС-2014. 
        Кот-д`Iвуар - Японiя.
11.20 Футбол. ЧС-2014.
         Колумбiя - Грецiя.
13.10 Футбол. ЧС-2014. 
        Уругвай - Коста-Рiка.
15.15 Дiловий свiт. Тиждень.
16.00 Футбол. ЧС-2014. 
        Англiя - Iталiя.
18.00 Футбольна самба.
18.55 Футбол. ЧС-2014. 
       Швейцарiя - Еквадор.
21.00 Пiдсумки дня.
21.45 Д/ф “Володимир Iвасюк.
       Щоб народитися знову”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.35 Х/ф “Вперше замiжня”.

канал “1+1”
06.00 Х/ф “Принцеса
         на Рiздво”.
07.35 М/ф.
08.10 М/с “Гуфi та його
         команда”.
09.00 “Лото-Забава”.
10.10 “ТСН”.
11.00 “Свiт навиворiт
          5: Iндонезiя”.
12.05 “Машинi казки.
         Маша i ведмiдь”.
14.00 “Зiркова хронiка”.
15.00 “Чотири весiлля 3”.
16.30 “Розсмiши комiка 5”.
17.30 Х/ф “Хочу замiж”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
21.00 “Мiй малюк зможе”.
22.00 Х/ф “Спасибi за
         любов”. (2).
00.15 “Що? Де? Коли?”
01.10 Х/ф “Дякую за шоколад”.

інтер
06.15 Концерт “Гумор FM”.
08.00 “Вдалий проект”.
09.00 “Школа доктора 
        Комаровського. 
       Невiдкладна допомога”.
09.30 “Недiльнi новини”.
10.00 “Орел i решка. 
        На краю свiту”.
11.00 “Сусiд на обiд”.
12.00 Т/с “Рiдкiсна група кровi”.
16.10 Х/ф “Пiти, щоб 
       залишитися”.
18.05 Т/с “Любов у спадок”.
20.00 “Подробицi тижня”.
21.45 Т/с “Любов у спадок”.
23.35 Т/с “Танцi марiонеток”.

ICTV
05.45 Квартирне питання.
06.25 Таксi.
06.55 Космонавти.
07.50 Анекдоти по-українськи.
08.40 Зiрка YouTube.
09.50 Дивитися всiм!
11.40 Т/с “Надзвичайна
         ситуацiя”.
12.45 Факти. День.
13.15 Т/с “Надзвичайна
        ситуацiя”.
18.45 Факти тижня.
20.20 Х/ф “Хлопчики-
        нальотчики”.
22.20 Х/ф “Коломбiана”. (2).
00.20 Х/ф “Обсессiя”. (2).

стБ
05.45 Х/ф “Дайте книгу 
         скарг”.
07.10 Х/ф “Гусарська 
          балада”.
09.00 “Усе буде смачно!”
09.50 “Караоке на Майданi”.
11.10 Т/с “Метод Фрейда”.
15.20 Х/ф “Медове
       кохання”.
19.00 “Битва 
        екстрасенсiв”.
20.30 “Один за всiх”.
21.40 Х/ф “Хатня робiтниця”.
23.30 Х/ф “Довгоочiкувана 
         любов”.
01.10 Нiчний ефiр.

Новий канал
05.55 М/с “Мисливцi 
       за привидами”.
07.00 М/ф “Божевiльний 
        професор”.
08.15 М/ф “Шкiльнi канiкули”.
09.55 Х/ф “Подорож 2: 
         Таємничий острiв”.
11.55 Файна Украйна.
14.00 Хто зверху 2.
15.55 Т/с “Воронiни”.
18.50 Х/ф “Таксi”. (2).
20.40 Х/ф “П`ятий
         елемент”. (2).
23.15 Х/ф “Залiзне небо”. (2).
01.05 Х/ф “Марс атакує”. (2).

трк «Україна»
06.20 Подiї.
07.00 Таємницi зiрок.
07.50 Т/с “Королева гри”.
16.15 Т/с “Просте життя”.
19.00 Подiї тижня.
20.30 Т/с “Iнтерни”.
21.55 Футбол. ЧС-2014. 
        Францiя Гондурас.
00.00 Великий футбол.
00.55 Футбол. ЧС-2014. 

        Аргентина Боснiя.

к1
06.00 “Шеф-кухар”.
06.30 “Top Shop”.
07.30 М/ф.
08.00 М/с “Смiшарики”.
08.40 М/ф “Барбi: чарiвна
         веселка”.
10.00 “Їмо вдома”.
11.00 “ВусоЛапоХвiст”.
12.00 “Розсмiши комiка”.
12.50 “Орел i решка. Шопiнг”.
13.45 “Орел i решка. 
        Курортний сезон”.
15.40 “КВК-2014”.
17.45 “Вечiрнiй квартал”.
19.40 Х/ф “Супер 8”. (2).
21.40 Т/с “Комiсар Рекс”.
00.15 Х/ф “Вiкi Крiстiна 
         Барселона”. (2).

НтН
04.35 Т/с “Вулицi розбитих
        лiхтарiв”.
08.05 Т/с “Каменська-4”.
11.30 “Легенди карного 
       розшуку”.
12.00 “Агенти впливу”.
12.55, 22.45 “Випадковий
       свiдок”.
13.10 Х/ф “Крижана 
        пристрасть”.
15.15 Т/с “Я йому вiрю”.
19.00 Т/с “Павутиння-3”.
23.30 “Герої навiки”.
00.00 Х/ф “Iзоляцiя”. (3).

тет
06.00 Х/ф “В пошуках 
         капiтана Гранта”.
07.30 Байдикiвка.
08.30 М/с “Смiшарики”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, 
          вперед!”
10.35 М/с “Фiксики”.
11.30 М/ф “Феї”.
12.50 Х/ф “Мармадюк”.
14.20 Х/ф “Снiговi пси”.
16.10 Панянка-селянка.
17.05 Королева балу.
18.00 Країна У.
20.00 Розсмiши комiка.
22.00 Уральскi пельменi.
23.15 Дiвчата зрозумiють.

канал “2+2”
06.15 “Обережно, модерн!”
07.00 “Маски-шоу”.
10.00 “Нове Шалене вiдео 
        по-українськи”.
11.00 “Облом UA. 

         Новий сезон”.
12.00 “Бушидо”.
14.00 Жiночий американський
        футбол.
15.00 Д/ф “Вiннi Джонс 
       та Дика Раша”.
17.00 Х/ф “Не вiдступати 
        i не здаватись”.
19.00 Х/ф “Пiдземелля
   драконiв-3. Книга заклинань”.
20.30 Х/ф “Чужий”. (2). 
23.00 Х/ф “Геймер”. (3).

тонiс
06.00, 20.00 “Цивiлiзацiя
         Incognita”.
06.10 Х/ф “Тринадцять”.
08.55, 14.25, 16.55, 18.55,
         21.00 “Погода”.
09.00 Великi монархи Єгипту.
10.00 “П’ять дорiг”.
10.50 “Щоденник для батькiв”.
11.30, 19.00 Мiсцями дикої 
        природи.
12.30 Гiганти Арктики.
13.50 За сiм морiв.
14.30 Мiсто акул.
16.00 В пошуках легенди: 
       чорний леопард.
17.00 Повернення
         у дикi прерiї.
18.00 Микола Сивий. Пiсня -
         моя любов.
18.30 “Свiт за тиждень”.
20.15 “Кумири”.
20.40 “Свiтськi хронiки”.
21.05 “Андрiй Ромоданов: 
        “Проза i поезiя мозку”.
22.05 Х/ф “Все схоплено”. (2).
00.00 “Вихiдний, пiсля опiвночi”.

Наше улюблене 
кiно

07.00 Драма “Iталiєць”.
09.00 Детектив “Сувенiр
         для прокурора”.
11.00 Драма “День любовi”.
13.00 Комедiя “На кого
        Бог пошле”.
14.30 Т/с “Державний к
        ордон”.
16.00 Муз. фiльм “Собака 
         на сiнi”.
19.00 Мелодрама 
         “Незакiнчена повiсть”.
21.00 Трилер “Тi, що 
       п`ють кров”.
23.00 Х/ф “Перша
       зустрiч, остання зустрiч”.

твi
06.00 ЖИВЯком.
06.30, 9.30, 2.40 Приватнi 
         новини.
07.00, 9.00, 10.00, 12.15, 13.00, 

      14.00, 15.30, 20.00, 
      23.00 TBiNews.
08.00 Як це влаштовано.
11.00, 22.00 Унiверсальний
         спортсмен.
11.30 Aрт City.
12.00, 15.00, 18.00 Сьогоднi.
12.25 Геофактор.
13.30, 22.30 Double Ять.
14.30, 19.30 Особлива думка.
16.00 Стоп-кадр.
17.00 Так як є.
19.00 Мiжнароднi 
         кореспонденти.
21.00 Знак оклику!

EuroSport
09.30 Футбол. Бразiлманiя.
09.45, 16.15 Автоперегони.
10.15 Автоперегони. Перегони
     “24 години Ле Манна”.
16.30 Велоспорт. Етап 8.
18.00, 21.30 Футбол.
18.10 Весь спорт. 
        Тележурнал “Watts”.
18.30, 22.00 Тенiс. 
        Турнiр ATP.
19.45 Кiнний спорт. 
       Скачки. Огляд тижня.
20.00 Кiнний спорт. Канни.

Enter-фiльм
09.00 Телемагазин.
09.30 Х/ф “Склянка води”.
11.50 Х/ф “Дванадцята нiч”.
13.30 Х/ф “Дон Сезар
        де Базан”.
16.05 Х/ф “Королiвство 
        Кривих Дзеркал”.
17.25 Х/ф “Небеснi ластiвки”.
19.45 Х/ф “Летюча миша”.
22.15 Х/ф “Обережно,
        бабусю!”
23.45 Бiйцiвський клуб.

мега
06.00 Легенди бандитської 
          Одеси.
07.30 У пошуках iстини.
09.30, 23.00 Танки. 
         Великi битви.
10.30 Терор: 
         бомба для Британiї.
12.30 Невiдома Австралiя.
15.30 У пошуках пригод.
18.20 НЛО. Секретнi файли.
20.00 Пiдземнi марсiани.
21.00 Знищення бен 
         Ладена.
00.00 Т/с “Борджiа:
         iсторiя клану”.

5 канал
06.30, 7.30, 8.30, 9.30, 10.30,

      11.30, 12.30, 13.30, 14.30,
      15.30, 16.30, 17.30, 19.30,
      20.30, 22.30, 23.30 
      Час. Важливо.
06.35, 7.20, 8.25, 22.25, 
          23.20 Бiзнес-час.
06.45 Мiсцевий час.
06.55, 10.50, 11.15, 11.50, 
     13.50, 14.50, 18.10,
      19.20, 20.20, 20.35 
      Тема/Хронiка тижня.
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
      12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
      16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
      20.00, 23.00 Час новин.
07.10, 8.15, 18.45, 23.50 
       Час спорту.
07.15, 12.10, 14.10, 19.25, 
        23.55 Погода в Українi.
07.35 180 градусiв.
08.35 Феєрiя мандрiв.
09.10, 19.35 Велика 
         полiтика.
09.35 Вiкно в Америку.
10.15 Здоровi iсторiї.
11.35 Технопарк.
12.35 Життя цiкаве.
13.35 Мотор.
14.35 Гра долi.
15.35 Машина часу.
16.35 Фактор безпеки.
17.35 Новини Київщини.
18.30 Вiкно в Європу.
21.00 Час. Пiдсумки тижня.
21.40 Час-Тайм.
22.00 Територiя закону.
22.35 Кiно з Янiною 
        Соколовою.
23.35 Мiграцiйний вектор.
00.35 Укравтоконтинент.

Футбол
06.15 Межпрограмка.
06.25, 11.30, 18.50 М/с 
        “Забавний м’яч”.
06.30 Futbol Mundial. 
         Тележурнал.
07.00, 18.55 Англiя — Iталiя. 
         ЧC ФIФА-2014.
09.00 “Великий футбол”.
10.00, 10.45, 15.40 
        Футбол News.
10.10, 10.55 “Оле, Мундiаль!”
11.40 Кот-д’Iвуар — Японiя. 
        ЧC ФIФА-2014.
13.40 Уругвай — Коста-Рiка.
        ЧC ФIФА-2014.
15.50 Колумбiя — Грецiя. 
        ЧC ФIФА-2014.
18.00 Мiнi-iсторiї Кубка 
         свiту. США. 1994.
18.15 Найвидатнiшi 
         футбольнi збiрнi свiту.
21.00 “Мундiаль. Матч-центр”.
21.50 Францiя — Гондурас. 
          ЧC ФIФА-2014.
00.55 Аргентина — 
        Боснiя-Герцеговина. 
        ЧC ФIФА-2014.



П’ятниця, 6 червня 2014 року Час місцевий

Розіграш 
№773
від 01.06.2014 р.
Кульки — 33, 68, 

47, 22, 34, 13, 26, 
12, 27, 50, 29, 64, 
32, 73, 53, 55, 69, 

41, 52, 7, 54, 36, 43, 19, 25, 28, 
37, 21, 3.

Джекпот — не виграно.
3 лінії з одною підковою — не 

виграно.
3 лінії з 2 підковами — 3 гравці 

— 58 591 грн.
3 лінії у 3 полях — 120 гравців 

—  
1 066 грн.

2 лінії у 2 полях — 5 654 гравці 
— 8 грн.

2 лінії — 1 374 гравці — 46 грн.
1 лінія — 85 567 гравців —  

7 грн. 
Бiлет № 0450790 — Луганське.
Бiлет № 0306771 — Запорізьке.
Бiлет № 0191082 — Запорізьке.

Розіграш
№1373
від 04.06.2014 р.
Лототрон Б.
Набір кульок: №4.
Виграшні номери: 

1, 44, 5, 10, 11, 13.
6 номерів — не виграно.
5 номерів — 2 гравці — 4 564 грн.
4 номери — 81 гравець — 

157 грн.
3 номери — 1264 гравці —  

17 грн.
2 номери — 8778 гравців — 

8 грн.
Розіграш 
№1332
від 04.06.2014 р.
Виграшні номери: 

22, 13, 23, 2, 35, 
3.

Мегакулька — 3.
МЕГАДЖЕКПОТ — не виграно.
МЕГАПРИЗ — не виграно.
5 номерів — 5 гравців — 6 169 

грн.
4 номери — 150 гравців —  

223 грн.
3 номери — 2 477 гравців — 

22 грн.
5+ Мегакулька — 1 гравець — 12 

338 грн.
4+ Мегакулька — 34 гравці — 448 

грн. 
3+Мегакулька — 572 гравці — 44 

грн.

Грайте і вигравайте ●

З компетентних джерел ●

ПРОДАМ
*котел опалювальний, газовий 

«Данко», з насосом, в гарному 
стані, ціна договірна. Тел.: 24-98-
61, (067) 165-87-97.

*швейну машинку «Верітас» з 
ножним приводом, виробник — 
Угорщина, ціна договірна. Тел.: 
24-98-61, (067) 165-87-97.

*шафу трьохдверну зі спально-
го гарнітуру, ціна договірна. Тел.: 
24-98-61, (067) 165-87-97.

*однотумбовий письмовий стіл 
в хорошому стані, ціна договірна. 
Тел.: 24-98-61, (067) 165-87-97.

* кобилу рудолисої масті, 4 ро-
ки, ціна договірна. Тел.: 29-41-49, 
096 159-14-66.

* корову чорну з третім  
телям. Тел.: 067-208-37-48,  
42-13-29.

* корову червонорябу, 4 р.,  
с. Ангелівка Тернопільського ра-
йону. Тел. (097) 49-71-990, (099) 
09-43-299.

* дача, 8 км від Тернополя, за 
селом Великі Гаї. Доглянута, чор-
нозем, 6 сотих з металевим буди-
ночком (2,1х3,6 м). Ціна 4 500 у.о. 
Тел. (098) 592-71-01.

* чоловічий костюм (44 розмір, 
ріст 176-188 см), темно-синього 
кольору, натуральний склад тка-
нини, відмінний стан. Ціна 450 грн. 
Тел. (098) 592-71-01.

* коза після третього окоту. На-
дій молока — 3 літри в день. Тел. 
29-34-96.

* Москвич 412, 1991 р. в., об’єм 
двигуна 1,38, автопробіг 120 тис. у 
доброму стані, 600 у. о. Можливий 
торг. Тел. (098) 592-71-01, 24-82-
34.

* професійний зварювальний 
апарат. Тел. 096 903-37-81.

* комбайн “Нива” в робочому 
стані. Тел. (099) 193-49-36. 

* корову, 5 років, ціна договір-
на. Тел. 49-64-59.

* котел КЧМ-5 б/к Тел. 49-02-
36, 067-898-50-88.

* шифер 70 шт., ціна 70 грн. за 
шт. Тел. 49-02-36, (067)898-50-
88.

* труби металеві діаметром 25-
50 мм. Тел. 49-02-36, 067-898-50-
88.

* кахель, камін, на комин — 
верх, сейф. Тел. (096) 903-37-81.

* верстат деревообробний, 
гимблярка-циркулярка-фрези, 3 
кВт, новий; дубові вхідні двері 
110х220 см, нові. Тел. (096) 903-
37-81.

* котли на тверде паливо від 
100 до 600 м2, парогенератор, 
буржуйку. Тел.: 49-65-20, 067-267-
64-95, 096-493-23-34.

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

* нові дубові вхідні двері, сейф,  
камін, на комин — верх (нерж.). 
Тел. (096) 903-37-81.

* продаю на грубку комплект 
кахелю (1000 грн.), камін чавун-
ний. Тел. (096) 903-37-81.

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

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

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

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

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

* металочерепиця, профнас-
тил, комплектуючі, системи во-
дозабору. Консультації з уста-
новки, заміри, доставка. Тел. 

(097) 473-51-37.
* продам обігрівачі, холодиль-

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

КУПЛЮ
* газову плиту 4-камфорну, ши-

рина 60 см. Тел. 067-366-15-69.

ПОСЛУГИ
* міняю дубові двері 2100Х1100 

на соснові. Тел. 096 903-37-81.
* торти на замовлення для уро-

чистих подій (весілля, день наро-
дження, хрестини тощо). (067) 366-
15-69.

** лікування на бджолиних вули-
ках, с. Чернелів-Руський, Терно-
пільський район, Орест Михайло-
вич Лук’янець.

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

* виконуємо сантехнічні і газо-
зварювальні роботи різної склад-
ності. Послуги: встановлення водо-
нагрівачів, пральних машин, конди-
ціонерів, лічильників; заміна стоя-

ків, водопроводу, каналізації, опа-
лення. Пенсіонерам та учасникам 
Великої Вітчизняної війни — зниж-
ки. Тел. (097)14-86-723.

* штукатурка зовнішня — 30-35 
грн./м2 , внутрішня — 25-30 грн./м2; 
стяжка — 30 грн./м2; утеплення: пі-
нопласт, вата — 35-40 грн./м2; під-
вісні стелі — 50-70 грн./м2; шпа-
клівка — 20-25 грн./м2, “короїд”, 
“баранек” — 25-30 грн./м2; набриск, 
драп в кольорі — 20-25 грн./м2. 
Власне риштування, підсобники, 
без обідів. Тел.: 25-25-86, 098-531-
95-46.

* здаються в оренду продо-
вольчі місця: бакалія, вода, ово-
чі, фрукти за адресою: м. Терно-
піль, вул. Нечая, 25, ринок “Тем-
за”. Тел.: 25-87-20, 050-377-12-
36.

* л і к у в а л ь н о - о з д о р о в ч и й  
масаж (медовий, антицелюлітний). 
Перший сеанс — безкоштовний. 
Мирослав, тел. 097-867-52-79.

* цифрова відеозйомка (ве-
сілля, хрестини, перший дзво-
ник, випускний вечір, ювілей), 
тел.: 095-64-03-266, 096-36-17-
373.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Справи приватні ●

Це важливо ●

З метою забезпечення спожи-
вачів масовими сортами хліба за-
тверджено доручення голови Тер-
нопільської обласної державної 
адміністрації від 22 травня 2014 
року №36 “Про функціонування 
ринку хлібобулочних виробів в об-
ласті”, яким визначено асортимент 
хліба і хлібобулочних виробів, що 
користуються найвищим попитом 
та рекомендуються до виробни-
цтва хлібопекарським підприєм-
ствам і реалізації в області, а са-
ме: хліб білий з пшеничного бо-
рошна вищого ґатунку, подовий 
(формовий) ГОСТ 26987-86); хліб 
білий з пшеничного борошна ви-
щого ґатунку, подовий з маком 
(ГОСТ 28808-90); хліб білий з пше-
ничного борошна першого ґатун-

ку, подовий (формовий) ГОСТ 
28808-90); хліб “Орільський” з 
пшеничного борошна вищого і 
першого ґатунку, подовий (ГСТУ 
158.00389676.009-2000); хліб 
“Дарницький”, подовий (формо-
вий) ГОСТ 269808-90); хліб пше-
ничний з суміші  борошна вищого 
і першого ґатунку, формовий (по-
довий) ГОСТ 28808-90); хліб з су-
міші житнього і пшеничного бо-
рошна, подовий (ДСТУ 4383:2006); 
хліб “Подільський покращений” 
житньо-пшеничний, подовий (фор-
мовий) ДСТУ 4583:2006). 

До хліба масових сортів відне-
сено види хліба, які є традиційними 
та найбільш вживаними в області, 
вагою більш як 500 грамів із пше-
ничного борошна вищого, першого 

і другого ґатунків та їх суміші, жит-
нього борошна та суміші пшенич-
ного та житнього борошна. 

Суб’єктам господарювання, які 
здійснюють виробництво хліба ма-
сового споживання в Тернопіль-
ській області рекомендовано: 
укласти з ПАТ “Аграрний фонд” 
угоди на купівлю борошна, виро-
бленого із зерна державного ін-
тервенційного фонду; забезпечити 
використання борошна інтервен-
ційного фонду виключно для ви-
робництва масових сортів хліба; 
визначити асортимент хліба (на-
зва, вага), обсяги його виробни-
цтва і реалізації, відповідно до за-
явок торговельних підприємств, та 
схеми доставки хліба і хлібобулоч-
них виробів у роздрібну мережу; 

провести розрахунок оптово-
відпускних цін на масові сорти хлі-
ба з врахуванням вартості борош-
на, виробленого із зерна держав-
ного інтервенційного фонду.

Суб’єктам підприємницької ді-
яльності, які здійснюють торго-
вельну діяльність з реалізації хліба 
і хлібобулочних виробів, рекомен-
довано забезпечити: замовлення в 
достатніх обсягах і постійну наяв-
ність хліба масових сортів та про-
стої рецептури в торговому залі 
закладу; розрахунок із постачаль-
никами за отриманий для реаліза-
ції хліб та хлібобулочні вироби в 
строки, визначені статтею 4 Указу 
Президента України від 16 берез-
ня 1995 року № 227/95.    

 
За матеріалами відділу 
економічного розвитку і 
торгівлі Тернопільської 
райдержадміністрації.

Який хліб у попиті?

Електронна  
версія газети 

“Подільське слово” 
— на сайті  

http://trrada.te.ua. 
Любов СТОЙКЕВИЧ, 
головний спеціаліст 

Теребовлянського 
міжрайонного відділу 
Держсанепідслужби  

у Тернопільській області.

Питання організації відпочин-
ку та оздоровлення дітей є 
невід’ємною складовою дер-
жавної політики України. 
Основні засади державної 
політики у сфері оздоровлен-
ня та відпочинку дітей, по-
вноваження органів виконав-
чої влади і органів місцевого 
самоврядування, правові, фі-
нансові та організаційні заса-
ди утворення і діяльності ди-
тячих закладів оздоровлення 
та відпочинку, права, 
обов’язки та відповідальність 
усіх учасників процесу визна-
чені Законом України “Про 
оздоровлення та відпочинок 
дітей”. 
 
Однією з умов повноцінного 

оздоровлення та розвитку дітей є 
раціональний режим їх перебуван-
ня в оздоровчому закладі. Чільне 
місце в режимі дня посідає харчу-
вання, яке є одним з найважливі-

ших чинників збереження здоров’я 
та працездатності. Правильно ор-
ганізоване харчування сприяє фі-
зичному та розумовому розвитку, 
зміцнює організм. В окремих ви-
падках харчування відіграє роль 
лікувального фактора (дієтичне, лі-
кувальне харчування). Тому в ре-
жимі дня дитячих закладів оздо-
ровлення та відпочинку приймання 
їжі дітьми слід суворо регламенту-
вати в часі: після 3-4 годинної пе-
рерви, як мінімум, тричі на добу у 
встановлені години.

Причиною різних захворювань 
чи повільного росту і розвитку ди-
тячого організму може стати недо-
статнє чи неправильне харчування. 
Тому дитячий заклад оздоровлен-
ня та відпочинку має забезпечити 
збалансоване харчування дітей, 
дотримуючись норм харчування, 
вимог щодо якості та безпеки про-
дукції. Повноцінний відпочинок ді-
тей може бути забезпечений лише 
за умови дотримання санітарно-
гігієнічних вимог, особливо при 
організації харчування.

Харчоблоки дитячих оздоровчих 
таборів, незалежно від їх місткості, 
повинні мати повний набір оброб-
них цехів. Столи, призначені для 
обробки  харчових продуктів, ма-

ють бути цільнометалевими, з не-
ржавіючої сталі або дюралюмінію.

Транспортування харчових про-
дуктів необхідно проводити в умо-
вах, що забезпечують їх зберіган-
ня і запобігають забрудненню. 
Транспортування продуктів, що 
особливо швидко псуються, має 
проводитись у закритій маркова-
ній тарі. У теплу пору року тран-
спортування повинно проводитись 
в ізотермічному транспорті. Хар-
чові продукти, що надходять на 
харчоблок, мають відповідати ви-
могам нормативно-технічної доку-
ментації і супроводжуватися до-
кументами, що встановлюють їх 
якість. Не допускається приймати 
харчові продукти без супроводжу-
вальних документів, з простроче-
ним строком зберігання, з озна-
ками псування. У супроводжуваль-
них документах про якість продук-
тів, які особливо швидко псують-
ся, повинні бути вказані дата і го-
дина випуску продукції.

Забороняється зберігання про-
дуктів, які швидко псуються без 
холоду. У холодильних камерах 
(холодильних шафах, побутових 
холодильниках) слід строго дотри-
муватися правил товарного сусід-
ства. Не допускається сумісне збе-

рігання сирих продуктів або напів-
фабрикатів з готовими виробами; 
зберігання зіпсованих або підозрі-
лих за якістю продуктів разом з 
доброякісними, а також зберігання 
у приміщеннях разом з харчовими 
продуктами тари, господарчих ма-
теріалів і нехарчових продуктів.

Категорично забороняється ви-
користовувати залишки їжі від по-
переднього прийому, а також при-
готовану напередодні їжу. Заборо-
няється виготовлення кислого мо-
лока та інших кисломолочних про-
дуктів, млинців з м’ясом, макарони 
по-флотськи, кондитерських виро-
бів з кремом, кремів, напоїв, квасу, 
холодців, заливних страв (м’ясних 
та рибних), фаршмаків з оселед-
ців, виробів у фритюрі, паштетів.

Категорично забороняється 
вживання грибів, молока без 
кип’ятіння, сметани і зеленого го-
рошку без термічної обробки, 
кров’яних та ліверних ковбас, яєць 
і м’яса водоплавних птахів, консер-
вованих продуктів домашнього ви-
готовлення.

Дотримуючись цих основних 
принципів безпечного харчування, 
можна запобігти більшості небез-
печних отруєнь та бактеріальних 
інфекцій.

Літо – пора оздоровлення
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Культура ● Ліричний зошит ●

Стиль ●

Тетяна ЗАЯЦЬ-БІЛИК, 
художній керівник будинку 

культури с. Плотича.

У Провідну неділю, 27 квіт-
ня, в будинку культури  
с. Плотича відбувся святко-
вий концерт “Великодня пи-
санка у матусиних руках”, 
присвячений Великодню та 
Дню матері.

Ведучими заходу були худож-
ній керівник будинку культури  
с. Великий Глибочок Роман  
Винник та автор цих рядків. 

Святковий концерт віршами 
про Україну розпочали наймо-
лодші учасники урочистостей  
Віта Рудакевич, Вікторія  
Шалапай, Анастасія Шалапай, 
Максим Котович, Діма Колодій, 
Марта Коніцька, Віталій Залєць-
кий, Софія Мних, Богдан 
Каспрук, Марічка Каспрук, 
Олександр Веретяний,  
Вікторія Крук.

Красу та величність вес-
ни у піснях возвеличували 
Діана Гусак, Аліна Губерна, 
Людмила Бабій, Тетяна Мі-
клашевська. Проникливу по-
езію напам’ять читали Ірина 
Піган і Зоряна Крутій. Під 
час концерту звучали пісні у 
виконанні молодіжного хору 
церкви Успення Пресвятої 
Богородиці м. Тернополя 
(художній керівник — Марія 
Ярема). Старші учасники 
урочистого дійства Вероніка 
Сорока, Юля Данилко,  
Софія Заяць, Людмила  
Бабій читали вірші на вели-
кодню тематику. З пісенним 
дарунком до присутніх звер-
нулися Ірина Каспрук, дитя-
чий ансамбль, дует Христи-
ни Бугай та Соломії Білик, 
Степан Заяць. Артистично-
гумористичні здібності де-
монстрували Руслан  
Гармідер та Соломія Білик  
у сценці про хрін.

У форматі флешмобу про  
Великдень розповіли Назар  
Коніцький, Вікторія Коновалова, 
Арсен Лещик, Ірина Бояр, Руслан 
Гармідер, Аня Кравець, Тарас 

Середницький, Ірина Піган, Діма 
Колодій, Софія Галіян, Вікторія 
Крук, Віталій Залєцький, Руслана 
Сорока, Вікторія Коновалова.

Пісні про Христове Воскресін-
ня присутнім дарували художній 
керівник будинку культури  
с. Великий Глибочок Роман  

Винник та молодіжний хор з Тер-
нополя. Того дня на сцені будин-
ку культури с. Плотича виступила 
наша колега з с. Біла Тернопіль-
ського району Наталія 
Дмитришин-Посоленик, яка ви-
конала весняне попурі. Відрадно, 
що колеги з сусідніх сіл завжди 

готові до творчої співпраці.
Присутні вшанували пам’ять 

Небесної сотні. Галина Лучка 
прочитала вірш “Наші душі 
просять чистоти”, а пісня “Нас 
весна не там зустріла” прозву-
чала у виконанні сімейного ду-
ету автора цих рядків та Степа-
на Заяця.

Зворушливі слова на адресу 
матерів і бабусь звучали з уст 
молодих талантів Наталі Іван-
чишин, Ірини Бояр, Галини 
Лучки, Арсена Лещика, Назара 
Коніцького, Софії Котович, 
Марти Сердюк. 

Висловлюю щиру вдячність 
Плотицькому сільському голові 
Оксані Кравець, завідуючій бі-
бліотекою с. Плотича Валентині 

Губерній, директору будинку 
культури с. Плотича Богдану  
Бугаю за сприяння у проведенні 
цього концерту. Також вдячна 
всім учасникам концертного дій-
ства за ваші зусилля і безцінний 
талант!

“Великодня писанка  
у матусиних руках”

Юні учасники свята “Великодня писанка  
у матусиних руках”.

Під час свята “Великодня 
писанка у матусиних руках” 

у БК с. Плотича.

Інтрига 
майбутнього

Мене лякає інтрига 
майбутнього,

Повні майдани і площі 
ущерть

Заповнені людом, людьми 
без минулого,

Котрі ідуть безстрашно 
на смерть:

“Ми ж бо боролись за вашу
 свободу” —

Кричали, горланили 
поводирі.

“Ми ж, бо, так бились 
за волю народу”—

Та все це балачки  
знову пусті.

Майдани шуміли, майоріли
 стягами площі,

Слізьми омивалась
 вкраїнська земля,

Неначе написана на 
чорній дошці,

Історія знову — спочатку 
і до кінця.

Стояли студенти — безвинні 
діти,

Тілами своїми закривши
 герби.

Куди ж, бо, любов свою 
щиру подіти?

Куди ж, бо, без правди 
нам далі іти?

“Стояти будемо разом 
до останку,

Я прапор триматиму гордо 
в руці!

Не дамо поставити 
криваву крапку,

Ми діти Вкраїни, її ми бійці”.

Мені б…
Мені б тебе хоча би 

на хвилинку,
Мені б тебе хоча би на життя...
Забрать душі твоєї 

половинку,
Віддать тобі усе, що маю я.
Мені б з тобою зорі рахувати,
Шукати місяць у вечірніх 

небесах,
Мені б з тобою ранок 

зустрічати
І літо здоганяти в колосках.
Мені до тебе хоч би 

на хвилинку,
Щоб ти тонув в моїх очах,
Мені б тебе хоча б 

на днинку,
Аби заснула на твоїх 

плечах.

Приховані 
думки

Я посиджу на гілляччі світу
І загляну в очі висоти,
На сторінках Нового Завіту
Заховаю сльози самоти.
Я піду вперед  слідами долі
І тупий у прірву скину біль,
Страху цього з мене 

вже доволі,
Він порушив спокій 

тихий  мій.
Я заплющу знову карі очі,
Вітру мову враз перекладу,
Сльози витерши 

гіркі дівочі,
Я вперед на самоті іду.

Надія ЯКУБеЦЬ,  
м. Зборів.

Мода на маленьке чорне 
плаття прийшла до нас ра-
зом зі знаменитим фран-
цузьким дизайнером Коко 
Шанель. Саме вона зроби-
ла з нього не просто по-
всякденну уніформу, а ви-
шукане і витончене вбрання 
справжньої жінки. В епоху 
своєї появи це була сукня 
завдовжки трохи нижче ко-
лін, яка не допускає зайвих 
деталей (воланів, бантів) і 
великих прикрас, із чітким 
приталеним силуетом і 
вузькими рукавами. Раніше 
під таке плаття одягали ви-
ключно туфлі із закритими 
носиками (човники), панчо-
хи, аксесуаром могла по-
служити невелика сумочка 
(клатч) — це був еталон і 
неписане правило.

Мода стрімко змінюється, і з 
кожним роком з’являються все 
нові й нові варіації на тему того, 
як і з чим носити маленьке чор-
не плаття. Теперішня чорна сук-
ня  буває і вільною, і притале-
ною, і з довгими, і короткими 
рукавами, з декольте і без ньо-
го, прикрашена стразами і най-
простішою. Давайте розгляне-
мо, як підібрати аксесуари не 
тільки до класичного маленького 
плаття, а й взагалі до будь-якого 
плаття чорного кольору.

Традиційна класична варіація 
чорного плаття — це невелика 
нитка перлів або намиста з ве-

ликими каменями, а у вухах — 
непомітні сережки-цвяшки. За-
мість простих колготок краще 
підійдуть світлі панчохи, а в ру-
ках обов’язково сумочка-
гаманець, яка може бути при-
крашена стразами і будь-яким 
іншим декором. Туфлі вибирай-
те на високому каблуці. Одягніть 
жакет соковитих тонів, зшитий 
строго по фігурі.

Варіант для пікніка і зустрічі з 
друзями. Доповнити таке плаття 
зможуть коротка шкіряна куртка 
і взуття з невеликим каблуком 
або взагалі без нього. Допуска-
ється під сукню вдягнути тонку 
однотонну водолазку або блузу 
пастельного тону. Колготки мож-
на підібрати в тон блузці, а талію 
відзначити яскравим поясом. 
Таке вбрання досить універсаль-
не і практичне.

Варіант для офісу. Під суво-
рий образ, якого слід дотриму-
ватися, до маленького чорного 
плаття можна підібрати строгий 
піджак по фігурі, а щоб внести 
трохи жвавості і різноманітності, 
зав’яжіть на шию шарф або хуст-
ку яскравого кольору. Прикрас 
повинно бути якомога менше, а 
взуття з високим каблуком вар-
то замінити каблуком середньої 
довжини.

Варіація чорного плаття для 
вечірки і будь-якого іншого важ-
ливого виходу в “світ”. Аксесуа-
ри під такий випадок варто ви-
бирати дорогі, помітні і яскраві, 
наприклад, пояс золотого або 

сріблястого кольору, туфлі 
на шпильці, прикрашені ка-
менями, клатч з ексклюзив-
ним зображенням і тонкі 
чорні панчохи.

Варіація довжини. Крім 
класичного чорного плаття 
довжиною нижче колін мож-
на вибрати довгу сукню. І не 
важливо, з якого приводу її 
одягають (вечірка, повсяк-
денний одяг, прогулянка), 
оптимально його носити з 
босоніжками або туфлями 
на високих підборах і стиль-
ною сумочкою. Таке вбрання 
підкреслить вашу впевне-
ність у собі. Головне, 
запам’ятайте, чим довше 
плаття, тим урочистіше воно 
буде виглядати.

Панчохи і колготки — 
невід’ємна частинатакого 
вбрання. Дуже важливо, щоб 
ноги були закриті. Замість 
звичайних прозорих колго-
ток тілесного відтінку можна 
одягнути і щільні однотонні 
колготки, а молодим дівча-
там підійдуть колготки і ле-
гінси яскравих кольорів.

Крім деталей гардеробу, не 
варто забувати про те, що чорне 
плаття вимагає таких же краси-
вих і оригінальних аксесуарів. 
Але треба вміти їх вибирати. 
Форма, довжина і розмір пови-
нні підбиратися під загальний 
стиль. Прикраси можуть бути 
великими, щоб виділятися на 
загальному тлі, але не повинні 

позбавити плаття строгості. На-
мисто можна замінити великою 
брошкою або сережками, але не 
варто одягати все в комплекті — 
це буде виглядати вульгарно.

Чорне плаття — це не просто 
частина гардеробу, воно вира-
жає ваш стиль і відображає вну-
трішній образ. Його можна одяг-
ти як на вечірку, так і на атеста-
цію. У цьому його цінність і уні-
версальність.

Маленька чорна сукня 
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Будете займатися пошуком необхідної 
інформації, при цьому будете багато спіл-
куватися і переміщатися. Проблемою мо-
же стати ваша багатослівність. Якщо за-
йматиметесь купівлею або продажем не-
рухомості, то цього тижня зможете уклас-
ти вигідну угоду.

Тельці будуть обмірковувати свої по-
дальші плани і перспективи, зможете про-
сувати те, що для вас дуже важливе і жит-
тєво необхідне. Головне — не впадати у 
крайнощі і не поспішати з висновками. 
Використайте цей тиждень для цікавих 
зустрічей і отримання важливої інформа-
ції.

Вам необхідно переглянути свої сто-
сунки з друзями, однокласниками, став-
лення до громадської роботи. Зверніть 
більшу увагу на те, що об’єднує чи 
роз’єднує вас. Ваша таємна діяльність 
принесе цього тижня непоганий прибуток. 
Є ймовірність, що він стане для вас по-
стійним.

З’ясування стосунків з начальством бу-
де тривалим через брак потрібної інфор-
мації або через протилежне ставлення до 
неї. У такому разі вам потрібно переклю-
читися на пошук компромісу. Можете при-
ділити більше уваги пошуку корисних зна-
йомств, але будьте обачні, щоб хтось вас 
не обманув.

У центрі вашої уваги буде правова осві-
та, юриспруденція або видавнича справа. 
Вам треба буде зайнятися пошуком необ-
хідної інформації та її ретельним аналізом. 
Однак, не поспішайте робити висновки, на-
віть якщо у вас склалося враження, що ви-
граш у вас “в кишені”.

Будете зайняті обговоренням питань, 
пов’язаних з чужими або спільними гроши-
ма, вирішенням проблем боргів або креди-
тів. Вам буде важко відстоювати свою точку 
зору, тому що авторитет начальства тисну-
тиме на вас. Корисним буде спілкування з 
друзями.

Вам потрібно зайнятися обговоренням 
планів з партнерами або родичами, однак 
знайти точки дотику буде важко, не ви-
ключено, що вам доведеться піти на деякі 
поступки. У подружніх взаєминах уникайте 
з’ясування стосунків. Сприятливий час, 
щоб зайнятися отриманням кредиту або 
позики.

У вас виникне необхідність визначитися 
зі своїми службовими або домашніми 
обов’язками. Вам слід обрати тактику лю-
дини, яку хтось веде, тому що ви будете не 
здатні оцінити поточну ситуацію. Вихідні ви-
користайте для себе і своїх потреб, відпо-
чинок також не завадить. 

Займіться вихованням дітей, обмірко-

вуванням творчих планів або з’ясуванням 
стосунків з коханою людиною. Майте на 
увазі, що ваші опоненти будуть більш обі-
знані щодо обговорюваних питань, так 
що вам доведеться прислухатись до їх-
ньої думки.

Будете зайняті вирішенням домашніх 
проблем і плануванням поточних дій. Ви 
самі не зможете визначити порядку дій, а 
тому буде краще, якщо ви дослухаєтесь 
порад тієї людини, яка краще за вас орі-
єнтується в цих питаннях. Якщо вихідні не 
проводитимете вдома, то на вас чекає 
романтичне побачення.

Вам дошкулятиме ваша надмірна по-
інформованість і буде інколи важко пра-
вильно її проаналізувати. Краще довірте-
ся людині з вашого оточення, яка більш 
обізнана зі станом поточних проблем. 
Можете розв’язувати питання домашньо-
го інтер’єру, позик і кредитів.

Будете зайняті обговоренням своїх фі-
нансових справ. Як би ви не хотіли, однак 
вам не вдасться ухилитися і від домашніх 
обов’язків. Цього тижня приділіть більше 
часу розвагам. Можливо, у вихідні вас 
чекає романтична зустріч.

від Івана Круп'яка з 9 по 15 червня

Гороскоп ●

СТРІЛЕЦЬ (ЖОВНІР) 
(23.11 — 21.12)

СКОРПІОН (ЗЕМЛЕДУХ) 
(24.10 — 22.11)

Астрологічний прогноз

ТЕЛЕЦЬ (ТУР) 
(21.04 — 20.05)

БЛИЗНЮКИ (ДВІЙНЯТА) 
(21.05 — 21.06)

РАК (ЧИСТОВОД) 
(22.06 — 22.07)

ТЕРЕЗИ (КАНТАР) 
(24.09 — 23.10)

ВОДОЛІЙ (ВОДОНОС) 
(21.01 — 19.02)

РИБИ 
(20.02 — 20.03)

ОВЕН (БАРАН)
(21.03 — 20.04)

КОЗЕРІГ (ЦАПОК) 
 (22.12 — 20.01)

ЛЕВ (ЗВІРОЦАР) 
(23.07 — 23.08)

ПАННА (ХЛІБОНОША) 
(24.08 — 23.09)
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Відповіді на кросворд,  
вміщений у №22 

від 30 травня 2014 року.

Усміхніться
— Скільки молока дає ваша корова?
— 20 літрів на день.
— І що ви з ним робите?
— 10 літрів залишаємо собі, а інші 15 

— продаємо…

Якщо вас часто дістають, значить ви 
дефіцит.

Збираєш-збираєш собі на Ламбор-
джіні і Айфон, а потім — бац! Не втрима-
лась і купила пиріжок.

— Я уже вас десь бачив…
— Так, я часто там буваю.

— Завтра нехай прийде в школу твій ді-
дусь!

— Ви хочете сказати — тато?
— Ні, дідусь. Я хочу показати йому, які 

помилки робить його син у твоїх домашніх 
завданнях.

Лежу і думаю: “Треба пил витерти, 
підлогу помити, квіти полити...”. Лежу і 
думаю, яка ж я господиня!

—  Чому всі кажуть, що жінки люблять 
гроші? Та не любимо ми їх! Подивіться, 
з якою швидкістю ми їх позбавляємося.

— Хто найвірніший чотириногий друг 
людини?

— Ліжко.
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Вітаємо! ●

Фоторепортаж ●

Продовження. 
Початок на 1 стор.  

Тепер перед випускниками від-
криваються безмежні шляхи мрій і 
сподівань. Уже з цього тижня їх че-
кає зовнішнє незалежне оцінюван-
ня, за результатами якого вони 
вступатимуть до вищих навчальних 
закладів, обиратимуть майбутню 
професію. 

– Сьогодні в мене в очах і сміх, 
і сльози, – каже випускниця Миш-
ковицької школи Ірина Бастюк. – 
Згадую той день, коли йшла у пер-
ший клас. Емоції переповнювали, 
як і тепер. З’явилися нові друзі – 
однокласники, з якими були разом 
протягом одинадцяти років. Над-
звичайно вдячна своїй першій вчи-
тельці Галині Михайлівні Козлов-
ській, яка, як друга мама, допома-
гала ставати на стежину до Країни 
знань. Тепер перед нами дорога у 
доросле життя. Ми робимо важли-
ві кроки, від яких залежатиме наше 
майбутнє. Оскільки так склалося, 
що рід діяльності чи не всіх членів 
нашої сім’ї пов’язаний з філологіч-
ним профілем, то, мабуть, стану 
вчителем української мови й літе-
ратури, або ж учителем німецької 
мови. Зараз головне – добре зда-
ти зовнішнє незалежне оцінюван-

ня, і тоді, сподіваюся, моя мрія 
здійсниться.

На шкільному подвір’ї разом із 
краплинами весняного дощу ви-
пускники кружляли під мелодію 

останнього шкільнього вальсу, 
вальсу одвічної надії. Опісля виру-
шили назустріч світанку, назустріч 
самостійному дорослому життю.  
В щасливу путь, випускники!  

У добру путь, 
випускники! 

Випускниця Мишковицької школи Ірина Бастюк із мамою  
Тетяною Теодозівною і татом Іваном Богдановичем.

Вітаємо з днем на-
родження дорогу ма-
му, бабусю, прабабу-
сю Марію Микола-
ївну ГАРАСИМЧУК із 
села Забойки Терно-
пільського району. 
Зичимо на многії літа 
здоров’я міцного, щастя земного, 
прихильності долі та Господнього 
благословення.

Роки прошуміли, як бистра вода,

Віднесли печалі і радощі Ваші, 

А Ви все така ж, як колись, — молода,

Для нас – найрідніша, для нас Ви —

найкраща.

Хороша матусю, не знайте Ви бід,

Бабусенько рідна, все будьте здорові,

Живіть, прабабусю, ще многая літ

У радості, щасті, в добрі і любові.

Спасибі за ласку, турботу, пісні,

За те, що Ви – сонце у нашій родині,

Вклоняємось жінці простій і земній,

Вкраїнського роду святій берегині!

З любов’ю – рідні.

Колектив Ігровицької ЗОШ І-ІІ 
ст. щиро вітає з ювілеєм кухаря 
Зоряну Володимирівну  
МОКРИЦЬКУ.

Бажаємо сонця на кожній стежині

І пригорщі повні наснаги й краси,

Світлої долі і всього доволі

У світлий цей день і в майбутні роки.

Вітаємо з днем народження го-
ловного лікаря Шляхтинецької 
АЗПСМ Володимира Івановича 
МАЩАКА, медичну сестру Баво-
рівської дільничної лікарні Марію 
Ярославівну ПОСМІТЮХ, завіду-
ючу ФАПом с. Товстолуг Олексан-
дру Миколаївну ЛОЗІНСЬКУ, мо-
лодших медичних сестер ТРТМО 
Галину Михайлівну ГОРІШНУ, 
Ірину Романівну ПОДЛЕЦЬКУ, 
працівницю кухні Світлану Анато-
ліївну НІСІФОРОВУ, офіціантку 
Уляну Петрівну ЛОСИК, водіїв 
Валерія Антоновича ВЕРМІН-
СЬКОГО, Євгена Васильовича 
ПАЦІЯ.

Хай життя цвіте пишною айстрою,

Все добре до Вас звідусіль приліта,

Сердечно бажаємо гарного настрою,

Щастя, здоров’я на довгі літа.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Вітаємо з днем народження за-
відуючу виробничим відділом 
ТРТМО Ірину Йосипівну ГОРИ-
ЧОК, сестру-господиню Оксану 
Петрівну ПАВЛІК, лікаря загаль-
ної практики-сімейної медицини 
Ігоря Богдановича СМАЧИЛА, 
лікаря-отоларинголога Володи-
мира Петровича ЛІЩЕНКА, 
лікаря-хірурга Петра Володими-
ровича КАЧАНА, лікарів ШМД 
Олега Романовича МАШТАЛЯ-
РА, Данка Володимировича  
БЕЛЯВСЬКОГО, лікаря-статистика 
Юлію Ігорівну ВОЙТОВИЧ, зуб-
ного техніка Андрія Тарасовича 
КОСОВАНА, медичну сестру  
Надію Ярославівну БУКАТУ.

Хай доля Вам пошле добро і щастя,

Міцне здоров’я, море благ земних,

А щедрі дні, мов рушники квітчасті,

Нехай ще довго стеляться до ніг.

З повагою — колектив ТРТМО.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження бухгалтера Великоберезо-
вицької селищної ради Богдану 
Богданівну СОЛТИС, секретаря 
виконавчого комітету Олександру 
Климівну КУЛЬЧИЦЬКУ.

Бажаємо миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі,

Творчого вогнику, віри й наснаги,

Щедрості серця, людської поваги.

На довгих стежках життєвої ниви 

Будьте завжди здорові й щасливі.

З повагою — колектив 
Великоберезовицької селищної 

ради, члени виконкому, 
депутатський корпус.

Колектив Баворівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів щиро вітає з ювілеєм 
працівника школи Оксану Богда-
нівну СКОЧЕЛЯС.

Хай цвіте, не в’яне із роками доля,

Хай Вам літ щасливих зозуля накує,

Від землі Вам – сили, від води – 

здоров’я

І добро та радість хай Господь дає. 

Найщиріші вітання з днем на-
родження надсилаємо завідуючо-
му хірургічним відділенням Тер-
нопільського районного територі-
ального медичного об’єднання  
Володимиру Романовичу  
ЛІСОВСЬКОМУ. 

Всіх благ земних ми Вам бажаєм

За вдачу людяну й просту,

Всі квіти світу Вам даруєм

За серце щире й теплоту.

Хай праця радість лиш приносить,

А дім — достаток і тепло,

Хай доля високо підносить

Надії світлої крило.

З повагою — колектив 
хірургічного відділення ТРТМО.

З днем народження щиро ві-
таємо начальника управління со-
ціального захисту населення 
Тернопільської райдержадміні-
страції Сергія Леонтійовича 
МАНДЗЮКА. Бажаємо щастя, 
благополуччя, успіхів у всіх почи-
наннях, щоденних справах, сміли-
вих планах та сподіваннях. Нехай у 
Ваших задумах завжди буде му-
дрість, у роботі — підтримка одно-
думців, у серці — сонячно від люд-
ської вдячності. Нехай життєвий і 
професійний шлях буде наповне-
ний новими досягненнями, а до-
бро, яке Ви несете людям, повер-
тається до Вас сторицею.

З повагою — колектив 
управління соціального захисту 

населення Тернопільської 
райдержадміністрації.

Педагогічний колектив Баворів-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів щиро вітає 
з народженням синочка вчителя іс-
торії Світлану Петрівну  
БЕРЕЗОВСЬКУ.

Нехай Господь зішле дитині добру долю

І хай з небес охороняють ангелятка,

В душі хай квітне літо і не буде болю,

Нехай щасливим буде Ваше немовлятко.

Педагогічний колектив Острів-
ської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з 
днем народження вчителя матема-
тики та фізики Надію Родіонівну 
ДАЦКО, вчителя музичного мисте-
цтва та світової літератури  
Наталію Володимирівну  
КОШИЛЬОВСЬКУ.

Нехай квітує білий цвіт,

Життям стають найкращі мрії,

І доля посила багато літ

Здоров’я, щастя, радості й надії.

Щиро вітаємо з ювілеєм  
завідуючу клубом с. Шляхтинці 
Ірину Степанівну ДАТКУН.

Хай доля Ваша піснею зліта,

Розквітне цвіт калиною у лузі,

Хай будуть щедрими літа

На щастя, на здоров’я і на друзів.

З повагою — колектив 
Шляхтинецької сільської ради.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження бухгалтера Гаї-
Шевченківської сільської ради Лі-
лію Володимирівну САПУЦЬКУ.

Хай щастя вікує у Вашому домі

І радість хай з Вами буде завжди,

Здоров’я міцного, щасливої долі

Нехай Господь Бог дасть на довгі роки.

З повагою — колектив Гаї-
Шевченківської сільської ради.

Педагогічний колектив Острів-
ської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з 
днем народження вчителя ні-
мецької мови Галину Ігорівну 
КОРОЛИШИН.

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.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження методиста з навчальних 
дисциплін Тернопільського ра-
йонного методичного кабінету 
Миколу Миколайовича  
ПІГОВСЬКОГО.

Нехай завжди Вам всміхається доля,

Несуть тільки радість з собою роки,

Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,

Хай збудуться мрії, бажання, думки.

З повагою — колектив 
Тернопільського  

районного методичного 
кабінету.

Добрі справи ●

Василь ЗАТОРСЬКИЙ,  
завідувач сектору молоді  
та спорту Тернопільської 

райдержадміністрації.

1 червня – одне з найважли-
віших міжнародних свят, День 
захисту дітей. Рішення про його 
проведення ухвалено Міжна-
родною демократичною феде-
рацією жінок на спеціальній се-
сії в листопаді 1949 року. Пер-
ший Міжнародний день захисту 
дітей проведений в 1950 році. 
ООН підтримала цю ініціативу і 
оголосила захист прав, життя і 
здоров’я дітей одним із пріори-
тетних напрямів своєї діяльнос-
ті. В Україні День захисту дітей 
встановлено відповідно до Ука-
зу Президента України від 30 
травня 1998 року № 568/98 і 
відзначається щорічно 1 черв-
ня.

У перший літній день з на-
годи Міжнародного дня захисту 
дітей до багатодітної матері 
Ірини Дручок – жительки сели-
ща Великі Бірки – завітали із 
подарунками начальник мит-
ного поста “Збараж” Терно-
пільської митниці Міндоходів 
Іван Шлюсар та головний спе-
ціаліст сектору молоді та спор-
ту Тернопільської районної 
державної адміністрації Світлана 
Яхван. Іван Шлюсар вручив дітям 
одяг, шкільне приладдя, іграшки та 
засоби гігієни.

Під час зустрічі Великобірків-
ський селищний голова Роман Ма-
целюх подякував всім, хто своєю 
працею та громадською діяльністю 
забезпечує підтримку та сприяє 

становленню юного покоління, по-
бажав дорослим терпіння і повсяк-
часної уваги до своїх дітей, а дітям 
– світлої долі, добра та гарно відпо-
чити, адже попереду літні канікули.

Щирий промінь любові 

Випускники Мишковицької ЗОШ І-ІІІ ступенів та педагоги. Другий ряд 
(зліва направо): класний керівник 11-Б класу Марія Бедрій, класний  
керівник 11-А класу Ольга Сурова, директор школи Андрій Чернець,  

заступник директора з навчально-виховної роботи Любов Росяк.

Головний спеціаліст сектору молоді та спорту Тернопільської РДА  
Світлана Яхван (в центрі), начальник митного поста “Збараж”  

Тернопільської митниці Міндоходів Іван Шлюсар (справа),  
Великобірківський селищний голова Роман Мацелюх вручили подарунки 

дітям багатодітної матері, жительки смт. Великі Бірки Ірини Дручок.


