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21 
червня на стаді-
оні села Великі 
Гаї відбулася 
фінальна части-

на змагань XXIV сільських 
спортивних ігор 
Тернопільського району, які 
щорічно організовує районна 
рада ФСТ “Колос” зі своїм 
незмінним очільником Іваном 
Кульбіцьким. Варто зазначи-
ти, що першочергово фінал 
планували провести 1 черв-
ня, проте через різні причини 
його двічі доводилося пере-
носити. Цьогоріч спортивні 
ігри об’єднали під своїм кри-
лом 17 сільських та селищ-
них рад.

Урочистим парадом біговими 
доріжками пройшли спортсмени 
селищ Великі Бірки та Велика Бе-
резовиця, сіл Байківці, Великі Гаї, 
Почапинці, Острів, Довжанка, Стег-
никівці, Буцнів, Малий Ходачків, 
Великий Глибочок, Лозова, Велика 
Лука, Мишковичі, Острів, Товсто-
луг і Шляхтинці. Нести Державний 
прапор України, прапор Тернопіль-
ського району і прапор ФСТ “Ко-
лос” довірили чемпіону світу з ги-
рьового спорту в естафетній спра-
ві збірної України Роману Сіправ-
ському з Великої Березовиці, чем-
піону Тернопільської області з ко-
зацького багатоборства великога-
ївчанину Євгену Семеняку та сріб-
ному призеру з рукоборства мину-

лорічних обласних спортивних ігор 
Дмитру Дячуку з Великих Бірок. 

Безкомпромісної боротьби, пе-
ремог спортсменам побажали за-
ступник голови Тернопільської ра-
йонної ради Роман Наконечний, 
голова Тернопільської райдержад-
міністрації Андрій Строєвус, на-
чальник управління з питань фі-
зичної культури і спорту Терно-
пільської ОДА Ігор Підгайний.  
Великогаївський сільський голова 
Олег Кохман відзначив грамотами 
за допомогу в підготовці стадіону 
Дмитра Ізбянського, Бориса  
Сеника, Сергія Зендрана, висло-
вив вдячність виконавчому дирек-
тору ПП “Агрон” Юрію Березов-
ському за фінансову допомогу, 
директору комунального підпри-
ємства “Великогаївський сілько-
мунгосп” Роману Машталеру, за-
відуючому народним домом села 
Великі Гаї Миколі Гулю, колективу 
Великогаївської сільської ради, 
педагогічному колективу і дирек-
тору Великогаївської ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів Оксані Кость, колективу і 
завідуючій ясел-садка “Країна ди-
тинства” Наталії Івахів та всім ве-
ликогаївчанам, які доклали зусиль 
задля проведення незабутнього 
спортивного свята. 

Голова районної ради ФСТ “Ко-
лос” Іван Кульбіцький зазначив, що 
Тернопільський район славиться 
спортивними традиціями, неда-
ремно його спортсмени сім разів 
перемагали на обласних спортив-
них іграх — найбільше серед усіх 
районів Тернопільщини. Оскільки 
востаннє Тернопільський район 

тричі підряд здобував перемогу на 
обласному фінальному етапі ігор, 
перехідний кубок Тернопільських 
обласних сільських спортивних 
ігор перейшов до нього назавжди. 
Від імені районної ради ФСТ “Ко-
лос” Іван Якович подякував вико-
навчому директору ПП “Агрон” 
(Товстолуг) Юрію Березовському і 
директору ЗАТ “Райс-Максимко” 
(Забойки) Леоніду Зозулі за допо-
могу у проведенні ігор. Головний 
суддя змагань Юрій Лукович озна-
йомив спортсменів із програмою 
ігор. Право підняти Державний 
прапор України, знамено ФСТ “Ко-
лос”, прапор Тернопільського ра-
йону надали капітанам команд, 
переможцям і призерам минуло-
річних районних сільських спор-
тивних ігор з Великих Гаїв, Товсто-
луга та Довжанки. Хвилиною мов-
чання вшанували пам’ять Небесної 
сотні та всіх, хто віддав своє життя 
заради майбутнього України. Сим-
волічний вогонь запалили член 
юнацької збірної України з біатлону 
Мар’яна Брикайло з Великої Луки 
та призер всеукраїнських змагань 
із біатлону острівчанин Ярослав 
Трачук. 

Загалом, цьогоріч у фінальній 
частині сільських спортивних ігор-
Тернопільського району взяли 
участь близько 250 спортсменів, 
які змагалися в таких видах спорту, 
як волейбол серед чоловічих ко-
манд, гирьовий спорт, перетягу-
вання линви, міні-футбол, легка 
атлетика, арм-спорт (рукобор-
ство), настільний теніс, шахи і 
шашки, змагання спортивних сі-

мей. 
У загальнокомандному заліку 

першу сходинку вдруге поспіль по-
сіла Великогаївська сільська рада. 
Друге місце у команди Байковець-
кої сільської ради, третє — Поча-
пинської. У змаганнях із міні-
футболу “золото” вибороли футбо-
лісти із Великого Глибочка, які пе-
ремогли у матчі за перше-друге 
місце команду Великих Гаїв із ра-
хунком 2:0. “Бронза” —  у спортс-
менів з Острова, які у грі за третю 
позицію здолали байковецьку ко-
манду з рахунком 1:0.

У змаганнях з волейболу пере-
могу святкували Великі Гаї, друге 
та третє місце у Лозови і Великої 
Луки. В арм-спорті сильнішими ви-
явилися байківчани, Великі Бірки 
— другі, Малий Ходачків — третій. 
Найкращі результати показали  
Роман Бодзян (у ваговій категорії 
до 70 кілограмів) та Дмитро Дячук 
(до 90 кілограмів) із Великих Бірок, 
Сергій Кулик (більше 90 кілограмів) 
із Байківців. У гирьовому спорті 
перше місце здобули спортсмени 
Товстолузької сільської ради,  
друге — Великогаївської, третє — 
Великоберезовицької селищної 
ради. Найсильнішими у цьому виді 
спорту виявилися Андрій Базар-
ніцький (до 70 кілограмів) із Тов-
столуга, Михайло Костич (до 80 
кілограмів) із Малого Ходачкова, 
Ярослав Скеблюк-молодший (до 
90 кілограмів) зі Стегниковець, Ро-
ман Сіправський (понад 90 кіло-
грамів) із Великої Березовиці.

Продовження на 4 стор.  

Голова Тернопільської районної ради ФСТ “Колос” Іван Кульбіцький, завідувач сектору молоді  
та спорту Тернопільської РДА Василь Заторський, Великогаївський сільський голова Олег Кохман  
і переможець XXIV сільських спортивних ігор Тернопільського району — команда села Великі Гаї.

“Шевченко, Мати, 
Україна...” — 

імпреза  
в Мишковичах.

За досвідом — у ТОВ 
“Бучачагрохлібпром”, 

до Героя України 
Петра Гадза.

    14 стор.

Історичний подвиг 
роду Дорошенків.

Незабутні  
канікули з Богом  

в Ігровиці.
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Призначення ●

Колегія ●З Днем Конституції України!
Шановні краяни! Прийміть найщиріші вітання з великим націо-

нальним та державним святом — Днем Конституції України. Осно-
вний Закон нашої незалежної держави ухвалено 18 років тому, 28 
червня 1996 року. Це була визначна подія для молодої держави, 
адже Конституція стала визначальним чинником забезпечення дер-
жавного суверенітету України, базовим актом правового оформлен-
ня нових політичних, економічних, духовних засад у нашому сус-
пільстві, в центрі яких — людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 
недоторканність і безпека.

Неодмінною умовою дієвості Конституції є реалізація її положень 
у повсякденному житті. Тож щиро бажаємо, щоб дотримання Осно-
вного Закону України стало життєвим переконанням кожного гро-
мадянина, отже, запорукою побудови такої Української держави, в 
якій людина почуватиме себе захищеною. Міцного здоров’я Вам, 
шановні краяни, достатку, людського щастя та реалізації усіх  
добрих починань.

Роман НАКОНЕЧНИЙ,  
заступник голови  

Тернопільської районної ради.

Андрій СТРОЄВУС,  
голова Тернопільської 
райдержадміністрації.

18 червня начальник 
УМВС України в Терно-
пільській області, пол-
ковник міліції Василь 
Облещук представив 
особовому складу Тер-
нопільського районного 
відділу внутрішніх справ 
тимчасово виконуючого 
обов’язки керівника 
підрозділу — майора 
міліції Андрія Купчака.

Новопризначений керів-
ник райвідділу Андрій  
Купчак народився 28 січня 
1976 року в Тернополі. Осві-
та вища, у 1999 році закін-
чив Тернопільську академію 
народного господарства 
(нині ТНЕУ). Роботу в орга-
нах внутрішніх справ розпо-
чав з патрульно-постової 
служби. Працював на різних 
посадах у підрозділі бороть-
би з економічною злочин-
ністю — пройшов шлях від 
оперуповноваженого до началь-
ника сектору державної служби 
боротьби з економічною злочин-
ністю Тернопільського міськвідді-

лу міліції. До теперішнього при-
значення обіймав посаду началь-
ника одного із відділів управління 
боротьби з економічною злочин-
ністю обласної міліції.

Андрій Купчак — тимчасово 
виконуючий обов’язки керівника 

Тернопільського районного 
відділу внутрішніх справ 

Т.в.о. керівника Тернопільського 
РВВС Андрій Купчак.

Футбол  ●

Чемпіонат Тернопільського  
району з футболу: стан справ

Указом Президента України 
від 1 травня 2014 року 
№447/2014 “Про заходи щодо 
підвищення обороноздатності 
держави” відновлено призов на 
строкову військову службу до 
Збройних сил України та внесе-
но зміни до Указу Президента 
України від 14 жовтня 2013 року 
№562/2013 “Про строки прове-
дення чергових призовів, черго-
ві призови громадян України на 
строкову військову службу до 
внутрішніх військ Міністерства 
внутрішніх справ України та 
звільнення в запас військовос-
лужбовців у 2014 році”.

Призов на військову строкову 

службу весною 2014 року про-
водиться в травні-липні 2014 ро-
ку. На виконання Указу видано 
розпорядження голови Терно-
пільської районної державної 
адміністрації від 5 травня 2014 
р. №110-од “Про внесення змін 
до розпорядження голови рай-
держадміністрації від 14 берез-
ня 2014 року №65-од”, яким 
внесено відповідні зміни до роз-
порядження голови райдержад-
міністрації від 14 березня 2014 
року №65-од “Про організацію в 
Тернопільському районі призову 
громадян України чоловічої статі 
на строкову військову службу у 
квітні-травні 2014 року”.

В Україні відновили 
призов до Збройних сил

13 червня 2014 р. видано 
розпорядження №157-од 
голови Тернопільської рай-
держадміністрації Андрія 
Строєвуса про скасування 
карантинного режиму що-
до золотистої картопляної 
нематоди у с. Плотича Тер-
нопільського району.

“Під час проведення інвента-
ризації вогнища регульованого 
шкідливого організму — золо-
тистої картопляної нематоди у 
с. Плотича на площі 0,2 га вста-
новлено, що присадибні ділян-
ки вільні від карантинного орга-
нізму, що підтверджується ви-

сновком фітосанітарної експер-
тизи Державної установи “Тер-
нопільська обласна фітосані-
тарна лабораторія” від 6.06.2014 
року № ФЛ-19/002161-В”, — 
йдеться у відповідному розпо-
рядженні голови Тернопільської 
РДА Андрія Строєвуса.

Відтак, втратило чинність 
розпорядження голови Терно-
пільської   районної  державної  
адміністрації  від 4 серпня 2000 
року № 349 “Про запроваджен-
ня особливого карантинного 
режиму в с. Плотича в зв’язку з  
виявленням  карантинного   
організму  картопляної немато-
ди”.

У Плотичі скасовано 
“картопляний” карантин 

У райдержадміністрації ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

24 червня голова Терно-
пільської РДА Андрій  
Строєвус провів колегію 
Тернопільської райдер-
жадміністрації. У роботі 
колегії взяли участь за-
ступник голови Тернопіль-
ської районної ради Роман 
Наконечний, Байковецький 
сільський голова, голова 
Тернопільського обласно-
го відділення Всеукраїн-
ської асоціації сільських і 
селищних рад Анатолій  
Кулик.

Голова Тернопільської РДА 
Андрій Строєвус представив 
учасникам колегії новопризна-
чених прокурора Тернопіль-
ського району Володимира Со-
колишина та т. в. о. начальника 
Тернопільського РВ УМВС Укра-
їни в Тернопільській області 
Андрія Купчака. На колегії роз-
глянули питання підготовки 
господарств Тернопільського 
району до проведення жнив та 
забезпечення протипожежного 
захисту врожаю, переведення 
котельного обладнання закла-
дів бюджетної сфери на аль-
тернативні види палива, забез-
печення виконання заходів із 
профілактики правопорушень і 
боротьби зі злочинністю на те-
риторії Тернопільського райо-
ну, протидії проявам корупції в 
першому півріччі 2014 року, за-
безпечення організаційно-
правових умов соціального за-
хисту дітей-сиріт і дітей, по-
збавлених батьківського піклу-
вання, виконання виконавчими 
комітетами сільських і селищ-
них рад делегованих повнова-
жень органів виконавчої влади.

Заступник начальника управ-
ління агропромислового розви-
тку Тернопільської РДА Сергій 
Крисоватий повідомив, що цьо-
го року сільськогосподарські 
підприємства Тернопільського 
району планують зібрати зер-
нові культури на площі 24351 
га, ріпаку — на 2409 га. Для 
жнив у сільськогосподарських 
підприємствах у наявності є 53 
зернових комбайни, з яких 39 
високопродуктивного класу. 
Для роздільного збирання зер-
нових використають 46 жнива-
рок, для доочистки зерна пла-
нують задіяти 76 зерноочисних 
машин, на перевезення зерна 
— 214 вантажних машин, на тю-
куванні соломи працюватимуть 
13 преспідбирачів. Як зазначив 
Сергій Крисоватий, з метою 
зниження навантаження на зер-
нозбиральний комбайн, скоро-
чення термінів збирання, недо-
пущення втрат урожаю запла-
новане залучення 24 високо-
продуктивних комбайнів із ко-
мерційних і приватних структур 
та інших регіонів. Це дозволить 
довести навантаження на ком-

байн до 91 га і провести жнива 
за 14 робочих днів. Забезпече-
ність дизельним паливом ста-
новить 85%, бензином — 83%, 
мастилами — 76% до потреби. 

Начальник районного відділу 
управління ДСНС України в 
Тернопільській області Юрій 
Ткачик ознайомив учасників ко-
легії зі станом протипожежного 
захисту врожаю.

Аналізуючи криміногенну си-
туацію Тернопільського району, 
т. в. о. начальника Тернопіль-
ського РВ УМВС України в Тер-
нопільській області Андрій Куп-
чак зазначив, що у першому 
півріччі 2014 року в Тернопіль-
ському районі зареєстровано 
198 кримінальних правопору-
шень проти 151 за аналогічний 
період минулого року. Завдяки 
проведеним працівниками під-
розділу заходам, зменшилася 
кількість правопорушень, 
пов’язаних із незаконним воло-
дінням вогнепальною зброєю, 
випадків хуліганства, скоєння 
ДТП і злочинів, пов’язаних із 
незаконним обігом наркотич-
них засобів. Натомість зросли 
крадіжки приватного майна, 
шахрайство, корупція.

У зв’язку з конфліктом Укра-
їни та Росії щодо газопостачан-
ня, в Тернопільському районі 
актуальним стало питання пе-
реводу котелень на альтерна-
тивні види палива. Начальник 
відділу розвитку інфраструкту-
ри Тернопільської РДА Богдан 
Сабатюк зазначив, що цього 
року буде продовжено роботу з 
переведення заклад ів 
соціально-культурного призна-
чення на альтернативні види 
палива. Зокрема, заплановано 
встановлення котла на дрова в 
автономній паливній Плотиць-
кого будинку культури, котлів 
на тверде паливо в Острівській 
ЗОШ І-ІІІ ст. та Мар’янівській 
ЗОШ І-ІІ ст., Баворівській діль-
ничній лікарні.

Начальник служби у справах 
дітей Тернопільської районної 
державної адміністрації Олек-
сандр Романцов зазначив, що 
станом на 15 червня ц. р. на 
обліку в службі у справах дітей 
Тернопільського району пере-
буває 62 дітей-сиріт і дітей, по-
збавлених батьківського піклу-
вання. На обліку служби пере-
бувають три сім’ї, які бажають 
усиновити дитину, та 16 дітей, 
які підлягають усиновленню. 
Новою формою сімейного вла-
штування дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського пі-
клування, є створення прийом-
них сімей та дитячих будинків 
сімейного типу. Сьогодні на те-
риторії Тернопільського району 
функціонує 7 прийомних сімей, 
в які на виховання та спільне 
проживання передано 9 дітей, 
та дитячий будинок сімейного 
типу, в якому забезпечується 
виховання 5 дітей, позбавлених 

батьківського піклування. Акту-
альними залишаються питання 
належного фінансового забез-
печення оздоровлення дітей, 
захисту житлових та майнових 
прав дітей, зокрема, забезпе-
чення їх соціальним житлом 
після досягнення повноліття та 
закінчення навчання. 

Робочою групою, до складу 
якої входили начальники відді-
лів та управлінь Тернопільської 
РДА, здійснено комплексну пе-
ревірку виконавчих комітетів 
Чистилівської, Стегниківської 
та Острівської сільських рад. 
Як зазначив керівник апарату 
Тернопільської РДА Арсен  
Чудик, основну увагу звернено 
на вирішення питання щодо 
проведення вуличного освіт-
лення та освоєння коштів на 
ремонт доріг комунальної влас-
ності. За результатами пере-
вірки з’ясовано, що Острів 
освітлено повністю, у Стегни-
ківцях протягом 2011-2014 ро-
ків придбали лише три ліхтарі. 
Під час перевірки делегованих 
повноважень у галузі медицини 
Острівській сільській раді реко-
мендовано розглянути на засі-
данні виконкому питання щодо 
переведення госпрозрахунко-
вого стоматологічного кабінету 
в інше приміщення для ство-
рення мінімуму типових умов 
функціонування медичного за-
кладу з дільницею сімейного 
лікаря.

З метою роботи Чистилів-
ської ЗОШ І ступеня сільська 
рада проводить роботу із залу-
чення дітей до навчання у селі 
Чистилів, проте станом на цей 
час бажання навчати дитину в 
рідному селі виявили батьки 
лише одного учня. За словами 
Арсена Чудика, відновленню 
навчання дітей для здобуття 
початкової освіти в Чистилові 
сприятиме створення НВК “За-
гальноосвітня школа І ступеня-
дошкільний навчальний за-
клад”. Для цього потрібно до-
будувати приміщення Чистилів-
ської школи.

За результатами перевірки 
всім сільським радам рекомен-
довано провести аналіз об’єктів 
незавершеного будівництва, 
прийняти рішення щодо їх ви-
користання та взяти на контр-
оль укладення договорів із за-
будовниками на умовах пайової 
участі щодо розвитку інфра-
структури населених пунктів; 
виносити на розгляд виконав-
чого комітету питання про хід 
виконання сільського бюджету, 
схвалювати звіти про його ви-
конання та щоквартально пода-
вати їх на затвердження сесії 
сільської ради. 

За підсумками роботи коле-
гії прийнято відповідні розпо-
рядження та доручення голови 
Тернопільської районної дер-
жавної адміністрації Андрія 
Строєвуса.

У пошуках  
альтернативних рішень

У першій лізі в шостому та 
сьомому турах зафіксовано 
такі результати: Великі Гаї 
— Товстолуг 2:1, Грабовець 
— Шляхтинці 3:2, Мишковичі 
— Дичків 2:3, Великі Бірки 
— Дубівці 0:2,  
Гаї-Шевченківські — Велика 
Березовиця 2:3, Плотича — 
Івачів 0:0; Товстолуг — 
Шляхтинці 2:1, Дичків —  
Дубівці 2:3, Грабовець —  
Великі Гаї 2:2, Великі Бірки 
— Мишковичі 5:2, Велика 
Березовиця — Івачів 3:0, 
Плотича — Гаї-Шевченківські 
4:3. 

У другій лізі в групі “А” зустрічі 
двох останніх турів завершилися 

з таким рахунком: Підгороднє — 
Озерна 0:3, Кутківці — Довжанка 
1:0, Пронятин —  
Забойки 2:2, Цебрів — Ігровиця 
3:3, Домаморич — Козлів 3:1; До-
вжанка — Забойки 3:1, Пронятин 
— Ігровиця 6:0, Козлів — Цебрів 
4:0, Кутківці — Підгороднє 3:0. 

Результати ігор двох турів у 
групі “Б”: Байківці — “Динамо” 
(Ступки) 0:2, Гаї-Шевченківські-2 
— Романівка 1:5, Біла — Малий 
Ходачків 7:2, Лозова — Стегників-
ці 0:2, Жовтневе — Смиківці  +:- 
(3:0); Романівка — “Динамо” 
(Ступки) 2:1, Біла — Байківці 2:1, 
Смиківці — Гаї-Шевченківські-2  
2:4, Лозова — Малий Ходачків 
2:1, Жовтневе — Стегниківці 0:0. 
Смиковецькі футболісти не при-

були на гру з командою Жовтне-
вого, за що їм зараховано техніч-
ну поразку.

У групі “В” зустрічі шостого і 
сьомого турів принесли такі ре-
зультати: Баворів — Петриків 4:1, 
Прошова — Грабовець-2  3:2, Ве-
ликий Глибочок — Велика Лука 
2:3, Білоскірка — Плотича-2  3:0, 
Острів — Велика Березовиця-2 
1:0; Грабовець-2 — Велика Лука 
2:6, Петриків — Острів 0:4, Вели-
кий Глибочок — Плотича-2 3:0, 
Велика Березовиця-2 — Білоскір-
ка 2:4, Прошова — Баворів 3:0.

 
За матеріалами 

Тернопільської районної 
федерації футболу.
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Любов ГУМЕННА, 
начальник відділу з 

призначення пенсій управління 
Пенсійного фонду України  
в Тернопільському районі.

Відповідно до ст. 24 Закону 
України  “Про наукову і науково-
технічну діяльність” (у редакції, що 
діє з 1 жовтня 2011 року) науко-
вим (науково-педагогічним) пра-
цівникам пенсії призначаються за 
умов дотримання таких вимог: на-
явність страхового стажу, необхід-
ного для призначення пенсії за 
віком у мінімальному розмірі, пе-
редбаченого абз. 1 ч. 1 ст. 28  
Закону України “Про 
загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування” (для чоло-
віків — 35 років, для жінок — 30), 
досягнення чоловіками віку 62 ро-
ки і наявності стажу наукової ро-
боти не менше 20 років, жінкам 
пенсійного віку, встановленого  
ст. 26 Закону України “Про 
загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування”, та наяв-
ності стажу наукової роботи не 
менше 15 років.

До досягнення чоловіками  
62-річного віку право на пенсію за 
віком мають наукові (науково-
педагогічні) працівники — чоловіки 
1955 року народження і старші піс-
ля досягнення ними такого віку: 60 
років — які народилися до 31 груд-
ня 1952 року; 60 років 6 місяців — з 
1 січня 1953 року до 31 грудня 
1953 року; 61 рік — з 1 січня 1954 
року до 31 грудня 1954 року; 61 рік 
6 місяців — з 1 січня 1955 року до 
31 грудня 1955 року.

Стаж наукової роботи визнача-
ється з урахуванням положень  
ст.  22-1, 22-2 цього Закону і  
Переліку посад наукових (науково-
педагогічних) працівників підпри-
ємств, установ, організацій, ви-
щих навчальних закладів ІІІ-ІV рів-
нів акредитації, перебування на 
яких дає право на призначення 
пенсії та виплату грошової допо-
моги у разі виходу на пенсію від-
повідно до ст. 24 Закону України 
“Про наукову і науково-технічну ді-
яльність”, затвердженого постано-

вою Кабінету Міністрів України  
№ 257 від 4.03.2004 року.

Крім того, 6 липня 2011 року за 
№816/19554 в Міністерстві юсти-
ції України зареєстровано поста-
нову правління Пенсійного фонду 
України від 06.04.2011 року 
№10-3, якою затверджено Пере-
лік та порядок подання докумен-
тів, необхідних для призначення 
(перерахунку) пенсій відповідно 
до Закону України “Про наукову і 
науково-технічну діяльність”, який 
набув чинності 25.07.2011 року. 
Оскільки право на наукову пенсію 
пов’язане з наявністю наукового 
стажу (20 років у чоловіків і 15 —  
у жінок), важливо належним чином 
підтвердити такий стаж. Крім до-
кументів про стаж, що визначені 
Порядком №22-1 (головним доку-
ментом є трудова книжка), 
обов’язково надається довідка 
про підтвердження стажу наукової 
роботи підприємств, установ, ор-
ганізацій, вищих навчальних за-
кладів ІІІ-ІV рівнів акредитації або 
їх правонаступників.

Переліком затверджено три 
форми довідок для підтвердження 
наукового стажу: для наукових, 
науково-педагогічних працівників 
та осіб, які мають науковий ступінь 
і працюють на посадах за спеці-
альністю відповідно до групи спе-
ціальностей галузі науки, з якої 
присуджено науковий ступінь.

Пенсія науковому (науково-
педагогічному) працівнику при-
значається за умови звільнення з 
посади наукового (науково-
педагогічного) працівника або 
укладення ним після досягнення 
пенсійного віку строкового трудо-
вого договору (контракту).

При обчисленні наукової пенсії 
враховується заробітна плата на-
укового (науково-педагогічного) 
працівника за основним місцем 
роботи за весь період страхового 
стажу на посадах наукового пра-
цівника з 1 липня 2000 року.

До 1 січня 2016 року за бажан-
ням пенсіонера або коли період 
страхового стажу на посадах нау-
кового (науково-педагогічного) 
працівника з 1 липня 2000 року 

становить менш як 60 календар-
них місяців, для обчислення пенсії 
також враховується заробітна пла-
та за основним місцем роботи за 
будь-які 60 календарних місяців 
страхового стажу на посадах нау-
кового (науково-педагогічного) 
працівника підряд до 1 липня 2000 
року, незалежно від перерв.

Крім того, за вибором особи, 
яка звернулася за пенсією, з пері-
оду, за який враховується заробіт-
на плата для обчислення пенсії, 
виключається період до 60 кален-
дарних місяців підряд за умови, що 
зазначений період становить не 
більше  10% тривалості наукового 
стажу, тобто проводиться “оптимі-
зація” заробітної плати. У всіх ви-
падках період, за який враховуєть-
ся заробітна плата, з урахуванням 
“оптимізації”, не може бути мен-
шим, ніж 60 календарних місяців.

Для обчислення заробітку під 
час призначення пенсії науковому 
(науково-педагогічному) працівни-
ку застосовується середня заро-
бітна плата працівників, зайнятих 
у галузях економіки України, у то-
му числі в сільському господар-
стві, за три календарні роки, що 
передують року звернення за при-
значенням пенсії.

Пенсія науковим працівникам 
відповідно до закону України при-
значається із дня звернення за 
призначенням пенсії та за умови 
звільнення з посади наукового 
працівника, за винятком осіб, які 
працюють за строковим трудовим 
договором (контрактом), що укла-
дений після досягнення пенсійно-
го віку. 

Водночас необхідно зауважити, 
що пенсія, призначена відповідно 
до ст. 24 Закону України “Про на-
укову і науково-технічну діяль-
ність”, в період роботи, зокрема, 
на науковій посаді, буде виплачу-
ватись в розмірі, обчисленому від-
повідно до Закону України “Про 
загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування”, а після 
звільнення з наукової посади —  
у розмірі, визначеному Законом 
України “Про наукову і науково-
технічну діяльність”.

Це важливо ●

Треба знати ●

Хто може розраховувати  
на наукову пенсію?

Семінар ●

20 червня головний спеціа-
ліст сектору молоді та спор-
ту Тернопільської районної 
державної адміністрації Світ-
лана Яхван взяла участь у 
навчальному семінарі “Ме-
ханізм взаємодії з питань 
протидії насильству в сім’ї”.

Семінар відбувся у с. Заздрість 
Теребовлянського району на те-
риторії духовно-меморіального 
музею-садиби Йосипа Сліпого. 

Як зазначила Світлана Яхван, 

під час семінару розглядались пи-
тання державної політики у сфері 
протидії насильству в сім’ї, фор-
мування та розвиток духовності і 
зміцнення моральних засад сучас-
ної сім’ї, мотиви вчинення насиль-
ства та психологічна корекція сі-
мейних цінностей. 

У семінарі взяли участь спеціа-
лісти державних установ та орга-
нізацій області, лікарі та соціальні 
працівники, які найчастіше у своїй 
роботі зустрічаються з проблемою 
насилля. Зокрема, лікар-методист 

Тернопільського обласного “Цен-
тру здоров’я” Ірина Гринчук, голо-
вний спеціаліст відділу сімейної та 
гендерної політики, фінансово-
господарського забезпечення 
управління у справах сім’ї та мо-
лоді Тернопільської ОДА Оксана 
Шуль, спеціаліст у справах сім’ї та 
молоді Тернопільської облдержад-
міністрації Марія Пісечко, началь-
ник відділу Тернопільського об-
ласного центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді Світлана 
Шимчук.

Ні – насильству в сім’ї 

Учасники навчального семінару  
“Механізм взаємодії з питань протидії насильству в сім’ї”.

Ігор КУЦИЙ, 
начальник  

Тернопільського РЕМ.

Підприємства, установи, орга-
нізації та окремі громадяни 
зобов’язані: при відведенні їм під 
забудову земельних ділянок, на 
території яких розташовані елек-
тричні мережі, завчасно пого-
джувати будівництво з енерго-
постачальною організацією, у ві-
данні якої перебувають ці мере-
жі; при намірах виконання робіт в 
межах охоронних зон електрич-
них мереж, не пізніше, як за 3 до-
би письмово повідомити про це 
Тернопільський район електрич-
них мереж для своєчасного отри-
мання письмового дозволу на ви-
конання тих чи інших робіт.

Всі роботи у межах охоронних 
зон повітряних і кабельних ліній 
електропередавання, трансфор-
маторних пунктів напругою 10/0,4 
кВ, розподільчих пунктів напру-
гою 10 кВ і ПС 35-110 кВ прово-
дяться виключно під наглядом 
представника енергопідприєм-
ства, який здійснює технічний на-
гляд за дотриманням заходів що-
до забезпечення збереження 
електромереж.

Звертаємо особливу увагу на 
те, що виконувати земляні роботи 
в охоронних зонах кабельних лі-
ній електропередавання до при-
буття представника енергопід-
приємства забороняється. 

Категорично забороняється: 
влазити на опори повітряних ліній 
електропередавання (ПЛ), на да-

хи вагонів, будинків і споруд, по-
близу яких проходять електричні 
проводи; розбивати ліхтарі вулич-
ного освітлення, ізолятори, за-
пускати паперових зміїв поблизу 
проводів ГІЛ;

гратися під повітряними лінія-
ми електропередавання; прони-
кати в трансформаторні підстан-
ції або за огорожу електричних 
підстанцій і трансформаторів, від-
кривати дверцята розподільчих 
щитів та інших електричних при-
строїв у під’їздах, підвалах, на 
горищах.

Пам’ятайте, що не на всіх опо-
рах ГІЛ і електроустановках є 
плакати, проте їх відсутність не 
означає, що електроустановки 
перебувають без напруги.

Необхідно знати, що смертель-
но небезпечно не тільки торкати-
ся, але й підходити ближче, ніж 
на 8 м до обірваного проводу лінії 
електропередавання, що лежить 
на землі. Виявивши відкриті двері 
до трансформаторних підстанцій, 
обірвані або обвислі проводи ГІЛ, 
слід організувати охорону місця 
пошкодження, попередити всіх 
про небезпеку наближення і не-
гайно повідомити про помічене 
пошкодження дорослим або в 
електромережу (телефони черго-
вого диспетчера Тернопільського 
району електричних мереж —  
52-75-81,23 96-27).

Дотримуйтесь правил прова-
дження робіт в охоронних зонах 
електричних мереж і правил елек-
тробезпеки.

Пам’ятка з дотримання правил  
під час робіт в охоронних зонах 
електричних мереж і основних  

правил електробезпеки для 
попередження електротравматизму 

серед дітей та дорослих

Оголошення ●

1. Вид і назва регуляторного 
акта:

Проект рішення виконавчого 
комітету Великоберезовицької 
селищної ради “Про встановлен-
ня тарифів на послуги з вивезен-
ня твердих побутових відходів” 
від 14.04.2014 р. № 35.

2. Виконавець заходів відсте-
ження:

Виконавчий комітет Велико-
березовицької селищної ради.

3. Цілі прийняття акта:
Забезпечення споживачів смт. 

Велика Березовиця послугами з 
вивезення твердих побутових 
відходів згідно з нормами та пра-
вилами, визначеними законодав-
ством України у сфері поводжен-
ня з відходами, шляхом встанов-
лення економічно обґрунтованих 
тарифів на їх надання; підвищен-
ня якості надання послуг; покра-
щення стану охорони навколиш-
нього природного середовища 
та екологічної безпеки в населе-
ному пункті.

4. Строки виконання заходів з 
відстеження:

До набрання чинності.
5. Тип відстеження:
Базове.
6. Метод отримання результа-

тів відстеження:
Нормативний, математичний.
Аналіз норм законодавства у 

сфері поводження з відходами. 
Економічно обґрунтовані витрати 
на послуги.

7. Дані та припущення, на 

основі яких відстежувалася ре-
зультативність, а також способи 
отримання даних:

Відстеження результативності 
цього регуляторного акта здій-
снювалось шляхом аналізу даних 
економічно обґрунтованих витрат 
на послуги.

8. Кількісні та якісні значення 
показників результативності:

Покриття економічно обґрун-
тованих витрат на послуги на 
100%, зменшення фінансового 
навантаження на місцевий  
бюджет.

9. Оцінка результатів реаліза-
ції регуляторного акта:

Встановлення тарифів на по-
слуги із вивезення твердих по-
бутових відходів на рівні не ниж-
чому економічно обґрунтованих 
витрат дозволить виконати ви-
моги законодавства у сфері по-
водження з відходами, підвищить 
якість надання послуг спожива-
чам, зменшить фінансове наван-
таження на місцевий бюджет, 
покращить стан навколишнього 
природного середовища та еко-
логічної безпеки, санітарний стан 
населеного пункту, зменшить 
кількість скарг споживачів на 
якість надання послуг. Цей регу-
ляторний акт не потребує пере-
гляду.

Секретар виконкому 
Великоберезовицької 

селищної ради  
Оксана КУЛЬЧИЦЬКА.

Звіт
про відстеження регуляторного акта

У зв’язку із затвердженням нормативно-грошової оцінки земель у 
межах населеного пункту смт. Великі Бірки Тернопільського району 
Великобірківська селищна рада повідомляє, що з 01.01.2015 року 
середня (базова) вартість квадратного метра землі в межах населе-
ного пункту смт. Великі Бірки Тернопільського району становитиме 
64,98 грн./ кв. м.

За додатковою інформацією звертатися за адресою: смт. Великі 
Бірки, вул. Грушевського, 53. Тел. : 49-22-62, 49-23-60.

Великобірківська селищна рада оголошує конкурс на відчу-
ження майна комунальної власності територіальної громади смт. 
Великі Бірки Тернопільського району — будівлі “Гуртожиток”, що 
знаходиться за адресою: вул. Грушевського, 97 “Т”, смт. Великі  
Бірки Тернопільського району.

Документи для участі у конкурсі приймаються протягом місяця  
з дня опублікування оголошення за адресою: смт. Великі Бірки,  
вул. Грушевського, 53. Тел.: 49-22-62, 49-23-60.
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Продовження.
Початок на 1 стор.

У змаганнях із легкої атлетики 
перше місце здобули спортсмени 
з Товстолуга, друге – з Почапинців, 
третє – Великих Гаїв. У забігу на 
100 метрів кращий результат по-
казав Володимир Назарко з Тов-
столуга, на 60 метрів серед вете-
ранів – Ярослав Скеблюк-старший 
зі Стегниковець, на 1500 метрів – 
острівчанин Микола Трачук. У пе-
ретягуванні линви не було рівних 
п’ятиразовим чемпіонам обласних 
спортивних ігор – спортсменам із 
Малого Ходачкова, позаду яких 
розташувалися команди Великих 
Гаїв і Довжанки. Перше загально-
командне місце у змаганнях із на-
стільного тенісу виборола Велико-
гаївська сільська рада, друге – По-
чапинська, третє – Товстолузька. У 
цьому виді спорту найкраще себе 

проявили Віталій Бой-
ко із Великих Гаїв і 
Андрій Чернецький з 
Почапинців серед чо-
ловіків, серед жінок – 
в е л и к о г а ї в ч а н к а  
Вікторія Висоцька,  
Віра Махіброда з Тов-
столуга і Вікторія 
Шуль із Байківців. Се-
ред спортивних сімей 
кращими вже вп’яте 
стала сім’я Арсена 
Чудика з Дичкова, яка 
тричі святкувала пе-
ремогу на обласних 
спортивних іграх. 
Другу сходинку посіла 
сім’я Олега Бутков-
ського з Байківців, 
третє – у “бронзових” 
призерів минулоріч-
них районних спор-
тивних ігор – сім’ї 

Сергія Поворозника з Довжанки, 
четверте – у сім’ї Валерія Гончару-
ка з Великих Гаїв. Переможців і 
призерів районних сільських ігор 
нагороджено грамотами і кубками, 
кращим командам вручено пода-
рунки.

28-29 червня ц. р. кращі фіз-
культурники Тернопільського райо-
ну на стадіоні у Великих Гаях боро-
тимуться за перемогу в XXIV сіль-
ських спортивних іграх Тернопіль-
щини. Бажаємо успіху нашій ко-
манді, а глядачів запрошуємо під-
тримати улюблених спортсменів. 

Спортивний моноліт

Чемпіон світу з гирьового 
спорту в естафетній справі 
збірної України, мешканець  

смт. Велика Березовиця 
Роман Сіправський.

Призер всеукраїнських змагань із біатлону Ярослав Трачук і член юнацької  
збірної України з біатлону Мар’яна Брикайло з перехідним кубком сільських спортивних ігор 
Тернопіщини. Зліва направо: голова Тернопільського обласного ФСТ “Колос” Георгій Гунтік, 
начальник управління з питань фізичної культури і спорту Тернопільської ОДА Ігор Підгайний, 

заступник голови Тернопільської районної ради Роман Наконечний,  
голова Тернопільської РДА Андрій Строєвус, Великогаївський сільський Олег Кохман,  

завідувач сектору молоді та спорту Тернопільської РДА Василь Заторський.

Чемпіони у змаганнях серед спортивних  
сімей — подружжя Арсена та Ірини Чудиків із Дичкова,  

їх дочка Мальвіна та син Арсен.

П’ятиразові чемпіони Тернопільських  
обласних спортивних ігор із перетягування 

линви — команда Малого Ходачкова. 

Цими вихідними у Петри-
ківському лісі відбудуться 
змагання для велосипедис-
тів “Cross-country-2014”. 
Дистанція траси – 5,25 км. 
(2 кола). Учасники змагань 
будуть нагороджені цінни-
ми призами, кубками, ме-
далями, грамотами та ди-
пломами.

Змагання відбудуться у шести 
категоріях: “Elita” – чоловіки віком 
від 18 до 35 років. Учасники віком 
від 16 до 18 років можуть бути 
включені в категорію “Еліта” за 
рішенням суддів, в іншому випад-
ку вони відносяться до категорії 
“Юніори”; категорія “Sport” – чо-
ловіки віком від 36 років і старші; 
категорія “Profi Sport” – для ді-
вчат – професійних спортсменів з 
велоспорту; якщо буде не менше 
3-х учасників, категорія “Junior” – 
юнаки та дівчата віком від 10 до 
16 років; якщо буде не менше 3-х 

учасників на електровелосипедах, 
категорія “Elektro Bike”; якщо бу-
де не менше 3-х учасників, кате-
горія “Kinder Bike” – діти віком до 
10 років.

Програма: 
11.00 – відкриття змагань та 

реєстрація учасників гонки. 
12:00 – 14:30 – велогонка 

“Cross-country-2014”. 
15:00 – нагородження учас-

ників змагань.
16:00 – закриття змагань.
Інформація про велосипедні 

змагання: 1) потрібно проїхати 
якомога швидше 2 кола (орієн-
товно по 2,625 км) по лісовій міс-
цевості; 2) старт учасників – роз-
дільний, стартують групами до 10 
осіб, на лінію старту виходять по 
2 учасника, між першою і наступ-
ною парою інтервал — 10 секунд. 
Поділ учасників на категорії не 
передбачається. Перед стартом 
гонки буде проведене ознайомче 
коло.

29 червня у Петрикові  
“Cross-country-2014”

Податкові новини ●

За п’ять місяців року фахів-
цями Тернопільської ОДПІ за-
безпечено надходжень до 
державного бюджету в сумі 
415, 5 млн. грн., а місцеві 
бюджети отримали 224, 1 
млн. грн. Найбільша частка 
надходжень до місцевої каз-
ни — податок на доходи фі-
зичних осіб, якого надійшло 
на 165, 9 млн. грн., єдиний 
податок — 27, 2 млн. грн., 
плата за землю — 20,1 млн. 
грн. 

Однак, як стверджує начальник 
податкової інспекції Петро Мико-
лайович Якимчук, не всі суб’єкти 
підприємницької діяльності пере-
ймаються наповненням бюджету, 
навіть у такий складний для нашої 
країни час. Сховатись подалі від 
людського ока, а тим паче, подат-
ківського, та бізнесувати — саме 
це сповідують окремі бізнесмени.

Так, днями міські податківці, 
отримавши сигнал від доброчес-
ного тернополянина, здійснили пе-
ревірку окремих орендованих при-
міщень заводу “Оріон” та виявили 

нелегальні виробничі та складські 
приміщення підприємця з Монас-
тирищини. В цехах на повну потуж-
ність працювало устаткування з 
нанесення малюнків на тканину 
для вишиття бісером. Тут же, і про-
водилось фасування необхідної 
кількості бісеру за розміром та ко-
льором для цих малюнків. Значна 
їх кількість уже була упакована та 
готова до відправки конкретним 
адресатам. У приміщеннях була 
також велика кількість професійної 
комп’ютерної техніки. І жоден із 
семи виявлених працівників, які 
перебували на час перевірки в це-
хах, офіційно працевлаштованим 
не був. Сама підприємниця мала 
дозвільні документи лише на тор-
гівлю на Тернопільському ринку. 
Матеріали перевірки зараз опра-
цьовують працівники оперативного 
управління Тернопільської ОДПІ та 
прокуратури міста. 
За матеріалами інформаційно-

комунікаційного відділу 
Тернопільської об’єднаної ДПІ 
ГУ Міндоходів у Тернопільській 

області.

Гра в бісер

Гаряча лінія ●

“Підкажіть, чи підлягають опо-
даткуванню податком на доходи 
фізичних осіб кошти, які надає 
благодійна організація як допо-
могу на лікування або медичне 
обслуговування фізичної особи в 
Україні чи за кордоном? Які до-
кументи потрібно надати, щоб 
підтвердити мету оподаткуван-
ня?”.

— Згідно з пп.165.1.19 п.165.1 
ст.165 Податкового кодексу до 
розрахунку загального місячного 
(річного) оподатковуваного до-
ходу платника не включаються 
та, відповідно, не підлягають 
оподаткуванню податком на до-
ходи фізичних осіб кошти або 
вартість майна, що надаються як 
допомога на лікування та медич-
не обслуговування платника по-
датку за рахунок коштів благо-
дійної організації.

Вищезазначені норми можуть 
бути застосовані благодійною 
організацією, якщо є документи, 
що підтверджують цільовий ха-
рактер надання грошових коштів 
на оплату лікування або медич-
ного обслуговування (в разі здій-
снення попередньої оплати таких 
послуг). А також, у разі наявності 

факту надання послуг з лікування 
або медичного обслуговування 
платника податку (якщо оплата 
здійснюється після надання  
послуг).

Такими підтвердними доку-
ментами можуть бути документи, 
в яких йдеться про наявність та 
характеристики хвороби, трав-
ми, отруєння, паталогічний стан 
платника податку. А ще — дого-
вори, платіжні та розрахункові 
документи, акти надання послуг, 
інші відповідні документи в за-
лежності від необхідного лікуван-
ня або медичного обслуговуван-
ня хвороби та її стану, в яких 
зазначені постачальник послуг та 
платник, якому вони надаються.

Крім того, Податковий кодекс 
не визначає відмінностей в опо-
даткуванні податком на доходи 
фізичних осіб сум допомоги для 
оплати вартості таких послуг в 
Україні або закордоном. 

 
За матеріалами 

інформаційно-комунікаційного 
відділу Тернопільської 

об’єднаної ДПІ ГУ Міндоходів 
у Тернопільській області.

Що варто знати  
про оподаткування коштів 
від благодійної організації

Байковецька сільська рада має намір виготовити експертну 
грошову оцінку земельної ділянки в селі Байківці в межах населено-
го пункту. Просимо організації, які мають дозвільні документи на 
проведення даного виду робіт, до 10 липня 2014 року подати ціно-
ві пропозиції щодо виготовлення документації з експертної грошо-
вої оцінки в Байковецьку сільську раду за адресою: 47711, Терно-
пільська область, Тернопільський район,  село Байківці,  вул. Січо-
вих Стрільців, 43. Тел. 29-62-44.
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06.05 Х/ф “За щастям”.
08.35 Кориснi поради.
09.15 Х/ф “Мiсяць i озеро”.
11.15 Футбол. ЧС-2014. 
        1/8 фiналу (1В-2А).
13.35 Вiкно до Америки.
13.55 Д/ф “Виклик будiвничих.
        Стразбурзький собор”.
16.00 Футбол. ЧС-2014. 
        1/8 фiналу (1D-2C).
18.00 Футбольна самба.
18.55 Футбол. ЧС-2014.
         1/8 фiналу (1E-2F).
21.00 Пiдсумки дня.
21.45 Д/ф “Рондо для 
       лицаря. Вiктор Гресь”.
22.55 Трiйка, Кено, 
       Секунда удачi.
23.00 На слуху.
23.35 Вiд першої особи.

канал “1+1”
06.00 Мелодрама 
         “Самозванка”.
09.50 “ТСН-Тиждень”.
11.20 Т/с “Парфумерниця”.
19.30 “ТСН”.
20.05 Мелодрама “Почати
          спочатку. Марта”.
00.50 Бойовик “Солт”.

інтер
05.25 Т/с “Повернення
         Мухтара-2”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
    12.00, 14.00, 17.45 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок
         з “Iнтером”.
09.20 Х/ф “Випробувальний 
        термiн”.
11.25, 12.25 Д/с “Слiдство
       вели...” з
       Л. Каневським”.
14.20 “Сiмейний суд”.
15.20 “Чекай на мене”.
18.10 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки 
       станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 Т/с “Пiзнай мене, 
       якщо зможеш”.
22.35 Т/с “Грак”. (2).
23.40 Т/с “Скандал-2”. (2).
00.35 Х/ф “Крiзь обрiй”.

ICTV
05.05 Свiтанок.
06.05 Надзвичайнi 
       новини. Пiдсумки 
      з К. Стогнiєм.
06.55 Факти тижня.
08.40 Х/ф “Кiшки проти
        собак”.

10.25 Х/ф “Хто я?”
12.45 Факти. День.
13.15 Х/ф “Шпигун 
        по сусiдству”.
15.00 Х/ф “Медальйон”.
16.45 Х/ф “Ворошиловський
      стрiлець”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.15 Т/с “Дiзнавач-2”.
22.05 Х/ф “Троя”.
01.10 Х/ф “Легiон”. (2).

СТБ
05.35 “У пошуках iстини. 
   Ганна Ярославна: приватне
    життя королеви Францiї”.
06.20, 16.00 “Усе буде добре!”
08.05, 18.30 “Неймовiрна
        правда про зiрок”.
09.35 “Зiркове життя”.
10.35 Х/ф “Пригоди Шерлока
   Холмса i доктора Ватсона”.
13.35, 20.05 “Слiдство
       ведуть екстрасенси”.
14.35 “Битва екстрасенсiв”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
21.00 Т/с “Самара”.
22.35 “Вагiтна в 16”.
23.30 “Дочки-матерi”.

новий канал
05.30, 6.10 Kids’ Time.
05.35, 6.15 М/с “Злюки
        бобри”.
06.40 Х/ф “Загублений табiр”.
08.15 Х/ф “Табiр року”.
10.10 Х/ф “Новий хлопець 
        моєї мами”.
12.10 Х/ф “Кенгуру Джек”.
14.00 Х/ф “Ямакасi”.
15.55 Х/ф “Гонитва”.
18.00 Т/с “Воронiни”.
20.00 Ревiзор.
22.40 Ревiзор пост-шоу.
00.15 Педан
       Притула шоу.

Трк «Україна»
06.25 Срiбний апельсин.
07.00, 19.00 Подiї.
07.15 Т/с “Анютине щастя”.
11.10 Х/ф “Допустимi
         жертви”.
13.00 Т/с “Слiд”.
16.00, 19.40 Т/с “Княжна
        з хрущовки”.
20.30 Т/с “Країна 03”.
22.55 Футбол. ЧС-2014.
          1/8 фiналу.
01.00 Великий футбол.

к1
06.00 “Шеф-кухар”.
06.30 “Top Shop”.
07.30 М/ф.
07.50 Х/ф “Шлях 
        до Зарагемлi”.
09.45 Х/ф “Скарб”.
11.50 Х/ф “Малюк”.
13.50 “КВК”.
16.00 “Вечiрнiй квартал”.
18.10 “Звана вечеря”.
19.10 “Орел i решка”.
21.00 “Розсмiши комiка”.
22.00 Х/ф “Еон Флакс”. (2).
23.50 Х/ф “Хитрощi 
        Норбiта”. (2).

нТн
04.35 “Випадковий свiдок”.
07.25 “Правда життя”.
07.55 “Агенти впливу”.
08.50 Т/с “Капiтан Гордєєв”.
12.50 Т/с “Павутиння-4”.
17.00 Т/с “Чуже обличчя”.
23.45 Т/с “Закон 
        i порядок”. (2).
00.40 Т/с “CSI:
        Лас-Вегас-12”. (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.
08.25 М/с “Черепашки 
       мутанти нiндзя”.
08.55 М/с “Гуфi i його 
       команда”.
10.55 М/ф “Iсторiя 
      iграшок. Страшилка”.
11.15 М/ф “Людина-павук”.
12.45 М/ф “Пригоди
         Iмператора”.
14.00 Вiталька.
15.55 Дайош молодьож!
17.45, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.10, 20.25, 22.50 
      Т/с “Свiтлофор”. (2).
19.05 Розсмiши комiка.
21.00 Країна У.
22.00 6 кадрiв.
23.25 Дурнєв+1.
23.50 Бiйцiвський клуб.
00.40 Надто грубо
        для Ю-туб’а.

канал “2+2”
06.00 Х/ф “Мужнiсть пiд 
        вогнем”.

08.00 Д/ф “Знищенi за мить”.
10.00 Д/ф “Протистояння
         тварин”.
11.00 Д/ф “Сто один пес”.
12.00 Д/ф “Зброя 
        майбутнього”.
13.00 Д/ф “Надзвичайнi
       вiйни”.
14.00 Т/с “Турецький гамбiт”.
18.30 Новини “Спецкор”.
19.00 Т/с “Ментовськi 
       вiйни-5”.
21.00 “ДжеДАI. Воїни дорiг”.
21.25 Х/ф “На глибинi”. (2).
23.20 Х/ф “Таємниця 
         ордену”. (2).

Тонiс
06.00 Телебачення:
        першi 50 рокiв.
09.00 Мiсцями дикої природи.
10.00 Вiйни за китiв:
      операцiя “Блакитний
        тунець”.
10.50 LED ZEPPELIN. 
         Рок вiд А до Я: 
          невiдома iсторiя.
12.15 Дивовижнi мешканцi 
       саду.
13.00 Вторгнення: болотнi 
        монстри i свинi-мутанти.
15.30 Ювiлейний 
       концерт “Єдина
       зiркова зустрiч”.
16.50 “Алло, лiкарю!”
17.45 Рiдкiсний вид.
18.20 Змістовна Україна.
18.40 “Цивiлiзацiя Incognita”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. 
        Р. Паулс.
20.00 Пророки наукової
         фантастики.
21.00 Арам Хачатурян. До 
    100-рiччя вiд дня народження.
21.40 “Диваки”.
22.00 “Моднi iсторiї з
          Оксаною Новицькою”.
22.30 Загадковi свiти.
23.40 “Джаз-коло”.
00.00 “Красивi та амбiцiйнi”.

наше улюблене 
кiно

07.00 Комедiя “Максим 
         Перепелиця”.
09.00 Мелодрама “Нiкчемна”.
11.00 Комедiя “Тримайся
          за хмари”.
13.40 Кiноконцерт “Ми 
    чекаємо вас з Перемогою”.
14.30 Т/с “Вiдкрита книга”.
16.00 Комедiя “Бабiй-2”.

17.30 Кiноповiсть “Iм’я”.
19.00 Драма “Людина
         у футлярi”.
21.00 Х/ф “Слiдопит”.
23.00 Кiноповiсть 
        “Останнiй крок”.
01.00 Х/ф “Сибiряки”.

Твi
06.00, 14.00 Стоп-кадр.
07.00, 9.30, 11.30, 13.00, 15.30,
    17.00, 18.40, 21.40 TBiNews.
08.00, 20.00, 23.00 Сьогоднi
         про головне.
10.00 Так як є.
11.00 Aрт City.
12.00, 15.00, 18.00, 
       21.00 Сьогоднi.
12.20 Геофактор.
13.30 Особлива думка.
16.30, 17.30 Як це влаштовано.
19.00 Double Ять.
19.30 Мiжнароднi кореспонден-
ти.
22.00 Знак оклику!

EuroSport
09.30, 11.45 
       Футбол. Бразiлманiя.
09.45 Стрiльба з лука. 
    Кубок свiту. Анталiя. Етап 3.
10.15, 12.00, 15.10, 19.45 
   Снукер. Вiдкритий 
     чемпiонат Австралiї.
15.00, 18.30, 22.30 Футбол.
15.45, 19.15 Велоспорт. 
      Тур де Франс.
16.15, 18.40 Велоспорт.
       Об’єднане Королiвство 
       Великобританiї i Пiвнiчна
        Iрландiя.
17.30, 21.45 All sports. 
         Тележурнал “Watts”.
22.00, 23.00 Про рестлiнг.
00.00 Кiнний спорт. 
       Скачки. Огляд тижня.

Enter-фiльм
09.00 Телемагазин.
09.30 Жарт за жартом.
10.30 “Правила маскараду”.
00.15 Бiйцiвський клуб.

Мега
06.00 Легенди бандитського 
          Києва.
08.00 У пошуках iстини.
10.00 Як почати вiйну 
        за 37 днiв.
13.00 Планета Земля.
16.00 У пошуках пригод.
18.50 НЛО з минулого.

21.30 Життя пiсля людей.
00.30 Покер.

5 канал
06.30, 6.45, 7.15, 7.35, 7.45, 
        8.10, 8.20, 8.35, 8.45
        Ранок на П’ятому.
06.40, 10.20 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, 19.00, 
       20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
       0.00 Час новин.
07.10, 8.15, 22.35, 23.15 
        Бiзнес-час.
07.25, 8.25, 12.25, 17.55, 
  22.50, 23.55 Погода в Українi.
07.30, 8.30, 9.45, 10.30, 11.30, 
     12.30, 13.45, 14.30, 15.30, 
     16.30, 17.30, 18.30, 22.30, 
      23.30 Час. Важливо.
07.40, 18.25, 23.25 Час спорту.
07.50 Автопiлот-новини.
08.40 Трансмiсiя-новини.
09.15, 13.15 Час: пiдсумки 
       тижня з В. Гайдукевичем.
09.50, 13.55, 15.25, 17.25 
         Погода на курортах.
10.25, 14.20 Погода у свiтi.
10.35, 18.35, 23.35 
       Велика полiтика.
11.35 Тема/Хронiка тижня.
12.35, 17.35 В кабiнетах.
14.35 Кiно з Янiною 
         Соколовою.
15.45 Мамина школа.
16.35 Машина часу.
18.10 Мiсцевий час.
19.30, 20.10, 21.10 Час. 
         Пiдсумки дня.
21.40 Час-Тайм.

Футбол
05.30 Д/ф “Кубок свiту. 1958”.
07.00, 15.50 Нiдерланди — 
      Мексика. 1/8 фiналу. 
       ЧC ФIФА-2014.
09.00 “Великий 
        футбол. Бразилiя-2014”.
10.00, 10.45, 15.40, 22.00 
           Футбол News.
10.10, 10.55 “Оле, Мундiаль!”
11.30, 18.50 М/с 
          “Забавний м’яч”.
11.40, 18.55 Матч 1/8 фiналу. 
         ЧC ФIФА-2014.
13.40 Бразилiя — Чилi. 
    1/8 фiналу. ЧC ФIФА-2014.
17.55 Мiнi-iсторiї Кубка 
         свiту. Англiя. 1966.
18.15 Найвидатнiшi 
         футбольнi збiрнi свiту.
21.00, 22.10 “Мундiаль. 
         Матч-центр”.
22.50 1/8 фiналу.
           ЧC ФIФА-2014.

УТ-1
06.00 Шустер-LIVE.
07.00, 8.00, 15.00 Новини.
07.30 Ера будiвництва.
07.35 Ера бiзнесу.
07.40, 23.30 На слуху.
08.30 Паспортний сервiс.
08.35 Кориснi поради.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
10.00 Д/ф “Розум, втiлений 
        у звук чарiвний”.
10.35 Уряд на зв’язку 
       з громадянами.
11.15 Футбол. ЧС-2014.
        1/8 фiнал (1Е-2F).
13.40 Д/ф “Вiвальдi. 
       Феномен “Пiр року”.
14.40 Euronews.
15.15 Брифiнг Кабмiну України.
15.25 Час-Ч.
16.00 Футбол. ЧС-2014. 
       1/8 фiналу (1G-2H).
18.00 Футбольна самба.
18.55 Футбол. ЧС-2014. 
       1/8 фiналу (1F-2E).
21.45 Д/ф “Золота 
        ера саундтрекiв”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
00.25 Вiд першої особи.

канал “1+1”
06.10, 7.00, 8.00, 9.00, 
       19.30, 23.45 “ТСН”.
06.45, 7.10, 8.05, 9.10 Снiданок
           з “1+1”.
10.00, 10.30 М/ф “Аладiн”.
10.55 “Шiсть кадрiв”.
11.30 “Iлюзiя безпеки”.
12.35, 13.35 
       “Сiмейнi мелодрами-3”.
14.35 Т/с “Величне 
        столiття. Роксолана-2”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Фатмагюль”.
20.30 Т/с “Веронiка:
          втрачене щастя”.
21.30, 22.30 Т/с “Серце 
       не камiнь”.
00.05 Т/с “Чорна стрiла”. (2).

інтер
05.25 Т/с “Повернення
         Мухтара-2”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
      12.00, 14.00, 17.45 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок 
         з “Iнтером”.
09.20, 20.40 Т/с “Пiзнай
        мене, якщо зможеш”.
11.15, 12.25 Д/с “Слiдство
        вели...” з Л. Каневським”.
13.40, 14.20 “Судовi справи”.

14.55 “Сiмейний суд”.
18.10 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
22.35 Т/с “Грак”. (2).
23.40 Т/с “Скандал-2”. (2).
00.35 Х/ф “Зона висадки”. (2).

ICTV
05.05 М/ф “Роби ноги”.
06.40, 8.00 М/ф “Роби ноги-2”.
07.45, 8.45 Факти. Ранок.
07.55, 9.10, 13.10 Спорт.
9.15, 19.20 Надзвичайнi 
        новини.
09.55, 16.40 Т/с “Убивча сила”.
12.00 Т/с “Прокурорська
       перевiрка”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.15 Т/с “Самотнiй вовк”.
14.10, 16.15 Х/ф “В iм’я 
        помсти”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.25 Дiстало!
21.15 Свобода слова.
00.15 Х/ф “Володар бурi”. (2).

СТБ
05.20 “У пошуках iстини.
      Космiчнi драми: 
      вiд козакiв до Королеви”.
06.05, 16.00 “Усе буде добре!”
07.55, 18.30 “Неймовiрна 
       правда про зiрок”.
09.15 Х/ф “Дурна зiрка”.
11.05, 20.05 “Слiдство 
       ведуть екстрасенси”.
12.05 “Зваженi i щасливi-3”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
21.00 Т/с “Самара”.
22.35 “Кохана, ми 
       вбиваємо дiтей”.

новий канал
05.30, 6.15 Kids’ Time.
05.35, 6.20 М/с “Злюки бобри”.
06.40, 8.10, 19.00
         Т/с “Воронiни”.
07.05 Т/с “Ластiвчине гнiздо”.
09.05, 16.00 Т/с “Не 
       родись вродливою”.
11.00 Т/с “Щасливi разом”.
15.00, 22.00 Т/с “Молодiжка”.
18.00 Репортер.
18.20, 23.00 Абзац!
23.55 Т/с “Короткий курс 
         щасливого життя”. (3).

Трк «Україна»
06.00 Остаточний вердикт.
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 “Моя велика сiм’я”.
12.50, 19.40 “Говорить 
        Україна”.
18.00 Т/с “Врятувати боса”.
20.50 Т/с “Країна 03”.
22.55 Футбол. ЧС-2014.
         1/8 фiналу.
01.00 Великий футбол. 

к1
06.00 “Шеф-кухар”.
06.30 “Top Shop”.
07.30 Т/с “Хто у домi 
        господар”.
09.00 М/ф.
09.40 М/с “Смiшарики”.
09.50 Х/ф “Малюк”.
11.50 Т/с “Всi жiнки — вiдьми”.
13.40 Т/с “Дикий янгол”.
15.15 Т/с “Комiсар Рекс”.
17.10,21.00 “Розсмiши комiка”.
18.10 “Звана вечеря”.
19.10 “Орел i решка”.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2).
01.25 Т/с “Гiмнастки”. (2).

нТн
05.30 Х/ф “Золота мiна”.
07.40 Т/с “Чуже обличчя”.
15.00, 19.00, 21.40 “Свiдок”.
15.15 Т/с “УГРО”.
19.30 Т/с “Вулицi 
        розбитих лiхтарiв-13”.
22.00 Т/с “Шах i мат”. (2).
23.45 Т/с “Закон
         i порядок”. (2).
00.40 Т/с “CSI: 
        Лас-Вегас-12”. (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.
08.25 М/с “Черепашки
         мутанти нiндзя”.
08.55 М/с “Гуфi i його 
        команда”.
10.55 “Єралаш”.
12.00 Т/с “Маленькi таємницi”.
14.00 Вiталька.
15.00, 21.00 Країна У.
15.55 Дайош молодьож!
17.45, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.10, 20.25, 22.50 
        Т/с “Свiтлофор”. (2).
19.05 Розсмiши комiка.

22.00 6 кадрiв.
23.15 Бiйцiвський клуб.
00.10 Надто грубо для Ю-туб’а.

канал “2+2”
06.20 Х/ф “Розслiдування”.
07.40, 9.30 Т/с “Втiкати!”
08.35, 21.00 “ДжеДАI. 
         Воїни дорiг”.
09.00, 18.30 Новини “Спецкор”.
16.30, 19.00 Т/с “Ментiвськi в
        iйни-5”.
21.25 Т/с “Цiлком таємно”. (2).
00.25 Х/ф “Чужий-3”. (2).

Тонiс
06.00 Х/ф “Олександр
          Невський”.
09.00 Рiдкiсний вид.
09.35, 22.00 “Моднi iсторiї 
     з Оксаною Новицькою”.
10.00, 20.00 Пророки 
      наукової фантастики.
11.00 Арам Хачатурян. 
        До 100-рiччя вiд дня
       народження.
11.40, 21.40 “Диваки”.
12.15, 18.30 “Свiтськi хронiки”.
13.10 Захоплююча зоологiя.
14.00, 22.40 Загадковi свiти.
15.00 “Сильнi свiту цього”.
16.00 Дивовижнi мешканцi
        саду.
16.50 “Алло, лiкарю!”
17.45 “Соцiальний статус:
        ваша пенсiя”.
18.55, 22.35 “Економiчний
        пульс”.
19.00 В гостях у 
       Д. Гордона. М. Магомаєв.
21.00 Один день 
       Олександра Солженiцина.
23.40 “Джаз-коло”.
00.00 “Красивi та амбiцiйнi”.

наше улюблене 
кiно

07.00 Драма “Людина
          у футлярi”.
09.00 Х/ф “Слiдопит”.
11.00 Кiноповiсть
          “Останнiй крок”.
13.00 Х/ф “Сибiряки”.
14.30 Т/с “Вiдкрита книга”.
16.00 Х/ф “Зустрiнемося
         в метро”.
19.00 Х/ф “Кутузов”.
21.00 Драма “Одного 
       разу збрехавши...”
23.00 Муз. фiльм 
         “У старих ритмах”.
01.00 Х/ф “Уламок iмперiї”.

Твi
06.00 Aрт City.
06.30 Double Ять.
07.00, 9.30, 10.10, 11.10, 
     12.40, 14.30, 15.30, 17.30,
   19.10, 22.10, 22.40 TBiNews.
08.00, 20.00, 23.00 Сьогоднi 
         про головне.
10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00,
    17.00, 18.00, 21.00 Сьогоднi.
12.20, 14.10, 16.00, 17.10, 
        18.40 Огляд блогiв.
13.30, 16.30, 19.30 
        Особлива думка.
19.00, 22.00, 22.30 Сьогоднi. 
         Надзвичайне.

EuroSport
09.30, 11.45 Футбол.
         Бразiлманiя.
09.45, 12.00, 16.30 Снукер.
       Вiдкритий 
       чемпiонат Австралiї.
15.00, 18.30, 22.30 Футбол.
15.10, 15.45, 18.40, 19.15
     Велоспорт. Тур де Франс.
16.15 Кiнний спорт. 
       Скачки. Огляд тижня.
17.30, 19.45 All sports. 
        Тележурнал “Watts”.
19.55, 0.25 “Авто i Мотоспорт”.
20.00 Спiдвей. Швецiя.
22.00 Автоперегони. Свiтова
    серiя Рено. Москва. Огляд.
23.00 Автоперегони. Норiсрiнг.
23.30 Автоперегони. 
     Серiя Blancpain Endurance 
      Поль Рiкар.
00.30 “Авто i Мотоспорт”.  
        Мотоспортивний журнал.

Enter-фiльм
09.00 Телемагазин.
09.30 Х/ф “Про Червону 
          Шапочку”.
12.05, 19.45 Т/с “Клон”.
13.50, 21.40 Т/с “Пуаро 
          Агати Крiстi”.
15.50 Х/ф “Вона Вас любить”.
17.45 Х/ф “За що?”
23.45 Х/ф “Сувенiр для
          прокурора”.

Мега
06.00 Легенди бандитського 
          Києва.
07.30, 20.20 У пошуках iстини.
08.20, 16.10 Життя пiсля
       людей.
09.10, 17.50 Скарби з горища.
10.00, 18.40 У пошуках пригод.

11.00, 22.50 Планета Земля.
12.00, 23.40 Створенi вбивати.
12.50 Мiстична Україна.
13.40, 19.30 Фантастичнi 
        iсторiї.
14.30 45 секунд до вiчностi.
15.20, 21.10 НЛО з минулого.
17.00, 22.00 Сучаснi дива.
00.30 Земля: еволюцiя планети.

5 канал
06.30, 6.45, 7.15, 7.35, 7.45, 
8.10, 8.20, 8.35, 8.45 Ранок 
        на П’ятому.
06.40 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, 19.00,
      20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
      0.00 Час новин.
07.10, 8.15, 22.35, 23.15 
         Бiзнес-час.
07.25, 8.25, 12.25, 17.25, 22.50, 
        23.55 Погода в Українi.
07.30, 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.
07.40, 18.20, 23.25 Час спорту.
07.50 Автопiлот-новини.
08.40 Трансмiсiя-новини.
09.25, 16.25 Погода 
         на курортах.
09.35, 10.35, 11.35, 12.35, 
     13.35, 14.35, 15.35, 
     16.50, 19.30, 20.10, 
      21.10 Час. Пiдсумки дня.
10.25, 14.25, 15.25 Погода
         у свiтi.
16.10 Трансмiсiя.
17.15 Драйв-новини.
17.35 Особливий погляд.
18.10 Мiсцевий час.
21.40 Час-Тайм.

Футбол
05.30 Д/ф “Кубок Свiту. 1962”.
07.00, 11.40, 15.50, 18.55 Матч 
     1/8 фiналу. ЧC ФIФА-2014.
09.00 “Великий футбол. 
        Бразилiя-2014”.
10.00, 10.45, 15.40, 22.00 
          Футбол News.
10.10, 10.55 “Оле, Мундiаль!”
11.30, 18.50 М/с 
         “Забавний м’яч”.
13.40 Нiдерланди — Мексика. 
        1/8 фiналу. ЧC ФIФА-2014.
17.55 Мiнi-iсторiї Кубка свiту. 
          Мексика. 1974.
18.15 Найвидатнiшi 
         футбольнi збiрнi свiту.
21.00, 22.10 “Мундiаль. 
         Матч-центр”.
22.50 1/8 фiналу. ЧC ФIФА-2014. 
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06.00 Шустер-LIVE.
07.00, 8.00, 12.00, 15.00 
         Новини.
07.30 Ера бiзнесу.
07.35, 23.30 На слуху.
08.30 Паспортний сервiс.
08.35 Кориснi поради.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
10.00 Включення з
        Кабiнету мiнiстрiв України.
10.20 Х/ф “Ветеринар”.
12.20 Т/с “МонтеКрiсто”.
13.40 Як ваше здоров’я?
14.40 Euronews.
15.15 Брифiнг Кабмiну України.
15.25 Час-Ч.
16.00 Футбол. ЧС-2014. 
       1/8 фiналу (1F-2E).
18.00 Футбольна самба.
18.55 Футбол. ЧС-2014. 
        1/8 фiналу (1H-2G).
21.40 Слiдство. Iнфо.
22.10 Д/ф “Ляльки та iграшки”.
22.50 Мегалот.
22.55 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
00.25 Вiд першої особи.

Канал “1+1”
06.45, 7.10, 8.05, 9.10 Снiданок
          з “1+1”.
07.00, 8.00, 9.00, 19.30,
           23.50 “ТСН”.
10.00, 10.35 М/ф “Аладiн”.
10.55 “Шiсть кадрiв”.
11.30 “Iлюзiя безпеки”.
12.35, 13.35 “Сiмейнi 
          мелодрами-3”.
14.35 Т/с “Величне 
          столiття. Роксолана-2”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Фатмагюль”.
20.30 Т/с “Веронiка: 
        втрачене щастя”.
21.35, 22.35 Т/с “Серце
          не камiнь”.
00.15 Т/с “Чорна стрiла”. (2).

Інтер
05.25 Т/с “Повернення
          Мухтара-2”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
     12.00, 14.00, 17.45 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок
         з “Iнтером”.
09.20, 20.40 Т/с “Пiзнай 
       мене, якщо зможеш”.
11.15, 12.25 Д/с “Слiдство 
         вели...” з Л. Каневським”.
13.40, 14.20 “Судовi справи”.
14.55 “Сiмейний суд”.
18.10 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.

22.35 Т/с “Грак”. (2).
23.40 Т/с “Скандал-2”. (2).
00.30 Х/ф “Зiткнення 
         з безоднею”. (2).

ICTV
04.45 Свiтанок.
05.45 Свобода слова з 
         А. Куликовим.
08.45 Факти. Ранок.
09.10, 13.10 Спорт.
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
         новини.
09.55, 16.45 Т/с “Убивча сила”.
12.00 Т/с “Прокурорська
         перевiрка”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.15 Т/с “Самотнiй вовк”.
14.10, 16.15 Т/с “Платина”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.15 Т/с “Дiзнавач-2”.
22.05 Х/ф “Бумер”. (2).
00.25 Т/с “Послiдовники”.

сТБ
05.20 “У пошуках iстини.
      Марiя Тарновськая: 
     таємниця Чорного янгола”.
06.05, 16.00 “Усе буде добре!”
07.55, 18.30 “Неймовiрна 
       правда про зiрок”.
09.20 Х/ф “Три напiвграцiї”.
11.50, 20.05 “Слiдство
         ведуть екстрасенси”.
12.45 “Зваженi i щасливi-3”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
21.00 Т/с “Самара”.
22.35 “Хата на тата”.

новий канал
05.25, 6.10 Kids’ Time.
05.30, 6.15 М/с “Злюки бобри”.
06.35, 8.10, 11.00, 19.00 
       Т/с “Воронiни”.
07.00, 18.00 Репортер.
07.05 Т/с “Ластiвчине гнiздо”.
09.05, 16.00 Т/с “Не 
       родись вродливою”.
15.00, 22.00 Т/с “Молодiжка”.
18.20, 23.00 Абзац!
23.55 Т/с “Короткий курс
          щасливого життя”. (3).

ТрК «Україна»
06.00 Остаточний вердикт.
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 “Моя велика сiм’я”.
12.50, 19.40 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Врятувати боса”.
20.50 Т/с “Країна 03”.

23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Країна 03”.
00.30 Т/с “Ментовськi вiйни-7”.

К1
06.00 “Шеф-кухар”.
06.30 “Top Shop”.
07.30 Т/с “Хто у домi господар”.
09.00 М/ф.
09.40 М/с “Смiшарики”.
10.00 Т/с “Всi жiнки — вiдьми”.
13.40 Т/с “Дикий янгол”.
15.15 Т/с “Комiсар Рекс”.
17.10,21.00 “Розсмiши комiка”.
18.10 “Звана вечеря”.
19.10 “Орел i решка”.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2).
01.25 Т/с “Гiмнастки”. (2).

нТн
05.05 Т/с “УГРО”.
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-13”.
15.15 Т/с “УГРО-2”.
22.00 Т/с “Тiло як доказ-3”. (2).
23.45 Т/с “Закон i порядок”. (2).
00.40 Т/с “CSI: 
        Лас-Вегас-12”. (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.
08.25 М/с “Черепашки 
        мутанти нiндзя”.
08.55 М/с “Гуфi i його команда”.
10.55 “Єралаш”.
12.00 Т/с “Маленькi таємницi”.
14.00 Вiталька.
15.00, 21.00 Країна У.
15.55 Дайош молодьож!
17.45, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.10, 20.25, 22.50 
       Т/с “Свiтлофор”. (2).
19.05 Розсмiши комiка.
22.00 6 кадрiв.
23.15 Бiйцiвський клуб.
00.10 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. 
           Воїни дорiг”.

09.00, 18.30 Новини “Спецкор”.
09.30 Х/ф “Вигiдний контракт”.
12.30 Д/ф “Мiсячнi люди”.
13.30 Д/ф “Вулкани iз космосу”.
14.30 Д/ф “Тактика”.
14.40 Д/ф “Таємницi розвiдки”.
15.30 “Українськi сенсацiї”.
16.30, 19.00 Т/с “Ментiвськi
         вiйни-5”.
21.25 Т/с “Цiлком таємно”. (2).
00.25 Х/ф “Вiдкрите море”. (2).

Тонiс
06.00 “Таке спортивне 
        життя. Вiктор Петренко”.
06.30, 18.30 “Свiтськi хронiки”.
06.55, 18.55, 22.35 “Економiчний
          пульс”.
07.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
09.00 “Соцiальний статус: 
       ваша пенсiя”.
09.45, 22.20 “Моднi iсторiї 
         з Оксаною Новицькою”.
10.05, 20.00 Пророки 
         наукової фантастики.
11.00 Один день 
       Олександра Солженiцина.
11.40 “Диваки”.
12.15 За сiм морiв.
13.10, 16.00 Дивовижнi 
           мешканцi саду.
14.00, 22.40 Загадковi свiти.
15.00 “Сильнi свiту цього”.
17.50 Рiдкiсний вид.
19.00 В гостях у Д. Гордона. 
        М. Магомаєв.
21.00 “Глобал-3000”.
21.40 Вiчна загадка Страдiварi.
23.40 “Джаз-коло”.
00.00 “Красивi та амбiцiйнi”.

наше улюблене 
кiно

07.00 Х/ф “Кутузов”.
09.00 Драма “Одного разу
         збрехавши...”
11.00 Муз. фiльм “У старих 
       ритмах”.
13.00 Х/ф “Уламок iмперiї”.
14.30 Т/с “Вiдкрита книга”.
16.00 Х/ф “Без права 
         на провал”.
17.30 Драма “Вiдображення
          у дзеркалi”.
19.00 Х/ф “Овiд”.
21.00 Кiноповiсть
          “Повернемося восени”.
23.00 Драма “Лапа”.
01.00 Комедiя 
        “Рогатий бастiон”.

ТВi
06.00 Double Ять.

06.30 Aрт City.
7.00, 10.20, 11.20, 12.50,
       14.30, 15.30, 17.30, 19.10, 
      22.10, 22.40 TBiNews.
8.00, 20.00, 23.00 Сьогоднi 
       про головне.
9.30, 13.30, 16.30, 19.30 
        Особлива думка.
10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00,
    17.00, 18.00, 21.00 Сьогоднi.
10.10, 11.10, 12.40, 19.00, 22.00,
    22.30 Сьогоднi. Надзвичайне.
12.20, 14.10, 16.00, 17.10,
         18.40 Огляд блогiв.

EuroSport
09.30, 11.45, 15.00 
         Футбол. Бразiлманiя.
09.45 Автоперегони. Свiтова
      серiя Рено. Москва. Огляд.
10.15, 12.00, 23.15 Снукер.
       Вiдкритий 
       чемпiонат Австралiї.
15.15, 15.45, 18.45, 19.15 
        Велоспорт. Тур де Франс.
16.15 Спiдвей. Швецiя.
17.45 All sports. 
        Тележурнал “Watts”.
19.45, 22.40 All sports. 
        Вибране по середах.
19.50 Кiнний спорт. Мюнхен.
20.50 Кiнний спорт. 
       Новини кiнного спорту.
20.55 Гольф. Тур PGA.
21.55 Гольф. Європейський 
     тур. мiжнародний турнiр 
    по гольфу “БМВ Оупен”.
22.25 Гольф. Гольф-клуб.
22.30 Вiтрильний спорт. 
        Яхт-клуб.
22.35 All sports.
22.45 Футбол.

Enter-фiльм
08.50 Телемагазин.
09.20 Х/ф “Хмара-рай”.
10.45 Х/ф “Вона Вас любить”.
12.40, 20.00 Т/с “Клон”.
14.25, 21.40 Т/с “Пуаро 
        Агати Крiстi”.
16.30 Х/ф “Бродячий автобус”.
18.20 Х/ф “Коли запiзнюються
          в ЗАГС”.
23.45 Х/ф “Справа 
        була в Пеньковi”.

Мега
06.00 Легенди бандитського 
        Києва.
07.30, 20.20 У пошуках iстини.
08.20, 16.10 Життя пiсля людей.
09.10, 17.50 Скарби 
         з горища.

10.00 У пошуках пригод.
11.00, 22.50 Планета 
        Земля.
12.00, 23.40 Створенi вбивати.
12.50 Мiстична Україна.
13.40, 19.30 Фантастичнi 
         iсторiї.
14.30 Iгри богiв.
15.20, 21.10 НЛО з минулого.
17.00, 22.00 Сучаснi дива.
18.40 Далеко i ще далi.
00.30 Покер.

5 канал
06.30, 6.45, 7.15, 7.35, 7.45,
      8.10, 8.20, 8.35, 8.45 Ранок
      на П’ятому.
06.40, 0.50, 2.50, 5.50 
         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,
   19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
    23.00, 0.00 Час новин.
07.10, 8.15, 22.35, 23.15 
         Бiзнес-час.
07.25, 8.25, 12.25, 17.25, 22.50,
       23.55 Погода в Українi.
07.30, 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.
07.40, 18.20, 23.25 Час спорту.
07.50 Автопiлот-новини.
08.40 Трансмiсiя-новини.
09.25, 16.25 Погода на 
         курортах.
09.35, 10.35, 11.35, 12.35, 
      13.35, 14.35, 15.35, 19.30, 
      20.10, 21.10 Час. 
      Пiдсумки дня.
10.25, 14.25, 15.25 Погода 
       у свiтi.
16.35 Зооакадемiя.
17.10 Мiграцiйний вектор.
17.35, 18.35, 23.35 Машина
         часу.
18.10 Мiсцевий час.
21.40 Час-Тайм.

Футбол
05.20 Д/ф “Кубок Свiту. 1966”.
07.00, 11.40, 13.40, 15.50, 
    18.55, 22.45 Матч 1/8 фiналу. 
    ЧC ФIФА-2014.
09.00 “Великий 
        футбол. Бразилiя-2014”.
10.00, 10.45, 15.40, 22.00 
         Футбол News.
10.10, 10.55 “Оле, Мундiаль!”
11.30, 18.50 М/с “Забавний
          м’яч”.
17.55 Мiнi-iсторiї Кубка 
       свiту. ФРН. 1974.
18.15, 22.10 Найвидатнiшi 
        футбольнi збiрнi свiту.
21.00 “Мундiаль. Матч-центр”. 

УТ-1
06.00 Шустер-LIVE.
07.00, 8.00, 12.00, 15.00 
          Новини.
07.30 Ера будiвництва.
07.35 Ера бiзнесу.
07.40, 23.30 На слуху.
08.30 Паспортний сервiс.
08.35 Кориснi поради.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
9.40 Х/ф “Ветеринар”.
11.25 Слiдство. Iнфо.
12.20 Т/с “МонтеКрiсто”.
13.40 “Надвечiр’я”.
14.40 Euronews.
15.15 Брифiнг Кабмiну України.
15.25 Час-Ч.
16.00, 18.55 Футбол. 
        ЧС-2014. 1/8 фiналу.
18.05 Д/ф “Коперник”.
21.40 Книга.ua.
22.10 Д/ф “Київська старовина.
     Дворянин Микола Лисенко”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
00.25 Вiд першої особи.

Канал “1+1”
06.45, 7.10, 8.05, 9.10 Снiданок 
           з “1+1”.
07.00, 8.00, 9.00, 19.30, 
         23.45 “ТСН”.
10.00, 10.35 М/ф “Аладiн”.
10.55 “Шiсть кадрiв”.
11.35 “Iлюзiя безпеки”.
12.40, 13.40 “Сiмейнi 
         мелодрами-3”.
14.40 Т/с “Величне 
        столiття. Роксолана-2”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Фатмагюль”.
20.30 Т/с “Веронiка: 
         втрачене щастя”.
21.30, 22.30 Т/с “Серце
          не камiнь”.
00.05 Т/с “Чорна стрiла”. (2).

Інтер
05.25 Т/с “Повернення
          Мухтара-2”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
      12.00, 14.00, 17.45 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок
           з “Iнтером”.
09.20, 20.40 Т/с “Пiзнай 
       мене, якщо зможеш”.
11.15, 12.25 Д/с “Слiдство 
       вели...” з Л. Каневським”.
13.40, 14.20 “Судовi справи”.
14.55 “Сiмейний суд”.
18.10 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
22.35 Т/с “Грак”. (2).

23.40 Т/с “Скандал-2”. (2).
00.35 Х/ф “Вiртуальнiсть”. (2).

ICTV
05.30 Свiтанок.
06.30 Т/с “Таксi”.
07.00 Т/с “Леся+Рома”.
07.35, 8.00, 13.10 Т/с “Самотнiй
         вовк”.
07.45, 8.45, 12.45 Факти. Ранок.
07.55, 9.10, 13.05 Спорт.
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
         новини.
09.55, 16.40 Т/с “Убивча сила”.
11.55 Т/с “Прокурорська
         перевiрка”.
14.05, 16.15 Т/с “Платина”.
15.45 Факти. День.
18.45 Факти. Вечiр.
20.15 Т/с “Дiзнавач-2”.
22.05 Х/ф “Антибумер”. (2).
23.45 Т/с “Послiдовники”.
00.30 Х/ф “Бумер”. (2).

сТБ
05.25 “У пошуках iстини. 
       Вiктор Петров: любов
        резидента”.
06.10, 16.00 “Усе буде добре!”
07.55, 18.55 “Неймовiрна 
        правда про зiрок”.
09.20 “Зiркове життя”.
10.15 Х/ф “Два квитки 
          до Венецiї”.
12.05, 20.00 “Слiдство 
        ведуть екстрасенси”.
13.00 “Зваженi i щасливi-3”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
21.00 Т/с “Самара”.
22.35 “Давай поговоримо 
        про секс”.

новий канал
05.25, 6.10 Kids’ Time.
05.30, 6.15 М/с “Злюки бобри”.
06.35, 8.10, 19.00 
          Т/с “Воронiни”.
07.00, 18.00 Репортер.
07.05 Т/с “Ластiвчине гнiздо”.
09.10, 16.00 Т/с “Не
         родись вродливою”.
11.00 Т/с “Щасливi разом”.
15.00, 22.00 Т/с “Молодiжка”.
18.20, 23.00 Абзац!
23.55 Т/с “Короткий курс 
        щасливого життя”. (3).

ТрК «Україна»
06.00 Остаточний вердикт.
07.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.

09.15, 14.00, 15.20 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Моя велика сiм’я”.
12.50, 19.40 “Говорить Україна”.
17.00 Т/с “Врятувати боса”.
20.50 Т/с “Країна 03”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Країна 03”.
00.30 Т/с “Ментовськi вiйни-7”.

К1
06.00 “Шеф-кухар”.
06.30 “Top Shop”.
07.30 Т/с “Хто у домi господар”.
09.00 М/ф.
09.40 М/с “Смiшарики”.
10.00 Т/с “Всi жiнки — вiдьми”.
13.40 Т/с “Дикий янгол”.
15.15 Т/с “Комiсар Рекс”.
17.10, 21.00 “Розсмiши комiка”.
18.10 “Звана вечеря”.
19.10 “Орел i решка”.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2).
01.25 Т/с “Дев’ять життiв 
        Хлої Кiнг”.

нТн
05.00, 15.15 Т/с “УГРО-2”.
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-13”.
22.00 Т/с “Низьке зимове
         сонце”. (2).
23.45 Т/с “Закон i порядок.
         Вiддiл особливих 
          справ-11”. (2).
00.40 Т/с “CSI: 
         Лас-Вегас-12”. (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.
08.25 М/с “Черепашки 
          мутанти нiндзя”.
08.55 М/с “Гуфi i його
           команда”.
10.55 “Єралаш”.
12.00 Т/с “Маленькi таємницi”.
14.00 Вiталька.
15.00, 21.00 Країна У.
15.55 Дайош молодьож!
17.45, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.10, 20.25, 22.50 

        Т/с “Свiтлофор”. (2).
19.05 Розсмiши комiка.
22.00 6 кадрiв.
23.15 Бiйцiвський клуб.
00.10 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. 
           Воїни дорiг”.
09.00, 18.30 Новини “Спецкор”.
09.30 Х/ф “Вигiдний контракт”.
12.30 Д/ф “Смертельний
          космос”.
13.30 Д/ф “Гагарiн. 
          Останнiй полiт”.
14.30 Д/ф “Тактика”.
14.40 Д/ф “Таємницi розвiдки”.
15.30 “Українськi сенсацiї”.
16.30, 19.00 Т/с “Ментiвськi 
           вiйни-5”.
21.25 Т/с “Цiлком таємно”. (2).
00.25 Х/ф “Загублений
          острiв”. (2).

Тонiс
06.00 “Таке спортивне 
       життя. Олена Вiтриченко”.
06.30, 18.30 “Свiтськi хронiки”.
06.55, 18.55, 22.35
         “Економiчний
           пульс”.
07.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
09.00 Рiдкiсний вид.
09.35, 22.00 “Моднi iсторiї 
         з Оксаною Новицькою”.
10.00, 20.00 Пророки 
           наукової фантастики.
11.00 Вiчна загадка Страдiварi.
12.00 “Ронiн”.
13.10 Дивовижнi мешканцi саду.
14.00, 22.40 Загадковi свiти.
15.00 “Сильнi свiту цього”.
16.00 Дикi зiрки.
17.45 “Соцiальний статус: 
          вашi права i пiльги”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. 
         П. Рабанн.
21.00 “Григорiй Распутiн”.
23.40 “Джаз-коло”.
00.00 “Красивi та амбiцiйнi”.

наше улюблене 
кiно

07.00 Х/ф “Овiд”.
09.00 Кiноповiсть
           “Повернемося восени”.
11.00 Драма “Лапа”.
13.00 Комедiя
           “Рогатий бастiон”.

14.30 Т/с “Вiдкрита книга”.
16.00 Х/ф “Мама 
           вийшла замiж”.
17.30 Опера “Зiрка i 
        смерть Хоакiна Мур’єти”.
19.00 Х/ф “Зелена карета”.
21.00 Трилер “Упир”.
23.00 Драма “Мiф про Леонiда”.
01.00 Комедiя “60 днiв”.

ТВi
06.00 ЖИВЯком.
06.30 Double Ять.
07.00, 10.20, 11.20, 12.50, 
       14.30, 15.30, 17.30, 19.10,
     22.10, 22.40 TBiNews.
08.00, 20.00, 23.00 Сьогоднi 
         про головне.
09.30, 13.30, 16.30, 19.30 
        Особлива думка.
10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00,
     17.00, 18.00, 21.00 Сьогоднi.
10.10, 11.10, 12.40, 19.00, 22.00, 
22.30 Сьогоднi. Надзвичайне.
12.20, 14.10, 16.00, 17.10, 
         18.40 Огляд блогiв.

EuroSport
09.30, 11.45, 15.00 Футбол.
           Бразiлманiя.
09.45 ЧC в класi Туринг.
10.15, 12.00, 15.15, 19.00 
    Снукер. Вiдкритий чемпiонат
         Австралiї. 1/8 фiналу.
16.15, 18.40 All sports. 
         Тележурнал “Watts”.
17.00, 17.30, 18.00 Велоспорт.
         Тур де Франс.
18.30, 22.30 Футбол.
20.30, 0.30 Велоспорт.
          Нацiональний тур. 
        Тур де Франс.
22.15 Велоспорт.
23.05 Бойовi мистецтва.
           Бiйцiвський клуб.

Enter-фiльм
09.00 Телемагазин.
09.30 Х/ф “Пастка для 
           самотнього чоловiка”.
11.10 Х/ф “Аферисти”.
12.40, 19.40 Т/с “Клон”.
14.20, 21.30 Т/с “Пуаро 
         Агати Крiстi”.
16.25 Х/ф “Три товстуни”.
18.15 Х/ф “Хмара-рай”.
23.35 Х/ф “Смерть
        пiд вiтрилом”.

Мега
06.00 Легенди бандитського Києва.

07.30, 20.20 У пошуках iстини.
08.20, 16.10 Життя пiсля людей.
09.10, 17.50 Скарби з горища.
10.00, 18.40 Далеко i ще далi.
11.00, 22.50 Планета Земля.
12.00, 23.40 Створенi вбивати.
12.50 Мiстична Україна.
13.40, 19.30 Фантастичнi iсторiї.
14.30 Таємницi НАСА.
15.20, 21.10 НЛО з минулого.
17.00, 22.00 Сучаснi дива.
00.30 Земля: еволюцiя планети.

5 канал
06.30, 6.45, 7.15, 7.35, 
     7.45, 8.10, 8.20, 8.35, 
      8.45 Ранок на П’ятому.
06.40 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, 19.00, 
        20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
          0.00 Час новин.
07.10, 8.15, 22.35, 23.15 
        Бiзнес-час.
07.25, 8.25, 12.25, 17.55, 22.50,
        23.55 Погода в Українi.
07.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 
    12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
    16.30, 17.30, 18.25, 
      22.30, 23.30 Час. Важливо.
07.40, 18.20, 23.25 Час спорту.
07.50 Автопiлот-новини.
08.40 Трансмiсiя-новини.
08.50 Драйв.
09.25, 13.25, 15.25, 17.25 
        Погода на курортах.
09.35, 10.35, 11.35, 12.35, 13.35,
     14.35, 15.35, 19.30, 20.10, 
21.10 Час. Пiдсумки дня.
10.25, 14.25 Погода у свiтi.
17.10 Територiя закону.
17.35 Велика полiтика.
18.10 Мiсцевий час.
18.30 Вiкно в Європу.
21.40 Час-Тайм.

Футбол
05.25 Д/ф “Кубок Свiту. 1970”.
07.00, 11.40, 13.40, 15.50, 18.55,
     22.45 Матч. ЧC ФIФА-2014.
09.00 Пункт призначення —
          Бразилiя.
09.30, 22.10 Найвидатнiшi 
         футбольнi збiрнi свiту.
10.00, 10.45, 15.40, 22.00 
        Футбол News.
10.10, 10.55 “Оле, Мундiаль!”
11.30, 18.50 М/с “Забавний
          м’яч”.
17.55 Мiнi-iсторiї Кубка 
        свiту. Аргентина. 1978.
18.15 Найвидатнiшi 
         футбольнi збiрнi свiту.
21.00 “Мундiаль. Матч-центр”.

чеТВер, 3 липня
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Контрольна для дорослих ●

Нове в законодавстві ●

Продаж земельних ділянок 
державної та комунальної 
форми власності в Україні 
здійснюється виключно на 
земельних торгах (аукціонах). 
Так само відбувається про-
даж права суперфіції, емфі-
тевзису на незабудовані зе-
мельні ділянки і передання їх 
в оренду, а також реалізація 
земельних ділянок у випадку 
звернення стягнення на пред-
мет іпотеки. Донедавна по-
рядок організації та прове-
дення земельних аукціонів 
регулювався нормами розді-
лу 21 Земельного кодексу, 
які мали загальний характер і 
спричиняли різні проблеми 
правозастосування. Однак, 5 
липня 2013 року Верховна 
Рада України ухвалила Закон 
про внесення змін у Земель-
ний кодекс України (щодо по-
рядку проведення торгів), 
який набрав чинності 19 серп-
ня того ж року і спрямований 
на врегулювання питань, 
пов’язаних з проведенням 
земельних аукціонів. 
З’ясуємо, як відбуватимуться 
земельні торги відповідно до 
нового порядку.

Випадки проведення 
земельних торгів
Спочатку з’ясуємо, в яких ви-

падках має або може проводитися 
земельний аукціон. Обов’язково 
на земельних аукціонах здійсню-
ється продаж земельних ділянок 
державної та комунальної влас-
ності або прав, крім випадків, пря-
мо передбачених законом. Напри-
клад, земельні торги не проводять 
за передання земель загального 
користування садовому товари-
ству або кооперативу. Також на 
аукціонах продають ділянки дер-
жавної власності разом із розта-
шованими на них об’єктами, що 
підлягають приватизації. У такому 
випадку аукціон проводять органи 
приватизації. Продаж земельних 
ділянок, що перебувають у при-
ватній власності або прав на них 
(оренди, суперфіції, емфітевзису) 
може здійснюватися на земельних 
торгах лише за ініціативи власни-
ків цих ділянок. Тоді порядок про-
ведення земельних торгів регулю-
ється положеннями Земельного 
кодексу, якщо інше не передбаче-
но законом або договором з ви-
конавцем земельних торгів. І, на-
решті, звернення стягнення на 
земельні ділянки або права на них 
здійснюється державним виконав-
цем за виконання рішень, що під-
лягають примусовому виконанню 
також на аукціонах.

Проведенню торгів передують 
такі етапи, як підбір та підготовка 
лотів (тобто земельних ділянок). 
Підготовка лотів до проведення 
земельних торгів — це: виготов-
лення, погодження та затверджен-
ня в установленому законодав-
ством порядку проекту землеу-
строю щодо відведення земельної 
ділянки (у разі зміни цільового 
призначення ділянки і якщо її межі 
не встановлені в натурі (на місце-
вості); державна реєстрація зе-
мельної ділянки; державна реє-
страція речового права на зе-
мельну ділянку; отримання випис-
ки про нормативну грошову оцінку 
земельної ділянки відповідно до 
Закону України “Про оцінку зе-
мель” у випадку продажу на зе-
мельних торгах права оренди на 
неї; проведення експертної гро-
шової оцінки земельної ділянки 
відповідно до Закону України “Про 
оцінку земель”, крім випадків про-
дажу на земельних торгах права 
оренди на неї; встановлення стар-
тової ціни продажу земельної ді-
лянки щодо земель державної і 
комунальної власності, яка не мо-
же бути нижче експертної оцінки 
земельної ділянки; встановлення 
стартового розміру річної оренд-
ної плати, який щодо земель дер-
жавної і комунальної власності не 
може бути менше розміру оренд-
ної плати, визначеного Податко-
вим кодексом України; встанов-

лення стартової ціни продажу прав 
емфітевзису, суперфіції земельної 
ділянки, яка щодо земель держав-
ної або комунальної власності не 
може бути нижчою від ринкової 
вартості відповідного права, ви-
значається через проведення екс-
пертної грошової оцінки земель-
них ділянок; визначення виконав-
ця земельних торгів, дати і місця 
проведення аукціону.

Підготовка лотів до проведення 
земельних торгів здійснюється за 
рахунок коштів організатора зе-
мельних торгів. Учасник аукціону 
перед його початком оплачує два 
внески — реєстраційний і гарантій-
ний. Розмір реєстраційного внеску 
визначається виконавцем і не мо-
же перевищувати 50% розміру мі-
німальної заробітної плати на дату 
публікації оголошення про прове-
дення земельних торгів. Розмір 
гарантійного внеску за лотом ста-
новить 5% стартової ціни продажу 
земельної ділянки або стартового 
розміру річної плати за користу-
вання земельною ділянкою (у ви-
падку продажу прав на земельну 
ділянку (оренди, суперфіції, емфі-
тевзису). Сплачені суми реєстра-
ційних внесків не повертають. 
Сплачені суми гарантійних внесків 
виконавець земельних торгів по-
вертає всім учасникам аукціону, які 
не були визнані переможцями, 
протягом трьох банківських днів від 
дня проведення торгів. Гарантій-
ний внесок, сплачений перемож-
цем на початку торгів, зараховують 
до ціни покупки.

Проведення 
Інформацію щодо лоту, дати і 

місця проведення торгів, умов про-
дажу, стартової ціни, розміри реє-
страційного та гарантійного внесків 
потенційний учасник торгів може 
взяти з оголошень у засобах масо-
вої інформації або на офіційному 
веб-сайті Державного комітету 
України із земельних ресурсів 
(http://www.dazru.gov.ua ). На сайті 
Держкомзему, крім загальної ін-
формації, повинні розміщуватися 
фотографії, а також копії докумен-
тів і матеріалів на лот. 

Земельні торги проводять не 
раніше 30 днів і не пізніше 90 днів 
після опублікування оголошення. 
Особа, яка бажає взяти участь у 
земельних торгах, не пізніше, ніж 
за три робочі дні до їх проведення, 
подає виконавцю земельних торгів: 
а) заяву про участь у земельних 
торгах; б) інформацію про найме-
нування, місце розташування та 
ідентифікаційний код юридичної 
особи, згідно з Єдиним державним 
реєстром підприємств та організа-
цій України, інформацію про дер-
жаву, в якій зареєстровані або ма-
ють постійне місце проживання 
засновники (учасники) юридичної 
особи, у статутному капіталі якої є 
частка іноземного капіталу, або 
прізвище, ім’я, по батькові та реє-
страційний номер облікової картки 
платника податків фізичної особи-
підприємця. Фізичні особи, які не є 
підприємцями, подають копію до-
відки про присвоєння їм реєстра-
ційного номера облікової картки 
платника податків. Для іноземних 
громадян та осіб без громадянства 
— прізвище, ім’я та по батькові, 
громадянство (підданство) іншої 
держави, постійне місце прожи-
вання в країні, громадянином якої є 
особа, для іноземних юридичних 
осіб — найменування, місце розта-
шування та держава, в якій зареє-
стрована юридична особа. Копії 
засвідчуються підписом особи, яка 
бажає взяти участь у торгах; в) до-
кументи, що підтверджують сплату 
реєстраційного та гарантійного 
внесків (копії розрахункових доку-
ментів, виписки з рахунків). Пред-
ставник фізичної або юридичної 
особи подає також документи, що 
підтверджують право діяти від імені 
учасника торгів. 

Після реєстрації учаснику зе-
мельних торгів видають вхідний 
квиток, інформаційну картку на лот 
та картку учасника (із зазначенням 
на зворотному боці умов прове-
дення торгів). У день проведення 
торгів виконавець реєструє при-

сутніх учасників і видає кожному 
учаснику табличку з номером. Зе-
мельні торги починаються з оголо-
шення ліцитатором порядку їх про-
ведення. Лот виставляють на торги 
за присутності не менше двох учас-
ників. Ліцитатор оголошує номер 
лота, зазначений в інформаційній 
картці, розташування, розмір, ці-
льове призначення земельної ді-
лянки та можливі види використан-
ня ділянки в межах певної категорії 
земель, а також стартову ціну лота. 
Торги починаються з оголошення 
ліцитатором стартової ціни одно-
часно з ударом аукціонного молот-
ка (гонга), якщо один або більше 
учасників сповістили про готов-
ність придбати лот. Якщо протягом 
трьох хвилин після триразового 
оголошення стартової ціни ніхто з 
учасників не висловив бажання 
придбати лот за ціною, оголоше-
ною ліцитатором, лот знімається з 
продажу на цих торгах. Якщо про 
готовність придбати лот за старто-
вою ціною сповістили не менше 
двох учасників, ліцитатор збільшує 
стартову ціну на крок торгів з по-
дальшим послідовним збільшен-
ням ціни. Якщо протягом трьох 
хвилин після триразового повто-
рення останньої ціни не запропо-
нована вища ціна, ліцитатор закін-
чує торги за лотом одночасно з 
ударом аукціонного молотка (гон-
га) і проголошенням слова “Про-
дано”, називає ціну продажу лота 
за останньою найбільшою ціною, 
за якою виявили намір придбати 
лот, номер переможця і викликає 
його для підписання протоколу, 
який ведеться під час торгів.

Переможець, який відмовився 
від підписання протоколу, позбав-
ляється права на подальшу участь у 
торгах з продажу цього лота. У про-
токол вносять запис про відмову 
переможця від його підписання. То-
ді протокол підписують ліцитатор та 
представник організатора земель-
них торгів у день їх проведення.

Під час проведення торгів вико-
навець веде протокол, в якому за-
значають номер лота, стартову ціну 
та ціну продажу лота, відомості про 
переможця, номери рахунків, на які 
переможець повинен внести кошти 
за придбаний лот. За необхідності 
в протокол може вноситися інша 
інформація. Протокол підписують 
переможець, ліцитатор та органі-
затор земельних торгів або його 
представник негайно після закін-
чення торгів за лотом у двох при-
мірниках. Один примірник протоко-
лу видають переможцю. Ліцитатор 
оголошує про завершення земель-
них торгів після підписання прото-
колу торгів.

Договір купівлі-продажу, оренди, 
суперфіції, емфітевзису земельної 
ділянки між організатором земель-
них торгів і його переможцем укла-
дають у день проведення торгів. У 
разі визнання переможцями торгів 
іноземних фізичних або юридичних 
осіб договір купівлі-продажу зе-
мельної ділянки несільськогоспо-
дарського призначення укладають 
після отримання погодження від 
Верховної Ради України чи Кабінету 
Міністрів України про продаж зе-
мельних ділянок цим особам у ви-
падках і в порядку, встановлених 
законом. У разі відмови Верховної 
Ради України чи Кабінету Міністрів 
України у такому погодженні торги 
за таким лотом вважаються такими, 
що не відбулися.

У випадку придбання перемож-
цем кількох лотів, договір уклада-
ється окремо на кожний з них. 
Укладений договір купівлі-продажу 
земельної ділянки нотаріально за-
свідчують. Право на земельну ді-
лянку, придбану за результатами 
проведення торгів, підлягає дер-
жавній реєстрації у порядку, визна-
ченому законом. Ціна продажу зе-
мельної ділянки, а також плата за 
користування земельною ділянкою 
підлягає сплаті переможцем не піз-
ніше трьох банківських днів з дня 
укладення відповідного договору.

Встановлення 
результатів 

Земельні торги по лоту вважа-
ються такими, що відбулися, після 
укладення договору купівлі-

продажу, оренди, суперфіції або 
емфітевзису земельної ділянки.

Водночас у випадках, визначе-
них законом, земельні торги мо-
жуть бути скасовані або визнані 
такими, що не відбулися, або їх ре-
зультати можуть бути анульовані.

Земельні торги до їх проведення 
скасовуються організатором зе-
мельних торгів у разі надходження 
йому документів, які призводять до 
внесення змін до землевпорядної і 
землеоцінної документації на зе-
мельну ділянку або встановлення 
заборони на її відчуження або пере-
дання в користування. Повідомлен-
ня про скасування торгів не пізніше 
наступного дня після ухвалення від-
повідного рішення слід оприлюдни-
ти в тому ж порядку, що і оголошен-
ня про проведення торгів.

Земельні торги визнаються та-
кими, що не відбулися, у випадку: 
1) відсутності учасників або наяв-
ності лише одного учасника (крім 
проведення повторних торгів);  
2) якщо жоден з учасників не за-
пропонував ціну, вищу за стартову 
ціну лота; 3) відмови переможця 
від підписання протоколу із зазна-
ченням результатів торгів.

Рішення про визнання торгів та-
кими, що не відбулися, ухвалює 
виконавець земельних торгів у 
день їх проведення. Результати 
торгів анулюються організатором 
земельних торгів у випадку відмови 
переможця від укладення догово-
ру, а також у випадку несплати пе-
реможцем у встановлений термін 
належної суми за придбаний лот. 
Рішення про анулювання торгів 
ухвалюється організатором зе-
мельних торгів у п’ятиденний тер-
мін після виникнення підстави для 
анулювання.

У випадку ухвалення рішення 
про анулювання торгів гарантійні 
внески не повертаються: 1) всім 
учасникам, якщо жоден з них не 
запропонував ціну, вищу за старто-
ву ціну лота; 2) учаснику, який був 
усунений від участі в торгах ліцита-
тором за неодноразове порушення 
порядку проведення торгів; 3) пе-
реможцю, який відмовився від під-
писання протоколу із зазначенням 
результатів торгів; 4) переможцю у 
разі несплати у встановлений строк 
належної суми за придбаний лот;  
5) переможцю, який відмовився від 
підписання договору.

Якщо торги не відбулися або їх 
результати були анульовані, по-
вторні торги можуть бути проведе-
ні не раніше, ніж через місяць, і не 
пізніше, ніж через шість місяців з 
дня проведення попередніх зе-
мельних торгів. До участі в повтор-
них торгах не допускаються пере-
можці попередніх торгів, які не 
сплатили у встановлений термін 
належної суми за придбаний лот 
або відмовилися від підписання 
протоколу із зазначенням резуль-
татів торгів. Якщо торги визнані 
такими, що не відбулися, через на-
явність тільки одного учасника, і 
для участі в повторних торгах за-
реєстрований лише той самий 
учасник, він має право придбати 
земельну ділянку або придбати 
право користування нею за старто-
вою ціною.

Оприлюднення 
Організатор земельних торгів 

упродовж п’яти робочих днів після 
проведення торгів публікує в дру-
кованих засобах масової інформа-
ції, в яких було розміщено оголо-
шення про їх проведення, і розмі-
щує на офіційному веб-сайті віде-
озапис торгів і повідомлення про 
їх результати за кожним лотом із 
зазначенням: а) місця розташу-
вання, розміру земельної ділянки 
та її кадастрового номера; б) ціни 
продажу земельної ділянки або 
розміру річної плати за користу-
вання земельною ділянкою, ви-
значених за результатами торгів; 
в) терміну користування земель-
ною ділянкою (у разі продажу пра-
ва оренди, суперфіції, емфітевзи-
су); г) цільового призначення зе-
мельної ділянки.

 
Роман ЛЕВЧИК,  

начальник відділу 
Держземагентства  

у Тернопільському районі,  
Галина ХИМЧУК, 

головний спеціаліст сектору 
землеустрою, моніторингу, 

охорони та ринку земель 
відділу Держземагентства  
у Тернопільському районі.

Земельні аукціони  
в Україні: акценти

На виконання вимог Закону 
України “Про охорону дитин-
ства”, Конвенції ООН про 
права дитини щодо участі ді-
тей у збройних конфліктах, 
враховуючи події, які мають 
місце у східних регіонах Укра-
їни, особливо щодо втягнен-
ня дітей у збройні конфлікти, 
служба у справах дітей Тер-
нопільської райдержадміні-
страції просить територіальні 
громади Тернопільського  
району інформувати про ви-
користання чи вербування ді-
тей воєнізованими або зброй-
ними формуваннями. 

З метою сприяння більш ефек-
тивному захисту прав дітей, врахо-
вуючи те, що діти перебувають на 
літніх канікулах і немає можливості 
провести інформаційну та 
роз’яснювальну роботу в навчаль-
них закладах, необхідно посилити 
нагляд та контроль громади, щоб 
попередити втягнення неповноліт-
ніх у бойові дії. 

Особливу увагу просимо приді-
лити сім’ям, які перебувають в 
складних життєвих обставинах: ді-
ти, які проживають у сім’ях, в яких  
батьки або особи, що їх заміню-
ють, ухиляються від виконання 
батьківських обов’язків; діти, бать-
ки яких є трудовими мігрантами; 
діти, які постраждали від будь-яких 
проявів насилля в сім’ї; діти, бать-
ки яких є інвалідами; діти, які само-
вільно залишають постійне місце 
проживання; діти, які залучені до 
різних форм дитячої праці.

“Гаряча” телефонна лінія служ-
би у справах дітей Тернопільської 
райдержадміністрації — 43-58-22.

Олександр РОМАНЦОВ,   
начальник служби у справах 

дітей Тернопільської 
райдержадміністрації.

Охорона 
дитинства

Служба 102 ●

Співробітники управління бо-
ротьби з організованою  зло-
чинністю УМВС України в 
Тернопільській області ви-
крили групу з шести осіб, які 
вчинили насильство  щодо 
оперативника підрозділу, 
який виконував службовий 
обов’язок. Протягом шести 
годин зловмисники утриму-
вали міліціонера у будинку 
одного з них. Під час цього 
наносили йому тілесні ушко-
дження та заволоділи осо-
бистими речами.

Працівники УБОЗу підготували 
та провели спеціальну операцію 
щодо викриття зловмисників.  Під 
час затримання, особистого огля-
ду та обшуків у них вилучили три 
травматичних та один пневматич-
ний пістолети. За попередніми 
даними експертів, серед вилуче-
ного також була бойова граната 
“РГД-5”, два ножі кустарного ви-
робництва з ознаками холодної 
зброї, дерев’яна бита, майже со-
тня набоїв калібру 7,62 мм, понад 
десяток набоїв калібру 9 мм, засо-
би зв’язку, військові однострої. 
Крім цього, у підозрюваних вилу-
чили муляжі трьох автоматів “АКС-
74” та один — автомату “Томсон”, 
автомобіль марки “Тойота-
Лендкрузер”.

До слова, п’ятеро осіб, які вчи-
нили протиправні дії щодо праців-
ника міліції, раніше були судимі за 
майнові та наркозлочини, хуліган-
ство, нанесення тілесних ушко-
джень. Щодо підозрюваних від-
крито кримінальне провадження. 
Їм інкримінують частину 2 статті 
345 ККУ (погроза або насильство 
щодо працівника правоохоронно-
го органу) та частину 2 статті 186  
(грабіж, поєднаний з насиль-
ством). Один з підозрюваних, згід-
но зі статтею 208 КПК, затрима-
ний. Правоохоронці з’ясовують 
походження вилученої зброї, пе-
ревіряють вказаних осіб на при-
четність до вчинення  інших зло-
чинів.

Злочин  
і кара
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Вітаємо! ●На самодіяльній сцені ●

Олена ФЕРЕНЦ,  
студентка відділення 

“Журналістика” 
філологічного факультету 

Тернопільського 
національного педагогічного 
університету ім. В. Гнатюка.

11 травня в будинку куль-
тури с. Мишковичі гляда-
чам представили насичену 
мистецьку програму  
“Шевченко, Мати, Україна 
– три слова, що злились в 
єдине” за участю місцевих 
аматорів сцени. Лейтмоти-
вом урочистостей стало 
вшанування найдорожчих 
символів нашого народу – 
Великого Кобзаря, Матері 
та Вітчизни. Хвилиною 
мовчання присутні вшану-
вали Героїв Небесної сотні 
та попросили у Господа 
мирного неба над Украї-
ною. 

Того дня пісенні твори звуча-
ли зі сцени у виконанні вокаль-
ного ансамблю дівчат (баян – 
директор будинку культури  
с. Мишковичі Зіновій Лось), 
гурту “Легка доріжка” (художній 
керівник – Соломія Сцібайло-
Яра), солістів Марини Брикай-
ло, Наталі Лазути, Надійки Со-
коловської, Наталі Гевко. З хо-
реографічними номерами ви-
ступили танцювальні колективи 
“Веселі нотки” та “Юність” (хо-

реограф – Тетяна Гонтарук). 
Тематичні вірші напам’ять чита-
ли Соломійка Лоза, Назар  
Євтушенко. Захоплюючим було 
театралізоване дійство про до-
лю Тараса Шевченка у виконан-
ні місцевих митців.

Провели концертну програму 
ведучі Євген Галковський та 
Марія Познанська. Диктор –  
бібліотекар с. Мишковичі Гали-
на Дудас. Звукооператори – 
Андрій Шклярук і Зіновій Лось. 
Відеозйомку урочистостей про-
вів місцевий житель Роман 
Зіньків.

Після концерту Тетяна Гонта-
рук організувала для молодших 
аматорів сцени будинку культу-
ри с. Мишковичі цікаві відвіди-
ни фестивалю “Галицька дефі-
ляда”, який відбувся у Тернопо-
лі під час Зелених свят. 

Дирекція будинку культури  
с. Мишковичі висловлює вдяч-
ність усім учасникам мистець-
кого дійства “Шевченко, Мати, 
Україна – три слова, що зли-
лись в єдине” за вкладені зу-
силля, талант, любов до рідно-
го села. Відрадно, що на кон-
церти в будинок культури при-
ходить дуже багато глядачів. 
Дякуємо вам, дорогі односель-
чани та гості села, за те, що 
знаходите вільний час для пе-
регляду концертів. Увага та  
інтерес до нашої справи – го-
ловний стимул творчих ідей, 
сила для їх втілення.

“Шевченко, Мати, Україна –  
три слова, що злились в єдине”

На фото вгорі: учасники тан-
цювального гурту “Веселі 
нотки” БК с. Мишковичі,  
художній керівник Тетяна  
Гонтарук та мама однієї з 

учасниць колективу — Оксана 
Боднарчук відвідали пам’ятні 

місця Тернополя під час  
фестивалю “Галицька дефіляда”, 

який відбувся 6-9 червня.

На фото зліва: учасниці  
танцювального колективу 
“Юність” будинку культури  
с. Мишковичі з художнім  

керівником Тетяною Гонтарук  
у день концерту “Шевченко, 
Мати, Україна — три слова, 

що злились в єдине”. 

Учасники художньої самодіяльності на сцені будинку культури с. Мишковичі під час  
концерту “Шевченко, Мати, Україна — три слова, що злились в єдине”, 11 травня 2014 року.

Щиро і сердечно 
вітаємо з днем наро-
дження головного 
спеціаліста відділу 
звітності та бухгалтер-
ського обліку операцій 
з виконання бюджетів 
управління Державної 
казначейської служби 
України в Тернопільському райо-
ні Святослава Романовича 
ХЛИСТУНА.

Здоров’я, щастя зичим не на рік,

На все життя бажаємо Вам щиро,

Щоб радісним і довгим був Ваш вік

З добром, любов’ю, спокоєм і миром.

З повагою — колектив 
управління Державної 

казначейської служби України 
в Тернопільському районі.

Педагогічний колектив  
Жовтневої ЗОШ І-ІІ ст. щиро ві-
тає з 55-річчям директора шко-
ли Ларису Вікторівну  
ЄЖИЖАНСЬКУ.

Зичимо Вам життя прекрасного,

Життя щасливого і яскравого, 

Сонця, що світить безмежно над хатою,

Праці, що робить людину багатою.

Все, що вже пройдено, 

хай не забудеться,

А що намріяно, — все нехай збудеться.

Педагогічний колектив Миш-
ковицької ЗОШ І-ІІІ ст.  щиро ві-
тає з днем народження педагога-
організатора Ганну Романівну 
ДРАБИК, вчителя світової  
літератури Галину Петрівну  
ФЕДИК, вчителя музики Надію 
Юріївну БЕЗПАЛЬОК.

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. 

Педагогічний колектив Миш-
ковицької ЗОШ І-ІІІ ст. щиро ві-
тає з 35-річчям вчителя історії 
Ірину Степанівну ГЛАДКУ.

Нехай квітує білий цвіт,

Життям стають найкращі мрії,

І доля посила багато літ

Здоров’я, щастя, радості, надії.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження депутата Великоглибо-
чецької сільської ради Івана  
Богдановича ШАЙДУ.

Бажаємо Вам сонця на життєвій ниві

І вірних друзів завжди на путі,

Хай усе, що потрібно людині,

Супутником буде у Вашому житті.

З повагою — колектив 
Великоглибочецької сільської 

ради, члени виконкому, 
депутатський корпус.

Педагогічний колектив Петри-
ківської ЗОШ І-ІІ ст. щиро вітає з 
30-річчям заступника директора з 
навчально-виховної роботи, вчи-
теля англійської мови  
Мирославу Василівну МУЗИКУ.

Щиро вітаємо Вас з ювілеєм,

Щастя бажаємо, спокою й миру,

Хай Вас оберігає молитва свята,

А Господь дарує многії літа!

Педагогічний колектив Петри-
ківської ЗОШ І-ІІ ст. щиро вітає з 
днем народження директора 
школи Василя Леонідовича  
КОВАЛЬЧУКА.

Хай роки не спадають листом,

Хай квітують і плодоносять,

Як сади навесні — щедрим цвітом

І врожаєм рясним — під осінь.

Хай приносять у дім достаток,

В душу — радість, для серця — спокій.

Дай Вам, Боже, на землі ще багато

Світлих днів і щасливих років.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження головного спеціаліста, 
інспектора шкіл відділу освіти 
Тернопільської райдержадміні-
страції Остапа Олексійовича 
НОСКА.

Нехай Вам завжди всміхається доля,

Несуть тільки радість з собою роки,

Хай щастя й здоров’я не зрадять

 ніколи,

Хай збудуться мрії, бажання, думки.

З повагою — колектив відділу 
освіти Тернопільської 

райдержадміністрації.
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Партнер проекту

www.lanclaas.com.ua
День поля ●

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото автора.

Уже стало доброю традицією 
проведення ТОВ “Бучача-
грохлібпром” щорічних всеу-
країнських днів поля, що від-
буваються на земельних ма-
сивах цього потужного агро-
підприємства. 13 червня на 
зустріч з провідними селек-
ціонерами та авторами сор-
тів, керівниками компаній 
приїхали аграрії з 15 облас-
тей України. 

Щоб бути в курсі 
справ

Понад 500 учасників Дня поля 
у Бучачі оглянули посіви різних 
сільськогосподарських культур 
української та іноземної селекції, 
новий машинно-тракторний парк, 
сучасну вітчизняну і зарубіжну 
техніку, відвідали сад європей-
ського зразка. Гостей привітали і 
розповіли про здобутки та напра-
цювання місцевих трудівників по-
лів і ферм голова наглядової ради 
ТОВ “Бучачагрохлібпром”, голова 
ФГ “Гадз”, Герой України, заслу-
жений працівник сільського гос-
подарства України, заступник го-
лови Аграрного союзу України 
Петро Гадз, голова Тернопіль-
ської обласної ради Василь Хомі-
нець, голова Тернопільської об-
лдержадміністрації Олег Сиро-
тюк, народний депутат України 
Михайло Апостол, очільники Бу-
чацького району, провідні науков-
ці та аграрії держави.

Після пленарної теоретичної 
частини того червневого дня спе-
ціалісти АПК поспішили на дослід-
ні і демонстраційні поля відомого 
агропідприємства — ТОВ  
“Бучачагрохлібпром”. Елітні сорти 
озимої пшениці нині на полях да-
ють по 80-100 центнерів з гекта-
ра. Представники німецької фірми 
“Штрубе” акцентували увагу на 
сортах озимої пшениці сортів 
“Акратос”, “Дромос”, середня уро-
жайність цих зернових культур 90-
100 центнерів з гектара. Одеські і 

чеські селекціонери розповіли про 
переваги озимого ячменю сортів 
“Достойний” та “Луран”. До речі, 
другий вже активно впроваджу-
ється на полях Тернопільщини.

Нині основними напрямками  
ТОВ “Бучачагрохлібпром” є саме 
виробництво і реалізація якісного, 
базового та сертифікованого на-
сіння вітчизняної і зарубіжної се-
лекції. Насіння очищується на на-
сіннєвому заводі датської фірми 
“Кімбрія”, що у с. Підзамочок.  
Господарство вирощує зернові і 
технічні культури на 24 тисячах 
гектарах або на третині усіх сіль-
ськогосподарських площ Бучаць-
кого району. 

За словами заступника голови 
з рослинництва ТОВ “Бучачагрох-
лібпром” Тараса Швеця, у структу-
рі посівів — понад 6 тисяч гектарів 
озимої пшениці, 5,5 тис. га кукуру-
дзи на зерно та силос, 2,3 тис. га 
сої, 1,5 тис. га цукрових буряків, 
600 гектарів гороху, 1100 га ярого 
ячменю та 4, 5 тис. га озимого та 
ярого ріпаку.

Новинка місцевих 
селекціонерів

Здивували місцеві агрономи і 
дослідники рослинницького цеху 
тим, що вивели та продемонстру-
вали озимий ріпак сорту “Бучаць-
кий”, який видає з гектара 45-60 
ц. Всього його посіяли на 107 гек-
тарах. У чому перевага і, як ка-
жуть, родзинка? По-перше, за 
словами головного агронома Во-
лодимира Горбатюка, ріпак “Бу-
чацький” комфортно почувається 
у тамтешніх ґрунтах і кліматичних 
умовах. По-друге, засвоює повну 
дозу мінеральних добрив, що зна-
чно впливає на врожайність. По-
третє, має високі харчові власти-
вості, вміст олії, який на 2-3 відсо-
тка більший, ніж в інших культурах. 
Цей сорт інтенсивного типу, стій-
кий до вилягання, відзначається 
високою зимостійкістю та резис-
тентний до хвороб. Рослини за-
ввишки 160-180 см. Окрім пере-
робки на олію, він придатний для 
виготовлення біопалива, а також  
високоякісного шроту для потреб 

тваринництва. Сорт ріпаку “Бу-
чацький” захищений авторським 
свідоцтвом і внесений до Реєстру 
сортів рослин України 2013 року.

На місцевих ланах вирощують 
також ріпак озимий сорту “Сма-
рагд” Інституту хрестоцвітих куль-
тур м. Івано-Франківськ, але за 
технічними ознаками й характе-
ристиками він значно поступаєть-
ся своєму “молодшому брату”. 

Європейські сади і 
нові кооперативи
Розміри нового і найбільшого 

саду на Тернопільщині ФГ “Гадз” 
нині вже сягнули понад 607 гекта-
рів. Розміщений він компактно і 
добре захищений від вітру, моро-
зів, на родючих чорноземних па-
горбах села Трибухівці Бучацького 

району. Це наймолодший фрукто-
вий сад в Україні, посаджений з 
використанням інтенсивних техно-
логій, під постійним крапельним 
зрошенням (штучна місцева водо-
йма має 67 гектарів плеса). За 
різними оцінками, застосування 
системи крапельного зрошення 
дозволяє заощадити 20-200% во-
ди та 40% мінеральних добрив і 
гербіцидів. Економія води досяга-
ється завдяки повній відсутності її 
випаровування та точному спря-
муванню у потрібне місце — коре-
невмісний шар грунту. 

 Відрадно й те, що у фрукто-
вому саду господарюють молоді 
агрономи-садівники. Моїм гідом 
люб’язно погодився бути заступ-
ник голови правління, головний 
агроном ФГ “Гадз” Тарас Мель-
ник. Тарас родом із Бучача, йому 
лише 24 роки, батько працює у 
лісництві, мама — в управлінні 
соціального захисту населення 
Бучацької РДА. Два роки тому 
успішно закінчив Уманський на-
ціональний університет садівни-
цтва. Нині проходять передди-
пломну практику і готуються 
отримати перше робоче місце 
студенти 4-5 курсів цього вишу 
Павло Бабій, Дмитро Богай, Сер-
гій Сотула, Вадим Бурсак. Тру-
дяться тут і молоді сім’ї — спеці-
алісти Ігор Безлюдко з дружи-
ною, Євген Лайтер з дружиною. 
Торік у листопаді ФГ “Гадз” по-
будувало у с. Трибухівці 
8-квартирний будинок з усіма 
побутовими зручностями, де й 
проживають майбутні та нинішні 
агрономи-садівники, вихідці  
з Кіровоградської, Черкаської, 
Вінницької  областей. 

Проректор Уманського націо-
нального університету садівни-
цтва, який брав участь у Дні поля 
Іван Іванович Мостов’як наголо-
сив, що саме у трибухівському, 
найбільшому яблуневому саду 
України, будуть постійно проходи-
ти виробничу практику  30 студен-
тів їхнього вишу, підписано усі не-
обхідні відповідні документи.

Разом з паном Тарасом Мель-
ником оглядаємо молоді дерев-

ця, що уже сформованою кроною 
щедро тягнуться до сонця. “Усі 
саджанці привезені з фермер-
ського господарства “Лучіано 
Шрам” в Голландії, — каже мій 
співрозмовник. — Роботи  у саду 
тривають цілий рік. Постійно пра-
цюють 350 людей, які мешкають у 
селах Переволока, Осівці, Ліщан-
ці, Пишківці, Порохова Бучацько-
го та с. Джурин Чортківського 
районів. Їхній середній заробіток  
2-2,5 тис. гривень щомісяця. В 
сезонний період запрошуємо до 
праці ще майже 100 осіб. Це до-
статок та стабільність у їхніх ро-
динах, значні фінансові відраху-
вання до бюджетів усіх рівнів”.

Сад за європейськими техно-
логіями — справа не з дешевих. 
Вартість одного гектара фрукто-
вих насаджень складає понад 20 
тис. доларів США. Щодня на ро-
боту возять людей власним  
автотранспортом, існує ціла сис-
тема матеріальних заохочень, за 
сприяння адміністрації молодь 
продовжує набувати фахових 
знань, навчатися у вищих навчаль-
них закладах сільськогосподар-
ського профілю. Лише рік, як за-
клали 15-гектарний плодорозсад-
ник. Саджанці з Європи важко 
переносять акліматизацію, місцеві 
грунти та інші природні катакліз-
ми. Голова правління ФГ “Гадз” 
Петро Гадз спільно зі спеціаліста-
ми вирішили вирощувати власні 
яблуні і груші на підщепах М-9, 
М-106, які добре зарекомендува-
ли себе на наших грунтах в умовах 
ризикованого землеробства. Ро-
дзинкою плодорозсадника є 
яблуня-вишня німецької селекції 
“Бая Маріса”, яблука червонобокі. 
“У плодорозсаднику вже працює 
70 осіб з навколишніх сіл Бучаць-
кого району. Вони мають пристой-
ну зарплату”, — підсумовує нашу 
розмову Тарас Мельник і від щи-
рого серця запрошує у сад в 
серпні, коли він пахне медом пер-
ших груш, чарує червонобокими 
яблуками — плодами достатку і 
гордості місцевих садівників із 
Трибухівців, які створили яблуне-
вий рай на Тернопіллі. 

Повнозерня технологій Європи

Представники компанії “Лан-Claas” (зліва направо) Тарас Пилипака,  
Назар Вонс, Валентин Кислюк, Василь Вівчар.

Герой України Петро Гадз, голова Тернопільської обласної ради 
Василь Хомінець, голова Тернопільської облдержадміністрації  

Олег Сиротюк (у центрі) у День поля в саду ФГ “Гадз” у Бучацькому районі.
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Ярослав БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото автора.

Прилітайте, сизокрилі
Мої голуб’ята,
Із-за Дніпра 
У степ погуляти…

 “Думи мої, думи мої…”.
Тарас Шевченко.

Розведення голубів бере 
свій початок з сивої давни-
ни. Всі породи голубів, а їх 
на Землі понад 700, мають 
одного предка – дикого си-
зого голуба. Тримав голубів 
і гетьман  Богдан Хмель-
ницький, розведенням голу-
бів усе життя займався ко-
лишній перший керівник 
України Володимир  
Щербицький. Нині тисячі 
людей  різних професій та 
віку займаються розведен-
ням цих благородних птахів, 
здобуваючи досвід та нави-
ки, а головне — душевне за-
доволення.

Володимир Спяк із с. Петриків 
Тернопільського району голубів-
ництвом займається з десятиріч-
ного віку. Два його брати Андрій 
та Михайло цих птахів не розво-
дять, а ось батько Андрій Гера-
симович тримає чималу 
голуб’ятню. 

Володимир Андрійович за фа-
хом електрозварник, про таких, 
як він, кажуть “майстер чарівного 
вогню”. Крім основної роботи, 
любов до птахів — це і захоплен-
ня, і стан душі. Нині пан Володи-
мир доглядає понад сто голубів 
порід кар’єри, німецькі виста-
вочні, китайська чайка, якубіни, 
крими, румунська голошийка. 
Розводить поштових і спортив-
них голубів. Володимир Андрійо-
вич — активний член Тернопіль-
ського клубу голубівників “Фе-
нікс”. 

— Пригадую, один із моїх го-
лубів прилетів з Києва, — каже 
пан Володимир. — Дуже люблю 
цих надзвичайно красивих пта-
хів, поважних і мудрих. Тримаю 
їх на горищі, спеціально облад-
нав вольєри по два метри у ви-
соту та півтора метри в ширину, 
там достатньо світла. Годую 
пшеницею, соняшником, подріб-
неною кукурудзою, насінням рі-
паку, просом, викою, горохом. І, 
звісно, завжди має бути вода. 
Голубам можна згодовувати го-
родні культури: салат, шпинат, 
листя капусти, моркви, а також 
молоду кропиву, люцерну. У зи-
мову пору ці корми можна вико-
ристовувати у засушеному ви-
гляді. Корисна варена картопля, 
перемішана із зерном. Годяться 
й гарбузи, вони виганяють глис-
тів.

Допомагають господарю го-

дувати птицю дружина Ліля, до-
чка Уляна. Вони також захоплю-
ються цими чарівними птахами, 
що приносять в оселю спокій, 
мир та душевну рівновагу. Воло-
димир Спяк має чимало друзів, 
як каже, побратимів по цеху. Се-
ред них Ігор Когут з Білої, Петро 
Прокопів зі Смиківців, Євген Ткач 
з Кутківців, Василь Тимофійчик зі 
Снятина і Захар Куций з Горо-
денки Івано-Франківської облас-
ті. З  повагою ставиться до свого 
односельця Тараса Дем’янчука, 
якому вже за сімдесят, але він 
утримує понад півсотні голубів 
різних порід та віку. 

…Час швидко спливає, а мій 
співрозмовник продовжує пока-
зувати голубів, розповідає про 
переваги тієї чи іншої породи, 
тривалість польотів птахів, про 
своє перше земне кохання до 
голубів, якому не зраджує і досі.

Птахи першого  
кохання 

Володимир Спяк із с. Петриків  
захоплюється розведенням голубів.

Фермерство ●

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото автора.

Вдруге у нинішньому році 
довелося побувати на посі-
вах зернових і технічних 
культур у садовому госпо-
дарстві СФГ “Аванто”, СПП 
“Мричко”. Весною цікавився 
посівною кампанією, обріз-
кою молодих плодових де-
рев та формуванням крони, 
заходами боротьби зі шкід-
никами та хворобами рослин 
і дерев. 

Весняні турботи Івана та Надії 
Мричків тоді були в основному 
прикуті до землі-годувальниці. 
Адже на 1000-гектарному полі, зе-
мельні ділянки якого орендують у 
жителів Баворова, Застав’я Тер-
нопільського та Магдалівки Підво-
лочиського районів, завершували 
посів ячменю, кукурудзи, сої, пше-
ниці. Заробляли в грунт на 90 гек-
тарах цукрові буряки, яких не сія-
ли  впродовж двох попередніх 
років. За словами Івана Мричка, 
інженера за фахом, який з 1992 
року набув чималого агрономічно-
го практичного досвіду, цукристі 
посіяли, щоб повернути сівозміну 
і, крім цього, тепер є надійний пе-
реробник — Чортківський цукро-
вий завод, що інвестує сільгосп-
виробників краю, веде чесну гру 
на ринку агробізнесу, виділяє свій 
транспорт для перевезення со-
лодких коренів з поля на завод. 

Іван Васильович скрупульозно 
ставиться до питань ведення зем-
леробства — проводить щорічний 
хімічний аналіз грунтів, консульту-
ється з науковцями, відомими се-
лекціонерами, застосовує пере-
дові прогресивні технології виро-
щування колоскових, новітні сор-

ти, засіває добре вироблені лани 
добірним зерном-елітою і першою 
репродукцією. Якщо ячмінь, куку-
рудза, соя, цукрові буряки йдуть 
на продаж, то пшениця — на бо-
рошно. Для цього мають сучасний 
млин, де виробляють борошно ви-
щого і першого ґатунків.

У фермерських господарствах 
подружжя Івана та Надії Мричків 
працюють  небагато людей, але 
усі володіють трьома-чотирма 
професіями, досконало знають 
трактори, авто-
машини, слю-
сарну і ремонт-
ну справу, за-
галом з імпорт-
ною і вітчизня-
ною технікою 
давно на “ти”. 
Серед них — 
тракторист Ігор 
Волошин, водії 
Степан Мрич-
ко, Назар  
Заблоцький.

У червні 
знову побував 
разом з Іваном 
Мричком  на 
полях. Радува-
ли зір густі і 
чисті масиви 
озимої пшени-
ці, ячменю, 
дружні сходи 
кукурудзи та 
сої, міцні лис-
точки цукрових 
буряків. Одним 
словом, куль-
тура землероб-
ства і все від 
цього похідне.

Натомість, у 
яблуневому 40-
гектарному 

саду, який вже почав плодоноси-
ти, на високий урожай фруктів 
цьогоріч не слід розраховувати. 
Травневий білопінний цвіт добря-
че підмерз, така ж доля й кісточко-
вих дерев, а ще дошкуляють шкід-
ники та одвічні вороги саду — 
шпаки. У саду СФГ “Аванто” рос-
туть яблуні сортів вітчизняної та 
зарубіжної селекції: “Флоріна”, 
“Чемпіон”, “Айдаред”, “Ренет  
Симиренка”, “Голден Делішес”. 
Вирощує їх господар за схемою 

4,5х2 на 106 середньорослій під-
щепі, яка добре себе зарекомен-
дувала в умовах ризикованого 
землеробства в зоні лісостепу, ку-
ди входить і наша Тернопільщина. 

Сад — це гордість подружжя 
Івана та Надії Мричків. Обоє по 
краплинці збирали теоретичні 
знання, практичні навики. Іван 
Мричко каже: “Раніше думав, що 
сад — це коли посадив дерева, а 
через кілька років збираєш вро-
жай. Як з’ясувалося, це далеко не 
так. Сад — це копітка щоденна 
робота, яка триває увесь кален-
дарний рік”. 

Його дружина Надія додає: 

“Взимку і навесні — обрізання, 
зачищення міжрядь, далі — об-
прискування дерев від шкідників 
та хвороб, розпушування між-
рядь, у червні-липні — косіння, 
серпень-жовтень — збір урожаю, 
закладення його на зберігання. 
Але сад – це те, що залишаємо 
на Землі”. 

Іван Васильович продовжує: 
“Коли бачиш весняний цвіт у саду, 
а згодом — достиглі яблука, ві-
тчизняні, а не закордонні, розумі-
єш, що сад — то неповторне над-
бання.

Добре, що все у саду родиться, 
хай їм Господь Бог йде на поміч.

Земне тяжіння

Керіник СФГ “Аванто” Іван Мричко на пшеничному лані.

Водій СПП “Мричко” Степан Мричко.

“Останнім часом у нас у се-
лах люди почали годувати не 
лише свиней, а й телят премік-
сами. Я ж звик, що поросята 
їдять картоплю, буряки, грис, а 
телята — траву та сіно. Чим ко-
рисні і шкідливі ці премікси? 
Звичайному селянину про це 
мало відомо. Тому підкажіть, 
що таке премікси і як їх вико-
ристовують у домашньому тва-
ринництві”. Володимир Кулешов, 
с. Козівка Тернопільського райо-
ну.

Премікси — це однорідна суміш 
мікродобавок і наповнювача. Ви-
користовують їх для збагачення 
комбікормів і білково-вітамінних 
добавок. До складу мікродобавок 
можуть входити вітаміни, мікрое-
лементи та антиоксиданти. Зазви-
чай премікси випускають у вигляді 

порошку і вводять як додаток до 
комбікормів і кормосумішей.

У преміксах вітчизняного ви-
робництва наповнювач становить 
80-90% маси добавки, біологічно 
активні речовини — 10-20%. Якщо 
наповнювач є джерелом певної 
кількості білка або компонентів ра-
ціону, це співвідношення зміню-
ється, і концентрація преміксів 
становить 3-5% маси комбікорму.

Збалансовані за білком і біоло-
гічно активними речовинами раці-
они знижують витрати кормів на 
одиницю приросту майже вдвічі, 
порівняно з незбалансованими. 
Але премікси варто купувати у на-
дійних продавців, аби підробками 
не нашкодити домашній живності. 
Перед покупкою проконсультува-
тися з ветеринарним лікарем чи 
зоотехніком.

Замість сіна ... премікс?

На пасіці ●

З участю Анатолія Оріховського шість років тому в ПП  
“Агрон” відновили пасіку. Власними силами змайстрували 108 вули-
ків, де нині утримують 86 бджолиних сімей карпатської та української 
степової порід. Доглядає комах-трудівниць пан Анатолій Оріховський 
— чесна і порядна людина. 

На фото: пасічник ПП “Агрон” Анатолій Оріховський.
Фото Ярослава БАЧИНСЬКОГО. 
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субота, 5 липня

ут-1
06.00, 21.25 Шустер-LIVE.
07.00, 8.00, 12.00, 15.00 
         Новини.
07.30 Ера бiзнесу.
07.35, 0.30 На слуху.
08.30 Паспортний сервiс.
08.35 Кориснi поради.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.55 Д/ф “Таємниця  
         зникнення бджiл”.
12.20 Т/с “МонтеКрiсто”.
13.40 Д/ф “У майстернi
        Мондрiана”.
14.40 Euronews.
15.15 Брифiнг Кабмiну 
         України.
15.25 Час-Ч.
16.00 Футбол. ЧС-2014. 
        1/8 фiналу.
18.00 Футбольна самба.
18.55 Футбол. ЧС-2014. 
       1/4 фiналу (W53-W54).
00.00 Пiдсумки.

Канал “1+1”
06.15 “Телемагазин”.
06.45, 7.10, 8.05, 9.10 
         Снiданок з “1+1”.
07.00, 8.00, 9.00, 19.30 “ТСН”.
10.00, 10.35 М/ф “Аладiн”.
11.05, 5.25 “Iлюзiя безпеки”.
12.10, 13.10 
        “Сiмейнi мелодрами-2”.
14.10 Т/с “Величне 
         столiття. Роксолана-2”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Фатмагюль”.
20.30 “Вечiрнiй Київ-2014”.
22.20 “Свiтське життя”.
23.25 Мелодрама “Кохання
         та iншi лiки”. (2).

Інтер
05.25 Т/с “Повернення
         Мухтара-2”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
    12.00, 14.00, 17.45 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок 
       з “Iнтером”.
09.20 Т/с “Пiзнай мене, 
         якщо зможеш”.
11.15, 12.25 Д/с “Слiдство 
      вели...” з Л. Каневським”.
13.40, 14.20 “Судовi справи”.
14.55 “Сiмейний суд”.
18.10 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 Т/с “Снайпери.
         Любов пiд прицiлом”.
00.45 Х/ф “Усе можливо”.

ICTV
05.40 Свiтанок.
06.40, 8.00 Т/с “Самотнiй вовк”.
07.45, 8.45 Факти. Ранок.
07.55, 9.10, 13.05 Спорт.

09.15, 19.20 Надзвичайнi
         новини.
09.25 Т/с “Послiдовники”.
09.55, 16.45 Т/с “Убивча сила”.
12.00 Т/с “Прокурорська
         перевiрка”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.10 Дiстало!
14.10, 16.15 Т/с “Платина”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.15 Т/с “Дiзнавач-2”.
22.10 Х/ф “Бумер-2”. (2).
01.10 Х/ф “Антибумер”. (2).

стб
06.15, 18.55 “Неймовiрна
          правда про зiрок”.
07.10 Х/ф “Жiноча логiка”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
19.55, 22.35 Х/ф “Безцiнна 
        любов”.
00.45 Х/ф “Два квитки 
       до Венецiї”.

новий канал
05.25, 6.10 Kids’ Time.
05.30, 6.15 М/с “Злюки бобри”.
06.35, 8.05, 11.00, 19.00
         Т/с “Воронiни”.
07.00, 18.00 Репортер.
07.05 Т/с “Ластiвчине гнiздо”.
09.05, 16.00 Т/с “Не 
        родись вродливою”.
15.00, 22.00 Т/с “Молодiжка”.
18.20, 5.00 Абзац!
23.00 Х/ф “Кiнопобачення”.
00.40 Х/ф “Ледi i чемпiон”.

тРК «україна»
06.00 Остаточний вердикт.
07.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.15, 14.00, 15.20 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Моя велика сiм’я”.
12.50, 19.45 “Говорить 
        Україна”.
17.00 Т/с “Врятувати боса”.
20.25 Т/с “Країна 03”.
22.55 Футбол. ЧС-2014.
       1/4 фiналу.
01.00 Великий футбол.

К1
06.00 “Шеф-кухар”.
06.30 “Top Shop”.
07.30 Т/с “Хто у домi 
        господар”.

09.00 М/ф.
09.40 М/с “Смiшарики”.
10.00 Т/с “Всi жiнки — вiдьми”.
13.40 Т/с “Дикий янгол”.
15.15 Т/с “Комiсар Рекс”.
17.10 “Розсмiши комiка”.
18.10 “Звана вечеря”.
19.10 “Орел i решка”.
20.10 “КВК”.
22.20 “Люди п’ятницi”.

нтн
04.45, 15.15 Т/с “УГРО-2”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Т/с “Пороки та їхнi 
        прихильники”.
13.00 Т/с “Вулицi 
        розбитих лiхтарiв-13”.
15.00, 19.00 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Здивуй мене”.
21.20 Х/ф “Клуб перших 
         дружин”. (2).
23.20 Х/ф “Замiна”. (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.
08.25 М/с “Черепашки 
        мутанти нiндзя”.
08.55 М/с “Гуфi i його 
          команда”.
10.55 “Єралаш”.
12.00 Т/с “Маленькi 
         таємницi”.
14.00 Вiталька.
15.00 Країна У.
15.55 Дайош молодьож!
17.15, 19.05 Розсмiши 
        комiка.
18.10, 22.20 Т/с “Свiтлофор”. 
          (2).
20.00 Х/ф “Ялинки”.
21.30 6 кадрiв.
23.15 Бiйцiвський клуб.
00.10 Х/ф “Скажи, що це 
          не так”. (2).

Канал “2+2”
06.15 “Обережно, модерн!”
06.40 Т/с “Спецзагiн Кобра-11”.
08.35 “ДжеДАI. Воїни дорiг”.
09.00, 18.30 Новини “Спецкор”.
09.30 Х/ф “Помилка 

           резидента”.
12.30 “Нове Шалене вiдео 
         по-українськи”.
14.25 “Облом UA. Новий 
           сезон”.
16.30 Т/с “Ментiвськi вiйни-5”.
19.00 Т/с “Останнiй бiй 
       майора Пугачова”.
23.00 Х/ф “Вiрус”. (2).
01.00 Жiночий 
          американський футбол.

тонiс
06.00 “Таке спортивне 
     життя. Наталя Добринська”.
06.30, 18.30 “Свiтськi хронiки”.
07.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
09.00 “Соцiальний статус: 
          вашi права i пiльги”.
09.45, 22.00 “Моднi iсторiї 
     з Оксаною Новицькою”.
10.05 Пророки наукової 
          фантастики.
11.00 “Григорiй Распутiн”.
12.15 “Щоденник для батькiв”.
13.10, 16.00 Дикi зiрки.
14.00, 22.40 Загадковi свiти.
15.00 “Сильнi свiту цього”.
17.50 Рiдкiсний вид.
18.55, 22.35 “Економiчний
          пульс”.
19.00 В гостях у 
       Д. Гордона. О. Масляков.
20.00 Калiфорнiйськi 
        секвойї: анатомiя гiгантiв.
21.00 Я живий i прагну кровi. 
        Че Гевара.
23.40 “Джаз-коло”.
00.00 “Красивi та амбiцiйнi”.

наше улюблене 
кiно

07.00 Х/ф “Зелена карета”.
9.00 Трилер “Упир”.
11.00 Драма “Мiф 
        про Леонiда”.
13.00 Комедiя “60 днiв”.
14.30 Т/с “Вiдкрита книга-2”.
16.00 Х/ф “Чекаючи вантаж 
     на рейдi Фучжоу бiля 
      пагоди”.
17.30 Х/ф “Чекаючи вантаж 
       на рейдi Фучжоу бiля 
          пагоди”.
19.00 Кiноповiсть 
        “Їм пiдкоряється небо”.
21.00 Х/ф “Садiвник”.
23.00 Комедiя

         “Тютюновий капiтан”.
01.00 Х/ф “Травнева нiч, 
         або Утоплениця”.

тВi
06.00 ЖИВЯком.
06.30 Приватнi новини.
07.00, 10.20, 11.20, 12.50, 
    14.30, 15.30, 17.30, 19.40,
     22.10, 22.40 TBiNews.
08.00, 20.00, 23.00 Сьогоднi
         про головне.
09.30, 13.30, 16.30 
        Особлива думка.
10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00,
     17.00, 18.00, 
       21.00 Сьогоднi.
10.10, 11.10, 12.40, 19.30, 
      22.00, 22.30 Сьогоднi.
        Надзвичайне.
12.20, 14.10, 16.00, 17.10, 
       18.40 Огляд блогiв.
19.00 Геофактор.

EuroSport
09.30, 11.45 
      Футбол. Бразiлманiя.
09.45, 12.00, 18.40 Снукер.
      Вiдкритий чемпiонат
        Австралiї. 1/4 фiналу.
15.00, 18.30, 22.30 Футбол.
15.10, 17.45, 20.45, 0.00 
      All sports. Тележурнал
       “Watts”.
16.15, 16.45, 17.15 Велоспорт. 
          Тур де Франс.
21.15 Кiнний спорт. 
        Скачки. Огляд тижня.
21.30 Кiнний спорт. Париж.
23.00 Найсильнiшi люди 
         планети. Лiга Чемпiонiв.

Enter-фiльм
08.50 Телемагазин.
09.20 Х/ф “Два капiтани”.
11.05 Х/ф “Коли запiзнюються
          в ЗАГС”.
12.40, 20.05 Т/с “Клон”.
14.30, 21.45 Т/с “Пуаро 
         Агати Крiстi”.
16.20 Х/ф “За що?”
18.20 Х/ф “Справа 
         була в Пеньковi”.
23.45 Х/ф “Таємниця 
        “Чорних дроздiв”.

Мега
06.00 Легенди бандитського 
       Києва.
07.30, 20.20 У пошуках iстини.
08.20, 16.10 Життя пiсля 
         людей.
09.10, 17.50 Скарби з горища.
10.00, 18.40 Далеко
         i ще далi.
11.00 Сила життя.
12.00, 23.40 Створенi вбивати.

12.50 Мiстична Україна.
13.40, 19.30 Фантастичнi
         iсторiї.
14.30 Битва за землю.
15.20, 21.10 НЛО з минулого.
17.00, 22.00 Сучаснi дива.
22.50 Планета Земля.
00.30 Земля: еволюцiя 
         планети.

5 канал
06.30, 6.45, 7.15, 7.35, 
     7.45, 8.10, 8.20, 8.35, 
       8.45 Ранок на П’ятому.
06.40 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, 19.00,
       20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
      0.00 Час новин.
07.10, 8.15, 22.40, 23.20 
       Бiзнес-час.
07.25, 8.25, 12.25, 17.55, 
         22.50, 23.55 Погода 
         в Українi.
07.30, 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.
07.40, 18.20, 23.25 Час спорту.
07.50 Автопiлот-новини.
08.40 Трансмiсiя-новини.
09.25, 13.25, 15.25, 17.25 
        Погода на курортах.
09.35, 10.35, 11.35, 12.35, 
       13.35, 14.35, 15.35, 16.35,
       19.30, 20.10, 21.10
       Час. Пiдсумки дня.
10.25, 14.25 Погода у свiтi.
17.15 Мотор.
17.35, 18.35 Машина часу.
18.10 Мiсцевий час.
21.40 Час-Тайм.
22.10 Особливий погляд.

Футбол
05.30 Д/ф “Кубок свiту. 
      1974”.
07.00 Матч. ЧC ФIФА-2014.
09.000 Пункт призначення — 
        Бразилiя.
09.30 Найвидатнiшi 
        футбольнi збiрнi свiту.
10.00, 10.45, 15.40, 22.00 
        Футбол News.
10.10, 10.55 “Оле, Мундiаль!”
11.30, 18.50 М/с “Забавний 
         м’яч”.
11.40, 13.40, 15.50, 18.55 
     Матч 1/8 фiналу. 
      ЧC ФIФА-2014.
17.55 Мiнi-iсторiї Кубка 
        свiту. Iспанiя. 1982.
18.15 Найвидатнiшi 
         футбольнi збiрнi свiту.
21.00, 22.10 “Мундiаль.
          Матч-центр”.
22.50 1/4 фiналу. 
         ЧC ФIФА-2014.
01.00 “Великий 
       футбол. Бразилiя-2014”.

ут-1
06.00 Пiдсумки.
06.25 На слуху.
07.00, 8.05 Шустер-LIVE.
11.15 Футбол. ЧС-2014.
         1/4 фiналу (W53-W54).
13.30 Т/с “МонтеКрiсто”.
14.35 В гостях у Д. Гордона.
16.00 Футбол. ЧС-2014. 
        1/4 фiналу (W49-W50).
18.00 Футбольна самба.
18.55 Футбол. ЧС-2014. 
       1/4 фiналу (W55-W56).
21.00 Пiдсумки дня.
21.40 Концертна програма 
     “Європейський стадiон
       культури-2014”.
22.50 Мегалот.
22.55 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Вiд першої особи.
23.35 Гумористичний клуб
         “Золотий гусак”.
00.00 Х/ф “Клуб жiнок”.

Канал “1+1”
06.35 Х/ф “Академiя пана 
          ляпки”.
08.20, 8.40 М/с “Гуфi та його
          команда”.
09.05 “Свiтське життя”.
10.105 Мелодрама 
        “Коли зацвiтає багульник”.
14.05 “Вечiрнiй Київ-2014”.
16.00 “Вечiрнiй квартал
         у Туреччинi”.
18.30 “Розсмiши комiка-5”.
19.30 “ТСН”.
20.15 “Вечiрнiй квартал”.
22.20 Х/ф “Маска Зорро”.
01.20 Х/ф “Легенда Зорро”.

Інтер
04.40 Т/с “Снайпери. 
         Любов пiд прицiлом”.
08.00 “Школа лiкаря
         Комаровського”.
08.30 Д/ф “Гурченко. 
        По той бiк Карнавалу”.
09.30 “Новини”.
10.00 Х/ф “Любов i голуби”.
12.10 Т/с “Горобини 
         кетяги червонi”.
16.05 “Юрмала”.
18.05 Т/с “Любов не картопля”.
20.00 “Подробицi”.
20.35 Т/с “Любов не картопля”.
22.30 Х/ф “Щасливий маршрут”.
00.25 Х/ф “П’ять зiрок”.

ICTV
05.25 Факти.
06.05 Свiтанок.
06.55 Х/ф “Забiйний футбол”.
08.30 Зiрка YouTube.
09.40 Дача.
10.10 Квартирне питання.
11.05 Х/ф “Угода”.
12.45 Факти. День.
13.10, 20.10 Т/с “Дiзнавач-2”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
22.05 Х/ф “Нiчна варта”. (2).
00.40 Х/ф “Бумер-2”. (2).

стб
06.20 Х/ф “Людина-амфiбiя”.
08.05 “Караоке на майданi”.
09.00 “Усе буде смачно!”
10.00 “Хата на тата”.
12.00 “Кохана, ми 
        вбиваємо дiтей”.
13.45 Х/ф “Безцiнна любов”.
18.00 Х/ф “Дiм малюка”.
21.50 “Вагiтна в 16”.
22.45 “Дочки-матерi”.
23.45 “Давай поговоримо 
            про секс”.

новий канал
05.40 М/с “Мисливцi за 
          привидами”.
06.25 М/с “Том i Джерi”.
07.30, 10.00 Ревiзор.
12.40 Ревiзор пост-шоу.
14.15 Хто зверху-2.
18.05 Т/с “Воронiни”.
18.40 Феномен.
23.55 Люди Хе.

тРК «україна»
07.00, 19.00 Подiї.
07.15 Т/с “Iнтерни”.
10.00 Один за сто годин.
11.00 Х/ф “Повiр, 
        усе буде добре”.
13.10 Т/с “Люба. Любов”.
17.00 Т/с “Тiльки про любов”.
22.55 Футбол. ЧС-2014. 
        1/4 фiналу.
01.00 Великий футбол.

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

07.30 М/ф.
08.50 М/с “Смiшарики”.
09.40 М/ф “Барбi i Дракон”.
11.10 М/ф “Мегамозок”.
13.00 “ВусоЛапоХвiст”.
15.00 “Орел i решка. 
        Курортний сезон”.
17.00 “Орел i решка. Шопiнг”.
18.00 Х/ф “Кохання та
          iншi неприємностi”. (2).
20.00 “Вечiрнiй квартал”.
21.50 “КВК”.
00.15 Х/ф “Секс гуру”. (2).

нтн
04.25, 12.55 “Випадковий
           свiдок”.
07.30 Т/с “Пороки та
           їхнi прихильники”.
11.30 “Речовий доказ”.
12.00 “Головний свiдок”.
13.30 “Правда життя”.
14.00 “Крутi 90-тi”.
14.50 Т/с “Вулицi 
         розбитих лiхтарiв”.
19.00 Т/с “Каменська-5”.
22.30 Т/с “Говорить полiцiя!”
01.30 Х/ф “Замiна”. (2).

тЕт
06.00 М/ф “Маленькi герої”.
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 “Lego: пригоди 
        Клатча Пауерса”.
12.25 Х/ф “Осляча шкура”.
13.30 “Єралаш”.
14.45 Х/ф “Береговий 
   патруль: весiлля на Гаваях”.
16.35 Х/ф “Остiн Пауерс:
          людина-загадка
       мiжнародного масштабу”.
18.15 Х/ф “Ялинки”.
20.00 Розсмiши комiка.
21.50 Уральськi пельменi.
22.45 Дiвчата зрозумiють.
23.40 Т/с “Радiо секс”. (2).

Канал “2+2”
06.15 “Обережно, модерн!”
07.15 “Нове Шалене вiдео
        по-українськи”.

09.00 “Облом UA. Новий сезон”.
11.00 Т/с “Контргра”.
19.00 Х/ф “Один день 
         закону”. (2).
21.00 Х/ф “Макс Пейн”.
23.05 Х/ф “Ворог мiй”. (2).
01.10 Х/ф “Вiрус”. (2).

тонiс
06.00, 18.20 “Цивiлiзацiя
          Incognita”.
06.15 Х/ф “Фантоццi-2000”.
09.00 Калiфорнiйськi 
       секвойї: анатомiя гiгантiв.
10.00 “Свiтськi хронiки”.
10.50 Х/ф “Банзай”.
13.00 За сiм морiв.
14.00 Загадковi свiти.
15.10 Запливи з монстрами.
16.00 Сльози свiту. Льодовики.
17.00 “Ронiн”.
17.50 Захоплююча зоологiя.
18.30 “Глобал-3000”.
19.00 Мiсцями дикої 
         природи.
20.00 Великi монархи Єгипту.
21.00 Вбити Кеннедi.
22.00 Х/ф “I свiтло у
          темрявi свiтить”.
00.20 “Вихiдний,
         пiсля опiвночi”.

наше улюблене 
кiно

07.00 Кiноповiсть 
         “Їм пiдкоряється небо”.
09.00 Х/ф “Садiвник”.
11.00 Комедiя 
        “Тютюновий капiтан”.
13.00 Х/ф “Травнева нiч, 
        або Утоплениця”.
14.30 Т/с “Вiдкрита книга-2.
16.00 Мелодрама “Торiшня 
        кадриль”.
17.30 Х/ф “Гальмування 
        в небесах”.
19.00 Комедiя “Трембiта”.
21.00 Мелодрама “Дивнi
       чоловiки Семенової 
       Катерини”.
23.35 Кiноповiсть “Француз”.
01.00 Мелодрама
        “Пiзнаючи бiлий свiт”.

тВi
06.00 ЖИВЯком.
06.30, 9.30 Приватнi новини.

07.00, 7.30, 9.00, 10.00, 
    10.30, 12.25, 15.30, 17.00, 
    18.40, 19.30, 21.40, 22.35,
      23.30 TBiNews.
07.15, 7.45, 10.15, 10.45 Сьогоднi.
       Надзвичайне.
08.00, 20.00 Сьогоднi про 
       головне.
11.00 Так як є.
12.00, 15.00, 18.00, 
        21.00 Сьогоднi.
13.00 Мiжнароднi 
       кореспонденти.
13.30 Особлива думка.
14.00 Стоп-кадр.
16.00 Знак оклику!
19.00 Double Ять.
22.00 Геофактор.
23.00 Унiверсальний 
         спортсмен.
00.30 Як це влаштовано?

EuroSport
09.30, 11.30 
      Футбол. Бразiлманiя.
09.45, 18.45 Снукер. Вiдкритий
          чемпiонат Австралiї.
11.45, 12.15 Велоспорт. 
         Тур де Франс.
12.45, 18.30 Велоспорт.
13.00, 16.10, 23.15 Велоспорт. 
       Нацiональний тур. Тур де 
        Франс. Етап 1.
16.00, 21.00 Футбол.
21.30 Кiнний спорт. Париж.
23.00 Кiнний спорт. 
        Скачки. Огляд тижня.

Enter-фiльм
05.45, 9.30 М/ф.
09.00 Телемагазин.
10.00 Х/ф “Три товстуни”.
11.55 Т/с “Захист проти”.
19.05 Т/с “Недiля, о пiв 
         на сьому”.
00.25 Бiйцiвський клуб.

Мега
06.00 Легенди бандитської 
        Одеси.
07.30 У пошуках iстини.
09.30, 21.00 Життя пiсля людей.
12.30 Планета Земля.
15.30 Далеко i ще далi.
18.20 НЛО з минулого.
00.00 “Що? Де? Коли?”

5 канал
06.30, 18.10, 4.50 Мiсцевий час.
06.40, 14.35, 18.35, 19.35,
       22.35, 1.15, 1.40, 5.10, 
      5.40 Машина часу.
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, 22.00,
        23.00, 0.00 Час новин.
07.10, 8.10, 18.25, 23.25
         Час спорту.
07.15, 12.55, 14.25, 17.10, 22.55, 
       23.50 Погода в Українi.
07.20, 22.20, 23.20 Бiзнес-час.
07.30, 8.30, 9.30, 10.40, 
  11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
   16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 
22.30, 23.30 Час. Важливо.
07.35 180 градусiв.
08.15, 13.25, 16.10 Погода 
        на курортах.
08.35, 16.35, 20.35 В кабiнетах.
09.10 Мотор.
09.15 Мамина школа.
09.35 Укравтоконтинент.
10.10 Вiкно в Європу.
11.10 Трансмiсiя.
11.35 Автопiлот-тест.
11.45, 23.35 Iсторiя успiху.
12.10 Зооакадемiя.
13.10 Драйв.
13.35 Iнтелект.ua.
15.35 Кiно з Янiною Соколовою.
17.15 Мiграцiйний вектор.
17.35 Феєрiя мандрiв.
19.15, 20.20 Тема/Хронiка тижня.
21.10 Велика полiтика.
21.35 Вiкно до Америки.

Футбол
05.25 Д/ф “Кубок Свiту. 1978”.
07.00, 11.40, 15.50, 18.55 Матч
        1/4 фiналу. ЧC ФIФА-2014.
09.00, 1.00 “Великий 
          футбол. Бразилiя-2014”.
10.00, 10.45, 15.40, 22.00 Футбол 
        News.
10.10, 10.55 “Оле, Мундiаль!”
11.30, 18.50 М/с “Забавний
         м’яч”.
13.40 Матч. ЧC ФIФА-2014.
17.55 Мiнi-iсторiї Кубка 
        Свiту. Мексика. 1986.
18.15 Найвидатнiшi
        футбольнi збiрнi свiту.
21.00, 22.10 “Мундiаль. 
        Матч-центр”.
22.50 1/4 фiналу. 
      ЧC ФIФА-2014.

Придбати газету “Подільське слово” 
можна в усіх кіосках “Торгпреси”  

м. Тернополя та всіх відділеннях зв’язку 
Тернопільської бласті.
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програми місцевих телекаНалівTV-4
понеділок, 30 червня   
06.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий 
          фітнес.
07.00 Провінційні вісті.
07.35 «Лікарська справа
           в Україні».
08.10 Вікно в Америку.
08.30 Переможний голос 
         віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Справжня ціна».
09.45 «Про нас».
10.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
11.00, 16.00 Дитяча година.
12.10 «Екологічно чисте життя».
12.40 «Магія природи».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Провулок д’ю 
        Кашало». (1).
17.00 Невідома Україна.
17.30 «Гал-кліп».
18.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
19.00 Невідома Україна.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Погляд зблизька».
20.30 ТНЕУ калейдоскоп подій.
20.40 Дім книги.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Сад, город, квітник».
22.00 Культура і мистецтво.
22.35 Х/ф «Лев проти лева». (1).
00.15 Час-Tайм.
ттБ
08.00 “Ранок з ТТБ”.
14.00 “Запоріжжя туристичне”.
14.15 “Загублені у часі”.
14.30 “Мамина школа”.
15.00 “Відверті діалоги”.
16.00 “Пісні нашого краю”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.40 “Юні експерти”.
16.45 “Словами малечі про 
        цікаві речі”.
17.00 “Просто неба”.
17.15 “Cтеповики”.
17.30 “У країні Мультляндії”.
18.30 “Новини України”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.00 “Зустріч для вас”.
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 “Краєзнавча подорож”.
22.30 “Витоки”.
TV-4
вівторок, 1 липня
06.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий
         фітнес.
07.00 Невідома Україна.
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.
10.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 «Музичні делікатеси».
12.40 «Bon appetit».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Прорив». (1).
16.00 Провінційні вісті.
17.00 Невідома Україна.
17.30 «Лікарська справа 
       в Україні».
18.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Межа правди.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Автоакадемія».
22.35 Х/ф «Гіпноз». (2).
00.15 Час-Tайм.
ттБ
08.00 “Ранок з ТТБ”.
14.00, 17.00 “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”.
17.15 “Пісні нашого краю”.
17.30 “У країні Мультляндії”.
18.30 “Новини України”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
19.30 “Тема дня”.
19.45 “Зона ризику”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “На часі”.
21.30 “Діловий ритм”.
22.30 “Час країни”.
TV-4
середа, 2 липня
06.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий
           фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Межа правди.
08.30 Переможний голос 
        віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 Невідома Україна.
10.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 «Гал-кліп».
12.40 «Автоакадемія».
13.10 Назар Савко і Rockoko.
14.00 Х/ф «Догора». (1).
16.40 «Чарівний ключик».
17.00 Невідома Україна.

17.30 «Сад, город, квітник».
17.45 «Духовні роздуми».
18.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
19.00,22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Маестро Моди».
20.30 «Лікарська справа 
        в Україні».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Музичні делікатеси».
22.35 Х/ф «Загнаний». (2).
00.15 Час-Tайм.
ттБ
08.00 “Ранок з ТТБ”.
14.00, 17.00 “Вісті ТТБ”.
14.15 “Новини України”.
14.30 “На часі”.
15.00 “Зона ризику”.
16.00 “Пісні нашого краю”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.40 Телезамальовка.
16.45 “Тема дня”.
17.15 “Економічний інтерес”.
17.30 “У країні Мультляндії”.
18.30 “Новини України”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.00, 22.00 “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”.
22.30 “Час країни”.
TV-4
Четвер, 3 липня
06.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фіт-
нес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Маестро Моди».
08.00 «Лікарська справа 
        в Україні».
08.30 Переможний голос
          віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 Невідома Україна.
10.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.00 «Формула здоров’я».
13.00 Назар Савко і Rockoko.
14.00 Х/ф «Термінове 
          занурення». (1).
17.00 «Невідома Україна».
17.30 «Музичні делікатеси».
18.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Знати більше.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Bon appetit».
22.35 Х/ф «Святий 
         Марадона». (2).
00.15 Час-Tайм.

ттБ
08.00 “Ранок з ТТБ”.
14.00, 17.00 “Вісті ТТБ”.
14.15 “Новини України”.
14.30 “Європа очима українця”.
15.00 Д/Ф “Все про їжу”.
15.30 “Надія є”.
15.45 “Тема дня”.
16.00 “Пісні нашого краю”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.40 “Мандри кота Фініка”.
17.15 “Пісні нашого краю”.
17.30 “У країні Мультляндії”.
18.30 “Новини України”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
19.30 “Тема дня”.
19.45 “Що робити?”
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Фабрика ідей”.
21.30 “Розмова без нотацій”.
22.30 “Час країни”.
TV-4
п’ятниця, 4 липня
06.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий 
        фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Знати більше.
08.30 Переможний голос 
       віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 Невідома Україна.
10.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 «Гал-кліп».
12.40 «Сад, город, квітник».
13.00 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Бренда Старр». (1).
17.00 Невідома Україна.
17.30 «Bon appetit».
18.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.10 «Погляд зблизька».
20.40 «Слід».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Духовні роздуми».
22.35 Х/ф «Радіо Вест». (2).
00.30 Час-Tайм.
ттБ
08.00 “Ранок з ТТБ”.
14.00, 17.00 “Вісті ТТБ”.
14.15 “Новини України”.
14.30 “Слід”.
14.45 “Тема дня”.
15.00 “Що робити?”
16.00 “Пісні нашого краю”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.40 “Іноземна для дітей”.
16.50 “Юні експерти”.
17.15 “Думки вголос”.
17.30 “У країні Мультляндії”.
18.30 “Новини України”.

18.45 “Пісня в дарунок”.
19.00, 22.00 “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”.
22.30 “Час країни”.
TV-4
субота, 5 липня
06.00 «Bon appetit».
06.30 «Про нас».
06.45, 09.15, 11.00 Ранковий 
          фітнес.
07.00 Провінційні вісті.
07.35 Х/ф «Один у лісі». (1).
09.00 Час-Tайм.
09.30 Знати більше.
10.30 Блага звістка з 
        Ріком Реннером.
11.15 «Про нас».
11.30 Зміни свій світ.
12.00 Новини Європи.
12.30 Х/ф «Твої, мої, наші». (1).
14.00 «Лікарська справа».
14.30 Мультфільми.
15.30 Творчий звіт народного те-
атру пісні «Співаночка».
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 В/ф «Загублені в часі».
20.30 Мистецьке дійство 
   «Читаю Шевченка і лячно мені. 
  У кожному слові теперішні дні»
21.30 Х/ф «Твої, мої, наші». (1).
23.40 Час-Тайм.
00.00 Х/ф «Читай по губам». (2).
ттБ
08.00 “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 “Допомагає служба 
          зайнятості”.
15.45 “Думки вголос”.
16.00 “ПрофStyle”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.40 Телезамальовка.
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 “Скарби роду”.
20.00 “Крізь призму часу”.
20.15 “Спортивні меридіани”.
20.30 “Щляхами Тараса”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Поклик таланту”.
22.20 Д/Ф “Кам’яні могили”.
22.30 “Абетка здоров’я”.
TV-4
Неділя, 6 липня
06.00 Х/ф «Один у лісі». (1).
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 архікатедрального собору
       УГКЦ м. Тернополя.
11.40 «Духовні роздуми».
12.00 Мультфільми.
12.30 Творчий звіт народного те-
атру пісні «Співаночка».
13.30 «Чарівний ключик».
14.00 «Сільський календар».
14.30 Межа правди.
15.30 «Про нас».
16.00 «Маестро Моди».
16.30 «Лікарська справа 
        в Україні».
17.00 Вікно в Америку.
17.20 «Слід».
17.40 «Про кіно».
18.00 Наші вітання.
19.00 Провінційні вісті. Тиждень.
19.40 Хіт-парад.
20.45 «Про нас».
21.00 «Гал-кліп».
21.30 «Про кіно».
22.00 Х/ф «Полярна буря». (2).
23.45 Час-тайм.
ттБ
08.00 “Ранок з ТТБ”.
14.00 “Фільм-дітям”.
15.20 “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 Д/Ф “Наш світ”.
19.30 “Мамина школа”.
20.00 “Музичний калейдоскоп”.
20.30 “Загублені у часі”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Відверті діалоги”.
22.00 “Скарби роду”.
22.30 “Повір у себе”.

Ут-1
06.05 Свiт православ’я.
06.45 Крок до зiрок.
07.50 Шеф-кухар країни.
09.30 Як це?
09.55 М/ф “Сае Ча Коу”.
10.25 Хто в домi хазяїн?
11.10 Д/ф “Варшава,
          вчора i сьогоднi”.
11.35 Фольк-music. На Iвана
         Купала.
13.30 Т/с “МонтеКрiсто”.
14.35 В гостях у Д. Гордона.
16.00 Футбол. ЧС-2014. 
        1/4 фiналу (W55-W56).
18.00 Футбольна самба.
18.55 Футбол. ЧС-2014. 
        1/4 фiналу (W51-W52).
21.00 Пiдсумки дня.
21.40 Концертна програма 
        “Європейський стадiон 
        культури-2014”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.35 Х/ф “Клуб жiнок”.

канал “1+1”
07.00 “Велика iлюзiя”.
07.35 М/ф.
08.10, 8.35 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”.
12.40 Комедiя “Елвiн
         i бурундуки-3”.
14.35, 21.00 “Мiй малюк зможе”.
15.50 “Мiняю жiнку”.
17.25 “Розсмiши комiка-5”.
18.25 “Українськi сенсацiї”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
22.10 Бойовик “Зелений 
        шершень”. (2).
00.45 Х/ф “Легенда Зорро”.

інтер
06.25 “Юрмала”.
08.00 “Вдалий проект”.
09.00 “Школа лiкаря 
         Комаровського”.
9.30 “Недiльнi новини”.
10.00 “Орел i решка. 
         На краю свiту”.
11.00 “Сусiд на обiд”.
12.05 Х/ф “Щасливий маршрут”.
14.05 Х/ф “Я чекатиму тебе 
       завжди”.
18.05 Т/с “Любов не картопля”.
20.00 “Подробицi тижня”.

21.55 Т/с “Любов не картопля”.
23.50 Т/с “Горобини
        кетяги червонi”.

ICTV
05.20 Факти.
05.50 Таксi.
06.20 Космонавти.
07.05 Анекдоти по-українськи.
07.50 Зiрка YouTube.
09.00 Дивитися всiм!
11.00 Х/ф “Забiйний футбол”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Платина”.
18.45 Факти тижня.
20.20 Х/ф “Чорна блискавка”.
22.25 Х/ф “Денна варта”. (2).
01.20 Х/ф “Менi не боляче”. (2).

стБ
05.55 Х/ф “До мене, 
        Мухтар!”
07.15 Х/ф “Версiя 
         полковника Зорiна”.
09.00 “Усе буде смачно!”
10.20 “Караоке на майданi”.
11.20 Х/ф “Самара”.
15.05 Х/ф “Дiм малюка”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
20.35 Х/ф “Це мiй собака”.
22.30 Х/ф “Прощання”.
00.30 Х/ф “Вокзал для двох”.

Новий канал
06.20 М/с “Мисливцi 
        за привидами”.
07.20 М/ф “Як приручити
         ведмедя”.
08.50 Х/ф “Хресний пес”.
10.45 Х/ф “Том i Джерi: 
        Шерлок Холмс”.
11.45 Файна Украйна.
13.55 Хто зверху-2.
15.50 Т/с “Воронiни”.
18.40 Шоумастгоуон.
00.10 Х/ф “Їх власна лiга”.

трк «Україна»
06.20 Подiї.
06.40 Срiбний апельсин.
07.00 Таємницi зiрок.
07.55 Т/с “Люба. Любов”.
11.45 Т/с “Країна 03”.
16.00 Т/с “Тiльки 
         про любов”.
19.00 Подiї тижня.
20.40 Т/с “Iнтерни”.
22.45 Концерт Семена 
          Слєпакова.
00.15 Comedy Woman.

к1
06.00 “Шеф-кухар”.
06.30 “Top Shop”.
07.30 М/ф.
08.00 М/с “Смiшарики”.
08.30 М/ф “Барбi i Дракон”.
10.00 “Їмо вдома”.
11.30 “ВусоЛапоХвiст”.
12.30 “Топ-модель 
       по-американськи”.
15.15 “Орел i решка. Шопiнг”.
16.10 “Орел i решка. 
        Курортний сезон”.
18.10 “Вечiрнiй квартал”.
20.00 Х/ф “Супер-8”. (2).
22.10 “КВК”.
00.40 Х/ф “Вiкi, Крiстiна, 
            Барселона”. (2).

НтН
06.05 Т/с “Вулицi 
        розбитих лiхтарiв”.
08.05 Т/с “Каменська-5”.
11.30 “Легенди карного
          розшуку”.
12.00 “Агенти впливу”.
12.50, 22.45 “Випадковий
         свiдок”.
13.30 Х/ф “Здивуй мене”.
15.15 Т/с “Капiтан Гордєєв”.
19.00 Т/с “Павутиння-4”.
23.00 “Головний свiдок”.
00.00 Х/ф “Русалка 
        з безоднi”. (3).
01.30 Х/ф “Клуб перших 
         дружин”. (2).

тет
06.00 М/ф “Сьомий братик”.
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 “Турботливi 
       ведмедики: мандрiвка
        в Жартоляндiю”.
12.25 Х/ф “Мармадюк”.
14.00 “Єралаш”.
14.35 Х/ф “Остiн Пауерс: 
    людина-загадка мiжнародного
     масштабу”.
16.15 Панянка-селянка.
17.05 Королева балу.
18.00 Країна У.
20.00 Розсмiши комiка.
21.50 Уральськi пельменi.

22.45 Дiвчата зрозумiють.
23.40 Т/с “Радiо секс”. (2).

канал “2+2”
06.15 “Обережно, модерн!”
07.00 “Маски-шоу”.
10.00 “Нове Шалене вiдео
         по-українськi”.
11.00 “Облом UA. Новий сезон”.
12.00 “Бушидо”.
14.00 Жiночий американський
         футбол.
15.00 Д/ф “Погляд зсередини:
         катастрофа в 
       Мексиканськiй затоцi”.
16.00 Д/ф “Таємна зброя”.
17.00 Х/ф “Макс Пейн”.
19.00 Х/ф “Мiсiя на Марс”.
21.15 Х/ф “Чужий-4”. (2).
23.35 Х/ф “Доказ смертi”. (3).

тонiс
06.00 “Глобал-3000”.
06.30 Х/ф “Банзай”.
09.00 Великi монархи Єгипту.
10.00 “Будь в курсi!”
10.40 “Щоденник для батькiв”.
11.30 Х/ф “Фантоццi-2000”.
14.00 За сiм морiв.
15.00 Запливи з монстрами.
16.00 Сльози свiту. 
         Льодовики.
16.50 Концерт Геннадiя 
         Татарченка.
18.00 “Моднi iсторiї з 
        Оксаною Новицькою”.
18.30 “Перша сумська:
          дзвiнок у майбутнє”.
19.00 Мiсцями дикої природи.
20.00 “Цивiлiзацiя Incognita”.
20.15 “Кумири”.
20.40 “Свiтськi хронiки”.
21.05 Вбити Кеннедi.
22.00 Х/ф “Коли сонце 
        було богом”.
01.00 “Вихiдний, пiсля опiвночi”.

Наше улюблене 
кiно

07.00 Комедiя “Трембiта”.
09.00 Мелодрама “Дивнi чоловiки 
Семенової Катерини”.
11.35 Кiноповiсть “Француз”.
13.00 Мелодрама
        “Пiзнаючи бiлий свiт”.
14.30 Т/с “Вiдкрита книга-2”.
16.00 Х/ф “Капiтан Фракасс”.
19.00 Х/ф “Заповiт Сталiна”.
21.00 Детектив “Розiрване коло”.
23.00 Комедiя “Фiлiал”.

01.00 Драма “Згiдно iз законом”.

твi
06.00 ЖИВЯком.
06.30 Приватнi новини.
07.00, 9.00, 10.00, 12.15, 
     13.00, 14.00, 15.30, 18.40,
      20.00, 22.30 TBiNews.
08.00, 23.30 Як це влаштовано.
11.00, 19.00 Мiжнароднi
          кореспонденти.
11.30 Aрт City.
12.00, 15.00, 18.00 Сьогоднi.
12.25 Геофактор.
13.30, 19.30 Особлива думка.
14.30, 22.00 Double Ять.
16.00 Стоп-кадр.
17.00 Так як є.
21.00 Знак оклику!

EuroSport
09.30, 12.30 Футбол.
        Бразiлманiя.
09.45 Гран-прi, 3 серiя.
      Сiльверстоун. Перегони 1.
10.15 Гран-прi, 3 серiя.
      Сiльверстоун. Перегони 2.
10.45, 18.45 Снукер. Вiдкритий 
      чемпiонат Австралiї. Фiнал.
12.45 Автоперегони. Суперкубок
         Порше. Сiльверстоун.
13.30 Велоспорт. Нацiональний
        тур. Тур де Франс. Етап 2.
18.30 Велоспорт.
20.45 Футбол.
21.15 “Авто i Мотоспорт”.
         Мотоспортивний журнал.
21.30 Спiдвей. ЧЄ. Круг 1.
00.30 Супербайк. ЧC. 
         Португалiя. Спроба 1.

Enter-фiльм
05.45, 9.30 М/ф.
09.00 Телемагазин.
10.00 Х/ф “Два капiтани”.
11.45 Т/с “Недiля, о пiв 
         на сьому”.
17.05 Т/с “Захист проти”.
00.15 Бiйцiвський клуб.

мега
06.00 Легенди бандитської 
           Одеси.
08.00 У пошуках iстини.
10.00, 21.30 Життя пiсля людей.
13.00 Планета Земля.
14.00 Таємницi Амазонки.
15.00 Формула-1.
17.00 Далеко i ще далi.
18.50 НЛО. Шпигунська вiйна.

20.30 Прибульцi з минулого.
00.30 Ризиковане життя.

5 канал
06.30 Мiсцевий час.
06.40, 10.35, 16.35, 23.35 
       Машина часу.
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, 22.00, 23.00, 0.00 
       Час новин.
07.10, 8.10, 18.15, 23.25 
          Час спорту.
07.15, 11.25, 14.25, 17.25, 22.55,
        23.55 Погода в Українi.
07.20, 8.20, 22.15, 23.20 
         Бiзнес-час.
07.30, 8.30, 9.30, 10.30, 
       11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 
       15.30, 16.30, 17.30, 
      18.25, 19.30, 20.30, 
       22.30, 23.30 Час. Важливо.
07.35 180 градусiв.
08.25 Погода у свiтi.
08.35, 20.35 В кабiнетах.
09.10, 12.35, 19.35 
        Велика полiтика.
09.35, 15.35 Вiкно до Америки.
10.25 Погода на курортах.
11.10 Технопарк.
11.35, 17.35, 22.35 Кiно з 
       Янiною Соколовою.
13.35 Мотор.
14.35 Феєрiя мандрiв.
18.30 Вiкно в Європу.
21.00 Час: пiдсумки тижня 
      з В. Гайдукевичем.
21.40 Час-Тайм.
22.20 Територiя закону.

Футбол
05.20 Д/ф “Кубок Свiту. 1982”.
07.00, 11.40, 13.40, 15.50, 18.55 
      Матч 1/4 фiналу. 
      ЧC ФIФА-2014.
09.00 “Великий футбол. 
        Бразилiя-2014”.
10.00, 10.45, 15.40, 22.00
        Футбол News.
10.10, 10.55 “Оле, Мундiаль!”
11.30, 18.50 М/с “Забавний 
        м’яч”.
17.55 Мiнi-iсторiї Кубка 
       свiту. Iспанiя. 1990.
18.15 Найвидатнiшi 
       футбольнi збiрнi свiту.
21.00 “Мундiаль. Матч-центр”.
22.10 Найвидатнiшi
        футбольнi збiрнi свiту.
22.40 Профайли.
22.55 Д/ф “Кубок свiту. 2010:
         ЗМI в центрi уваги”.
00.15 Futbol Mundial. 
           Тележурнал.



П’ятниця, 27 червня 2014 року Час місцевий
Розіграш 
№776
від 22.06.2014 р.
Кульки — 02, 04, 

05, 07, 10, 13, 18, 
19, 20, 21, 25   

26, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 40, 
44, 49, 50, 60, 63, 64, 65, 67.

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

виграно.
3 лінії з 2 підковами — 1 гра-

вець — 187 616 грн.
3 лінії у 3 полях — 2 966 грав-

ців — 46 грн.
2 лінії у 2 полях — 2 666 грав-

ців — 19 грн.
2 лінії — 594 гравці — 114 грн.
1 лінія — 64 858 гравців —  

7 грн. 
Бiлет № 0582528 — Сумське.

Розіграш
№1379
від 25.06.2014 р.
Лототрон А.
Набір кульок: 

№1.
Виграшні номери: 39, 42, 46, 

26, 28, 12.
6 номерів — не виграно.
5 номерів — не виграно.
4 номери — 37 гравців — 

388 грн.
3 номери — 820 гравців —  

30 грн.
2 номери — 6924 гравці — 

8 грн.
Розіграш 
№1338
від 25.06.2014 р.
Виграшні номе-

ри: 23, 38, 31, 3, 
1, 22.

Мегакулька — 9.
МЕГАДЖЕКПОТ — не виграно.
МЕГАПРИЗ — не виграно.
5 номерів — 5 гравців — 7 749 

грн.
4 номери — 155 гравців —  

262 грн.
3 номери — 2 628 гравців — 

24 грн.
5+ Мегакулька — не виграно.
4+ Мегакулька — 44 гравці — 

394 грн. 
3+Мегакулька — 301 гравець — 

48 грн.

Грайте і вигравайте ●Прес-конференція ●

ПРОДАМ
* комбайн “Клаас консул” в 

доброму робочому стані, жатка 
— 3 м, двигун “Перкінс”. Тел.: 
(097) 185-35-80, (097) 493-31-
95.

* котел опалювальний, газо-
вий “Данко”, з насосом, в гарно-
му 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 спаль-
ного гарнітуру, ціна договірна. 
Тел.: 24-98-61, (067) 165-87-97.

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

*кобилу, масть червона з 
білим, вік 3 роки, ціна договір-
на. Тел. 42-19-43, (098)8085591.

* кобилу рудолисої масті, 4 
роки, 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.

* шифер 8 хв., б/у, в хорошо-
му стані, недорого, та покрівель-
не залізо товщиною 0,6 см. Тел. 
067 948-66-37.

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

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

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

* Москвич 412, 1991 р. в., 
об’єм двигуна 1,38, автопробіг 
120 тис. у доброму стані, 600 у. о. 

Можливий торг. Тел. (098) 592-
71-01, 24-82-34.

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

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

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

* котел КЧМ-5 б/к Тел. 49-02-
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.

* мотоблоки нові (потужніс-
тю від 4 до 15 к.с.), трактори 
(від 12 к.с.), мототрактори, 
двигуни різних потужностей, 
навісне обладнання, гарантія, 
з/ч, безкоштовна доставка. 
Знайдете дешевше — віддамо 
ще дешевше. Тел. (098) 598-
94-84, (0352) 49-30-00, (098) 
259-19-58.

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

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

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

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

* продам обігрівачі, холодиль-

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

КУПЛЮ
* газову плиту 4-камфорну, ши-

рина 60 см. Тел. 067-366-15-69.

ПОСЛУГИ
* СТО “Спектр” (м. Тернопіль, 

вул. 15 квітня, 44) ремонтує, дви-
гуни, коробки передач, ходову 
частину, гальмівну систему, сис-
тему охолодження та інші роботи 
по автомобілях і бусах.  Тел.: 
067-700-55-02, 51-00-97.

* СТО “Спектр” (м. Тернопіль, 
вул. 15 квітня, 44) комп’ютерна 
діагностика, чистка форсунок, ін-
жекторів, ремонт електрооблад-
нення, встановлення сигналіза-
цій.Тел.: 067-700-55-02, 51-00-
97.

* здам в оренду майстерню 
100 м2 під рихтовку автомобілів. 
Тел.: 51-00-97, 067-700-55-02.

* здам в оренду офіс 14 м2 

.Тел.: 51-00-97, 067-700-55-02.
* міняю дубові двері 2100Х1100 

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

урочистих подій (весілля, день 
народження, хрестини тощо). 
(067) 366-15-69.

*лікування на бджолиних вули-
ках, с. Чернелів-Руський, Терно-
пільський район, Орест Михай-
лович Лук’янець. Тел.: 42-36-32, 
(068) 539-25-33, (097) 207-65-
23.

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

* виконуємо сантехнічні і газо-
зварювальні роботи різної склад-
ності. Послуги: встановлення во-
донагрівачів, пральних машин, 
кондиціонерів, лічильників; замі-
на стояків, водопроводу, каналі-
зації, опалення. Пенсіонерам та 
учасникам Великої Вітчизняної 
війни — знижки. Тел. (097)14-86-
723.

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

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

* 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. Не-
дорого, виїзд у села, запис на 
DVD, монтаж фотокліпів. Тел. 
(0352) 54-11-93 (цілодобово).

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

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

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

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

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

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

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

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 ●

Роман НЕЧИПОРУК, 
Національний прес-клуб 

“Українська перспектива”.

11 червня в департаменті  
агропромислового розвитку 
Тернопільської ОДА відбу-
лася презентація проекту  
Концепції розвитку системи 
страхування сільськогоспо-
дарської продукції в Украї-
ні. Ініціаторами її проведен-
ня є партнерські організації 
— об’єднання страховиків 
“Аграрний Страховий Пул” 
та проект Міжнародної фі-
нансової корпорації (IFC, 
Група Світового банку) “Роз-
виток агрострахування в 
Україні”. Обговорення про-
екту концепції у Тернополі, 
за словами організаторів, — 
перше із запланованих. 

Розробником проекту концеп-
ції став Агростраховий Пул. Зна-
чну допомогу у підготовці цього 
документа, який визначає напря-
мок розвитку вітчизняного агро-
страхового ринку на тривалий 
час, надали фахівці проекту IFC. 
До необхідності розробки проек-
ту концепції підштовхнули чис-
ленні причини, які мають пози-
тивний і негативний характер.

Як зазначив експерт Проекту 
IFC Роман Колібаба, Україна за-
лишається в зоні ризикованого 
землекористування. Зокрема, 
негода дала про себе знати взим-
ку 2002-2003 років, коли через 
вимерзання в країні загинуло до 
70% озимих культур. Влітку 2007 
року через посуху господарства 
південних та східних регіонів 
України зазнали збитків, що пе-
ревищили 1 млрд. гривень. На-
ступного року фінансових втрат 
зазнали західноукраїнські аграрії: 
через літні повені вони недораху-
валися 0,5 млрд. гривень. 200 
млн. гривень сільгоспвиробники 

втратили через сильні морози на 
початку 2011 року. Серед осно-
вних ризиків, які спричиняють 
втрату врожаю сільськогосподар-
ських культур, Роман Колібаба 
назвав погодні умови (58%), хво-
роби (17%), бур’яни (15%) та 
шкідники (10%). Ці дані, за його 
словами, підтверджують, що аг-
рострахування має стати 
невід’ємною частиною аграрного 
бізнесу. Проте рівень агростра-
хування в Україні дотепер зали-
шається мізерним: він становить 
близько 5%. 

За словами Романа Колібаби, 
для того, щоб покращити ситуа-
цію на агростраховому ринку, в 
останні роки проектом IFC роз-
роблено 10 стандартних страхо-
вих продуктів, які за своєю якістю 
не поступаються кращим закор-
донним аналогам. Ці стандартні 
продукти стосуються як озимих 
культур — пшениці, ячменю, жи-
та, тритикале, ріпаку, так і ярих 
— пшениці, ячменю, соняшника, 
кукурудзи на зерно, цукрового 
буряка. Нещодавно створено 
стандартний страховий продукт і 
для сої. Він став результатом 
спільної роботи фахівців Агро-
страхового Пулу та проекту IFC. 
Очікується, що невдовзі новий 
стандартний страховий продукт 
активно використовуватиметься 
страховиками та сільгоспвироб-
никами. 2012 року Верховна Ра-
да ухвалила закон “Про особли-
вості страхування сільськогоспо-
дарської продукції з державною 
підтримкою”. Ним було запрова-
джено низку новацій. Зокрема, 
вони стосувалися визнання на 
офіційному рівні стандартних 
страхових продуктів, запрова-
дження механізму субсидованого 
агрострахування та створення 
Агрострахового Пулу.

Агростраховий Пул заснова-
ний 7 листопада 2012 року. Сьо-
годні до його складу входять чо-

тири страхові компанії — “Домі-
нанта”, “Страхові гарантії”, 
“Брокбізнес” та “Українська 
аграрно-страхова компанія”. За 
даними компанії “Агроіншуранс 
Інтернешнл”, наприкінці 2013 ро-
ку в структурі ринку агростраху-
вання на них припадало 84%. 
Решта 16% належало компаніям, 
які розвивали добровільне або 
банківське (заставне) агростра-
хування. Загалом станом на 1 
червня 2014 року 24 страхові 
компанії отримали ліцензії на 
страхування сільськогосподар-
ської продукції. Проте реально 
страхові послуги надає половина 
з них. Решта або перебуває в 
очікуванні кращих часів, або го-
тується до роботи на ринку агро-
страхування — добирає відповід-
ні кадри, готує регіональну мере-
жу тощо.

Усі ці позитивні зміни та існу-
ючі проблеми, які потребують 
термінового вирішення, як зазна-
чила завідуюча відділом 
організаційно-аналітичної роботи 
Пулу Оксана Вандоляк, спонука-
ли до підготовки проекту концеп-
ції. Передбачається, що цей до-
кумент після його схвалення Ка-
бінетом Міністрів має стати під-
ґрунтям, на якому надалі вибудо-
вуватиметься вітчизняне законо-
давство, покликане закріпити 
позитивні страхові напрацювання 
попередніх років. Як базовий в 
проекті концепції закладено 
принцип забезпечення необхід-
ного рівня взаємодії між усіма 
учасниками ринку агростраху-
вання. Однаковою мірою це сто-
сується сільгоспвиробників, 
страховиків включно з їх 
об’єднанням — Пулом, і держави, 
яка перетворюється на активно-
го учасника агрострахування.  

Максимально спрощується 
система агрострахування. Крім 
сільгоспвиробників та їх 
об’єднань, страхових компаній та 

Агрострахового Пулу, до її скла-
ду входять державні органи 
управління — Кабінет Міністрів, 
Міністерство аграрної політики,  
Нацкомфінпослуг та місцеві ор-
гани управління. Четвертою скла-
довою цієї системи стають різні 
експертні організації. До їх числа 
належать актуарії, аварійні комі-
сари, спеціалізовані мас-медіа.

Концепція, запевняє Оксана 
Вандоляк, забезпечує захище-
ність державної підтримки сіль-
госпвиробників, передбачає ре-
алізацію принципу обов’язковості 
укладання договору страхування 
сільськогосподарської продукції 
як умови надання сільгоспви-
робникам окремих видів дер-
жавної фінансової підтримки та 
дотацій. Зокрема, вони можуть 
стосуватися тваринництва, ви-
ноградарства, садівництва, бю-
джетних позик із застосуванням 
режиму державних заставних 
закупівель зерна. Передбачаєть-
ся, що у подальшому Агростра-
ховий Пул продовжить справу 
проекту IFC і вже власними си-
лами розробить низку нових 
стандартних страхових продук-
тів, адже сьогоднішні не покри-
вають усіх потреб сільгоспви-
робників. Робота у цьому на-
прямку триватиме і надалі.

Перший заступник начальника 
департаменту агропромислового 
розвитку Тернопільської ОДА  
Володимир Стахів впевнений, що 
проект концепції набуде більшої 
цінності, якщо передбачатиме 
наявність такого важливого для 
сільгоспвиробників компоненту, 
як субсидоване агрострахування. 
Адже воно, працюючи за під-
тримки держави, здатне здеше-
вити агрострахування як таке, а 
відтак, і зменшити фінансове на-
вантаження на аграріїв. Звільнені 
у такий спосіб гроші сільгоспви-
робників будуть спрямовані на 
розширення агровиробництва. 
Як наслідок, країна спроможеть-
ся посилити позиції АПК, забез-
печити продовольчу безпеку, на-
ростити обсяги експортних по-
ставок вітчизняної сільгосппро-
дукції і водночас суттєво підви-
щити рівень агрострахування.

Агробізнес сьогодні:  
нові продукти страхування
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Серед українських гетьман-
ських родів Дорошенки за-
ймають одне з перших місць. 
Вони дали Україні двох ви-
датних гетьманів. Чимало 
членів роду посідали гене-
ральні уряди в адміністрації 
Гетьманщини. В пізніші часи 
кілька відомих інтелектуалів 
з роду Дорошенків зробили 
вагомий внесок у розвиток 
української нації.

Засновником цього роду став 
Михайло Дорошенко, який нале-
жав до реєстрової старшини за 
часів гетьмана Петра Сагайдачно-
го. Під його командуванням пол-
ковник Михайло брав участь у 
Хотинській війні (1621 р.), а також 
у звитяжних походах українського 
козацтва на Москву, підтримуючи 
боротьбу польського короля зі 
шведської династії Ваза Зигмунта 
ІІІ і його сина, королевича Вла-
дислава, за московський трон. 
1625 року Михайла Дорошенка 
обрано гетьманом реєстрового 
козацтва. Наступного року він ра-
зом із коронним стражником Сте-
фаном Хмелевським розгромив 
татарське військо, що отаборило-
ся неподалік Білої Церкви та гра-
бувало Середнє Поросся. Загинув 
гетьман Михайло під час походу 
1628 р. на підтримку кримського 
хана Мухаммеда-Гірея ІІІ у битві з 
турками і татарами під Кафою 
(нині Феодосія).

Від Михайлових синів Дорофія 
і Никона походять дві лінії цього 
роду.

Дорофій Доро-
шенко за часів 
Визвольної війни 
був полковником, 
виконував дипло-
матичні доручен-
ня гетьмана Бог-
дана Хмельниць-
кого та був нобілі-
тований (тобто 
отримав шляхет-
ство Речі Поспо-
литої) 1650 року. 
Одним із синів 
полковника Доро-
фія та найвідомі-
шим представни-
ком цього роду 
був гетьман Пе-
тро Дорошенко 
(1627-1698) — 
один із найбільш 
відомих козаць-
ких політиків і 
полководців дру-
гої половини XVII 
ст., який був нобі-
літований 1661 
року. Його рідні брати, паволоць-
кий полковник Андрій і брацлав-
ський полковник Григорій були 
наказними гетьманами та відзна-
чилися як дипломати і воєначаль-
ники. Ще один із братів, Антоній, 
був ігуменом Чигиринського мо-
настиря.

Цікаво, що Петро і Григорій 
одружилися, відповідно, з донь-
кою та сестрою київського пол-
ковника Павла Хмельницького, а 
Андрій — з сестрою паволоцького 
полковника Гамалії та, згодом, з 
донькою брацлавського полков-
ника Лисиці. Ці родинні зв’язки 
(особливо з Хмельницькими) ще 
більше зміцнили позиції Доро-
шенків серед козацької старшини 
та сприяли збереженню ними ви-
сокого статусу і після переселен-
ня на Лівобережжя. Після занепа-
ду правобережного гетьманату зі 
столицею у Чигирині Петро з бра-
тами отримав маєтки у Сосниць-
кій сотні, і тому їхні нащадки були 
тісно пов’язані з Чернігівським 
полком.

Серед нащадків цієї лінії слід 
згадати статського радника Іллю 
Петровича Дорошенка (1827-
1885). Він служив у Немирівській 
та Чернігівській гімназіях, став ві-
домим педагогом і, нарешті, обі-
йняв посаду інспектора народних 
училищ Чернігівського повіту. За-
хоплений театром, Ілля Петрович 
разом з Олександром Михайло-
вичем Марковичем організовував 

у Чернігові українські театральні 
вистави. 

Доля молодшої лінії роду До-
рошенків, члени якої називалися 
ще й Никоновими, також була 
пов’язана з Гетьманщиною. Гри-
горій і Василь, сини Никона, мо-
лодшого сина гетьмана Михайла, 
1676 року переїхали з Правобе-
режжя до Янпільської сотні Бату-
ринського полка. Там опинилися і 
нащадки їхнього брата Якова. До-
рошенки осадили село Дорошівку 
і Дорошенків хутір та увійшли до 
складу місцевої сотенної старши-
ни. З них Василь був янпільським 

сотником (1689 р.). На правнуках 
Никона ця лінія вигасла по мечу. 
Онук сотника Василя, військовий 
товариш Лук’ян Дорошенко (по-
мер 1788 р.) заповів всі маєтки 
трьом своїм небожам — синам 
янпільського сотенного отамана 
Василя Климченка і Горпини До-
рофіївни з Дорошенків. У своєму 
заповіті (1781 р.) Лук’ян наказав 
небожам “и фамилию мою Доро-
шенко взять, оставив свою вов-
се”.

Саме від трьох синів Горпини 
Дорофіївни походять найбільш ві-
домі представники цього роду 
другої половини ХІХ — першої по-
ловини ХХ ст., історики, українські 
державні і громадські діячі Петро 
Якович та Дмитро Іванович Доро-
шенки. Петро Якович народився 
1858 р. в родовому гнізді — на 
хуторі Дорошенків (тоді в Глухів-
ському повіті Чернігівської губер-
нії, нині — с. Дорошенкове в Ям-
пільському районі Сумської об-
ласті). Він був відомим земським 
діячем та уславився участю в за-
снуванні Музею Тарновського в 
Чернігові, Музею старовини в Глу-
хові та підтримкою історичного 
журналу “Киевская старина”. За 
часів Української Держави (1918 
р.) Петра Яковича було призна-
чено гетьманом Павлом Скоро-
падським керувати Головним 
управлінням у справах мистецтва 
і національної культури, і на цій 
посаді він провів величезну робо-

ту по створенню університетів у 
Кам’янці-Подільському та Києві, 
Всеукраїнської бібліотеки (нині — 
Національна бібліотека України ім. 
Вернадського), Української опери 
тощо. Саме Петро Якович був 
офіційним наступником гетьмана 
Скоропадського на випадок його 
смерті, тяжкої хвороби чи пере-
бування за кордоном. Заслуги 
Дорошенка були настільки значу-
щими і загальновизнаними, що 
після повалення гетьманату Ди-
ректорія залишила за ним керів-
ництво згаданим Управлінням. У 
складі українського уряду Петро 
Якович переїхав до Вінниці, зго-

дом до Одеси, 
де в липні 1919 
р. його розстрі-
ляли більшови-
ки.

Небожем Пе-
тра Яковича був 
Дмитро Іванович 
Д о р о ш е н к о 
(1882-1951) - 
видатний укра-
їнський історик. 
На початку ХХ 
ст. Дмитро Іва-
нович відзна-
чився як діяль-
ний член “Про-
світи”, а також 
як історик і ор-
ганізатор науки. 
Він був поміт-
ною постаттю 
вже на початку 
Першої світової 
війни, що уви-
разнилося в йо-
го призначенні 

уповноваженим 
Всеросійського 

союзу міст на Південно-Західному 
фронті. Після початку Лютневої 
революції Дорошенко був серед 
головних діячів українського руху 
в Києві — один із фундаторів Цен-
тральної Ради, товариш (заступ-
ник) її голови, заступник губерн-
ського комісара Київської губер-
нії. У квітні-серпні 1917 р. Доро-
шенко обіймав посаду комісара 
Тимчасового уряду в Галичині та 
Буковині, які були зайняті тоді ро-
сійськими військами, потім — ко-
місара Центральної Ради в Черні-
гівській губернії. За часів Україн-
ської Держави Дмитро Іванович 
був міністром закордонних справ. 
У жовтні 1918 р. він очолював 
українську делегацію на перего-
ворах з Антантою у Швейцарії і 
завдяки цьому уникнув страшного 
кінця свого дядька.

Дмитро Дорошенко залишився 
в еміграції, де став одним із про-
відних діячів гетьманського руху, а 
також відомим українським нау-
ковцем. У дуже відвертих спога-
дах він описав занепад УНР. Зо-
крема, там є такі рядки: “У нас, як 
показав недавній досвід, коли лю-
дина допнеться до влади, то рідко 
коли не втратить голови, не уя-
вить себе якимось олімпійцем 
(тобто небожителем — ред.), і не 
вважаючи на офіціяльний демо-
кратизм, не почне удавати з себе 
китайського богдохана”.
За матеріалами газети “День”.

Дорошенки дали Україні  
двох видатних гетьманів

Засновник роду  
гетьман Михайло Дорошенко.

Гетьман Петро Дорошенко.

1708 року Петро І гарантував запорізьким  
козакам право на самоуправління та вибори гетьманів.

Богдан ГОЛОВИН,  
заслужений  

працівник освіти  
України, дійсний  

член НТШ.

Іван Огієнко — видатний 
науковець, політичний, 
релігійний і громадський 
діяч. На Тернопільщині 
донедавна був відомий 
невеликому колу науков-
ців.
 
Краєзнавці Гаврило Чер-

няхівський і Лариса Щербак 
подали в третьому томі Тер-
нопільського енциклопедич-
ного словника (ТЕС) бібліо-
графічні відомості про Івана 
Огієнка, розкрили його педа-
гогічну діяльність як співзас-
новника, а згодом ректора 
Кам’янець-Подільського уні-
верситету на Хмельниччині. 
У 1919-1920 роках був міні-
стром освіти та віросповіда-
ння в урядах УНР. Після по-
разки визвольних змагань у 
1920-х роках Іван Огієнко емі-
грував до Польщі. У 1921-1924 
роках став членом Ради Респу-
бліки, міністром віросповідання 
уряду України в екзилі. З 1924 
року викладав українську мову 
в учительській семінарії  
м. Львова.

Мешкаючи у Львові, подоро-
жував Волинню, відвідував Кре-
мянець і Почаїв, досліджував 
історію Почаївської Лаври. Під 

час окупації Галичини більшо-
виками виїхав зі Львова в Гене-
ральну Губернію. Там став архі-
єпископом УПЦ Холмщини і 
Підляшшя. Згодом виїхав у 
Швейцарію і проживав у місті 
Лозанія, відтак емігрував у Ка-
наду у м. Вінніпег.

Іван Огієнко — автор бага-
тьох наукових праць з мовоз-
навства, історії церкви і культу-
ри. Він також переклав Біблію 
сучасною українською мовою.

Іван Огієнко  
став відомим 

широкому загалу

Іван Огієнко.

Вірші з конверта ●

Микола КАРДАШ, 
м. Тернопіль.

Пшениці, пшениці – на 
все поле,

Навкруги лиш зелені листки.
То нічого, що з осені – 

кволі,
Вони з осені — лиш паростки.
Хай з весною до літа буяє
Зелен-лист, в громовицю

 не спить,
Хай колосся зерном 

набухає,
Бо прийде їх косарка 

косить.
Пропливуть кораблями 

комбайни
І широко вже скосять лани.
Розмовляти будуть з 

колосками,
А колосся в косарку 

збіжить.

Агрегати колосся відділять
На солому, полову й зерно.
І зерно на току всім 

поділять,
І в мішки затарують його.
І зерно попаде в елеватор, 
Прочищатись й сушитись 

буде.
Настане для нього вже

свято,
Як муку повезуть до людей.
В діжці тісто машина місила,
Проявивши в руках свій дар,
Бо надлюдська потрібна 

нам сила,
Щоб хліб спік з того тіста 

пекар.
Хліб із п’єца прийде 

на прилавки,
Той, що в полі стояв 

в колосках,
До пекарні надійдуть заявки
І хліб буде лежать у візках.

Пшениці, пшениці…

Єлизавета МАШТАЛЕР,  
11 років.

Воювали в Україні люди
І “беркути” стояли повсюди…
Чому палала у вогні 

Україна — 
Наша стражденна 

Батьківщина?
А президенту байдужа 

доля країни?
Стріляли в людей, кидали 

гранати.
Летіли ті бомби прямісінько

 в натовп.
А “беркут”, стріляючи, 

не відступав,
Війною на власний народ 

наступав. 
А лікар поранених там 

рятував…
Зазнав Київ сутичок великих,
А президент усміхався хитро.
Гинули люди через наказ,
И
Багато лунало справедливих

 фраз.
Лиш в уряді їх не чули,

 та прийшла розплата

И 
Мусили люди тиранію 

здолати.
Народ майданівці закликали

 стояти,
А “беркут” просили не 

нападати.
Грушевського — вулиця 

відома всім,
Ризикували життям герої, 

щоб врятувати усіх.
Уряд байдуже на все 

споглядав,
Шевченкове слово почути 

пора:
“Ех, люди добрі, війну 

припиніть.
Ви все зрозумієте

 згодом, умить”.
Слава Україні! 

Героям слава!
Ь
Кожній людині, чия відвага
Од руїни і вогню Україну 

рятувала,
Горе і біду в боротьбі 

долала.
О, слава Україні! 

Героям слава!

Вічна слава загиблим  
на Грушевського
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Натхнення, викликане іншими людьми, 
може стати імпульсом до активних дій, і 
навіть якщо ви захочете побути на один-
ці, оточуючі все одно знайдуть, як цьому 
завадити. Ймовірні розбіжності у погля-
дах, але вони не призведуть до конфрон-
тацій. Використайте цей час для співпра-
ці та спілкування з партнерами.

Проявите у роботі більше енергії та 
ентузіазму, і це добре, оскільки у вас бу-
де багато справ на роботі та вдома. Не-
погано було б зайнятися фізичними впра-
вами, більше бувати на свіжому повітрі. 
Ви схильні до негайного вирішення на-
гальних питань, і в цьому вас чекає 
успіх.

Натхнення і уява пробудять творчі 
прагнення, можуть покращитися стосунки 
з дітьми і коханими, тільки контролюйте 
себе, не ганяйтеся за задоволенням. Ро-
мантичні мрії можуть стати реальністю. 
Сприятливий час для далеких поїздок, 
зміцнення здоров’я, відпочинку.

Зможете цього тижня частково 
розв’язати проблеми, які виникли напри-
кінці зими або навесні, пов’язані з жит-
лом, приватним майном чи бізнесом. 
Сприятливий час для ремонтів чи зміни 
дизайну. Ваше клопотання щодо надання 
позики може бути задоволене.

Фізична активність сприятиме інтен-

сивному спілкуванню та діяльності. Ви 
будете людиною дії і втілюватимете ідеї у 
реальність. Можете працювати з новою 
технікою або опановуватимете роботу з 
комп’ютером. Сприятливий час для не-
далеких поїздок.

Вас вабитимуть цілі, вельми гідні ва-
шої уваги. Ваш інтерес може бути 
пов’язаний з фінансовою діяльністю або 
з діловою сферою. Допомогу у пошуку 
нового заробітку можуть надати друзі. У 
вас можуть змінитися умови праці, 
з’явиться можливість більше уваги приді-
ляти своїй зовнішності.

Ваша увага буде прикута до дітей, ко-
ханих або друзів. Реалізація творчих за-
думів можлива і в індивідуальному плані, 
і у співпраці з партнерами. Не нехтуйте 
відвідуванням світських заходів. У всьому 
покладайтесь на інтуїцію і не забувайте 
про обережність.

Працюючи самостійно, ви досягнете 
більшого успіху, ніж у співпраці з кимось, 
навіть якщо не бачитимете потреби при-
ховувати свої дії. Упродовж цього тижня 
вам доведеться взяти участь у діяльності 
доброчинних організацій. Можливі вдалі 
фінансові операції, а також купівля чи 
продаж.

Ваші дії будуть результативними, якщо 
спрямуєте їх на співпрацю з партнерами, 
активну допомогу можуть надати друзі. 
Розпочинати якісь важливі справи,  

особливо на перспективу, не бажано. 
Уникайте далеких поїздок, остерігайтесь 
недоброзичливців і пильнуйте здоров’я.

Вам захочеться, щоб оточуючі гідно 
оцінили ваші справи і досягнення. Ваша 
енергія буде спрямована на саморекла-
му. Можливо, вам доведеться виконувати 
доручення начальства або терміново за-
мінити когось з партнерів. У вас може 
з’явитися додаткове джерело прибутку. 
Сприятливий час для коштовних при-
дбань.

Сприятливий час для відряджень і при-
ватних поїздок, а також для відпочинку. 
Можете активно займатися новим для 
себе бізнесом або зміцнювати те, що ма-
єте. Для вас важливо буде мати прива-
бливий вигляд, оскільки вам захочеться 
справити гарне враження на людей, від 
яких ви певним чином будете залежні.

Відчуватимете внутрішню гармонію і 
спокій, особливо якщо ви на відпочинку. 
Декому доведеться вирішувати  
фінансово-майнові питання, що будуть 
пов’язані з певними незручностями. На-
прикінці тижня очікуйте на прибутки або 
матеріальну допомогу — про вас подбає 
хтось із близьких.

від Івана Круп'яка з 30 червня по 6 липня

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)

Виходить з березня  
1967 року.
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Відповіді на кросворд,  
вміщений у №25 

від 20 червня 2014 року.

Усміхніться
Зірвалися в прірву два альпіністи — 

оптиміст і песиміст.
Песиміст: “Падаю...”.
Оптиміст: “Лечу!”.

У крамницю “Все по 12 гривень” завезли 
долари. 

Дружина розмовляє з чоловіком. 
— Я була глуха і сліпа, коли виходила за 

тебе заміж! 
— Ось бачиш, від яких недуг я тебе зці-

лив, — відповів чоловік. 

Під час співбесіди:
— Назвіть ваші сильні сторони характе-

ру.
— Наполегливість.
— Дякуємо, ми зв’яжемося з вами.
— Я почекаю тут.

Львів, ковзанка.
— Прокат ковзанів — 5 гривень.
— Прокат коньков — 25 гривен.

У салоні краси:
— Мені манікюр, будь ласка, як у Брітні 

Спірс, макіяж, як у Анджеліни Джолі, педи-
кюр, як у Наомі Кемпбелл.

— А обличчя, як у Жерара Депардьє, за-
лишаємо?

Виступає представник України в ООН:
— Коли князь Київської Русі Олег пішов 

скупатися в річці, на березі росіяни викрали 
в нього меч.

Представник Росії: 
— При чем здесь мы? Россиян тогда 
вообще еще не было!
— Ось! Це я і хотів сказати.
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Вітаємо! ●

Щиро і сердечно 
вітаємо з днем на-
родження заступ-
ника директора БК 
с. Байківці, худож-
нього керівника са-
модіяльних колек-
тивів “Байківчанка” 
та “Крута Вежа” 
Павла Володимировича  
БАГАНА. Зичимо імениннику й 
надалі тримати марку професіо-
нала своєї справи, зразкового 
колеги, чудової людини.

Життя Вам щедрого, 

як колос в переджнив’я,

Яскравого, мов квітка навесні,

Щоб довгі роки доля Вам щаслива

Співала теплі, радісні пісні.

Хай Ваші задуми не відають порогів,

А мрії, наче ластівки, летять,

Бажаємо багато світлих років

На рахівницях Вашого життя.

Душа не відає хай Ваша втоми,

А серце буде вічно молодим.

Бажаєм щиро: хай у Вашому домі

Панують щастя й злагода завжди.

З повагою — колектив 
Байковецької сільської ради, 
працівники будинку культури 

с. Байківці.

Щиро і 
с е р д е ч н о  
вітаємо з  
1 7 - р і ч ч я м 
дорогу внуч-
ку, донечку, 
сестричку і 
племінницю 
І р и н у  
Андр і ївну 
ЩУРКО з  
с. Буцнів 
Тернопіль-
ського району. 

Бажаємо Тобі й надалі зали-
шатися такою ж енергійною, не-
втомною, щирою і турботливою, 
щедрою на добро.

Хай добром і здоров’ям дороги 

Твої заквітчаються,

Хай теплом і любов’ю наповниться

 ніжна душа,

Нехай доля Тобі завжди посміхається,

Хай лиш щастя назустріч Тобі поспіша.

З любов’ю — бабусі Марія, 
Володимира, мама Іванка, 

тато Андрій, сестра Оля, сім’я 
Юречко з с. Буцнів 

Тернопільського району, сім’я 
Древніцьких з с. Чернихівці 

Збаразького району.

Колектив Тернопільського  
районного методичного кабінету 
щиро вітає з днем народження 
і н ж е н е р а - п р о г р а м і с т а  
Володимира Вікторовича  
ГАВВУ.

Щастя, радості, добра,

Здоров’я, успіхів, тепла,

Благополуччя та достатку,

Щоб справи всі були в порядку.

Хай усміхається життя

Та кращим буде майбуття. 

Педагогічний колектив Дубі-
вецької ЗОШ I-II ст. щиро вітає з 
днем народження заступника ди-
ректора з навчально-виховної 
роботи, вчителя іноземної мови 
Іванну Ігорівну ГАЛАДЗУ та 
вчителя географії Романа  
Івановича КОЛЯСУ.

Незабутніх вражень, щасливих подій,

Здійснення задумів, втілення мрій!

Хай прекрасним цвітом шлях життя 

рясніє,

Справджуються завжди заповітні мрії.

Хай палають в серці почуття високі,

А доля дарує повні щастям роки.

Педагогічний колектив  
Острівської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро ві-
тає з днем народження вчителя 
біології Оксану Богданівну  
ПРОЦІНЬ.

Нехай щастя буде у Вашому домі,

І радість хай з Вами буде завжди,

Здоров’я міцного, щасливої долі

Нехай Господь Бог дасть на довгі роки.

Педагогічний колектив Острів-
ської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з 
днем народження вчителя почат-
кових класів Наталію Богданівну 
КОЛЯСУ.

Хай здоров’я, радість і достаток

Сипляться до Вас, як з вишні цвіт,

Хай малює доля з буднів свято,

А Господь дарує Вам багато літ.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження депутата Гаї-
Шевченківської сільської ради, 
секретаря Наталію  
Володимирівну ПРИШЛЯК.

Бажаємо любові, щастя в родині,

Щоб молодість вічно у серці цвіла,

Добра і надії на кожній стежині

Хай Бог посилає на довгі літа.

З повагою — колектив  
Гаї-Шевченківської  

сільської ради.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження медичну сестру загальної 
практики-сімейної медицини 
ТРТМО Тетяну Теодорівну  
ГОНЧАР, медсестру стаціонару 
Надію Іванівну ГЛАДКУ, лабо-
ранта Ольгу Миколаївну ЦЬОНЬ, 
медсестру Юлію Василівну 
КРАВЧУК, інструктора з лікуваль-
ної фізкультури Ярослава  
Васильовича КІЗИМЧУКА.

Хай життя буде схоже на свято,

Доля щастя принесе багато,

Теплом зігріє і любов’ю

І подарує міцного здоров’я.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження медичну сестру загальної 
практики-сімейної медицини 
Ступківської АЗПСМ Галину  
Володимирівну ГИД, медсестру 
стаціонару Баворівської дільнич-
ної лікарні Галину Михайлівну 
БУЧИНСЬКУ, молодших медич-
них сестер ТРТМО Ганну  
Богданівну ЄВЧИН, Олексан-
дру Василівну РЕМЕЗ, Вален-
тину Миколаївну СИДОРУК, 
Ганну Ярославівну БИКІВ, 
Оксану Михайлівну СЕНТИК.

В святковий день прийміть вітання

Та найщиріші побажання

Здоров’я, щастя та добра,

Наснаги, успіхів, тепла.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження депутата Великоберезо-
вицької селищної ради Павла 
Петровича ЯНОВСЬКОГО.

Хай Матір Божа Вас охороняє,

Хай сяє втіхи зірка золота,

Ісус Христос з небес благословляє

На щедрі, довгі, многії літа.

З повагою — колектив 
Великоберезовицької 
селищної ради, члени 

виконкому, депутатський 
корпус.

Вдячність ●

Володимир Мелимука зі Скоморох 
захищає східний кордон України

У важкі для Ураїни час зі щирими словами вдячності звертаємося до 
Скоморохівського сільського голови Петра Петровича Бондзюха, пароха 
сіл Скоморохи і Смолянка о. Ігоря Чибраса, директора ПП “Медобори” 
Володимира Крупніцького, до усіх небайдужих односельчан та мешканців 
с. Смолянка. 

Непроста і дуже почесна місія випала на долю молодих та відданих 
своїй землі українців. От і наш Володимир Юрійович Мелимука долучив-
ся до великої кількості тих, хто захищає Вітчизну на Сході України. Роди-
на Мелимуків низько схиляє голови і висловлює щиру вдячність усім, хто 
організував збір коштів та надав фінансову допомогу для придбання  
військового спорядження для нашого Володі. Дякуємо усім небайдужим 
і зичимо Божого благословення, міцного здоров’я, миру і спокою в кожній 
родині. Впевнені, материнська молитва, молитва о. Ігоря та всіх  
парафіян, щира допомога нашій родині врятує життя і здоров’я солдата.

З повагою — родина Ганни Мелимуки 
з с. Скоморохи Тернопільського району.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото Людмили ДЕЙНЕКИ.

16-21 червня у парафії се-
ла Ігровиця Тернопільсько-
го району третій рік поспіль 
відбулися “Веселі канікули 
з Богом”. Захід організува-
ли парох села Ігровиця  
о. Роман Дутчак, семіна-
ристи Тернопільської вищої 
духовної семінарії імені Па-
тріарха Йосипа Сліпого  
Святослав Титуляк та Іван 
Винник, аніматори Надія 
Богач, Уляна Пержило та 
Богдана Качка. 

Щоранку протягом тижня 97 
дітей з Ігровиці та села Хомівка 
Зборівського району віком від 
семи до шістнадцяти років зби-
ралися на подвір’ї церкви Пре-
подобної Параскевії Тернов-
ської, проводили руханку, співа-
ли пісні, грали в ігри. Учасників 
табору було поділено на дві ві-
кові групи: молодшу “Тернопіль” 
(керівники — Уляна Пержило і 
Богдана Качка) та старшу “Цвіт 
України” (керівник — Надія Бо-
гач). Гаслом молодшої групи бу-
ло: “Тернопіль — наше місто, у 
ньому ми живемо, ми — кмітливі 
діти — до перемоги 
дійдемо!”, гаслом 
старшої — “Цвіт Укра-
їни пахне, цвіте, наша 
доля в Європу веде!”. 
Діти мали змогу по-
спілкуватися та весе-
ло провести час. Во-
ни не лише розважа-
лися, а й навчалися 
християнським цін-
ностям. Після молит-
ви в храмі відвідували 
уроки християнської 
етики, які для них 
проводив о. Роман 
Дутчак. 

За словами семі-
нариста Тернопіль-
ської вищої духовної 
семінарії Святослава 
Титуляка, оскільки це 
літо проходить під 
знаком чемпіонату 
світу з футболу в Бра-
зилії, для проведення 
канікул обрано фут-
больну тематику. На 
сільському стадіоні 
хлопці могли позма-
гатися, хто більше 
заб’є голів у ворота суперника. 
Дівчата займалися в гуртку  
образотворчого мистецтва.

— Цьогорічне гасло канікул: 
“Хто чесно грає, той перемагає”, 
— розповідає о. Роман. — Нама-
гаємося донести до дітей зерна 
Божої науки, хочемо довести, 
що в житті перемагає той, хто 
живе за законами справедли-
вості і честі. В ігровій формі за 
допомогою аналогій демонстру-
ємо речі, які є гріховними, пока-
зуємо, як вони здатні впливати 
на наше життя, вказуємо шлях, 
який допомагає їх виправити. 

21 червня, в завершальний 

день табору, після літургії діти 
разом із батьками зібралися на 
церковному подвір’ї, співали 
пісні, танцювали. Кожен бажаю-
чий мав змогу проявити свій та-
лант. Молодша група виконала 
пісні “Тернопіль — місто мрій” та 
“Наша пісня для Царя”. Руслан 
Литвин і семінарист Святослав 
Титуляк під акомпанемент гітари 
разом із дітьми заспівали пісню 
“Цар мого життя”. Каміла  
Душенько виконала пісню “Царю 
мій Небесний”. Діти змагалися з 
батьками, хто знає більше укра-
їнських народних пісень, які б 
починалися вигуком “ой”. В ре-
зультаті перемогла дружба. На 

завершення всі учасники дій-
ства, які отримали заряд хоро-
шого настрою і море позитивних 
емоцій, зібралися за солодким 
столом. 

— Такими заходами намагає-
мося пожвавити життя парафії, 
об’єднати християн під єдиним 
крилом, — каже о. Роман Дутчак. 
— Незважаючи на те, що “Веселі 
канікули з Богом” в Ігровиці вже 
завершилися, ми не зупиняти-
мемося на досягнутому. Не хо-
четься, щоб це був лише миттє-
вий спалах. Не чекатимемо на-
ступного року, продовжимо на-
шу роботу. Плануємо поїхати на 
прощу до Зарваниці.

Канікули з Богом в Ігровиці
Духовні цінності ●

Аніматори “Веселих канікул з Богом” (зліва направо)  
Богдана Качка, Надія Богач та Уляна Пержило. 

На передньому плані  — автор  
та виконавець пісень Руслан Литвин.

Учасники “Веселих канікул з Богом” на подвір’ї церкви  
Преподобної Параскевії Терновської в с. Ігровиця.


