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На Івана, на Купала

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

З 
давніх-давен на сьо-
мий день липня 
українці відзначають 
центральне літньо-

обрядове свято — Івана 
Купала (за християнським 
календарем Різдво Івана 
Предтечі). Наші предки 
вірили, що в цій порі літньо-
го сонцестояння небесне 
світило, як уособлення світ-
ла й добра, досягає най-
більшої сили. Вважали, що 
цього дня природа стає осо-
бливою, зачарованою, 
кожне стебельце налива-
ється магічною силою. 

Івана Купала — улюблене свя-
то не лише молоді, а й старшого 

покоління. Це свято гармонії, єд-
нання стихій. Хлопці готують міс-
це для основних обрядодій: зби-
рають дрова для вогнища, став-
лять обрядове дерево, яке наря-
джають вінками та барвистими 
стрічками. Дівчата з трав і квітів 
плетуть собі віночки, парубки 
прикрашають зеленню капелюхи. 
З діда-прадіда галичани ревно 
бережуть народні традиції.

6 липня, погожої літньої дни-
ни, жителі села Романівка Тер-
нопільського району з піснями і 
танцями зустріли свято Івана 
Купала. У зв’язку з цьогорічни-
ми трагічними подіями в Україні 
хвилиною мовчання вшанували 
пам’ять тих, хто віддав своє 
життя заради мільйонів інших 
життів. Ведуча дійства Оксана 
Сень розповіла про традиції 
святкування величного і загад-

кового купальського свята на 
українських землях.

Лауреати та переможці ра-
йонних, обласних, всеукраїн-
ських і міжнародних конкурсів і 
фестивалів — зразковий худож-
ній фольклорно-обрядовий ан-
самбль “Ходаки” (село Малий 
Ходачків) і дитячий фольклорно-
обрядовий гурт “Романівський 
обертас” (село Романівка) під 
керівництвом заслуженого пра-
цівника культури України, від-
мінника освіти України Михайла 
Полюги створили незабутню ат-
мосферу казкового купальсько-
го літа. Отож, романчани та гос-
ті села стали свідками грандіоз-
ного театралізованого дійства 
“Ой, на Івана та на Купала…”. 

Дівчата в національних кос-
тюмах водили хороводи довко-
ла обрядового дерева, співаючи 

купальські пісні, кидали віночки, 
намагаючись визначити, звідки 
чекати судженого. Пара закоха-
них викликала в старшого по-
коління спогади про власні юні 
роки. Запальними піснями й 
танцями “Ходаки” та “Романів-
ський обертас” потішили гляда-
чів. Нікого не залишили байду-
жими чарівні голоси Тетяни  
Лісобей та Оксани Яцишин, які 
дуетом виконали пісню “Вели-
чальну”. Патріотичні пісні та піс-
ні про кохання виконав жіночий 
вокальний ансамбль “Романча-
ни” під керівництвом Михайла 
Полюги. 

Артисти налаштували на гар-
ний настрій віртуозною грою на 
скрипці, віолончелі, сопілці, 
флейті, контрабасі, а також та-
ких специфічних українських на-
родних інструментах, як бухало, 

козобас, бугай та маґильниця. 
Жартівливі сценки з народного 
життя подарували глядачам мо-
ре позитивних емоцій. Не обі-
йшлося цього дня і без міфічних 
персонажів: Водяника, Лісови-
ка, Вогневика, Чаклуна, Відьми 
з Чортенятами, Мавки та Руса-
лок. 

За словами Михайла Полюги, 
у зв’язку з цьогорічними неспо-
кійними подіями в Україні, осно-
вний акцент намагалися зроби-
ти на козацьких, повстанських і 
стрілецьких піснях, які б 
об’єднали українців. Виступ 
юних артистів закінчився друж-
ним виконанням Державного 
гімну України під акомпанемент 
народних музичних інструмен-
тів. 

Продовження на 3 стор.

Учасники театралізованого купальського дійства  
“Ой, на Івана та на Купала…” в селі Романівка Тернопільського району.

Президент України 
Петро Порошенко  

в зоні АТО.
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Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

7 липня Тернопільщина втра-
тила ще одного героя. У боях 
під Луганськом загинув наш 
краянин, 42-річний Олег Гуль-
ко. Уродженець Заліщиків був 
бійцем 24-ого батальйону те-
риторіальної оборони “Ай-
дар”. Разом із тисячами укра-
їнців Олег боровся на Майдані 
проти диктаторського свавіл-
ля. Влившись у ряди 7-ої Со-
тні Майдану, весь час перебу-
вав в епіцентрі подій. Сумує 
вся Тернопільщина. Згідно з 
розпорядженням голови Тер-
нопільської облдержадміні-
страції Олега Сиротюка, на 
знак скорботи за загиблим 8  
і 9 липня було оголошено дня-
ми жалоби.

5 липня українським військовим 
вдалося звільнити від бойовиків чо-
тири населених пункти на Донбасі: 
Слов’янськ, Краматорськ, Дружківку 
та Артемівськ. Після звільнення ту-
ди повертаються вимушені пересе-
ленці, які раніше виїхали зі своїх 
домівок через небезпеку. За дани-
ми прес-центру АТО, у звільнених 
населених пунктах за вказівкою 
Президента України Петра Поро-
шенка починають відновлювати 
інфраструктуру, налагодили поста-
чання продуктів харчування, питної 
води та іншої гуманітарної допомо-
ги місцевим мешканцям. Розпочав-
ся процес, пов’язаний з вирішен-
ням проблемних питань щодо над-
ходження коштів на виплати пенсій, 
стипендій, заробітних плат місцево-
му населенню.

8 липня Петро Порошенко відві-
дав із робочою поїздкою Слов’янськ, 
де ознайомився з тим, як звільнене 
місто повертається до мирного жит-
тя. Глава держави зустрівся та по-
спілкувався з місцевим населенням, 
вручив нагороди військовим, які від-
значилися у ході проведення АТО. 
За словами Петра Порошенка, міс-
цевій владі поставлено завдання 
якнайшвидше відновити житловий 
фонд, щоб люди мали можливість 
повернутися у свої домівки. Комен-
туючи звільнення Слов’янська від 
терористів, Глава держави сказав: 
“Це ще не повна перемога. Очи-
щення Слов’янська від озброєної 
до зубів банди має величезне зна-
чення. Це — початок перелому в 
боротьбі з бойовиками за територі-
альну цілісність України, за повер-
нення до нормального життя Дон-

басу як невід’ємної частини нашої 
великої, сильної, європейської кра-
їни. Ситуація дуже важка. Терорис-
ти зараз окопуються у великих міс-
тах. Попереду ще чимало випробу-
вань. Мій наказ у силі — звужувати 
кільце навколо терористів, продо-
вжуючи операцію зі звільнення До-
нецької та Луганської областей. По-
дії останніх днів підтвердили об-
ґрунтованість і доцільність мирного 
плану, як і правильність рішення 
про тимчасове припинення вогню, 
яке не було підтримане бойовика-
ми. Вони несуть за це відповідаль-
ність, тому найближчим часом отри-
мають заслужене покарання”.  
Петро Порошенко висловив споді-
вання найближчим часом відвідати 
Донецьк і Луганськ.

Після зустрічі із силовиками в 
Слов’янську Глава держави зазна-
чив, що Україна планує збільшити 
обсяги виробництва власної зброї 
для забезпечення потреб військо-
вослужбовців. “Більше не витрача-
тимуться мільярди народних коштів, 
коштів платників податків на нікому 
не потрібні наукові програми, які 
слугували лише елементом розкра-
дання. Сьогодні українське вироб-
ництво завантажуватиметься систе-
мами високоточної зброї, україн-
ськими безпілотниками, всім, чого 
потребує українська армія — почи-
наючи від бронежилетів і закінчуючи 
тепловізорами”, — наголосив пре-
зидент. Також стало відомо, що 
Міністерство оборони України пла-
нує замінити волонтерські комплек-
ти бронежилетів для вояків на нові 
сертифіковані типу “Корсар”, які ма-
ють стати єдиним для військовос-
лужбовців. За словами заступника 
міністра оборони Петра Мехеда, 
бронежилети, які привозять активіс-
ти, не завжди відповідають нормам 
і тактико-технічним характеристи-
кам. Відомство вже замовило пар-
тію нового спорядження — близько 
30 тис. штук.

Президент України Петро  
Порошенко вважає, що однією з на-
гальних потреб сьогодення в Украї-
ні є конституційна реформа, з якою 
представники влади не мають пра-
ва зволікати. Переважна більшість 
змін стосується децентралізації ви-
конавчої влади, посилення 
конституційно-правового статусу 
місцевого самоврядування та його 
фінансових можливостей. Петро 
Порошенко переконаний, що ухва-
лення та імплементація змін до Кон-
ституції України стане надійним за-
собом врегулювання кризи на Дон-

басі, наблизить владу до людей по 
всій країні. 

Днями Петро Порошенко при-
значив керівником Генерального 
штабу генерал-лейтенанта Віктора 
Муженка. Цього ж дня Верховна  
Рада ухвалила рішення про призна-
чення на пост міністра оборони 
України генерал-полковника Вале-
рія Гелетея, який сьогодні перебу-
ває в зоні АТО. Президент України 
Петро Порошенко звільнив із поса-
ди першого заступника голови 
Служби безпеки України, усунув від 
виконання обов’язків керівника Ан-
титерористичного центру Василя 
Крутова, призначивши на його міс-
це Василя Грицака, який свого часу 
очолював відділ боротьби з органі-
зованою злочинністю та корупцією. 

7 липня Петро Порошенко зу-
стрівся з новопризначеними члена-
ми Національної ради з питань те-
лебачення та радіомовлення. Пре-
зидент наголосив, що Нацрада 
зобов’язана зайняти жорстку пози-
цію в галузі інформаційної безпеки, 
надавати правдиву інформацію про 
ситуацію в Україні. За словами  
Петра Порошенка, задля цього для 
східних регіонів необхідно розроби-
ти програму спеціального інформа-
ційного мовлення. “Чому так багато 
місцевих людей на Сході України 
взяли в руки зброю разом із росій-
ськими найманцями? Там вирує 
російська пропаганда, багато росій-
ських серіалів, каналів, новин. Я 
вважаю, що головне завдання На-
цради — повернути на телебачення 
український продукт”, — перекона-
ний народний депутат від фракції 
ВО “Батьківщина” Микола Княжиць-
кий.

Нещодавно речник інформацій-
ного центру РНБО України Андрій 
Лисенко під час брифінгу зазначив: 
“В першу чергу наші військові звіль-
няють населені пункти, де є штаби 
або угрупування бойовиків, які чи-
нять опір і влаштовують засади. Ми 
оточуємо бойовиків, щоб позбавити 
їх можливості отримувати підкрі-
плення”. За словами речника, анти-
терористична операція проходить 
успішно, наближаючись до свого 
логічного завершення. Залишилися 
найпроблемніші ділянки — Луганськ 
і Донецьк. Про це ж говорять і укра-
їнські військові. “Є план, затвердже-
ний Президентом України, за яким 
здійснюватиметься операція зі 
звільнення цих міст. Деталі плану не 
розголошуються. Це має бути не-
приємним сюрпризом для терорис-
тів”, —  переконують силовики.

В зоні АТО
Президент України Петро Порошенко у Слов’янську.

Повідомлення про проведення зборів  
“Про погодження місць розташування меж земельної ділянки”

Спеціалістами ТОВ ЕКК “Роміс” (м. Тернопіль, вул. Крушельницької, 18/802, тел. 43-50-27) щодо 
земельної ділянки гр. Маркевича Ігоря Миколайовича (с. Біла, вул. Садова, 22), розташованої за адре-
сою: вул. Польова, 25, с. Біла, буде проводитися погодження (встановлення) меж.

Збори зацікавлених осіб з приводу погодження (встановлення) меж відбудуться за адресою:  
вул. Польова, 25, с. Біла, 18 липня 2014 року о 9 годині 30 хвилин. З планом меж земельної ділянки 
можна ознайомитися за адресою: м. Тернопіль, вул. Крушельницької, 18/802. Пропозиції щодо плану 
меж земельної ділянки, а також вимоги щодо проведення погодження (встановлення) меж приймають-
ся з 14 липня 2014 року по 16 липня 2014 року за адресою: м. Тернопіль, вул. Крушельницької, 18/802. 
Суміжні землекористувачі, яким потрібно погодити межі земельної ділянки: Лунів Світлана Василівна 
(кадастровий номер земельної ділянки 6125280700020010416), Смакула Роман Андрійович (кадастро-
вий номер земельної ділянки 6125280700020010174).

Під час проведення погодження (встановлення) меж при собі необхідно мати документ, що засвідчує 
особу, а також документи, що посвідчують право власності на земельну ділянку.

З престольним празником церкви св. апостолів 
Петра і Павла, шановні мешканці Лозови!

Бажаю Вам міцного здоров’я, успіхів у добрих  
починаннях, незламної віри, незгасимої надії та все-
перемагаючої любові.

Щирі вітання надсилаю усім, хто носить імена Пе-
тра і Павла. Хай небесні покровителі оберігають Вас 
і Ваші сім’ї. Нехай у Ваших домівках панують любов і 
злагода, мир і благополуччя.

З повагою — Наталя ЯНКЕВИч,  
директор ТОВ “Дружба”,  

депутат Тернопільської районної ради.

Щиро вітаємо з 35-річчям завідуючу бібліотекою  
с. Лозова Наталію Володимирівну РУДУ.

Здорові будьте й радісні завжди,
Хай серце б’ється легко і натхненно,
Не знайте ні тривоги, ні біди
І будьте Богом Ви благословенні.

З повагою — колективи відділу культури 
Тернопільської райдержадміністрації, центральної 

районної бібліотеки, районна організація профспілки 
працівників культури.

Споживчий ринок ●

Наталя ВОЛОШИН, 
начальник відділу 

економічного розвитку і 
торгівлі Тернопільської 

районної державної 
адміністрації.

Останнім часом серед насе-
лення Тернопільської області по-
ширюється інформація щодо 
припинення роботи і зниження 
постачань продукції ДП “Артем-
сіль”. У зв’язку з цим на офіцій-
ному сайті підприємства “Артем-
сіль” розміщено дві офіційних 
заяви підприємства, в яких пові-
домляється, що ДП “Артемсіль” 
працює в звичайному режимі, 
поставки продукції в усі області 
України відбуваються відповідно 
до заздалегідь узгоджених пла-
нів, потреби споживачів задо-
вольняються своєчасно і в по-
вному обсязі. Чутки, які виникли 
щодо припинення та зменшення 
поставок продукції ДП “Артем-
сіль” не мають під собою жодних 
підстав.

Для більш ефективної роботи 
з початку липня на двох копаль-

нях “Артемсолі” запроваджено 
тризмінний режим, а на ділянки з 
фасування солі прийняті тимча-
сові працівники. Слід зазначити, 
що всі виробничі одиниці підпри-
ємства забезпечені необхідною 
кількістю пересувного складу для 
відвантаження солі. Отже, як 
свідчить офіційне повідомлення 
підприємства, паніка, яка вини-
кла щодо наявності солі, є штуч-
ною.

Крім цього, за результатами 
моніторингу та проведеної ро-
боти з керівниками торгових за-
кладів м. Тернопіль та Терно-
пільського району (ТОВ “Новус”, 
ТОВ “Сільпо”, ТОВ “Прогрес”, 
ТОВ “Хмельничанка”, ТОВ “Бар-
вінок”) та дистриб’юторами цієї 
продукції (ПП “Харчовик”, ТОВ 
“Віта Сан”), встановлено, що є 
достатня кількість солі для задо-
волення потреб жителів регіону. 
Підприємства торгівлі, які в ре-
зультаті ажіотажного попиту ви-
черпали запаси солі, очікують 
надходження цього продукту в 
достатніх обсягах протягом по-
точного тижня.

Чутки про дефіцит  
солі перебільшені

Допоможемо нашим захисникам!
Щоранку усі ми звіряємо свої “українські годинники” за доне-

цьким та луганським часом, тобто цікавимося, що ж там сталося за 
минулу добу, чи немає поранених, убитих…

Разом із усіма несуть службу у гарячих точках і наші земляки. 
Нелегко їм, адже доводиться спати (якщо випадає така нагода) в 
окопах, під відкритим небом, а найгірше — під постійним обстрілом 
бандитів. Щоб якось допомогти нашим захисникам, Тернопільська 
обласна організація Національної спілки журналістів України орга-
нізовує збір продуктів та речей першої необхідності для воїнів. 

В управлінні МВС України в області нам порадили, що найнеоб-
хідніше сьогодні потрібно збирати і передавати на Схід України.

Продукти. Крупи, макарони, варення, консервоване сало, м’ясні  
консерви, домашня консервація, згущене молоко, цукор, компоти, 
чаї, кава.

Речі. Мило, зубна паста, шкарпетки, туалетний папір, рушники, 
серветки, шампунь.

Контактні телефони: (0352) 23-63-96, (067) 949-29-89. 
Адреса: м. Тернопіль, вул. Острозького, 3 (облорганізація 

НСЖУ).

9 липня ц. р. Кабінет Міністрів 
прийняв постанову, якою скасу-
вав цілу низку постанов попере-
дніх урядів про пільги для чинов-
ників. Як зазначив Міністр Кабі-
нету Міністрів України Остап Се-
мерак на брифінгу, Кабінет Міні-
стрів скасував пільги для колиш-
ніх високопосадовців та їхніх 
родин, які мали право на безко-
штовне медичне та санаторно-
курортне лікування. “Пільги при 
оплаті проживання в об’єктах 
Державного управління справа-
ми теж скасовано”, — зазначив 
урядовець.

Міністр пояснив, що процес 
позбавлення пільг чиновників 
відбувається планомірно. “Ми 
дійдемо абсолютно до всіх, хто 
паразитує за рахунок держави. 
Громадяни не утримуватимуть 
колишніх, нинішніх і майбутніх 

чиновників у розкоші”, — наго-
лосив Остап Семерак.

Ще однією постановою Уряд 
позбавив одноразових та систе-
матичних виплат колишніх чи-
новників за так звану “сумлінну 
працю”, безперервний стаж та 
інше. “Фактично ми позбавили 
цілу армію колишніх бюрократів 
надбавок, за рахунок яких збіль-
шувалися їхні пенсії. Жодних та-
ких надбавок більше не буде”, 
— запевнив Міністр.

Окрім цього, Кабінет Міністрів 
звернувся до Президента Украї-
ни та Верховної Ради України з 
проханням скасувати пільги всім 
колишнім керівникам урядів, ге-
нералам армії, радникам юстиції 
та іншим чиновникам, чиє за-
безпечення регламентовано ука-
зами Глави держави та постано-
вами Верховної Ради України.

Кабмін скасував пільги 
колишнім і теперішнім 

високопосадовцям
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Вітаємо! ●

Пенсійна реформа ●

Традиції ●
З днем наро-

дження вітаємо го-
ловного бухгалте-
ра Фонду кому-
нального майна в 
Тернопільському 
районі Віталія  
Йосиповича ТРУСЯ.

В цей дорогий для 

                   серця день

Бажаєм квітів і пісень,

Від друзів — щирих привітань,

Від зірок — здійснення бажань,

Від сонця — світла і тепла,

Щоб доля щедрою була.

З повагою — колектив 
виконавчого апарату  

Тернопільської районної ради.

Вітаємо з днем народження за-
ступника керуючого справами Тер-
нопільської районної ради Петра 
Михайловича БОЛЄЩУКА.

Хай Вам щасливо стеляться дороги,

Життя, неначе щедрий сад, цвіте,

Хай обминають прикрощі й тривоги,

А в долю світить сонце золоте.

Нехай здоров’я завжди добрим буде,

Хай у роботі ладиться усе,

За добрі справи хай шанують люди,

В сім’ю хай доля затишок несе.

З повагою — колектив 
виконавчого апарату  

Тернопільської районної ради.

Щиро і сердечно вітаємо  
з 60-річчям Галину Броніславівну 
ОБЕРЛЕЙТНЕР із с. Козівка  
Тернопільського району.

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. 

З повагою і любов’ю — сім’я 
Зелених із с. Козівка.

Педагогічний колектив Острів-
ської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з 
днем народження вчителя геогра-
фії та економіки Лілію Олегівну 
ЗВІР.

Хай в житті Вашому щастя квітує

Весняно-іскристим розмаєм,

Бог ласкавий хай радість дарує

І здоров’я міцне посилає.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження бухгалтера відділу освіти 
Тернопільської райдержадміністра-
ції Наталію Федорівну СУШКО.

Хай життя квітує, як калина в лузі,

Нехай будуть поруч щирі, вірні друзі,

Хай обминають болі і тривоги,

Хай стелиться довга життєва дорога.

Здоров’я міцного і щастя без краю,

Усього найкращого щиро бажаєм! 

З повагою — колектив відділу 
освіти Тернопільської 

райдержадміністрації.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження депутатів Великоберезо-
вицької селищної ради Юрія 
Орестовича ШУПОВАЛА, Ірину 
Степанівну ПЛУГАТОР.

Бажаємо жити Вам довго й щасливо,

Щоб кожен Ваш день був подібний 

до дива,

Хай сонце Вам силу й наснагу дає,

Зозуля щасливих сто літ накує.

З повагою — колектив 
Великоберезовицької селищної 

ради, члени виконкому, 
депутатський корпус.

Щиро вітаємо з Днем ангела 
члена виконкому Великоберезо-
вицької селищної ради Івана  
Васильовича КРУПКУ.

Хай радість Вам життя дарує,

Щоб посміхались Ви весь час,

Любов і злагода панують,

Достаток повниться щораз.

З повагою — колектив 
Великоберезовицької селищної 

ради, члени виконкому, 
депутатський корпус.

Колектив територіального 
центру соціального обслугову-
вання (надання соціальних по-
слуг) Тернопільського району 
щиро вітає з днем народження  
соціальних робітників Іванну  
Миколаївну ЗОЗУЛЮ з с. Чис-
тилів та Станіславу Михайлівну 
БУТКОВСЬКУ з с. Кип’ячка.

Хай здоров’я, радість і достаток

Стеляться до Вас, як з вишні цвіт,

Хай малює доля з буднів свято,

А Господь дарує щедру сотню літ.

Колектив Шляхтинецької ЗОШ 
І-ІІ ст. ім. О. Г. Барвінського щи-
ро вітає з днем народження вчи-
теля біології та хімії Тетяну  
Ярославівну КЕРНИЧНУ.

Хай доля відпустить Вам щастя земного,

Бажаємо ми Вам здоров’я міцного,

Хай повниться ласкою рідная хата

І буде вона завжди хлібом багата.

Щиро вітає-
мо з 15-річчям 
Іванку ЛИСУ з 
с. Ігровиця 
Тернопільсько-
го району.

Хай молодість

  Твоя ще довго

 квітне

І усмішка хай 

    сяє на устах,

Хай лиш хороше, радісне, привітне

Тобі в житті перетинає шлях.

Нехай життя Тебе щодень втіша,

Розлук не буде, горя і невдач,

Хай роквітає молода душа

Від щастя, від кохання, від удачі.

З любов’ю — мама Галина, 
бабуся Оля, дідусь Іван, дядько 

Василь з сім’єю, тітка Марія  
з сім’єю.

Педагогічний колектив Мишко-
вицької ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з 
днем народження вчителя біології 
Рому Зеновіївну БОРКОВСЬКУ.

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.

Колектив Мишковицької ЗОШ 
І-ІІІ ст. щиро вітає з днем наро-
дження медичного працівника 
Ольгу Богданівну БОЙКО.

Нехай квітує білий цвіт,

Життям стають найкращі мрії,

І доля посила багато літ

Здоров’я, щастя, радості, надії.

Трудовий та педагогічний  
колективи Ігровицької ЗОШ І-ІІ ст. 
щиро вітають з днем народження 
технічного працівника Петра  
Степановича БАРТКІВА.

Бажаємо Вам сонця на життєвій ниві

І вірних друзів завжди на путі,

Хай усе, що потрібно людині,

Супутником буде у Вашому житті.

Педагогічний колектив Баворів-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів сердечно 
вітає з народженням донечки вчи-
теля хімії Наталію Володимирівну 
ЛАТЮК.

Зичимо здоров’я, щастя, довголіття,

Настрою веселого на повне століття,

Щоб життя було веселим, радісним, 

багатим,

І щоб кожен день прожитий 

Вам здавався святом.

Колектив територіального цен-
тру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) щиро 
вітає з днем народження завідуючу 
відділенням соціальної допомоги 
вдома Тетяну Зіновіївну СЕНИК.

Хай кожен день ясніє небом чистим,

Світанки сяють, скупані в росі,

У серці радість розквіта іскриста,

І мрії хай збуваються усі.

Хай роки квітнуть яскравим цвітом

І будуть в них сердечність і тепло,

Щоб у житті було чому радіти, 

А смутку у душі ніколи не було!

Педагогічний колектив Баворів-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів щиро вітає 
з днем народження вчителя почат-
кових класів Олександру  
Дмитрівну НОВОСАД.

Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,

Щоб радісний настрій у серці не згас,

Все світле, гарне, що треба людині,

Нехай неодмінно приходить до Вас!

Щиро вітаємо з днем наро-
дження психолога Галину  
Петрівну ДОВГАНИК та вчителя 
математики НВК “Домаморицька 
ЗОШ І-ІІ ступенів — ДНЗ” Тетяну 
Петрівну ДОЛІШНУ.

Бажаємо здоров’я, добра, довголіття,

Хай вистачить щастя на ціле століття,

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

І радість на серці, і хліб на столі.

З повагою — педагогічний 
колектив НВК “Домаморицька 

ЗОШ І-ІІ ступенів — ДНЗ”. 

Продовження.
Початок на 1 стор.

— Більше двадцяти років очо-
люю фольклорно-обрядовий ан-
самбль “Ходаки”, третій рік — 
“Романівський обертас”, —  
розповідає Михайло Полюга. — 
Разом ми — велика, дружна сім’я. 
Нас усіх поєднує любов до однієї 
справи. Мені неабияк приємно 
працювати зі своїми вихованця-
ми. Серед них є хлопці та дівчата 
не лише з Малого Ходачкова та 
Романівки, а й з Тернополя та ін-
ших населених пунктів Тернопіль-
ського району. Сьогодні в “Хода-
ках” виховуються діти моїх ко-
лишніх вихованців, у складі ан-
самблю займаються мої сини  
Андрій та Віталій. Спілкуючись зі 
старожилами Тернопільського 
краю, дізнаюся багато про нові 

традиції, які вносимо в наші ви-
ступи. От і сьогодні подарували 
глядачам “в’язанку” українських 
народних пісень у нашій сценіч-
ний обробці. Оскільки маємо ба-
гато запрошень, сьогодні гастро-
люємо з концертною програмою 
районами Тернопільщини. Хочу 
подякувати Романівському сіль-
ському голові Галині Петріченко, 
працівникам клубу села Малий 
Ходачків та Малоходачківському 
сільському голові Михайлу Недо-
шитку за те, що всіляко сприяють 
нашій роботі. Велика вдячність 
романчанці Юлії Пласконіс за до-
помогу в пошитті костюмів, бать-
кам дітей, які також долучаються 
до підготовки сценічних образів. 
Окрема подяка їм за теплий при-
йом і смачно приготований на 
Івана Купала солодкий стіл.

Наприкінці урочистостей ініціа-

тор дійства Романівський сіль-
ський голова Галина Петріченко 
привітала всіх присутніх на цен-
тральній галявині села зі святом 
Івана Купала, подякувала артис-
там, художньому керівнику колек-
тивів Михайлу Полюзі, концерт-
мейстеру та ведучій свята Оксані 
Сень, завідуючій клубом села Ро-
манівка Ользі Сидор, завдяки не-
втомній праці яких романчани 
п’ятий рік поспіль на Івана Купала 
мають змогу насолоджуватися не-
повторним купальським дійством. 

Зоряної купальської ночі па-
рубки та дівчата вирушили на гу-
ляння до світання, купання у ці-
лющій воді, стрибки через очи-
щуюче багаття. І хтозна, може 
якійсь закоханій парі таки вдало-
ся відшукати яскраву жарину па-
пороті, яка приносить щастя і 
любов.

На Івана, на Купала
Учасниці жіночого вокального ансамблю “Романчани” 

із Романівським сільським головою Галиною Петріченко (в центрі).

 Зразковий художній фольклорно-обрядовий ансамбль “Ходаки” і дитячий  
художній фольклорно-обрядовий гурт “Романівський обертас” зі своїм художнім  

керівником — заслуженим працівником культури України,  
відмінником освіти України Михайлом Полюгою (крайній ліворуч).

Людмила ХМІЛЬ, 
начальник відділу  

з обслуговування та розгляду 
звернень громадян 

управління Пенсійного фонду 
України в Тернопільському 

районі. 

Відповідно до Закону України 
“Про заходи щодо законодавчо-
го забезпечення реформування 
пенсійної системи”, жінкам, які 
народилися до 31 грудня 1961 
року, встановлено до призначе-
ної пенсії надбавку в розмірі 
2,5% основного розміру пенсії 

за кожні шість місяців більш піз-
нього виходу на заслужений від-
починок — з 55 до 60 років.

Передбачено виплату підви-
щень до пенсії як жінкам, так і 
чоловікам, які після досягнення 
60-річного віку добровільно ви-
рішать стати пенсіонерами пізні-
ше, ніж це дозволяє закон,  
і працювати задля цієї надбавки. 
У разі відстрочення часу виходу 
на пенсію на строк до 60 місяців 
розмір майбутньої пенсії буде 
підвищуватися на 0,5% за кожен 
повний місяць пізнішого виходу 
на пенсію, а якщо на строк по-

над 60 місяців — на 0,75% за 
кожен повний місяць страхового 
стажу, набутого після досягнен-
ня пенсійного віку.

Крім того, людині, яка бажає 
перенести вихід на пенсію на 
пізніший термін, не потрібно йти 
до Пенсійного фонду і писати 
відповідну заяву. Період від-
строчки визначатиметься за 
фактом звернення за пенсією. 
Тобто, якщо людина оформляти-
ме пенсію не в 60, а в 65 років, 
їй до пенсії автоматично нараху-
ють підвищення. У цьому разі — 
30%.

Компенсатор більш  
пізнього виходу на пенсію

Мар’янівська сільська рада оголошує конкурс на визначення перевізника твердих побутових від-
ходів на території Мар’янівської сільської ради. Звертайтеся за адресою: 47735, Мар’янівська сільська 
рада, с. Мар’янівка, Тернопільський район, Тернопільська область, тел. 29-85-46.
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Важливо ●

Виховна година ●

Футбол ●

Податкові новини ●

Людмила БАРАБАШ,  
студентка ЛНУ ім. І. Франка.

Теплого травневого дня ак-
това зала Великобірківської 
музичної школи  перетво-
рилася ледь не на сольне 
змагання юних, проте над-
звичайно обдарованих со-
ловейків. А зібрала усіх 
учнів, викладачів, батьків 
та гостей свята скромна, 
одначе вагома у культурно-
му розвитку закладу подія 
— звітний концерт класу 
сольного співу Марії  
Богданівни Сточанин. 

Готувались до цього заходу 
заздалегідь — не тільки старан-
но відшліфовували музичні но-
мери, продумували хореографію 
при виконанні вокальних творів, 
а й виготовляли власноруч спе-
ціальні запрошення та оголо-
шення. Звітний концерт для 
юних співаків був і тренуванням, 
і трішечки змаганням, адже ко-
жен прагнув якомога краще впо-
ратися із підібраним репертуа-
ром. Прикметним фактом є те, 
що ентузіазм та натхнення були 
присутні в абсолютно кожного 
учасника соломарафону — від 
наймолодшого до найстаршого. 

Хочеться не оминути похваль-
ним словом жодного вокаліста, 

тим паче, що глядацькі аплодис-
менти були по-справжньому щи-
рими, припинялись на кілька 
хвилин і знову спалахували при 
виході на сцену нового учасника 
концерту. Розпочала вокальну 
естафету учениця 4 класу Анна 
Павлишин українською народ-
ною піснею “Прийшла кума”. На-
передодні Дня батька актуально 
прозвучала “Пісенька про тата” у 
виконанні другокласниці Вікторії 
Савіцької. Сімейну тематику 
продовжила Вікторія Лисенко з 
композицією “Мама і я”. Наймо-
лодші учасники дивували публі-
ку умілим виконанням дитячих 
пісень: Яна Жук заспівала про 
“Котика”, а Тетяна Пласконіс ви-
конала композицію під назвою 
“Сонечко”. 

Українську народну тематику 
представили багато учасників 
звітного концерту: Діана-Марія 
Баула (“Вареники”), Юліана Ко-
зуб (“Умираю, моя мати”), Хрис-
тина Вишневська (“Ой не ходи, 
Грицю”), Юлія Сеньків (“Жито 
мати”), Анастасія Якименко 
(“Гей, Іване”), Ярина Береза 
(“Коло гаю походжаю”). Сама ж 
викладач вищої категорії по кла-
су сольного співу Марія Сточа-
нин виконала українську народ-
ну пісню “Чотири воли пасу я” в 
обробці Анатолія Кос-
Анатольського. 

Єдиним представником чоло-
вічого сольного співу на святі 
був семикласник Дмитро Маце-
люх (“Криниця”). Потішили ауди-
торію і співаки, за плечима в 
яких вже є досвід перемоги у 
різноманітних пісенних конкур-
сах регіонального та всеукраїн-
ського рівня: Діана Матушевська 
виконала пісню Оксани з опери 
Семена Гулака-Артемовського 
“Запорожець за Дунаєм”, Діана 
Тетерин виконала твір “Плач 
Ярославни” на слова Тараса 
Шевченка. Цікаво, що лунала на 
концерті не тільки українська 
мова: Ірина Крамар виконала 
іноземну композицію “Ніstoria de 
un amour”, Анастасія Якименко 
проспівала серенаду “Maggio 
senza rose”, Ярина Береза вико-
нала арію Крістіни з мюзиклу 
“Привид опери”, Діана Мату-
шевська дивувала глядачів пас-
тораллю Дж. Перголезі “Se tu 
m’a mi”, Діана Тетерин на завер-
шення іноземномовної мелора-
ми виконала арію Брети з опери 
Дж. Росіні “Севільський цируль-
ник”. 

У фіналі концерту за доброю 
традицією заспівали усі учасни-
ки: “солов’їний хор” із юних 
сольних вокалістів виконав ком-
позицію “Допоки музика зву-
чить”, яка і стала головним ідей-
ним гаслом усього заходу.

Допоки музика звучить...
Марія Богданівна Сточанин (зліва) з учасниками класу сольного співу.  

Справа — концертмейстер Ірина Богданівна Лещук.

Завершилося перше коло 
чемпіонату Тернопільського 
району з футболу серед ко-
манд другої ліги. У першій 
лізі боротьба ще триває.

6 липня в календарних матчах 
дев’ятого туру зафіксовано такі 
результати: Гаї-Шевченківські — 
Товстолуг 1:5, Плотича — Шлях-
тинці 4:3, Великі Гаї — Дичків 3:2, 
Грабовець — Дубівці 1:0, Мишко-
вичі — Велика Березовиця 3:1, 
Великі Бірки — Івачів 5:1. Окрім 
цього, відбулася перенесена зу-
стріч восьмого туру: Дичків — 
Грабовець 0:6. Минулорічний 
чемпіон із Грабівця (25 очок) на 
шість балів у турнірній таблиці ви-
переджає свого найближчого 
конкурента з Товстолуга (19 очок). 
По 16 залікових балів залишилося 
в колективів із Великої Березови-
ці і Дубівців, які свої зустрічі про-
грали. Після напруженої перемо-
ги над представниками Шляхтин-
ців 16 очок у футболістів з Плоти-
чі. Другу перемогу поспіль здо-
були Мишковичі. Однак, незважа-
ючи на це, разом із командами 
Івачева і Гаїв-Шевченківських за-
микають турнірну таблицю.

У другій лізі зустрічі останнього 

туру першого кола принесли такі 
результати: група “А”: Довжанка 
— Озерна 2:7, Підгороднє — За-
бойки 2:1, Пронятин — Домамо-
рич 5:1, Ігровиця — Козлів 1:4, 
Цебрів — Кутківці 1:6; група “Б”: 
Лозова — “Динамо” (Ступки) 4:5, 
Малий Ходачків — Романівка 1:6, 
Біла — Смиківці 19:0, Стегниківці 
— Байківці 1:2, Гаї-Шевченківські-2 
— Жовтневе 0:5; група “В”: 
Грабовець-2 — Петриків 2:1, Ба-
ворів — Велика Лука 1:2, Великий 
Глибочок — Острів 1:2, Плотича-2 
— Велика Березовиця-2 8:1, Біло-
скірка — Прошова 2:3.

У групі “А” несподіваної пораз-
ки зазнав один із лідерів — ко-
манда Домаморича з великим 
рахунком поступилася представ-
никам Пронятина. Цим скориста-
лися футболісти Озерної, які не 
залишили жодних шансів колек-
тиву з Довжанки. Тепер у коман-
ди з Озерної в активі 22 залікових 
бали, у футболістів з Домаморича 
залишилося 19 очок. На п’яти їм 
наступає команда Пронятина — 
18 очок. Інші колективи групи 
практично втратили шанси побо-
ротися за право в наступному 
році виступати в лізі сильніших.

У групі “Б” сталася неординар-

на подія — футболісти з Білої, лі-
дери групи, завдали нищівної по-
разки аутсайдеру, команді Смиків-
ців, із рахунком 19:0, встановивши 
таким чином рекорд чемпіонату. 
Після цієї звитяги в колективу з 
Білої стало 25 очок, по 19 заліко-
вих балів у представників Байків-
ців і Романівки, 18 — у команди 
“Динамо” (Ступки). Інші колективи 
значно відстали від лідерів.

У групі “В” точиться боротьба 
між чотирма командами за право 
виступати в першій лізі. В остан-
ньому турі лідери зустрічалися 
між собою. Більш досвідчені фут-
болісти з Великого Глибочка не-
сподівано на своєму полі зазнали 
поразки від команди з Острова, 
які з 24 очками очолили групу.  
21 заліковий бал залишився в ко-
лективу з Великого Глибочка. 
Після чергових перемог по 21 
очку мають представники Великої 
Луки і Прошови. Всі команди 
практично втратили шанси в бо-
ротьбі за чемпіонство в групі. 

 
Юрій БУЧИНСЬКИЙ,  

заступник голови 
Тернопільської федерації 

футболу.

Чи сумлінно 
сплачують акцизний 

податок?
Дозволимо собі дати відповідь 

на це запитання. Так, сплачують. 
Більше 2 млн. грн. акцизного по-
датку сплатили до державного 
бюджету суб’єкти господарюван-
ня протягом січня-червня цього 
року. Порівняно з відповідним пе-
ріодом 2013 року надходження 
цього платежу зросли на 453, 4 
тис. грн.

Нагадуємо, що з 17 червня 
змінилися мінімальні оптово-
відпускні і роздрібні ціни на окре-
мі види алкогольних напоїв. Ці 
зміни набрали чинності відповід-
но до Постанови Кабінету Міні-
стрів України від 11 червня 2014 
року № 177.

Працею заслужили 
— чесно до бюджету 

сплатили
Близько 25,5 тис. грн. щомісяця 

надходитиме до бюджету податку 
на доходи, які сплачуватимуть пен-
сіонери, пенсії яких перевищують 
10 тисяч гривень на місяць. Про це 
інформував начальник управління 
доходів і зборів з фізичних осіб 
Сергій Олександрович Беркутов. 
Він зазначив, що такі зміни внесені 
Законом України “Про запобігання 
фінансовій катастрофі та створен-

ня передумов для економічного 
зростання в Україні”, які вступили в 
дію з 1 липня 2014 року.

Те, що заводить  
в тінь

Як багато спокус оточує нас. А 
найбільшою з них, напевне, є ба-
жання отримати прибуток, до-
клавши для цього мінімум зусиль 
і коштів, і, що найгірше, —  
шляхом обману. 

Протягом січня-червня 2014 
року, за результатами 
оперативно-службової діяльнос-
ті оперативного управління Тер-
нопільської ОДПІ ГУ Міндоходів 
у Тернопільській області, в Єди-
ному реєстрі досудових розслі-
дувань зареєстровано 10 кримі-
нальних правопорушень, з яких 
7 — тяжкі. За фактами ухилення 
від сплати податків зареєстро-
вано три правопорушення, з 
яких два щодо злочинів із завда-
ними державі збитками в осо-
бливо великих розмірах. На сьо-
годнішній день до державного 
бюджету уже надійшло понад 
1,3 млн. грн. за рахунок відшко-
дування збитків за кримінальни-
ми провадженнями.
За матеріалами інформаційно-

комунікаційного відділу 
Тернопільської об’єднаної ДПІ 
ГУ Міндоходів у Тернопільській 

області.

Василь ЛАБАЙ, 
Західний регіональний медіа-

центр Міністерства оборони 
України. 

Фото Галини СТЕЦЬКО.

Землевпорядники Тернопіль-
щини максимально сприятимуть 
оформленню земельних ділянок 
для військовослужбовців Зброй-
них сил України. В Тернопільській 
області відбулася нарада з питань 
реалізації права військовослуж-
бовців, які беруть участь в анти-
терористичній операції, на безо-
платне отримання у власність зе-
мельних ділянок різного цільового 
призначення. У нараді взяли 
участь начальник головного управ-
ління та територіальних органів 
Держземагентства у Тернопіль-
ській області Віктор Мартинюк, 
тимчасово виконуючий обов’язки 
Тернопільського обласного вій-
ськового комісара полковник Во-
лодимир Катинський, заступник 
начальника управління СБ України 
у Тернопільській області Тарас 
Шпірак та начальник управління 
кадрового забезпечення УМВС 
України в Тернопільській області 
Віктор Гулич.

Керівник землевпорядної служ-
би області Віктор Мартинюк за-
значив, що уряд підтримав ініціа-
тиву голови Держземагентства 
України Сергія Рудика з надання 
земельних наділів військовослуж-
бовцям та доручив силовим ві-
домствам підготувати і надати 
відповідні списки. Голова Держ-

земагентства України дав дору-
чення, щоб усі без винятку вій-
ськовослужбовці, які беруть 
участь в антитерористичній опе-
рації, отримали у власність зе-
мельні ділянки.

За словами т. в. о. Тернопіль-
ського обласного військового ко-
місара, полковника Володимира 
Катинського, фахівці головного 
управління та територіальних ор-
ганів Держземагентства у Терно-
пільській області запевнили, що 
максимально сприятимуть оформ-
ленню земельних ділянок для вій-
ськовослужбовців. Ця робота буде 
проводитися у тісній співпраці з 
райдержадміністраціями та орга-
нами місцевого самоврядування. 
Нині Держземагентство відпрацю-
вало алгоритм дій, розробило по-
крокові схеми, щоб військовос-
лужбовець міг без зайвого клопо-
ту та надмірних бюрократичних 
затягувань оформити належні до-
кументи для отримання земельної 
ділянки.

— Поки списки учасників анти-
терористичної операції формує-
мо, детальнішу інформацію змо-
жемо отримати тільки після демо-
білізації, —  зазначив полковник 
Володимир Катинський.

Наразі землевпорядники Тер-
нопільщини спільно із органами 
місцевого самоврядування визна-
чили понад 485 гектарів земель, 
що можуть бути передані у право-
вому полі військовослужбовцям, 
які беруть участь в АТО, та сім’ям 
загиблих героїв Майдану.

На Тернопільщині 
військовослужбовцям, які беруть 
участь в АТО, держава планує 
виділити понад 485 га землі

Начальник головного управління Держземагенства  
у Тернопільській області Віктор Мартинюк та учасники  
наради з питань реалізації права військовослужбовців,  

які беруть участь в АТО, на безоплатне отримання у власність 
земельних ділянок різного цільового призначення.

19:0 — новий  
рекорд чемпіонату
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06.00 Шустер-LIVE.
07.00, 08.00, 13.00, 18.30 Новини.
07.25 Ера бiзнесу.
07.30, 23.30 На слуху.
08.35 Кориснi поради.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.50 Д/ф “Блукаюча зiрка
           Iсаака Бабеля”.
10.45 Т/с “МонтеКрiсто”.
12.05 Д/ф “Я за все вдячний 
        долi. Олексiй Богданович”.
13.15 Вiкно до Америки.
13.50 М/с “Сандокан”.
14.40 Д/ф “Київська старовина.
      Свiт мистецтва. Принцеса 
       Грьоза”.
15.25 Брифiнг Кабмiну України.
15.50 Д/ф “Свiт очима Монсанто”.
18.05 Час-Ч.
18.15 Euronews.
19.00 Футбол. ЧС-2014. 
        Фiнал (W61-W62).
21.40 Футбольна самба. Пiдсумки.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки.
00.25 Вiд першої особи.

канал “1+1”
06.00 Х/ф “Понаїхали тут”.
09.40 М/ф “Маша i ведмiдь”.
10.00 М/ф “Аладдiн”.
11.00 “Свiт навиворiт 5: Iндонезiя”.
12.05 Х/ф “Дiвчина у 
         пристойну родину”.
14.15 Т/с “Величне столiття. 
        Роксолана 2”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Фатмагюль”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Веронiка: втрачене  
         щастя”.
21.15 Т/с “Справа честi”. (2).
23.40 “ТСН”.
00.00 Х/ф “Доктор Ноу”.

інтер
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
        09.00 Новини.
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ранок 
         з Iнтером”.
09.20 Х/ф “Мiцний шлюб”.
11.15 Д/с “Слiдство вели...” 
          з Л. Каневським”.
12.00 Новини.
12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
         з Л. Каневським”.
13.25 Д/с “Легенди 
        радянського розшуку”.
14.00 Новини.
14.20 Д/с “Легенди 
          радянського розшуку”.
14.35 “Судовi справи”.
15.30 “Сiмейний суд”.
16.15 “Чекай на мене”.

17.45 Новини.
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 “Синдром Дракона”. (2).

ICTV
05.55 Надзвичайнi новини.
06.40 Факти тижня 
        з О. Соколовою.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.10 Х/ф “Вторгнення”.
12.05 Дивитися всiм!
12.45 Факти. День.
13.15 Дивитися всiм!
13.45 Х/ф “Перший удар”.
15.25 Х/ф “Карате-пацан”.
15.45 Факти. День.
16.15 Х/ф “Карате-пацан”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.30 Дiстало!
21.20 Свобода слова.
00.10 Х/ф “Годинникар”. (2).

СТБ
06.10 “Усе буде добре!”
07.55 “Неймовiрна правда
          про зiрок”.
09.05 “Зiркове життя. 
        Обережно - ревнощi!”
10.00 Х/ф “Будьте 
         моїм чоловiком...”
11.45 Х/ф “Мама напрокат”.
13.35 “Слiдство ведуть 
          екстрасенси”.
14.20 “Битва екстрасенсiв”.
16.00 “Усе буде добре!”
18.00 “Вiкна-новини”.
18.30 “Неймовiрна правда 
          про зiрок”.
20.05 “Слiдство ведуть 
       екстрасенси”.
21.00 Т/с “Самара”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.35 “Вагiтна в 16”.
23.30 “Дочки-Матерi”.
00.30 Х/ф “Будьте 
         моїм чоловiком...”

новий канал
06.20 М/с “Злюки бобри”.
06.40 Т/с “Воронiни”.
07.05 Т/с “Ластiвчине гнiздо”.
08.05 Т/с “Супер Макс”.
09.45 Х/ф “Дублери”. (2).
12.05 Х/ф “Рiччi-багач”.
14.00 Х/ф “Казки на нiч”. (2).
15.55 Х/ф “Кучерява Сью”.

18.00 Репортер.
18.05 Т/с “До смертi красива”.
19.00 Т/с “Воронiни”.
22.00 Т/с “Молодiжка”.
23.00 Т/с “Вижити пiсля”. (2).
00.00 Т/с “Короткий курс
         щасливого життя”. (3).
01.05 Х/ф “Мiстична пiца”.

ТРк «Україна»
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 Х/ф “Любов iз пробiрки”.
12.10, 19.45 “Говорить Україна”.
13.05 Т/с “Оса”.
18.00 Т/с “Три зiрки”.
21.00 Т/с “Карпов”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Х/ф “Шакал”.

к1
06.00 “Шеф-кухар”.
06.30 “Top Shop”.
07.30 М/ф.
08.10 М/с “Смiшарики”.
08.30 Х/ф “Проект “Меркурiй”.
10.25 Х/ф “Безголовi”.
12.15 Х/ф “Марсiани, 
        забирайтеся додому”.
14.00 “КВН”.
16.10 “Вечiрнiй квартал”.
18.10 “Звана вечеря”.
19.10 “Орел i решка”.
21.00 “Розсмiши комiка”.
22.00 Х/ф “Фантом”.
00.00 Х/ф “Троє в каное-2: 
       Поклик природи”. (2).

нТн
05.10 Т/с “Говорить полiцiя!”
08.05 “Правда життя. 
        Професiя авiапрацiвник”.
08.35 “Агенти впливу”.
09.30 Т/с “Вулицi 
       розбитих лiхтарiв”.
11.25 Т/с “Капiтан Гордєєв”.
15.10 Т/с “Павутиння-4”.
19.00, 21.40 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Вулицi розбитих 
      лiхтарiв-13”.
22.00 Т/с “Елементарно”. (2).
23.45 Т/с “Закон i порядок. 
       Злочиннi намiри-10”. (2).

ТеТ
06.00 Малята-твiйнята.
06.25, 10.25 М/с “Маша i ведмiдь”.
06.50, 9.30 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”.
13.50, 23.40 Одна за всiх.
14.50 Вiталька.
15.40 Дайош молодьож!
17.10, 22.05 17+.
17.40, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.05, 20.35, 23.05 Т/с 
       “Свiтлофор”. (2).
19.00 Розсмiши комiка.
21.00 Країна У.
22.40 6 кадрiв.
00.35 Надто грубо для Ю-туб’а.

канал “2+2”
06.20 “Обережно, модерн!”
06.40 Х/ф “Арктичний вибух”.
08.30 Д/ф “Знищенi за мить”.
10.30 Д/ф “Протистояння тварин”.
11.30 Д/ф “Сто один пес”.
12.30 Д/ф “Зброя майбутнього”.
13.30 Д/ф “Надзвичайнi вiйни”.
14.30 Д/ф “Герої ментiвських вiйн”.
15.30 Т/с “I була вiйна”.
18.30, 21.30 “Спецкор”.
19.00 Т/с “Меч”.
21.00 “ДжеДАI. Воїни дорiг”.
22.05 Х/ф “Ефект колiбрi”. (2).
00.10 Х/ф “Найманець”. (2).

Тонiс
06.00 Х/ф “Антон Iванович 
         сердиться”.
07.00 “Алло, лiкарю!”
Профiлактика.
15.00 Сльози свiту. Африка.
16.00 “Сильнi свiту цього”.
16.50 “Алло, лiкарю!”
17.45 Генiї вiд природи.
18.15 “зМIСТОвна Україна”.
18.30, 23.35 “Свiтськi хронiки”.
18.55, 22.35 “Економiчний 
         пульс”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. 
         Михайло Горбачов.
20.00 Невiдоме про вiдомих: 
          Лев i левиця.
21.00 Родом з України: 
         Тетяна Кравченко.
21.40 “Диваки”.
22.00 “Моднi iсторiї з 
          Оксаною Новицькою”.
22.40 Монстри всерединi мене.
00.00 “Красивi та амбiцiйнi”.

наше улюблене 
кiно

07.00 Мелодрама “Геллi i Нок”. 
09.00 Мелодрама “Поводир”. 

11.00 Кiноповiсть “Бiле прокляття”. 
13.00 Комедiя “Одного 
         разу влiтку”. 
14.30 Т/с “Сержант мiлiцiї”. 
16.00 Х/ф “Ференц Лiст”, 1 с. 
17.30 Х/ф “Ференц Лiст”, 2 с. 
19.00 Кiноповiсть 
         “Здрастуйте, лiкарю!” 
21.00 Х/ф “Втеча на край свiту”.
23.00 Комедiя “Центровий
           iз пiднебесся”. 
01.00 Комедiя “Шуми мiстечко”. 

ТВi
06.00 Стоп-кадр.
08.00, 20.00, 23.00 Сьогоднi
         про головне.
09.00, 10.10, 11.10, 12.40, 14.30, 
15.30, 17.30, 19.00, 22.30 TBiNews.
10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 21.00, 0.00 Сьогоднi.
12.20, 14.10, 16.00, 17.10,
          18.40 Огляд блогiв.
13.30, 16.30, 19.30 Особлива 
         думка.
22.00 Знак оклику!

EuroSport
09.30 Мотоспорт. 
           Подiї вiкенда. Журнал.
09.45, 12.30 Велоспорт.
         Тур де Франс. Етап 9.
10.45, 13.45, 17.45 Велоспорт. 
     Тур де Франс з Грегом 
       Лемондом. Журнал.
10.55 Тест-драйв. Субару. Журнал.
11.00, 19.00 Супербайк. 
          ЧC. США. 1 заїзд.
11.45, 19.45 Супербайк. 
         ЧC. США. 2 заїзд.
14.00, 23.45 Велоспорт. 
         Тур де Франс.
20.45 Веслування на байдарках 
      i каное. ЧЄ. Нiмеччина.
21.45 Оце так!
22.00 Реслiнг. Цього тижня.
22.30 Реслiнг. Вiнтажна колекцiя.
23.30 Кiнний спорт. 
       Час скачок. Аськот. Журнал.

Enter-фiльм
05.45, 9.30 М/ф.
09.00 Телемагазин.
10.00 Х/ф “Загiн 
         Трубачова б’ється”.
11.35 Х/ф “Коли я стану 
         велетнем”.
13.10, 19.35 Т/с “Суто
            англiйськi вбивства”.
15.00, 21.30 Т/с “Пуаро
          Агати Крiстi”.
16.50 Х/ф “Звiробiй”.
23.25 Х/ф “Роби - раз!”

00.55 Х/ф “I життя, i сльози,
          i любов”.

Мега
06.00 Легенди бандитського 
          Києва.
07.00, 20.10 У пошуках iстини.
07.50, 15.50 Життя пiсля людей.
08.40, 17.30 Скарби з горища.
09.30, 18.20 Далеко i ще далi.
10.30, 22.50 Замерзла планета.
11.30 Вижити серед звiрiв.
12.20 Мiстична Україна.
13.10, 19.10 Таємницi зцiлення.
14.10, 21.00 НЛО з минулого.
16.40, 22.00 Сучаснi дива.
23.40 20 найжахливiших убивць.
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.
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.
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
06.00, 12.20 Тележурнал.
06.30, 14.50 Церемонiя 
          закриття. ЧC ФIФА-2014.
06.45, 15.15 Фiнал. ЧC ФIФА-2014.
09.00 “Великий футбол. 
         Бразилiя-2014”.
10.00, 20.35 Матч за 3-тє мiсце. 
         ЧC ФIФА-2014.
12.00, 18.40 М/с “Забавний м’яч”.
12.50, 0.00 Шахтар 
        Бенфiка. Товариський матч.
17.40, 23.00,3.30 Огляд 
       чемпiонату. ЧC ФIФА-2014.
22.50 Профайли.

УТ-1
06.00 Шустер-LIVE.
07.00, 08.00, 13.00, 18.30 Новини.
07.25 Ера будiвництва.
07.30 Ера бiзнесу.
07.35, 23.30 На слуху.
08.25 Паспортний сервiс.
08.35 Кориснi поради.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.30, 19.50 З перших вуст.
10.00 Уряд на зв`язку з 
        громадянами.
10.35, 17.40 “Хочу спiвати”.
        Нацiональний вiдбiр
       на ДПКЄ-2014.
10.45 Т/с “МонтеКрiсто”.
12.05 Д/ф “Герой не нашого 
          часу. Юрiй Мажуга”.
13.15, 18.00 Час-Ч.
13.30 М/с “Сандокан”.
14.30 Д/ф “Київська старовина.
        Свiт мистецтва. Модель 
      свiту братiв Тобiлевичiв”.
15.25 Брифiнг Кабмiну України.
15.40 Д/ф “Наша повсякденна 
           отрута”.
18.10 Euronews.
19.00 Про головне.
20.00 Д/ф “Сiллi, 
           архiпелаг нарцисiв”.
21.45 Д/ф “Рондо для 
           лицаря. Вiктор Гресь”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки.
00.25 Вiд першої особи.

канал “1+1”
06.15 М/ф.
06.40 Х/ф “По сiрники”.
08.40 “Особистий рахунок”.
08.45 “ТСН”.
09.30 М/ф “Маша i ведмiдь”.
10.05 М/ф “Аладдiн”.
11.00 “Шiсть кадрiв”.
11.15 “Iлюзiя безпеки. Косметика”.
12.20 “Сiмейнi мелодрами 2”.
14.15 Т/с “Величне столiття. 
          Роксолана 2”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Фатмагюль”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Веронiка: втрачене
           щастя”.
21.15 Т/с “Справа честi”.
23.40 “ТСН”.
00.00 Х/ф “З Росiї з любов`ю”. (2).

інтер
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 
             Новини.
07.15, 07.35, 08.10, 08.35
           “Ранок з Iнтером”.
09.20 Т/с “Пiзнай мене, 
          якщо зможеш”.

11.15 Д/с “Слiдство вели...” 
           з Л. Каневським”.
12.00 Новини.
12.25 Д/с “Слiдство вели...”
           з Л. Каневським”.
13.40 Д/с “Легенди 
          радянського розшуку”.
14.00 Новини.
14.20 Д/с “Легенди 
         радянського розшуку”.
14.50 “Судовi справи”.
15.50 “Сiмейний суд”.
17.45 Новини.
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 “Синдром Дракона”. (2).

ICTV
05.55 Свобода слова.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.10 Т/с “Убивча сила”.
12.25 Т/с “Самотнiй вовк”.
12.45 Факти. День.
13.15 Т/с “Самотнiй вовк”.
13.50 Т/с “Балада про Бомбера”.
15.45 Факти. День.
16.15 Т/с “Балада про Бомбера”.
16.40 Т/с “Убивча сила”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.15 Т/с “Iржа”.
22.10 Х/ф “Божевiльний Макс”. (2).
00.05 Т/с “Революцiя”.
00.55 Х/ф “Викуп”. (2).

СТБ
06.05 “Усе буде добре!”
07.55 “Неймовiрна правда 
          про зiрок”.
09.30 Х/ф “Жiноча iнтуїцiя”.
11.45 “Слiдство ведуть
           екстрасенси”.
12.40 “Зваженi i щасливi 3”.
16.00 “Усе буде добре!”
18.00 “Вiкна-новини”.
18.30 “Неймовiрна 
          правда про зiрок”.
20.05 “Слiдство ведуть 
           екстрасенси”.
21.00 Т/с “Самара”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.35 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
00.30 “Зваженi i щасливi 3”.

новий канал
06.20 М/с “Злюки бобри”.
06.35 Т/с “Воронiни”.

07.00 Репортер.
07.05 Т/с “Ластiвчине гнiздо”.
08.05 Т/с “Воронiни”.
09.05 Т/с “Не родись вродлива”.
11.00 Т/с “Щасливi разом”.
15.00 Т/с “Молодiжка”.
16.05 Т/с “Не родись вродлива”.
18.00 Репортер.
18.05 Т/с “До смертi красива”.
19.00 Т/с “Воронiни”.
22.00 Т/с “Молодiжка”.
23.00 Т/с “Вижити пiсля”. (2).
00.00 Т/с “Короткий курс 
          щасливого життя”. (3).
01.05 Х/ф “4 весiлля й 
          один похорон”. (2).

ТРк «Україна»
06.15, 13.10 Т/с “Оса”.
07.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.15, 14.00, 15.20, 17.10
         Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Чотири пори лiта”.
12.00, 19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Три зiрки”.
21.00 Т/с “Карпов”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Карпов”.

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”.
10.10 Х/ф “Марсiани, з
         абирайтеся додому”.
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).

нТн
05.55 Х/ф “Таємниця двох океанiв”.
08.30, 12.00, 15.00, 19.00, 
        21.40 “Свiдок”.
09.00 “Випадковий свiдок”.
10.00 Т/с “Коломбо”.
12.30 Т/с “Детективи”.
13.05, 19.30 Т/с “Вулицi 
          розбитих лiхтарiв-13”.
15.15 Т/с “УГРО-4”.
22.00 Т/с “Шах i мат”. (2).
23.45 Т/с “Закон i порядок. 
         Злочиннi намiри-10”. (2).

ТеТ
06.00 Малята-твiйнята.

06.25, 10.25 М/с “Маша i ведмiдь”.
06.50, 9.30 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”.
13.50, 23.40 Одна за всiх.
14.50 Вiталька.
15.40 Дайош молодьож!
17.10, 22.05 17+.
17.40, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.05, 20.35, 23.05 Т/с 
        “Свiтлофор”. (2).
19.00 Розсмiши комiка.
21.00 Країна У.
22.40 6 кадрiв.
00.35 Надто грубо для Ю-туб’а.

канал “2+2”
06.00 Х/ф “Без права на помилку”.
07.40, 9.30 Т/с “Правила угону”.
08.35, 21.00 “ДжеДАI. Воїни дорiг”.
09.00, 18.30, 21.30 “Спецкор”.
16.30, 19.00 Т/с “Меч”.
22.05 Т/с “Цiлком таємно”. (2).

Тонiс
06.00 Х/ф “Пiдкидьок”.
07.05, 18.55, 22.35 “Економiчний
          пульс”.
07.10, 16.50 “Алло, лiкарю!”
10.00 Генiї вiд природи.
10.40, 22.00 “Моднi iсторiї 
          з Оксаною Новицькою”.
11.00, 20.00 Невiдоме
           про вiдомих: Лев i левиця.
12.15, 21.40 “Диваки”.
13.05 За сiм морiв.
14.00, 22.40 Монстри 
           всерединi мене.
15.00 “Сильнi свiту цього”.
16.00 Дикi зiрки.
17.45 “Соцiальний статус: 
         ваша пенсiя”.
18.30, 23.35 “Свiтськi хронiки”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. 
          Михайло Горбачов.
21.00 Родом з України:
           Володимир Коренєв.
00.05 “Красивi та амбiцiйнi”.

наше улюблене 
кiно

07.00 Кiноповiсть 
        “Здрастуйте, лiкарю!” 
09.00 Х/ф “Втеча на край свiту”.
11.00 Комедiя “Центровий
          iз пiднебесся”. 
13.00 Комедiя “Шуми мiстечко”. 

14.30 Т/с “Нiкколо Паганiнi”. 
16.00 Мелодрама “Квiти провiнцiї”. 
17.30 Х/ф “Рабе вумен”. 
19.00 Кiноповiсть “Полковник
         у вiдставцi”. 
21.00 Комедiя “Контрабандист”. 
23.00 Кiноповiсть “Шляхтич 
      Завальня, або Бiлорусь
      у фантастичних розповiдях”. 
01.00 Комедiя “Нова Москва”. 

ТВi
06.00 Aрт City.
06.30 Double Ять.
08.00, 20.00, 23.00 Сьогоднi
           про головне.
09.00, 13.30, 16.30, 19.30 Особлива
             думка.
10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00,
  17.00, 18.00, 21.00, 0.00 Сьогоднi.
10.10, 11.10, 12.40, 14.30, 15.30,
       17.30, 19.00, 22.00 TBiNews.
12.20, 14.10, 16.00, 17.10, 
          18.40 Огляд блогiв.

EuroSport
09.30, 16.30 Велоспорт. 
          Тур де Франс.
11.30, 18.30 Велоспорт. 
        Тур де Франс з Грегом 
         Лемондом. Журнал.
11.45 Веслування на байдарках
       i каное. ЧЄ. Нiмеччина.
12.45 Супербайк. ЧC. США. 1 заїзд.
13.30 Супербайк. ЧC. США. 2 заїзд.
14.30, 18.45, 20.00 Спiдвей.
            Швецiя.
15.30 Оце так! Краще зi 
          свiту велоспорту.
19.55 Мотоспорт. 
      Швидкiсне побачення. Журнал.
22.00 Автоспорт. Свiтова серiя 
         Рено. Нiмеччина. Огляд.
22.30 Мотокрос. ЧC. Фiнляндiя.
23.00 Автоспорт. Трофей 
           Абарт. Європа.
23.30 Автоспорт. ЧЄ Ф-3. 
           Москва.

Enter-фiльм
05.45, 9.30 М/ф.
09.00 Телемагазин.
10.00 Х/ф “Безневиннi створiння”.
11.20 Х/ф “Мiй ласкавий i 
            нiжний звiр”.
13.15, 19.50 Т/с “Суто 
           англiйськi вбивства”.
15.10, 21.35 Т/с “Пуаро 
             Агати Крiстi”.
17.00 Х/ф “Мiськi подробицi”.
23.25 Х/ф “Труффальдiно 
           з Бергамо”.

Мега
06.00 Легенди бандитського 
          Києва.
07.00, 20.10 У пошуках iстини.
07.50, 15.50 Життя пiсля людей.
08.40, 17.30 Скарби з горища.
09.30 Далеко i ще далi.
10.30, 22.50 Замерзла планета.
11.30, 23.40 Вижити серед звiрiв.
12.20 Мiстична Україна.
13.10, 19.10 Таємницi зцiлення.
14.10 НЛО: нiмецький слiд?
15.00, 21.00 НЛО з минулого.
16.40, 22.00 Сучаснi дива.
18.20 У пошуках пригод.
00.30 Земля: наш час.

5 канал
06.30, 6.45, 7.15, 7.35, 7.45, 8.10, 
   8.20, 8.35, 8.45 Ранок на П’ятому.
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.
09.35, 10.35, 11.35, 12.35, 
     13.35, 14.35, 15.35, 16.50, 19.30, 
     20.10, 21.10 Час. Пiдсумки дня.
16.10 Трансмiсiя.
17.15 Драйв-новини.
17.35 Особливий погляд.
18.10 Мiсцевий час.
21.40 Час-Тайм.

Футбол
06.00 Бразилiя Нiмеччина. 
         1/2 фiналу. ЧC ФIФА-2014.
07.50 Профайли.
08.00 Нiдерланди Аргентина.
         1/2 фiналу. ЧC ФIФА-2014.
10.00, 10.55, 18.00, 18.55 “Мундiаль. 
         Матч-центр”.
10.20, 18.20 Церемонiя 
             вiдкриття. ЧC ФIФА-2014.
11.50, 19.50 Бразилiя - Хорватiя. 
           ЧC ФIФА-2014.
13.55, 21.55 “Великий 
            футбол. Бразилiя-2014”.
14.50 Шахтар Бенфiка.
                Товариський матч.
16.55 Найвидатнiшi футбольнi 
               збiрнi свiту.
22.50 Тележурнал.
23.25 Найвидатнiшi футбольнi 
           збiрнi свiту.
23.55 Церемонiя закриття. 
           ЧC ФIФА-2014.
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06.00 Шустер-LIVE.
07.00, 08.00, 13.00, 18.30 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.
09.30, 19.50 З перших вуст.
10.00 Пряме включення з 
        Кабiнету мiнiстрiв України.
10.20 Кордон держави.
10.35, 17.40 “Хочу спiвати”.
     Нацiональний вiдбiр 
       на ДПКЄ-2014.
10.45 Т/с “МонтеКрiсто”.
12.05 Д/ф “Це моє життя. 
          Лариса Кадочникова”.
13.15, 18.00 Час-Ч.
13.30 М/с “Сандокан”.
14.30 Як Ваше здоров̀я?
15.25 Брифiнг Кабмiну України.
15.50 Х/ф “Сiмейне розслiдування”.
18.10 Euronews.
19.00 Про головне.
20.00 Слiдство. Iнфо.
20.30 Д/ф “Київська старовина.
      Свiт мистецтва. Барокова 
     примха “веселої Єлизавети”.
21.45 Д/ф “Справжня Жанна. 
         Фальшива Жанна”.
22.50 Мегалот.
22.55 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки.
00.25 Вiд першої особи.

Канал “1+1”
06.10 М/ф.
06.45 Х/ф “Аелiто, не чiпляйся
           до чоловiкiв”.
08.40 “Особистий рахунок”.
08.45 “ТСН”.
09.30 М/ф “Маша i ведмiдь”.
10.05 М/ф “Аладдiн”.
11.00 “Iлюзiя безпеки. Про 
           смачну й нездорову їжу”.
12.05 “Сiмейнi мелодрами 2”.
14.00 Т/с “Величне столiття. 
           Роксолана 2”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Фатмагюль”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Веронiка: втрачене 
         щастя”.
21.15 Т/с “Справа честi”. (2).
23.40 “ТСН”.
00.00 Х/ф “Голдфiнгер”.

Інтер
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 
           Новини.
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ранок 
             з Iнтером”.
09.20 Т/с “Пiзнай мене,
              якщо зможеш”.
11.15 Д/с “Слiдство вели...”
           з Л. Каневським”.
12.00 Новини.

12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
          з Л. Каневським”.
13.40 Д/с “Легенди 
          радянського розшуку”.
14.00 Новини.
14.20 Д/с “Легенди
           радянського розшуку”.
14.50 “Судовi справи”.
15.50 “Сiмейний суд”.
17.45 Новини.
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 “Синдром Дракона”. (2).

ICTV
06.40 Т/с “Таксi”.
07.05 Т/с “Леся+Рома”.
07.35 Т/с “Самотнiй вовк”.
07.45 Факти. Ранок.
08.00 Т/с “Самотнiй вовк”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.10 Т/с “Убивча сила”.
12.25 Т/с “Самотнiй вовк”.
12.45 Факти. День.
13.15 Т/с “Самотнiй вовк”.
13.45 Т/с “Балада про Бомбера”.
15.45 Факти. День.
16.15 Т/с “Балада про Бомбера”.
16.30 Т/с “Убивча сила”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.15 Т/с “Iржа”.
22.10 Х/ф “Божевiльний 
         Макс 2. Воїн дороги”. (2).
00.05 Т/с “Революцiя”.
01.00 Х/ф “Божевiльний Макс”. (2).

сТБ
06.00 “Усе буде добре!”
07.45 “Неймовiрна правда 
           про зiрок”.
09.10 Х/ф “Шалено закоханий”.
11.10 “Слiдство ведуть
             екстрасенси”.
12.05 “Зваженi i щасливi 3”.
16.00 “Усе буде добре!”
18.00 “Вiкна-новини”.
18.30 “Неймовiрна
           правда про зiрок”.
20.00 “Слiдство ведуть
            екстрасенси”.
21.00 Т/с “Самара”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.35 “Хата на тата”.
00.15 “Зваженi i щасливi 3”.

новий канал
06.20 М/с “Злюки бобри”.
06.35 Т/с “Воронiни”.

07.00 Репортер.
07.05 Т/с “Ластiвчине гнiздо”.
08.10 Т/с “Воронiни”.
09.05 Т/с “Не родись вродлива”.
10.55 Т/с “Воронiни”.
15.00 Т/с “Молодiжка”.
16.00 Т/с “Не родись вродлива”.
18.00 Репортер.
18.05 Т/с “До смертi красива”.
19.00 Т/с “Воронiни”.
22.00 Т/с “Молодiжка”.
23.00 Т/с “Вижити пiсля”. (2).
00.00 Т/с “Короткий курс
           щасливого життя”. (3).

ТрК «Україна»
06.15, 13.10 Т/с “Оса”.
07.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.15, 14.00, 15.20, 17.10 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Чотири пори лiта”.
12.00, 19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Три зiрки”.
21.00 Т/с “Карпов”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Карпов”.

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).

нТн
05.00, 15.15 Т/с “УГРО-4”.
08.30, 12.00, 15.00, 19.00,
         21.40 “Свiдок”.
09.00 “Випадковий свiдок”.
10.00 Т/с “Коломбо”.
12.30 Т/с “Детективи”.
13.05, 19.30 Т/с “Вулицi 
         розбитих лiхтарiв-13”.
22.00 Т/с “Тiло як доказ-3”. (2).
23.45 Т/с “Закон i порядок. 
        Злочиннi намiри-10”. (2).

ТеТ
06.00 Малята-твiйнята.
06.25, 10.25 М/с “Маша i ведмiдь”.
06.50, 9.30 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”.
13.50, 23.40 Одна за всiх.
14.50 Вiталька.
15.40 Дайош молодьож!
17.10, 22.05 17+.
17.40, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.05, 20.35, 23.05 Т/с 
         “Свiтлофор”. (2).
19.00 Розсмiши комiка.
21.00 Країна У.
22.40 6 кадрiв.
00.35 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, 21.30 “Спецкор”.
09.35 Х/ф “Контрудар”.
11.15 Х/ф “Якщо ворог 
           не здається”.
13.00 Д/ф “Бронепоїзд”.
13.10 Д/ф “Тактика”.
13.50 Д/ф 
         “Видатнi авiаконструктори”.
14.40 Д/ф “Таємницi розвiдки”.
15.30 “Українськi сенсацiї”.
16.30, 19.00 Т/с “Меч”.
22.05 Т/с “Цiлком таємно”. (2).

Тонiс
06.00 Х/ф “Славний хлопчина”.
07.05, 18.55, 22.35 “Економiчний
           пульс”.
07.10, 16.50 “Алло, лiкарю!”
10.00 “Соцiальний статус: 
         ваша пенсiя”.
10.45, 22.00 “Моднi iсторiї 
         з Оксаною Новицькою”.
11.05 Невiдоме про вiдомих:
          Лев i левиця.
12.15, 21.40 “Диваки”.
13.05 “Будь в курсi!”
14.00, 22.40 Монстри всерединi 
           мене.
15.00 “Сильнi свiту цього”.
16.00 Дикi зiрки.
17.45 Генiї вiд природи.
18.15 “зМIСТОвна Україна”.
18.30, 23.35 “Свiтськi хронiки”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. 
        Святослав Пiскун.
20.00 Невiдоме про вiдомих: 
          Корейський леопард.
21.00 “Глобал-3000”.
00.00 “Красивi та амбiцiйнi”.

наше улюблене 
кiно

07.00 Кiноповiсть “Полковник
           у вiдставцi”. 
09.00 Комедiя “Контрабандист”. 

11.00 Кiноповiсть “Шляхтич 
     Завальня, або Бiлорусь у
        фантастичних розповiдях”. 
13.00 Комедiя “Нова Москва”. 
14.30 Т/с “Нiкколо Паганiнi”. 
16.00 Драма “Дорога в пекло”, 1 с. 
17.30 Драма “Дорога в пекло”, 2 с. 
19.00 Драма “Чужi листи”. 
21.00 Х/ф “Допiнг для янголiв”.
23.00 Драма “Абориген”.
01.20 Комедiя “Гармонiя”. 

ТВi
06.00 Double Ять.
06.30 Aрт City.
08.00, 20.00, 23.00 Сьогоднi 
           про головне.
09.00, 13.30, 16.30, 19.30
          Особлива думка.
10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 21.00, 0.00 Сьогоднi.
10.10, 11.10, 12.40, 14.30, 15.30, 
     17.30, 19.00, 22.00 TBiNews.
12.20, 14.10, 16.00, 17.10, 
         18.40 Огляд блогiв.

EuroSport
09.30, 19.45 Атлетика. Люцерни.
11.00 Оце так! Краще зi свiту 
         велоспорту.
12.00, 18.45 Спiдвей. Швецiя.
13.00 Велоспорт. Тур де Франс.
15.00, 18.30 Велоспорт. 
      Тур де Франс з Грегом 
         Лемондом. Журнал.
15.15, 23.40 Велоспорт. 
          Тур де Франс.
21.15 Спорт i компанiя.
         Лауреус. Журнал.
21.20 Екстримальный 
         вiтрильний спорт.
21.25, 23.35 Вибране по середах.
21.30 Кiнний спорт. 
       Кубок нацiя FEI. Фальстербо.
21.45 Кiнний спорт. 
        Клуб вершникiв. Журнал.
21.50 Вибране за мiсяць.
21.55 Гольф. Євротур. Шотландiя.
22.25 Гольф. Жiночий 
        європейський тур. Британiя.
23.25 Гольф. Гольф-клуб. Журнал.
23.30 Вiтрильний спорт. 
             Яхт-клуб. Журнал.

Enter-фiльм
05.45, 9.20 М/ф.
08.50 Телемагазин.
10.40 Х/ф “Звiробiй”.
13.20, 19.35 Т/с “Суто 
           англiйськi вбивства”.
15.20, 21.30 Т/с “Пуаро 
            Агати Крiстi”.
17.10 Х/ф “Труффальдiно 
         з Бергамо”.

23.20 Х/ф “Не ходiть,
           дiвчата, замiж”.
00.35 Х/ф “Роби  раз!”

Мега
06.00 Легенди бандитського 
        Києва.
07.00, 20.10 У пошуках iстини.
07.50, 15.50 Життя пiсля людей.
08.40, 17.30 Скарби з горища.
09.30 У пошуках пригод.
10.30 Тi, що вижили в 
         Сибiру: iсторiя двох лисиць.
11.30, 23.40 Вижити серед
           звiрiв.
12.20 Мiстична Україна.
13.10, 19.10 Таємницi зцiлення.
14.10 Трагедiя 9/11. Теорiя змови.
15.00, 21.00 НЛО з минулого.
16.40, 22.00 Сучаснi дива.
18.20 Далеко i ще далi.
22.50 Замерзла планета.
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.
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, 0.15 
          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.
09.35, 10.35, 11.35, 12.35, 
          13.35, 14.35, 15.35, 19.30, 
        20.10, 21.10 Час. Пiдсумки дня.
16.35 Зооакадемiя.
17.10 Мiграцiйний вектор.
17.35, 18.35, 23.35 Машина Часу.
18.10 Мiсцевий час.
21.40 Час-Тайм.

Футбол
06.00, 19.00 “Оле, Мундiаль!”
07.05 Профайли.
07.20, 11.00, 20.30 “Мундiаль. 
          Матч-центр”.
08.55 Мексика 
         Камерун. ЧC ФIФА-2014.
11.55 Iспанiя Нiдерланди. 
        ЧC ФIФА-2014.
14.00 “Великий футбол.
            Бразилiя-2014”.
14.55 Чилi Австралiя. 
          ЧC ФIФА-2014.
17.00 Шахтар  Бенфiка. 
         Товариський матч.
20.20 М/с “Забавний м’яч”.

УТ-1
06.00 Шустер-LIVE.
07.00, 08.00, 13.00, 18.30 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.
09.30, 19.50 З перших вуст.
10.00 Слiдство. Iнфо.
10.35, 17.40 “Хочу спiвати”.
       Нацiональний вiдбiр 
       на ДПКЄ-2014.
10.45 Т/с “МонтеКрiсто”.
12.00 Д/ф “I сто лицарiв 
     довкола велетенського 
       столу... Сергiй Данченко”.
13.15, 18.00 Час-Ч.
13.30 М/с “Сандокан”.
14.30 “Надвечiр я̀”.
15.25 Брифiнг Кабмiну України.
16.00 Х/ф “Сiмейне розслiдування”.
18.10 Euronews.
19.00 Про головне.
20.00 “Схеми” з Н. Сидлецькою.
20.30 Д/ф “Київська старовина.
        Свiт мистецтва. О. Екстер”.
21.45 Концертна програма 
         “Європейський стадiон 
         культури 2014”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки.
00.25 Вiд першої особи.

Канал “1+1”
06.05 М/ф.
06.55 Х/ф “Де знайти нофелет”.
08.40 “Особистий рахунок”.
08.45 “ТСН”.
09.30 М/ф “Маша i ведмiдь”.
10.05 М/ф “Аладдiн”.
11.00 “Iлюзiя безпеки. 
           Не тiльки м я̀сом”.
12.05 “Сiмейнi мелодрами 2”.
14.00 Т/с “Величне столiття. 
           Роксолана 2”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Фатмагюль”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Веронiка: 
          втрачене щастя”.
21.15 Т/с “Справа честi”. (2).
23.40 “ТСН”.
00.00 Х/ф “Кульова блискавка”.

Інтер
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00
          Новини.
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ранок
            з Iнтером”.
09.20 Т/с “Пiзнай мене, 
        якщо зможеш”.
11.15 Д/с “Слiдство вели...”
         з Л. Каневським”.
12.00 Новини.

12.25 Д/с “Слiдство вели...”
            з Л. Каневським”.
13.40 Д/с “Легенди 
        радянського розшуку”.
14.00 Новини.
14.20 Д/с “Легенди 
        радянського розшуку”.
14.50 “Судовi справи”.
15.50 “Сiмейний суд”.
17.45 Новини.
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 “Синдром Дракона”. (2).

ICTV
06.35 Т/с “Таксi”.
07.00 Т/с “Леся+Рома”.
07.35 Т/с “Самотнiй вовк”.
07.45 Факти. Ранок.
08.00 Т/с “Самотнiй вовк”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.15 Т/с “Убивча сила”.
12.35 Т/с “Самотнiй вовк”.
12.45 Факти. Ранок.
13.15 Т/с “Самотнiй вовк”.
13.50 Т/с “Балада про Бомбера”.
15.45 Факти. День.
16.15 Т/с “Балада про Бомбера”.
16.40 Т/с “Убивча сила”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.15 Т/с “Iржа”.
22.10 Х/ф “Божевiльний Макс 3. 
        Пiд куполом грому”. (2).
00.15 Т/с “Революцiя”.
01.05 Х/ф “Божевiльний Макс 2. 
        Воїн дороги”. (2).

сТБ
06.25 “Усе буде добре!”
08.15 “Неймовiрна правда 
        про зiрок”.
09.45 Х/ф “Iдеальна дружина”.
11.40 “Слiдство ведуть
            екстрасенси”.
12.35 “Зваженi i щасливi 3”.
16.00 “Усе буде добре!”
18.00 “Вiкна-новини”.
18.55 “Неймовiрна
           правда про зiрок”.
20.05 “Слiдство ведуть 
          екстрасенси”.
21.00 Т/с “Самара”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.35 “Давай поговоримо 
         про секс”.
00.30 “Зваженi i щасливi 3”.

новий канал
06.20 М/с “Злюки бобри”.
06.35 Т/с “Воронiни”.
07.00 Репортер.
07.05 Т/с “Ластiвчине гнiздо”.
08.05 Т/с “Воронiни”.
09.05 Т/с “Не родись вродлива”.
10.55 Т/с “Щасливi разом”.
15.00 Т/с “Молодiжка”.
16.00 Т/с “Не родись вродлива”.
18.00 Репортер.
18.05 Т/с “До смертi красива”.
19.00 Т/с “Воронiни”.
22.00 Т/с “Молодiжка”.
23.00 Т/с “Вижити пiсля”. (2).
00.00 Т/с “Короткий курс 
          щасливого життя”. (3).

ТрК «Україна»
06.15, 13.10 Т/с “Оса”.
07.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.15, 14.00, 15.20, 17.10 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Чотири пори лiта”.
12.00, 19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Три зiрки”.
21.00 Т/с “Карпов”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Карпов”.

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).

нТн
05.00, 15.15 Т/с “УГРО-4”.
08.30, 12.00, 15.00, 19.00, 
        21.40 “Свiдок”.
09.00 “Випадковий свiдок”.
10.00 Т/с “Коломбо”.
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.
          Злочиннi намiри-10”. (2).

ТеТ
06.00 Малята-твiйнята.

06.25, 10.25 М/с “Маша i ведмiдь”.
06.50, 9.30 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”.
13.50, 23.40 Одна за всiх.
14.50 Вiталька.
15.40 Дайош молодьож!
17.10, 22.05 17+.
17.40, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.05, 20.35, 23.05 Т/с “Свiтлофор”.
           (2).
19.00 Розсмiши комiка.
21.00 Країна У.
22.40 6 кадрiв.
00.35 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, 21.30 “Спецкор”.
09.35 Х/ф “Беремо все на себе”.
11.15 Х/ф “Особиста зброя”.
13.00 Д/ф “Штурмовик Iл”.
13.10 Д/ф “Системи залпової 
            зброї “Катюша”.
13.35 Д/ф “Тактика”.
13.50 Д/ф “Видатнi 
          авiаконструктори”.
14.40 Д/ф “Вiйна очима кiношникiв”.
15.30 “Українськi сенсацiї”.
16.30, 19.00 Т/с “Меч”.
22.05 Т/с “Цiлком таємно”. (2).

Тонiс
06.00 Х/ф “Музична iсторiя”.
07.05, 18.55, 22.35 “Економiчний 
            пульс”.
07.10, 16.50 “Алло, лiкарю!”
10.00 Генiї вiд природи.
10.40, 22.00 “Моднi iсторiї 
           з Оксаною Новицькою”.
11.00, 20.00 Невiдоме 
   про вiдомих: Корейський леопард.
12.15, 21.40 “Диваки”.
13.00 “Ронiн”.
14.00, 22.40 Монстри всерединi
            мене.
15.00 “Сильнi свiту цього”.
16.00 Дикi зiрки.
17.45 “Соцiальний статус: 
           вашi права i пiльги”.
18.30, 23.35 “Свiтськi хронiки”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. 
          Святослав Пiскун.
21.00 Родом з України: 
           Лiонелла Пир’єва.
00.00 “Красивi та амбiцiйнi”.

наше улюблене 
кiно

07.00 Драма “Чужi листи”. 
09.00 Х/ф “Допiнг для янголiв”.
11.00 Драма “Абориген”.
13.20 Комедiя “Гармонiя”. 
14.30 Т/с “Нiкколо Паганiнi”. 
16.00 Х/ф “Вечори на хуторi 
            поблизу Диканьки”.
17.30 Мелодрама 
           “Сум я̀ття почуттiв”. 
19.00 Драма “Погана хороша 
           людина”. 
21.00 Драма “Повернення 
        Батерфляй”.
23.00 Кiноповiсть 
       “Це ми не проходили”. 
01.00 Мелодрама “Дочка моряка”. 

ТВi
06.00 . Мiжнароднi кореспонденти.
06.30 Приватнi новини.
08.00, 20.00, 23.00 Сьогоднi
          про головне.
09.00, 13.30, 16.30, 19.30 
        Особлива думка.
10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
   17.00, 18.00, 21.00, 0.00 Сьогоднi.
10.10, 11.10, 12.40, 14.30, 15.30,
         17.30, 19.00, 22.00 TBiNews.
12.20, 14.10, 16.00, 17.10,
           18.40 Огляд блогiв.

EuroSport
09.30, 14.00 Велоспорт. 
           Тур де Франс.
10.30, 15.00, 18.30 Велоспорт. 
        Тур де Франс з Грегом
       Лемондом. Журнал.
10.45 Спiдвей. Швецiя.
11.30 Автоспорт. Свiтова серiя 
        Рено. Нiмеччина. Огляд.
12.00, 18.45 Атлетика. Люцерни.
13.00, 20.00 Оце так! Краще 
          зi свiту велоспорту.
15.15, 0.00 Велоспорт.
           Тур де Франс.
21.00 Бойовi мистецтва. Total KO.
22.00 Бойовi мистецтва. 
          Бiйцiвський клуб.

Enter-фiльм
05.45, 9.25 М/ф.
09.00 Телемагазин.
09.30 Х/ф “Украли зебру”.
10.45 Х/ф “Весняний клопiт”.
12.20, 19.40 Т/с “Суто 
          англiйськi вбивства”.
14.15, 21.35 Т/с “Пуаро 
          Агати Крiстi”.
16.05 Х/ф “Табiр iде в небо”.

17.45 Х/ф “Мiй ласкавий i 
         нiжний звiр”.
23.20 Х/ф “Мiськi подробицi”.

Мега
06.00 Легенди бандитського Києва.
07.00, 20.10 У пошуках iстини.
07.50, 15.50 Життя пiсля людей.
08.40, 17.30 Скарби з горища.
09.30 Далеко i ще далi.
10.30 Замерзла планета.
11.30 20 найжахливiших убивць.
12.20 Мiстична Україна.
13.10, 19.10 Таємницi зцiлення.
14.10 Мiсто у вогнi.
15.00, 21.00 НЛО з минулого.
16.40, 22.00 Сучаснi дива.
18.20 У пошуках пригод.
22.50 Атлас 4D.
23.40 Вижити серед звiрiв.
00.30 Земля: наш час.

5 канал
06.30, 6.45, 7.15, 7.35, 7.45, 8.10, 
8.20, 8.35, 8.45 Ранок на П’ятому.
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.
09.35, 10.35, 11.35, 12.35, 
      13.35, 14.35, 15.35, 19.30, 
      20.10, 21.10 Час. Пiдсумки дня.
17.10 Територiя закону.
17.35 Велика полiтика.
18.10 Мiсцевий час.
18.30 Вiкно в Європу.
21.40 Час-Тайм.
00.35 Кiно з Янiною Соколовою.

Футбол
06.00, 19.00 “Оле, Мундiаль!”
07.05 Профайли.
07.20, 11.00, 20.30 “Мундiаль. 
         Матч-центр”.
08.55, 22.15 Колумбiя 
         Грецiя. ЧC ФIФА-2014.
11.55 Уругвай Коста-Рiка. 
           ЧC ФIФА-2014.
14.00 “Великий футбол. 
           Бразилiя-2014”.
14.55 Англiя 
        Iталiя. ЧC ФIФА-2014.
17.00 Кот-д’Iвуар Японiя. 
        ЧC ФIФА-2014.
20.20 М/с “Забавний м’яч”.

чеТВер, 17 липня
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Вітаємо!  ●

Видання Байковецької сільської ради №7 (30)

Байківці
і байківчани

29 травня на весільний рушник стали молодята Богдан  
Романович та Олена Іванівна МОЗІЛІ. Щиро вітаємо пару з 
важливою подією!

Хай дороги Ваші стеляться крилато,

Будуть чисті, рівні, як струна,

Хай добро не обминає хату,

Як не обминає світ весна.

Хай здоров’я, радість і достаток

Сипляться до Вас, як з вишні цвіт,

Хай малює доля з буднів свято

І дарує ще багато літ!

З повагою — колектив Байковецької 
сільської ради.

З одруженням вітаємо молодят  
Володимира Ярославовича та Наталію  
Петрівну ФЕЦОВИЧІВ, які стали на  
весільний рушник 5 травня.

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!

З повагою – колектив Байковецької сільської ради.

13 травня народилася наймолодша  
байківчанка – Дарія Дмитрівна ВІВЧАР. Щиро 
вітаємо батьків Дарії!  

В цей день ясніше засвітило сонечко,

Бо народилася у Вас маленька донечка.

Зичимо Дарії від всієї душі

Доброї долі і щастя в житті.

Нехай з її веселим сміхом

У дім приходить радість, втіха.

Терпіння Вам, здоров’я і радості багато,

Вітаємо із неповторним святом!

З повагою — колектив Байковецької сільської ради.

19 червня народився наймолодший  
байківчанин — Макар Віталійович  
ФЕДОРЧУК. Щиро вітаємо сім’ю Федорчуків з 
народженням синочка!

Ми Вам бажаєм море радості і сміху,

Щоб панували у сім’ї любов і свято.

Хай синочок зростає Вам на втіху,

Нехай з небес його охороняють ангелятка,

Хай щасливим буде Ваше немовлятко!

З повагою – колектив Байковецької 
сільської ради.

Молодіжний комітет 
Байковецької сільської 
ради продовжує при-
ймати творчі роботи на 
конкурс для юних  
байківчан “Україна очи-
ма дітей”. Головний 
приз — планшет.

До участі в конкурсі за-
прошуються діти і молодь 
віком від 5 до 17 років. У 
конкурсі беруть участь: художні ро-
боти; вироби з бісеру; вишивка; 
вироби у техніці декупаж, квілінг, 
оригамі, ліплення. Лейтмотив робіт 
співзвучний з назвою конкурсу 
“Україна очима дітей”.

Роботи приймаються до 1 серп-
ня 2014 року. Переможці будуть 
визначені у двох вікових категоріях. 
Відтак, розігруються два сучасні 
планшети. Усі творчі роботи, які ві-

зьмуть участь у конкурсі, будуть 
представлені у музеї в будинку 
культури с. Байківці. 

Для участі в конкурсі потрібно 
пройти реєстрацію. Довідки за те-
лефонами: (097) 61-84-392; (096) 
76-05-268, або на сайті Байковець-
кої сільської ради http://bajkivci.
org.

Молодіжний комітет 
Байковецької сільської ради.

Грайте і вигравайте ●

Конкурс триває

Щиро вітаю з днем народження  
двоюрідного брата Володимира БАШНЯКА  
з с. Байківці. 

З нагоди свята хочу привітати, 

Бо знаю, що мені Ти завжди радий, 

Здоров’я, щастя побажати, 

Бо Ти мені не тільки брат, 

Все розумієш Ти з півслова —

Порадник добрий у житті. 

Тож хай задумані бажання 

Завжди збуваються Твої.

З повагою — сестра Іра Шулик.

XXIV сільські спортивні ігри Тернопільщини ●

Спортивна звитяга  
байковецьких спортсменів

Атрибути села ●

Ірина ЮРКО.

Як зазначив Байковецький сільський голова 
Анатолій Кулик, найближчим часом у Байків-
цях розпочнуть капітальний ремонт дорож-
нього покриття вулиці Трудової. 

– Для капітального ремонту траси вул. Трудової 

уже виготовлено робочий проект з відповідним  
експертним звітом, – зазначив Анатолій Кулик. – За-
раз чекаємо на дозвіл фахівців Тернопільської  
інспекції державного архітектурно-будівельного 
контролю.

Ціна питання – 974 тисячі гривень з бюджету 
Байковецької сільської ради. Цьогоріч запланова-
но використати 500 тис. грн., решту – в 2015 р.

На часі – капітальний  
ремонт дороги на Трудовій

Ірина ЮРКО.

Тернопільщина починає го-
туватися до осінньо-
зимового періоду. 

Ключовим питанням є замі-
щення природного газу альтер-
нативними видами палива.  
Відтак, з метою вивчення досві-
ду щодо переходу на альтерна-
тивні види палива, зокрема, пе-
рехід з газу на електрику, на-
прикінці червня делегація сіль-
ських голів Тернопільщини на 
чолі з головою Тернопільського 
обласного відділення Всеукраїн-
ської асоціації сільських і се-
лищних рад, Байковецьким сіль-
ським головою Анатолієм Кули-
ком відвідала м. Івано-
Франківськ. 

Участь у делегації взяли Ве-

ликогаївський сільський голова 
Олег Кохман, Білецький сіль-
ський голова Чортківського ра-
йону Володимир Шматько, Стру-
сівський сільський голова Тере-
бовлянського району Роман 
Бойко.

— Переведення котелень з 
природного газу на інші види 
палива означатиме зниження 
вартості виробництва теплової 
енергії, — зазначив Анатолій  
Кулик. — Це, в свою чергу, ско-
ротить дотації з державного бю-
джету, витрати сільських бю-
джетів. В Івано-Франківську ми 
оглянули тепло-генераторні 
станції, призначені для автоном-
ного опалення житлових, офіс-
них, виробничих приміщень, те-
плиць, інших сільськогосподар-
ських споруд. Цікаво, що вста-
новлення цих теплогенератор-

них станцій не вимагає пого-
джень у різних інстанціях. Вони 
повністю пристосовані для під-
ключення до нової або існуючої 
системи опалення, а конструкція 
і габарити установки спрощують 
її розміщення та монтаж. Необ-
хідна напруга мережі – 380 В.

Учасники делегації перекона-
ні, що проблема енергозбере-
ження та енергоефективності 
сьогодні є надзвичайно актуаль-
ною для України. З цим 
пов’язаний цілий комплекс  
аспектів не тільки екологічних та 
економічних, але і політичних, 
соціальних. Тому підвищення 
енергоефективності економіки 
України є комплексним завдан-
ням, вирішення якого матиме 
багато важливих наслідків для 
суспільства і для безпеки навко-
лишнього середовища.

Візити  ●

Досвід енергозбереження  
по-івано-франківськи 

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

На XXIV сільських спортив-
них іграх Тернопільського 
району, які відбулися 21 
червня ц. р. на стадіоні се-
ла Великі Гаї, команда 
Байковецької сільської ра-
ди посіла в загальноко-
мандному заліку другу схо-
динку. 

Загалом в іграх взяли участь 
35 байковецьких спортсменів. У 
гирьовому спорті байківчани 
здобули четверте загальноко-
мандне місце. У ваговій катего-
рії до 70 кілограмів другу схо-
динку посів Павло Бербеничук, 
який вперше брав участь в іграх. 
Непогані результати показали 
досвідчені “гирьовики” Михайло 
Ботюх і Борис Савків (більше 90 
кілограмів). Перше загальноко-

мандне місце посіли байківчани 
в арм-спорті (рукоборстві). Пер-
шим став Сергій Кулик (вагова 
категорія понад 90 кілограмів), 
другим – Олег Ожга, третім – 
Юрій Пулька (обоє у ваговій ка-
тегорії до 70 кілограмів).  На 
обласному етапі спортивних ігор 
29 червня ц. р. у Великих Гаях 
Сергій Кулик посів другу схо-
динку. 

Продовження на 8 стор.

Команда Байковецької сільської ради під час XXIV 
сільських спортивних ігор Тернопільського району.
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Продовження.
Початок на 7 стор.

— Ось уже двадцять років за-
ймаюся спортом на любитель-
ському рівні, — каже пан Сергій. 
— Окрім арм-спорту, займаюся 
вільною боротьбою. Багато часу 
проводжу в спортзалі, адже вва-
жаю, що фізичну форму потрібно 
підтримувати в будь-якому віці. 
Спорт — це життя. Регулярні тре-
нування, робота над собою —  
прямий шлях до перемог.

П’яте місце здобули байківчани 
в легкій атлетиці. У забігу на 60 
метрів серед ветеранів четверте 
місце в депутата Байковецької 
сільської ради Богдана Смаля, на 
100 метрів — сьоме місце у Віталія 
Сорочана, на 1500 метрів — п’яте 
у Василя Телепа. Четверте загаль-
нокомандне місце байківчани здо-
були у змаганнях із настільного 
тенісу. Серед жінок третя позиція 
у Вікторії Шуль. Третє загально-
командне місце в байківчан у ша-
хах, четверте — у шашках. Серед 
жінок третю позицію в шашкових 
баталіях виборола Ольга Клюк, 
серед чоловіків — п’ята сходинка в 
Богдана Макара. Ніна Осадца — 
друга в шахах, Микола Кандиць-
кий — третій. Зовсім трішки не 
вистачило байківчанам Володими-
ру Ковалю, Володимиру Серьогі-
ну, Івану Чайківському, Сергію Бо-
брику та Володимиру Кадиляку, 
щоб перемогти у змаганнях із пе-

ретягування линви команди До-
вжанки та Великих Гаїв. У підсумку 
— в Байковецької команди шосте 
загальнокомандне місце.  

Друге місце у змаганнях спор-
тивних сімей виборола сім’я  
Олега Бутковського. 

— Взяти участь у змаганнях 
спортивних сімей нам запропону-
вав капітан Байковецької команди 
Руслан Касарда, — розповідає 
дружина Олега Бутковського Лілія. 
— Довго не вагалися, оскільки 
спорт у нашій сім’ї на передових 
позиціях. Чоловік Олег свого часу 
грав у футбол за команду Смиків-
ців, син Назар, як і його батько, 
обожнює футбол, бере участь у 
змаганнях із шахів. Оскільки ми 
вперше змагалися на сільських 
спортивних іграх, не приховувати-
му — хвилювалися. Можливо, це 
вплинуло на підсумковий резуль-
тат. Найважче давалися стрибки в 
мішках, неабияк втомив “човнико-
вий біг”. На жаль, нам не вдалося 
протистояти досвідченій сім’ї  
Арсена Чудика, яка неодноразово 
перемагала у фіналі обласних ігор. 
Як на мене, друге місце — хоро-
ший результат як для дебютантів. 
Попри втому, позитивні емоції пе-
реповнювали, надзвичайно при-
ємно було отримувати зароблені 
нагороди. Цьогоріч наша сім’я 
здобула на спортивних іграх до-
свід, наступного, сподіваюся, по-
боремося за перемогу.

Не пощастило команді Байків-

ців у змаганнях із міні-футболу. 
На зеленому газоні Байковець-
ку сільську раду представляли 
Мар’ян Гарбуз (голкіпер),  
Руслан Касарда, Матвій Нико-
лайчук, Артур Ландяк, Андрій 
Лемещак, Дмитро Бурко,  
Михайло Гринда, Микола 
Станько, Богдан Ботюх. У гру-
повому раунді в першому матчі 
байковецькі футболісти впев-
нено здолали команду Шлях-
тинців із рахунком 6:0. Дублем 
у ворота суперників відзначив-
ся Михайло Гринда, хет-триком 
Андрій Лемещак, ще один ре-
зультативний удар у Дмитра 
Бурка. У другій грі групової ста-
дії було важче — перемога над 
командою Буцнева з рахунком 
2:1. Відзначилися Дмитро Бур-
ко, який гарматним ударом 
змусив помилитися голкіпера 
суперника, та Андрій Лемещак, 
який замкнув простріл Матвія 
Николайчука від кутового пра-
порця. 

У матчі за право грати за 
перше-друге місце байковецькі 
футболісти волею жеребу по-
трапили на “міцного горішка” 
— команду Великих Гаїв. Матч 
із великогаївчанами видався 
напруженим і драматичним. 
Програючи з рахунком 2:1, бай-
ківчани за лічені секунди до фі-
нального свистка зрівняли раху-
нок, перевівши гру в серію після-
матчевих пенальті. Врятував ко-

манду Дмитро Бурко, 
який забив красивий 
гол у “дев’ятку”. Про-
биваючи з точки, фа-
тальну помилку до-
пустив Андрій Леме-
щак. Проте попри таку 
прикрість, забивши 
перший гол у ворота 
футболістів Великих 
Гаїв, він став найкра-
щим бомбардиром 
команди. 3:1 — у серії 
пенальті перемогли 
великогаївчани. Зне-
силені фізично й мо-
рально, байківчани 
поступилися в матчі 
за третє-четверте міс-
це колективу з Остро-
ва з рахунком 1:0.  

— Задоволений 
тим, що нам вдалося 
ввійти до трійки ліде-
рів цьогорічних сіль-
ських спортивних ігор, 
— каже капітан Байко-
вецької команди  
Руслан Касарда. — 
Змогли покращити 
минулорічний резуль-
тат. Торік ми мали ли-
ше п’яте місце. Водно-

час прикро, адже від перемоги 
нас відділяли міліметри. Чекав 
кращих результатів від наших 
хлопців у гирьовому спорті, легкій 
атлетиці. Не вистачило впевне-
ності у перетягуванні линви, не 
пощастило у змаганнях із міні-
футболу. Хочу подякувати всім 
байківчанам, які відстоювали честь 
рідного села на спортивних іграх. 

Вдячний депутату Байковецької 
сільської ради Олегу Ландяку, 
який допомагав у формуванні 
складу команди, сільському голові 
Анатолію Романовичу  
Кулику і його дружині Людмилі Ва-
силівні, які весь час підтримували 
байковецьких спортсменів. Без 
них ми б не досягли високих ре-
зультатів.

Спортивна звитяга  
байковецьких спортсменів

Подружжя Олега і Лілії Бутковських з сином Назаром  
під час Тернопільських районних сільських спортивних ігор.

Юрій Пулька (зліва) виборює для байківчан “бронзу” в арм-спорті.

Байківчанин Павло Бербеничук  
під час змагань із гирьового спорту.

Сергій Кулик (справа) на обласному етапі  
змагань з арм-спорту виборов друге місце.

Минулого тижня завершилося перше коло чемпіонату  
Тернопільського району з футболу в другій лізі. 6 липня команда 

села Байківці, що виступає в групі “Б”, провела свій останній матч 
у першій половині сезону, перемігши на виїзді команду Стегнико-
вець із рахунком 1:2. Після перших дев’яти турів байківчани пере-
бувають на другій сходинці турнірної таблиці, маючи в активі 19 
очок. Стільки ж залікових балів у команди с. Романівка, яка йде 
третьою, маючи гру в запасі. Цієї неділі, якщо романівська команда 
у виїзному матчі з Лозовою набере очки, вона випередить байків-
чан. На першому місці із 25 очками розмістилася команда Білої. До 
уваги вболівальників календар матчів команди “Сокіл” (Байківці) в 
другому колі чемпіонату:

27 липня: Малий Ходачків — Байківці 
3 серпня: Байківці — Лозова 
10 серпня: Жовтневе — Байківці 
17 серпня: Байківці — Смиківці 
24 серпня: Байківці — Романівка 
31 серпня: “Динамо” (Ступки) — Байківці 
7 вересня: Байківці — Біла 
14 вересня: Гаї-Шевченківські-2 — Байківці 
21 вересня: Байківці — Стегниківці.   
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Шкільний меридіан ●

Цікаві зустрічі ●
Байківці і байківчани

Молоде подружжя Павла та 
Христини Гімли з Байко-
вець виховує трьох синів: 
старшого Марка (п’ять ро-
ків) та дев’ятимісячних 
двійнят Остапа і Захара. На 
власному прикладі молоді 
батьки показують, що зла-
года та любов – результат 
спільної праці обох членів 
подружжя. Відрадно, що ця 
молода сім’я погодилася 
розповісти читачам  
“Подільського слова”  
секрети свого щастя. 

— Христино, розкажіть, як 
Ви познайомилися з чолові-
ком? 

— Друг Павла зустрічався з 
моєю подругою, вони нас і по-
знайомили. Ми зустрічалися три 
місяці, а потім вирішили одру-
житися. Одразу відчула, що це 
моє, рідне. Я завжди була впев-
нена, що рано вийду заміж: ко-
лись з дівчатами гадали на  

Андрія, мені випало одруження у 
18 років. Все збулося (посміха-
ється – ред.).

— Цікаво, як відбувалася 
пропозиція руки і серця? 

— У кращих традиціях. На 
свято 8 Березня Павло прийшов 
до мене додому, присів на колі-
но і презентував золоту каблуч-
ку. 

— Які у Вас з чоловіком 
професії? 

— Я закінчила середню за-
гальну освіту, чоловік освоїв фах 
коваля. Зараз Павло працює, а 
я поки не маю змоги влаштува-
тися на роботу, адже перебуваю 
у декретній відпустці. 

— 13 жовтня минулого року 
Бог дарував Вашій сім’ї чудо-
вих двійнят. В когось з Вас у 
родині вже були двійнята чи 
близнюки? 

— Так, мій чоловік з близню-
ків. Однак, поява одразу двох 
синочків стала несподіванкою 
для нас.

— Як сприйняли це диво? 
— Для більшості батьків звіст-

ка про те, що вони стануть бать-
ками двох дітей одночасно, стає 
легким шоком. Виникає неусві-
домлене почуття страху. Не-
впевненість, що вони зможуть 
впоратися одразу з двома ма-
люками, що когось із них обді-
лять увагою. Спочатку ми хотіли 
сестричку для нашого першого 
сина, натомість подарували 
Маркові двох братиків. 

Коли під час ультразвукового 
дослідження дізналася про двій-
нят, дуже потерпала за своє 
здоров’я і немовлят, адже навіть 
одну дитину часом складно ви-
носити. До того ж лікарі запев-
няли, що не зможу народити 
двох дітей, оскільки вони були в 
одній плаценті і в різних обо-
лонках. Але Павло мене завжди 
підтримував, заспокоював. Дя-

кувати Богу, все закінчилося до-
бре. Ми щасливі.  

— Остап і Захар схожі  
характерами? 

— Ні, хлопчики зовсім різні. 
Остап спокійніший, відкритіший 
до інших. А от Захар не такий, 
він завжди хоче бути в центрі 
уваги батьків. 

—  Як ставиться старший 
син Марко до молодших  
братиків? 

— Він дуже піклується про 
них, хоче проводити якомога 
більше часу разом, завжди до-
помагає та грається з ними. 
Відрадно, що не проявляє жод-
них ревнощів, а навпаки дуже їх 
любить. За це Остап і Захар  
віддячують йому своєю щирою 
дитячою любов’ю.  

—  Як вам живеться вели-
кою сім’єю у Байківцях?

— Комфортно. Село знахо-

диться близько до міста, є зруч-
ний транспортний зв’язок. Мо-
рально і матеріально допомагає 
Байковецька сільська рада. Зо-
крема, двічі в рік отримуємо з 
сільського бюджету по 450 гри-
вень на кожну дитину.  
Переїжджати у місто не планує-
мо, та й Байківці у нас, наче ма-
леньке місто. 

— Дякуємо за приємну роз-
мову, Христино. Нехай ра-
дість та дитячий сміх ніколи 
не покидають Вашу родину, а 
Господь дарує щастя та на-
снагу впевнено йти життям! 

Олена ФЕРЕНЦ,  
Вікторія ЗАГНЕТОВА,  
студенти відділення 

“Журналістика” філологічного 
факультету Тернопільського 
національного педагогічного 
університету ім. В. Гнатюка.

Подвійне щастя сім’ї  
Павла та Христини Гімли  

Павло та Христина Гімли зі старшим сином  
Марком та двійнятами Остапом і Захаром.

Павло Гімла з сином Марком і братом-близнюком  
Петром під час прогулянки у Тернополі. 

Надія ШУЛЬ,  
педагог-організатор 

Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.

Прощатися завжди нелег-
ко. Настав цей хвилюючий 
день і для випускників по-
чаткових класів Байко-
вецької школи. Нещодавно 
у наших школярів відбувся 
випускний вечір “Проща-
вай, четвертий клас!” (кла-
совод 4 класу – Марія  
Миронівна Маринюк).

На свято до випускників за-
вітали дорогі гості: матусі, та-
тусі, бабусі, дідусі, сестрички, 
братики та майбутні першо-
класники. Найрідніші люди — 
мама і тато — утворили виши-
тими рушниками коридор, яким 
в урочисто оформлену світли-
цю школи під акомпанемент 
музики та оплески глядачів уві-
йшли учні 4 класу. Ведучими 
імпрези були учні 8 класу Мак-
сим Касарда та Ольга Клюк.

Під час концерту лунали піс-
ні, гумористичні твори з шкіль-
ного життя, куплети-частівки, 
які майстерно виконували Та-
рас Башняк, Максим Букартик,  
Назар Бутковський, Олена  
Гелей, Даниїл Лапшин, Павло 
Павлюк, Надія Олейнікова та 
Марія Чорняк. Випусники тан-
цювали вальс зі своїми батька-
ми. Галина Чорняк та Лілія  
Бутковська від імені учнів 4 
класу вручили хліб і сіль Наталії 
Романівні Гущиній — класному 
керівнику, який буде вчити їх у 
5 класі. Виступаючи перед  

присутніми, Наталія Романівна 
зазначила, що четвертий клас 
вона не підведе і буде для них 
опорою. Привітати учнів з но-
вою сходинкою у шкільному 
житті прийшли не тільки родичі, 
а й вчителі-предметники, адмі-
ністрація Байковецької школи. 

Із напутнім словом до ко-
лишніх учнів того дня звернула-
ся перша вчителька Марія Ми-
ронівна Маринюк. Марія Миро-
нівна привітала випускників зі 
святом, вручила подарунки. Від 
батьківського комітету виступи-
ла Ліля Бутковська. 

Із вітальним словом зверну-
лася до школярів директор 
Байковецької ЗОШ І-ІІ ст. Лю-
бов Миколаївна Козуб. “Дорогі 
четвертокласники, ви подолали 
перший етап загальноосвітньої 
школи! Попереду вас чекає ба-
гато нового і незвіданого. Отож, 
бажаю вам працелюбності, 
оптимізму і гарного літнього 
настрою”, — сказала Любов 
Миколаївна.

— Висловлюю вдячність Ма-
рії Миронівні за її копітку пра-
цю, натхнення та любов до 
учнів, адже лише в руках такого 
талановитого, наполегливого і 
працьовитого педагога учні 
вчаться любити і шанувати 
батьків, родину та Батьківщину, 
— сказала того дня мама Олен-
ки Гелей Галина Володимирів-
на.

Найкращих учнів 4 класу на-
городжено грамотами, найак-
тивніших батьків — подяками 
від дирекції школи.

“Прощавай, четвертий клас!”

Директор Байковецької ЗОШ І-ІІ ст. Любов Миколаївна Козуб (друга зліва)  
та учасники імпрези “Прощавай, четвертий клас!” у Байковецькій ЗОШ І-ІІ ст.
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Великі українці  ●Талановита молодь ●

Ірина Шулик з однокласниками (зліва направо) Богданом Шуб’яком, 
 Ярославом Вінтоняком, Назаром Яремом, Володимиром Пулькою.

Ірина Шулик — байківчан-
ка, випускниця-2014 Бай-
ковецької школи, учасниця 
народного аматорського 
ансамблю танцю “Глорія-
Бай” БК с. Байківці. 

— Іро, будь ласка, розкажи 
читачам “Подільського  
слова” про себе. 

— Цьогоріч я закінчила 9-ий 
клас Байковецької школи. У ве-
ресні продовжу навчання у де-
сятому класі в ЗОШ І-ІІІ ст. №19 
м. Тернополя. Захоплююся на-
родними танцями — від початку 
створення беру участь у народ-
ному аматорському ансамблі 
танцю “ГлоріяБай” будинку 
культури с. Байківці. Художнім 
керівником цього колективу є 
моя хресна мама, обдарована 
людина Лілія Петрівна Вельган. 
У травні цього року ми підтвер-
дили перед комісією почесне 
звання “народного”. Вірю, у 
“ГлоріяБай” велике майбутнє.

— Чим ти займалася до  
того, як прийти в цей  
ансамбль?

— До танців недовго займа-
лася співами тут, у Байківцях. 
Хореографія, все ж, припала до 
душі більше. 

— Чи підтримують тебе в 
творчості батьки?

— Так, звісно. Навіть більше: 
якби не батьки, я б не займала-
ся танцями. Вони мене завжди 
підтримують у розвитку мораль-
но і матеріально. 

— Знаю, ти була ініціато-
ром створення шкільного тан-
цювального ансаблю “НТІ”... 

— Спочатку нас було лише 
троє: я, Анастасія Чикало і Тетя-
на Босюк. Звідси й трактування 
назви — абревіатура імен На-
стя, Таня, Іра. Згодом ми роз-
ширилися, долучилися учні з 
початкових класів. Оскільки я 
вже закінчила школу, то надалі 
повноваження керівників колек-
тиву “НТІ” будуть в Анастасії і 
Тані.

— Чи викликав цей колек-
тив інтерес у школярів?

— Учні з власної ініціативи 
приходили до нас на репетиції, 
казали, що теж хочуть танцюва-
ти. Ми не забороняли.  

— Ти сама працювала над 
амплуа “НТІ”, чи допомагали 
вчителі?

— З організаційними момен-

тами та репети-
ціями допома-
гала класний 
керівник Наталя 
Р о м а н і в н а  
Гущина. Оскіль-
ки я закінчувала 
дев’ятий клас, 
готувалася до 
е к з а м е н і в ,  
Наталя Рома-
нівна посприя-
ла, щоб мене 
інколи відпуска-
ли з деяких 
уроків на репе-
тиції. 

— До речі, 
як склала  
іспити з дер-
жавної підсум-
кової атеста-
ції? 

— Вважаю, 
успішно склала 
іспити з мате-
матики, геогра-
фії, біології, 
української мо-
ви та історії 
України. У ре-
зультаті отри-
мала високий 
середній бал — 
10,1.

— Щодо хореографічної 
формації колективу “Глорія-
Бай”, назви три слова, які б 
передали те, чим для тебе є 
цей колектив. 

— “Впевненість, сміливість, 
перемога”. Коли виходиш на 
сцену, головне — бути сміли-
вим, а далі все вдасться.

— Знаю, що “ГлоріяБай” у 
рамках творчих гастролей 
відвідала Грузію під час пер-
шого міжнародного музично-
хореографічного фестивалю 
“Аrt Kolkhi”. Які враження від 
подорожі?

— Мене переповнювали не-
ймовірні емоції. У Грузії нас зу-
стріли, як рідних. Дехто навіть 
намагався розмовляти україн-
ською, щоб нам було комфорт-
ніше. Грузини — щирі, привітні, 
комунікабельні. Здавалося, що 
з України ми нікуди не виїжджа-
ли, настільки там було затишно 
і добре. 

— З якою професією ти хоті-
ла б пов’язати своє майбутнє?

— Звісно, хотілося б бути 
ближчою до творчості, бо моє 

захоплення танцями вже для 
мене більше, ніж хобі. Але щодо 
професії, то обиратиму щось з 
гуманітарного напрямку. Ма-
буть, після одинадцятого класу 
буду вивчати фах юриста у ви-
щому навчальному закладі. 

— Іро, сформулюй свою 
пораду для всіх молодих лю-
дей України? 

— Головне — не здаватися. 
Коли падаєте духом, озирніться 
— і ви побачите, що не самотні 
у своїх проблемах, є багато 
охочих допомогти. Тільки ніколи 
не опускайте рук, завжди вірте 
в себе.

— Дякую, Іро, за цікаву бе-
сіду. Успіху тобі у всіх почи-
наннях та в підкоренні нових 
вершин!

— Щиро дякую!  
Розмовляла Соломія БОЙКО, 

студентка відділення 
“Журналістика” 

філологічного факультету 
Тернопільського 

національного педагогічного 
університету ім. В. Гнатюка.

Ірина Шулик:  
“Вірю, у “ГлоріяБай” 

велике майбутнє”

Випускниця Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.  
2014 року Ірина Шулик.

Байківчанин Роман Яремчук 
був академіком Академії еко-
номічних наук України, по-
чесним професором Терно-
пільського національного 
технічного університету  
ім. І. Пулюя, почесним гро-
мадянином Тернополя, чле-
ном Американської академії 
лідерів бізнесу і торгівлі,  
президентом ВАТ “Ватра”  
м. Тернопіль, Заслуженим 
машинобудівником України, 
меценатом релігії, культури, 
мистецтва та української 
книги. Ім’я Романа Юліано-
вича занесено до “Золотої 
книги української еліти”.

Роман Яремчук народився 3 
лютого 1935 р. у с. Байківці. Здо-
був дві вищих освіти — 1957 року 
закінчив Львівський політехнічний 
інститут, у 1984 р. — Тернопільську 
академію народного господарства. 
У 1957-1966 роках працював на 
Тернопільському заводі “Електро-
арматура”. У 1966-1977 рр. —  
головний інженер ВО “Ватра” та 
директор Всесоюзного проектно-
конструкторського і технологічного 
інституту світлотехнічної промис-
ловості. З 1977 р. — генеральний 
директор НВО “Ватра”. З 1996 р. і 
до кінця життя був президентом 
ВАТ “Ватра”, президентом ТОВ 
“ОСП “Корпорація “Ватра”.

Закінчивши у 1957 році одну з 
кращих на той час у державі Львів-
ську політехніку, Роман Юліанович 
протягом п’ятдесяти років працю-
вав на ВАТ  “Ватра”, яка, без пере-
більшення, стала символом його 
душі. Він любив її, віддавав їй весь 
свій час. В останні роки життя його 
по-справжньому захопив дивовиж-
ний світ менеджменту. Відтак, за 
мотивами власного досвіду управ-
лінця написав чотири монографії, у 
його доробку — 50 друкованих 
праць, з них — вісім книг з теорії 
освітлення та з проблем управлін-
ня економікою. Роман Яремчук — 
автор 25 винаходів, які мають 
практичне застосування на світло-
технічних підприємствах не тільки 
ВАТ “Ватра”, але усього СНД. 

До авторитетної думки Романа 
Юліановича прислухалися і в уря-
дових колах України, адже він сво-
го часу був технічним експертом 
Кабінету Міністрів України з питань 
світлотехніки, членом редакційної 
ради міждержавного галузевого 
журналу “Светотехника”. Упродовж 
п’яти скликань був депутатом Тер-
нопільської обласної ради. Багато 

років Роман Яремчук очолював  
раду директорів Тернополя.

А ще в житті президента імени-
тої світлотехнічної “Ватри” бували 
хвилини, в які він іноді запитував 
себе, чи правильно вчинив, коли 
обрав інженерний фах? І тут же, з 
упевненістю учня-відмінника, від-
повідав: “Я ніколи не можу наріка-
ти, що доля зробила мене інжене-
ром. Будь-яка інша моя професія 
не була б настільки фанатично і 
жертовно цілеспрямована до ме-
ти, як та, якою іду уже півстоліт-
тя”.

У кінці 1980-х років серед шести 
кращих підприємств Радянського 
Союзу була тернопільська “Ватра” 
за спорудження у рекордно корот-
кі строки корпусу заводу шахтних 
світильників. Дочекалися ми наре-
шті своєї держави, хоч, на жаль, 
вона ще не така, про яку мріяли і 
страждали сотні літ наші батьки, 
діди і прадіди. Найстрашніше, що 
ми загубили чимало років, і багато 
з нас втрачає надію. Але було і є 
немало подвижників, серед них 
світлої пам’яті президент “Ватри” 
Роман Яремчук, який щиро вірив, 
що ми, все-таки, виберемося з ха-
осу беззаконня.

12 грудня 2007 року у таланови-
того організатора національної 
промисловості, великого патріота 
України, знаменитого байківчани-
на Романа Яремчука перестало 
битися серце. Починаючи з 2008 
року, кращим  студентам 
інженерно-технічних спеціальнос-
тей Тернопільського національного 
технічного університету ім. І. Пу-
люя призначають стипендію імені 
Романа Яремчука від корпорації 
“Ватра”.

Роман Яремчук — 
автор 25 наукових 

винаходів

Роман Юліанович Яремчук.

На байковецькій кухні ●

Інгредієнти: 
диня — 1 шт.;
цукор — 100 г;
сік половини лайма (або лимона).
Спосіб приготування: диню помий-

те, розріжте навпіл, очистіть від м’якоті і 
кісточок, поріжте на часточки, зніміть 
шкірку і поріжте на кубики. Диню, цукор 
і сік лайма збийте блендером до стану 
пюре. Перелийте готову суміш у контей-
нер і поставте в морозильну камеру на 
дві години. Ще раз збийте сорбе. Пере-
кладіть знову в контейнер і поставте в 
морозильну камеру на ніч. Смачного!

Інгредієнти: 
молоко — 500 мл;
апельсини — 2 шт.;
білий шоколад — 200 г;
свіжі ягоди і м’ята — для оформ-

лення.
Спосіб приготування: з апельси-

нів зніміть цедру, відіжміть сік. Додай-
те в молоко. Суміш доведіть до кипін-
ня, додайте шоколад, помішуйте до 
повного розплавлення. Охолодіть, по-
давайте теплим зі свіжими ягодами та 
м’ятою. 

Кількість порцій: 2. 
Час приготування: 15 хвилин.

Сорбе з дині 

Десерт-суп  
з білого шоколаду
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ут-1
06.00, 21.25 Шустер-LIVE.
07.00, 08.00, 13.00, 18.30 Новини.
07.25 Ера бiзнесу.
07.30, 00.30 На слуху.
08.30 Паспортний сервiс.
08.35 Кориснi поради.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.30, 19.45 З перших вуст.
10.00 “Схеми” з Н. Сидлецькою.
10.35, 17.40 “Хочу спiвати”. 
       Нацiональний вiдбiр 
        на ДПКЄ-2014.
10.45 Т/с “МонтеКрiсто”.
12.05 Д/ф “Раїса Недашкiвська. 
       Те, що не вмирає”.
13.15 Час-Ч.
13.30 М/с “Сандокан”.
14.30 Вiра. Надiя. Любов.
15.25 Брифiнг Кабмiну України.
15.55 Х/ф 
        “Сiмейне розслiдування”.
18.05 Euronews.
19.00 Про головне.
19.55 Д/ф “Леонардо 
    да Вiнчi. Реставрацiя столiття”.
00.00, 01.00 Пiдсумки.

Канал “1+1”
06.40 Х/ф “Розiграш”.
08.40 “Особистий рахунок”.
08.45 “ТСН”.
09.30 М/ф “Маша i ведмiдь”.
10.05 М/ф “Аладдiн”.
11.00 “Шiсть кадрiв”.
11.15 “Iлюзiя безпеки. 
         Лiвий автосервiс”.
12.25 “Сiмейнi мелодрами 2”.
14.20 Т/с “Величне столiття.
          Роксолана 2”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Фатмагюль”.
19.30 “ТСН”.
20.15 “Вечiрнiй Київ - 2014”.
22.10 “Свiтське життя”.
23.15 Х/ф “Ворог держави 
        №1”. (2).

Інтер
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
          09.00 Новини.
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 “Ранок 
         з Iнтером”.
09.20 Т/с “Пiзнай мене, 
          якщо зможеш”.
11.15 Д/с “Слiдство вели...” 
          з Л. Каневським”.
12.00 Новини.
12.25 Д/с “Слiдство вели...” 
          з Л. Каневським”.
13.40 Д/с “Легенди 
          радянського розшуку”.
14.00 Новини.
14.20 Д/с “Легенди
         радянського розшуку”.
14.50 “Судовi справи”.
15.50 “Сiмейний суд”.
17.45 Новини.
18.10 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 Т/с “Холостяк”.
00.45 Х/ф “Дiвчинка”. (2).

ICTV
06.40 Т/с “Таксi”.
07.05 Т/с “Леся+Рома”.
07.35 Т/с “Самотнiй вовк”.
07.45 Факти. Ранок.
08.00 Т/с “Самотнiй вовк”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.10 Т/с “Убивча сила”.
12.25 Дiстало!
12.45 Факти. День.
13.15 Дiстало!
13.50 Т/с “Балада про Бомбера”.
15.45 Факти. День.
16.15 Т/с “Балада про Бомбера”.
16.35 Т/с “Убивча сила”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини.
20.15 Т/с “Iржа”.
23.10 Х/ф “Теорiя змови”. (2).

стб
07.15 Х/ф “Раз на раз 
         не випадає”.
08.50 “Неймовiрна правда
          про зiрок”.
10.00 Х/ф “Пiд Великою 
           Ведмедицею”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.55 “Неймовiрна 
          правда про зiрок”.
20.05 Т/с “Самара”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.35 Х/ф “Чудес не буває”.
00.50 Х/ф “Iдеальна дружина”.

новий канал
06.15 М/с “Котопес”.
06.35 Т/с “Воронiни”.
07.00 Репортер.
07.05 Т/с “Ластiвчине гнiздо”.
08.10 Т/с “Воронiни”.
09.05 Т/с “Не родись вродлива”.
11.00 Т/с “Воронiни”.
15.00 Т/с “Молодiжка”.
16.05 Т/с “Не родись вродлива”.
18.00 Репортер.
18.05 Т/с “До смертi красива”.
19.00 Т/с “Воронiни”.
22.00 Х/ф “Король вечiрок 2”. (2).
23.55 Х/ф “Переростки”. (3).

тРК «україна»
06.15, 13.10 Т/с “Оса”.
07.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

        23.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.15, 14.00, 15.20, 
        17.10 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Чотири пори лiта”.
12.00, 19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Три зiрки”.
21.00 Т/с “Карпов”.
01.30 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 “Розсмiши комiка”.
18.10 “Звана вечеря”.
19.10 “Орел i решка”.
20.10 “КВН”.
22.20 “Люди П’ятницi”.

нтн
05.00, 15.15 Т/с “УГРО-4”.
08.30, 15.00, 19.00 “Свiдок”.
09.00 Т/с “Перше правило 
          королеви”.
13.00 Т/с “Вулицi розбитих 
          лiхтарiв-13”.
19.30 Х/ф “Кома”.
21.30 Х/ф “22 кулi: 
           Безсмертний”. (2).
23.50 Х/ф “Закон Мерфi”. (2).

тЕт
06.00 Малята-твiйнята.
06.25, 10.25 М/с “Маша i ведмiдь”.
06.50, 9.30 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”.
13.50 Одна за всiх.
14.50 Вiталька.
15.40 Дайош молодьож!
17.10, 19.00 Розсмiши комiка.
18.05, 22.40 Т/с “Свiтлофор”. (2).
20.00 Х/ф “12 мiсяцiв”.
22.00 6 кадрiв.
23.40 Х/ф “Кабаре”.

Канал “2+2”
06.15 “Обережно, модерн!”
06.40 Т/с “Спецзагiн Кобра-11”.
08.35, 21.00 “ДжеДАI. Воїни дорiг”.
09.00, 18.30,21.30 “Спецкор”.
09.35 Х/ф “Розпочати лiквiдацiю”.
12.40 “Нове Шалене
        вiдео по-українськи”.
14.25 “Облом UA. Новий сезон”.
16.30 Т/с “Меч”.
19.00 Х/ф “Ярослав.
           Тисячу рокiв тому”. (2).
22.05 Х/ф “Онг Бак”.
00.10 Х/ф “Унiверсальний
           солдат-4”. (3).

тонiс
06.00 Х/ф “Запорожець 
       за Дунаєм”.
07.05, 18.55, 22.35 “Економiчний
         пульс”.
07.10, 16.50 “Алло, лiкарю!”
10.00 “Соцiальний статус: 
           вашi права i пiльги”.
10.45, 22.00 “Моднi iсторiї 
        з Оксаною Новицькою”.
11.05 Невiдоме про вiдомих: 
        Корейський леопард.
12.15 “Диваки”.
13.05 “Щоденник для батькiв”.
14.00, 22.40 Монстри 
           всерединi мене.
15.00 “Сильнi свiту цього”.
16.00 Дикi зiрки.
17.45 Генiї вiд природи.
18.15 “зМIСТОвна Україна”.
18.30, 23.35 “Свiтськi 
         хронiки”.
19.00 В гостях у 
     Д. Гордона. Святослав Пiскун.
20.00 Невiдоме про вiдомих: 
        Земля динозаврiв.
21.15 Родом з України: 
         Олег Стриженов.
00.00 “Красивi та амбiцiйнi”.

наше улюблене 
кiно

07.00 Драма “Погана 
         хороша людина”. 
09.00 Драма “Повернення
         Батерфляй”.
11.00 Кiноповiсть “Це ми не 
        проходили”. 
13.00 Мелодрама “Дочка моряка”. 

14.30 Т/с “Нiкколо Паганiнi”. 
16.00 Комедiя “У Москвi 
         проїздом”. 
17.30 Мелодрама “Митар”. 
19.00 Комедiя
           “Шельменко-денщик”. 
21.00 Драма “Маленька Вiра”. 
23.20 Комедiя “Поїздка 
          через мiсто”. 
01.00 Кiноповiсть “Iду на грозу”. 

тВi
06.00 ЖИВЯком.
6.30 Приватнi новини.
08.00, 20.00, 23.00 Сьогоднi 
          про головне.
09.00, 13.30, 16.30, 19.30 Особлива
        думка.
10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00,
       17.00, 18.00, 21.00, 
        0.00 Сьогоднi.
10.10, 11.10, 12.40, 14.30, 
       15.30, 17.30, 22.00 TBiNews.
12.20, 14.10, 16.00, 17.10,
         18.40 Огляд блогiв.
19.00 Геофактор.

EuroSport
09.30 Екстримальний 
         вiтрильний спорт.
09.35, 13.15 Велоспорт. 
          Тур де Франс.
10.30, 15.00, 18.30 Велоспорт. 
     Тур де Франс з Грегом 
        Лемондом. Журнал.
10.45 Атлетика. Люцерни.
12.15 Оце так! Краще зi свiту 
            велоспорту.
15.15 Велоспорт. Тур де Франс.
18.45 Фехтування. ЧC. Казань.
20.30, 21.00 Силовий 
        екстрим. Польща.
21.30 Бокс. WBC. Кiншаса. 
      Фiнал. Напiвважка вага. 
       I. Макабу Х. Гомес.
23.30 Ралi. ERC. Естонiя.

Enter-фiльм
05.45, 9.30 М/ф.
09.00 Телемагазин.
10.00 Х/ф “Король Дроздовик”.
11.35 Х/ф “Мiльйон у 
            шлюбному кошику”.
13.15, 19.35 Т/с “Суто 
          англiйськi вбивства”.
15.10, 21.30 Т/с “Пуаро 

         Агати Крiстi”.
16.55 Х/ф “Не ходiть, 
         дiвчата, замiж”.
18.15 Х/ф “Одного разу 
        двадцять рокiв потому”.
23.15 Х/ф “Табiр iде в небо”.
00.55 Х/ф “Гра на мiльйони”.

Мега
06.00 Легенди бандитського
            Києва.
07.00, 20.10 У пошуках iстини.
07.50, 15.50 Життя пiсля людей.
08.40, 17.30 Скарби з горища.
09.30, 18.20 У пошуках пригод.
10.30 Замерзла планета.
11.30, 23.40 Вижити серед звiрiв.
12.20 Мiстична Україна.
13.10, 19.10 Таємницi зцiлення.
14.10 Загибель Гагарiна. 
       Нiхто не хотiв вiдповiдати.
15.00, 21.00 НЛО з минулого.
16.40, 22.00 Сучаснi дива.
22.50 Атлас 4D.
00.30 Земля: наш час.

5 канал
06.30, 6.45, 7.15, 7.35, 7.45, 8.10,
      8.20, 8.35, 8.45 Ранок 
      на П’ятому.
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.
09.35, 10.35, 11.35, 12.35, 
    13.35, 14.35, 15.35, 16.35, 19.30, 
     20.10, 21.10 Час. Пiдсумки дня.
17.15 Мотор.
17.35, 18.35 Машина Часу.
18.10 Мiсцевий час.
21.40 Час-Тайм.
22.10 Особливий погляд.

Футбол
06.00, 19.00 “Оле, Мундiаль!”
07.05 Профайли.
07.20, 11.00, 20.30 “Мундiаль. 
          Матч-центр”.
08.55, 22.15 Швейцарiя 
           Еквадор. ЧC ФIФА-2014.
11.55 Францiя 
      Гондурас. ЧC ФIФА-2014.
14.00 “Великий футбол. 
       Бразилiя-2014”.
14.55 Аргентина 
         Боснiя-Герцеговина. 
        ЧC ФIФА-2014.
16.55 Тележурнал.
17.30 Легенди Прем’єр-лiги: 
         Майкл Оуен.
18.00 Огляд чемпiонату. 
        ЧC ФIФА-2014.
20.20 М/с “Забавний м’яч”.

ут-1
06.00 Пiдсумки.
06.25 На слуху.
07.00, 08.05 Шустер-LIVE.
11.15, 17.40 “Хочу 
       спiвати”. Нацiональний 
       вiдбiр на ДПКЄ-2014.
11.30 Д/ф “Сiллi, 
        архiпелаг нарцисiв”.
12.50 Книга ua.
13.30 М/с “Сандокан”.
14.15 Т/с “МонтеКрiсто”.
15.30 Концертна програма 
       “Європейський стадiон 
         культури 2014”.
18.05 В гостях у Д. Гордона.
19.00 Х/ф “Рiно Гаетано”.
21.00 Пiдсумки дня.
21.45 Концерт М. Бурмаки.
22.50 Мегалот.
22.55 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Вiд першої особи.
23.35 “Золотий гусак”.
00.00 Х/ф “Бiлявка за рогом”.

Канал “1+1”
06.00 Х/ф “На золотому 
          ганку сидiли”.
07.15 “ТСН”.
08.00 М/с “Гуфi та його 
          команда”.
09.00 “Свiтське життя”.
10.15 М/ф “Маша i ведмiдь”.
10.30 Х/ф “Щастя за рецептом”.
14.30 “Вечiрнiй Київ - 2014”.
16.30 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка 5”.
19.30 “ТСН”.
20.15 “Вечiрнiй квартал”.
22.20 Х/ф “Мандри Гулiвера”.
00.10 Х/ф “Божевiльний на волi”.

Інтер
08.00 “Школа доктора
          Комаровського”.
08.30 “Городок”.
09.30 “Новини”.
10.00 Х/ф “Кавказька полонянка,
         або Новi пригоди Шурика”.
11.30 Т/с “Яблуневий сад”.
15.20 “Юрмала 2013”.
18.00 Т/с “Людський фактор”.
20.00 “Подробицi”.
20.35 Т/с “Людський фактор”.
22.30 Х/ф “Четвертий пасажир”.
00.30 Т/с “Мережева загроза”.

ICTV
05.55 Х/ф “Чотири таксисти
          i собака 2”.
08.25 Зiрка YouTube.
09.35 Дача.
10.00 Х/ф “Ейр Америка”.
12.20 Т/с “Балада про Бомбера”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Балада про Бомбера”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с “Балада про Бомбера”.
22.10 Х/ф “Беовульф”. (2).
00.20 Х/ф “Обряд”. (2).

стб
06.35 Х/ф “Дiловi люди”.
08.05 “Караоке на Майданi”.
09.00 “Усе буде смачно!”
10.10 “Хата на тата”.
12.00 Х/ф “Чудес не буває”.
14.10 Х/ф “Мiй тато - льотчик”.
16.05 “Кохана, ми 
         вбиваємо дiтей”.
18.00 Х/ф “Батькiвський
          iнстинкт”.
21.35 “Вагiтна в 16”.
22.30 “Дочки-Матерi”.
23.30 “Давай поговоримо
           про секс”.
01.05 Х/ф “Покровськi ворота”.

новий канал
05.45 М/с “Мисливцi за 
         привидами”.
07.10 М/с “Сiльвестр i Твiтi”.
08.40 М/с “Том i Джерi”.
11.00 M/ф “Том i Джерi: 
          Чарiвник з країни Оз”.
12.10 Хто зверху.
14.00 Т/с “Супер Макс”.
16.05 Т/с “Воронiни”.
18.40 Х/ф “Кiлери”. (2).
20.40 Феномен.

тРК «україна»
07.00, 19.00 Подiї.
07.15 Т/с “Iнтерни”.
10.00 Один за сто годин.
11.00 Х/ф “Вiддаленi наслiдки”.
13.10 Т/с “Буду вiрною 
         дружиною”.
17.15 Т/с “Життя розсудить”.

22.10 Х/ф “Продається кiшка”.
00.30 Х/ф “Одиначки”.

К1
06.00 “Шеф-кухар”.
06.30 “Top Shop”.
07.30 М/ф.
09.00 М/с “Смiшарики”.
09.40 М/ф “Барбi i 
      Кришталевий замок”.
11.10 Х/ф “Пес i жебрак”.
13.00 “ВусоЛапоХвiст”.
15.00 “Орел i решка. СРСР”.
17.00 “Орел i решка. Шопiнг”.
18.00 Х/ф “Побачення із зiркою”.
20.00 “Вечiрнiй квартал”.
21.45 “КВН”.
00.50 Х/ф “Прикинься 
        моїм чоловiком”.

нтн
04.25, 12.55 “Випадковий свiдок”.
07.40 Т/с “Перше правило 
            королеви”.
11.30 “Речовий доказ”. 
        Смерть шамана.
12.00 “Головний свiдок”.
13.30 “Правда життя. 
          Професiя вантажник”.
14.00 “Крутi 90-тi”.
14.50 Т/с “Вулицi 
       розбитих лiхтарiв”.
19.00 Т/с “Громадянка
        начальниця. Продовження”.
22.30 Т/с “Говорить полiцiя!”

тЕт
06.00 М/ф “Спiлка тварин”.
07.30 Байдикiвка.
08.30 М/с “Смiшарики”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/ф “Хоробрий плавець”.
11.50 Х/ф “Гензель i Гретель”.
12.55 Х/ф “Схiд темряви”.
14.40 Х/ф “Вона чоловiк”.
16.25 Х/ф “12 мiсяцiв”.
18.20 Х/ф “Елвiн i бурундуки”.
20.00 Розсмiши комiка.
22.00 Уральскi пельменi.
23.25 6 кадрiв.

Канал “2+2”
06.15 “Обережно, модерн!”

07.15 “Нове Шалене вiдео
          по-українськи”.
09.00 “Облом UA. Новий сезон”.
11.00 Т/с “Хiромант”.
21.00 Х/ф “Втеча з 
         Шоушенка”. (2).
00.00 Х/ф “Темний провулок”.

тонiс
06.00 Колорадо.
06.25 Х/ф “Ралi”.
10.00 Невiдоме про вiдомих: 
         Земля динозаврiв.
11.25 Х/ф “Слiдством 
          встановлено”.
14.00 За сiм морiв.
15.00 Монстри всерединi мене.
16.00 Сльози свiту. Африка.
17.00 Творчий вечiр Наталi 
      Бучинської i Нiколо Петраша.
18.30 “Глобал-3000”.
19.00 Смертельнi води.
20.00 Великi монархи Єгипту.
21.05 Родом з України: 
        Марина Могилевська.
21.50 Х/ф “Дружина пiлота”.
23.40 “Свiтськi хронiки”.
00.00 “Вихiдний, пiсля опiвночi”.

наше улюблене 
кiно

07.00 Комедiя 
        “Шельменко-денщик”. 
09.00 Драма “Маленька Вiра”. 
11.20 Комедiя “Поїздка
          через мiсто”. 
13.00 Кiноповiсть “Iду на грозу”. 
14.30 Т/с “Посередник”.
16.00 Комедiя “Троє в човнi, 
        не рахуючи собаки”, 1 с. 
17.30 Комедiя “Троє в човнi, 
         не рахуючи собаки”, 2 с. 
19.00 Драма “Польоти увi снi i 
         наяву”. 
21.00 Комедiя “Три
         жiнки i чоловiк”.
23.00 Детектив “Моє 
         прiзвище Шилов”.
01.00 Кiноповiсть “Iду на грозу. 

тВi
06.00 ЖИВЯком.
06.30, 9.30 Приватнi новини.
08.00, 20.00 Сьогоднi 

          про головне.
09.00, 10.00, 12.25, 15.30, 
         17.00, 18.40, 19.30, 21.40, 
         22.35 TBiNews.
11.00 Стоп-кадр.
12.00, 15.00, 18.00, 
        21.00 Сьогоднi.
13.00 Мiжнароднi кореспонденти.
13.30, 16.30 Особлива думка.
14.00 Так як є.
16.00 Знак оклику!
19.00 Double Ять.
22.00 Геофактор.
23.00 Зелена лампа.
00.00 Як це влаштовано?

EuroSport
09.30, 12.00 Велоспорт. 
        Тур де Франс.
10.30, 12.45, 18.30 Велоспорт.
      Тур де Франс з Грегом
         Лемондом. Журнал.
10.45 Фехтування. ЧC. Казань.
13.00,23.45 Велоспорт.
          Тур де Франс.
18.45 Футбол. ЧЄ для хлопцiв 
     до 19 рокiв. Угорщина. 
     Португалiя  Iзраїль.
21.00 Футбол. ЧЄ для хлопцiв 
     до 19 рокiв. Угорщина. 
    Болгарiя Нiмеччина.
23.15 Ралi. ERC. Естонiя. Огляд.

Enter-фiльм
05.45, 9.30 М/ф.
09.00 Телемагазин.
10.30 Т/с “Катя”.
20.30 Х/ф “Тут наш дiм”.
23.05 Бiйцiвський клуб.

Мега
06.00 Легенди бандитської 
             Одеси.
07.00 У пошуках iстини.
08.40 Воїни крижаних дорiг.
10.30, 21.00 Життя пiсля 
         людей.
12.30 Атлас 4D.
15.30 У пошуках пригод.
18.20 НЛО з минулого.
00.00 “Що? Де? Коли?”

5 канал
06.30, 18.10 Мiсцевий час.

06.40, 14.35, 18.35, 19.35, 
           22.35 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, 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.
08.35, 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
06.00 “Оле, Мундiаль!”
07.05 Профайли.
07.20, 11.00 “Мундiаль. 
           Матч-центр”.
08.55, 19.25 Нiмеччина
        Португалiя. ЧC ФIФА-2014.
11.55 Iран  Нiгерiя. 
         ЧC ФIФА-2014.
14.00 “Великий футбол. 
         Бразилiя-2014”.
14.55 Гана 
         США. ЧC ФIФА-2014.
16.55 Харт Ман Сiтi.
          Товариський матч.
18.55 Тележурнал.
21.25 Шахтар Лiон.
         Товариський матч.
23.25 Огляд чемпiонату. 
          ЧC ФIФА-2014.
00.25 Атлетико-М 
          Байя. Чемпiонат Бразилiї.

Номери «швидкої» для мешканців Тернопільського району
Диспетчер невідкладної медичної допомоги — 0673547369, 43-03-03 

баворівський пункт екстреної (швидкої) медичної допомоги — 0674130345, 29-42-33
Великоглибочецький пункт екстреної (швидкої) медичної допомоги — 0674130346, 29-51-03
Великобірківський пункт екстреної (швидкої) медичної допомоги — 0674130347, 49-23-03

Мишковицький пункт екстреної (швидкої) медичної допомоги — 0674130348, 29-09-81
Диспетчер екстреної (швидкої) медичної допомоги (м. Тернопіль, вул. Рєпіна,11) — 0674130321, 24-43-00

цілодобовий консультативний центр (м. Тернопіль, вул. Рєпіна,11) — 0674130349, 51-48-51
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програми місцевих телекаНалівTV-4
понеділок, 14 липня
06.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий
         фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Файне місто Тернопіль.
         Місто любові і весни.
08.10 Вікно в Америку.
08.30 Переможний голос 
        віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Справжня ціна».
09.45 «Про нас».
10.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 «Екологічно чисте 
          життя».
12.40 «Магія природи».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Все перемагає 
          любов». (1).
17.00 «У пошуках нових 
         вражень».
17.30 «Гал-кліп».
18.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Погляд зблизька».
20.30 Знай наших.
20.40 Дім книги.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Сад, город, квітник».
22.35 Х/ф «Герой династії
         Кунг». (1).
00.15 Час-Tайм.
ттБ
08.00 “Ранок з ТТБ”.
14.00, 17.00 “Вісті ТТБ”.
14.15 “Загублені у часі”.
14.30 “Мамина школа”.
15.00 “Відверті діалоги”.
16.00 “Пісні нашого краю”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.40 “Юні експерти”.
16.45 “Словами малечі 
         про цікаві речі”.
17.15 Д/Ф “На відстані 
          пташиного лету”.
17.30 “У країні Мультляндії”.
18.30 “Новини України”
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
19.30 “Тема дня”.
20.00 “Пісні нашого краю”.
20.15 “Будьте здорові”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Час змін”.
21.30 “Урок… для батьків”.
22.30 “Чаc країни”
TV-4
вівторок, 15 липня
06.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий
           фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Погляд зблизька».
08.05 «Духовні роздуми».
08.20 Знай наших.
08.30 Переможний голос
          віруючого.
09.00 Час-Tайм.

09.30 Файне місто Тернопіль.
       Місто любові і весни.
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 «Примара 
          в глибині». (1).
17.00 «У пошуках нових 
         вражень».
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 «Поїзд смерті». (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, 16 липня
06.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий
           фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Межа правди.
08.30 Переможний голос
           віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «У пошуках нових 
        вражень».
10.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 «Гал-кліп».
12.40 Файне місто Тернопіль.
         Місто любові і весни.
13.05 Галицький шлягер-2014.
14.00 Х/ф «8 жінок». (1).
16.40 «Чарівний ключик».
17.00 «У пошуках нових
           вражень».
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 «Проект 
          Олександри». (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”.
16.45 “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, 17 липня
06.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий
         фітнес.
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 «У пошуках нових
            вражень».
10.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.00 «Формула здоров’я».
13.00 Галицький шлягер-2014
14.00 Х/ф «Диявольський
          вітер». (1).
15.25 Файне місто Тернопіль.
         Місто любові і весни. 
17.00 «У пошуках нових
          вражень».
17.30 «Музичні делікатеси».
18.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Золоте стремено».
20 30 Культура і мистецтво.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Bon appetit».
22.35 Х/ф «Інше життя». (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 “Дива цивілізації”.
15.30 “Надія є”.
15.45 “Тема дня”.
16.00 “Пісні нашого краю”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.40 “Іноземна для дітей”.
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, 18 липня
06.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий
           фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Знати більше.
08.30 Переможний голос
         віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «У пошуках 
         нових вражень».
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 «Божі корівки». (1).
17.00 Файне місто Тернопіль.
         Місто любові і весни.
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  «Все,чого 
         вона хотіла». (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, 19 липня
06.00 «Bon appetit».
06.30 «Про нас».
06.45, 9.15, 11.00 Ранковий
        фітнес.
07.00 Провінційні вісті.
07.35 Х/ф «Мавпа». (1).
09.00 Час-Tайм.
09.30 Знати більше.
10.30 Блага звістка 
        з Р. Реннером.
11.15 «Про нас».
11.30 Зміни свій світ.
12.00 Новини Європи.
12.30 Х/ф «Молодший 
          пілот». (1).
14.00 Файне місто Тернопіль.
        Місто любові і весни.
14.30 Мультфільми.
15.30 Народному театру
         «Посмішка»  35 років
16.30 Дім книги.
17.00 Хіт-парад.
18.00 Наші вітання.
19.00 «Сад, город, квітник».
19.30 «Музичні делікатеси».
20.10 Академічний ансамбль
         народної музики 
         «Візерунок».
21.10 Х|ф «Молодший 
         пілот». (1).
22.40 Хіт-парад.
23.40 Час-Тайм.
00.00 Х/ф «Рука, що 
        гойдає колиску». (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 Д/Ф “Все про їжу”.
15.45 “Думки вголос”.
16.00 “ПрофStyle ”
16.15 “Чудесний канал”.
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 “У пошуках легенд”
22.30 “Абетка здоров’я”.
TV-4
Неділя, 20 липня
06.00 Х/ф «Мавпа». (1).
07.30 «Про нас».
07.45, 9.45 Ранковий фітнес.
08.00 Новини Європи.
08.40 Час-Тайм.
09.00 Повнота радості життя.
09.30 «Справжня ціна».
10.00 Дім книги.
10.15 Пряма трансляція 
     святої літургії з 
    архікатедрального собору
      УГКЦ м. Тернополя.
11.40 «Духовні роздуми».
12.00 Мультфільми.
12.30 Народному театру 
        «Посмішка» 35 років.
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 Файне місто Тернопіль.
          Місто любові і весни.
20.00 Хіт-парад.
20.45 «Про нас».
21.00 «Гал-кліп».
21.30 «Про кіно».
22.00 Х/ф «Загублений 
         світ». (2).
23.45 Час-тайм.
00.00 Провінційні вісті.
            Тиждень.
ттБ
08.00 “Ранок з ТТБ”.
14.00 “Фільм-дітям”.
15.20 Д/Ф “Все про їжу”.
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 “Пісень розмай”.
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.
06.40 Вiд першої особи.
07.10 Крок до зiрок.
07.50 “Золотий гусак”.
08.10 Шеф-кухар країни.
09.30 Як це?
09.55 Хто в домi хазяїн?
10.45 Околиця.
11.20, 17.25 “Хочу 
      спiвати”. Нацiональний 
      вiдбiр на ДПКЄ-2014.
11.30 Українського роду.
11.45 Iнтелект.ua.
12.30 Д/ф “Рондо для 
          лицаря. Вiктор Гресь”.
13.35 М/с “Сандокан”.
14.30 Т/с “МонтеКрiсто”.
15.35 Фольк-music.
16.50 Театральнi сезони.
17.35 В гостях у Д. Гордона.
18.40 Х/ф “Рiно Гаетано”.
20.30 “Перша шпальта”.
21.00 Пiдсумки дня.
21.45 Д/ф “20. Двадцять с
      вiдчень про переламний
     день протистоянь
        на Майданi”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.35 Концертна програма 
        “Приречений на любов”.

канал “1+1”
07.00 “Велика iлюзiя”.
07.35 М/ф.
08.00 М/с “Гуфi та його
           команда”.
09.00 “Лото-Забава”.
10.10 “ТСН”.
11.00 “Свiт навиворiт 
            5: Iндонезiя”.
12.30 М/ф “Маша i ведмiдь”.
13.50 Х/ф “Будинок 
          Великої Матусi 2”.
15.50 “Мiняю жiнку 9”.
17.25 “Розсмiши комiка 5”.
18.25 “Українськi сенсацiї”.
19.30 “ТСН”.
20.15 “Мiй малюк зможе”.
21.25 Х/ф “Ерагон”.
23.30 Х/ф “Остання пiсня”. (2).

інтер
06.00 “Юрмала 2013”.
08.00 “Вдалий проект”.
09.00 “Школа доктора 
        Комаровського. 
        Невiдкладна допомога”.
09.30 “Недiльнi новини”.

10.00 “Орел i решка. 
          На краю свiту”.
11.00 “Сусiд на обiд”.
12.00 Х/ф “Четвертий пасажир”.
14.00 Т/с “Людський фактор”.
18.00 Х/ф “Береги любовi”.
20.00 “Подробицi”.
20.45 Х/ф “Терапiя любов`ю”.
22.50 Т/с “Смертельний танець”.

ICTV
05.55 Факти.
06.25 Таксi.
06.50 Анекдоти по-українськи.
07.40 Зiрка YouTube.
08.50 Дивитися всiм!
12.35 Т/с “Iржа”.
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с “Iржа”.
18.45 Факти тижня.
20.25 Х/ф “Александр”.
23.55 Х/ф “Беовульф”. (2).

стБ
06.25 Х/ф “Земля Саннiкова”.
08.00 Т/с “Самара”.
08.55 “Усе буде смачно!”
09.50 “Караоке на Майданi”.
10.45 Т/с “Самара”.
15.20 Х/ф “Батькiвський
          iнстинкт”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
20.30 “Вiкна-новини”.
            Спецрепортаж.
21.00 Х/ф “Осiннiй вальс”. (2).
23.05 Х/ф “Старий новий 
          дiм”. (2).
00.55 Х/ф “Ще раз про любов”.

Новий канал
05.55 М/с “Мисливцi за 
          привидами”.
06.40 М/с “Новi пригоди 
       мисливцiв за привидами”.
07.00 М/ф “Скубi Ду. 
      Прокляття озерного
          монстра”.
08.25 М/ф “Друзi по нещастю”.
09.55 Х/ф “Зачарована Елла”.
11.50 Файна Украйна.
14.00 Т/с “Супер Макс”.
16.05 Т/с “Воронiни”.
18.40 Х/ф “Без вiдчуттiв”. (2).
20.40 Шоумастгоуон.

трк «Україна»
06.20, 19.00 Подiї.
07.00 Таємницi зiрок.

07.55 Т/с “Життя розсудить”.
11.50 Т/с “Три зiрки”.
16.50 Х/ф “Продається кiшка”.
20.00 Т/с “Iнтерни”.
23.10 Comedy Woman.

к1
06.00 “Шеф-кухар”.
06.30 “Top Shop”.
07.30 М/ф.
08.00 М/с “Смiшарики”.
08.35 М/ф “Барбi i
          Кришталевий замок”.
10.00 “Їмо вдома”.
11.30 “ВусоЛапоХвiст”.
12.30 “Топ-модель 
         по-американськи”.
15.15 “Орел i решка. Шопiнг”.
16.15 “Орел i решка. СРСР”.
18.10 “Вечiрнiй квартал”.
20.00 Х/ф “Хранителi”. (2).
23.10 Х/ф “Одружуся з 
        першою зустрiчною”. (2).

НтН
05.10 Х/ф “Тести для 
         справжнiх чоловiкiв”.
06.20 Т/с “Вулицi 
         розбитих лiхтарiв”.
08.05 Т/с “Громадянка 
       начальниця. Продовження”.
11.30 “Легенди карного 
        розшуку”. Штрафна кров.
12.00 “Агенти впливу”.
12.55, 22.45 “Випадковий 
       свiдок”.
13.20 Х/ф “Кома”.
15.10 Т/с “Журов”.
19.00 Т/с “Павутиння-5”.
23.00 “Головний свiдок”.
00.00 Х/ф “У надрах жаху”. (3).

тет
06.00 М/ф “Хоробрий плавець”.
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/ф “Морська бригада”.
12.10 М/ф “Школа монстрiв. 
         Мiсто страхiв”.
13.10 Х/ф “Цуценята Санти”.
14.45 Х/ф “Елвiн i бурундуки”.
16.15 Королева балу.
18.00 Країна У.
20.00 Розсмiши комiка.

22.00 Уральскi пельменi.
23.25 6 кадрiв.

канал “2+2”
06.15 “Обережно, модерн!”
07.00 “Маски-шоу”.
09.00 “Нове Шалене вiдео 
        по-українськи”.
10.00 “Облом UA. Новий сезон”.
11.00 Жiночий 
         американський футбол.
12.00 “Бушидо”.
15.00 Х/ф “Червоний свiтанок”.
17.15 Х/ф “Онг Бак”.
19.20 Х/ф “П’ятий вимiр”. (2).
21.30 Х/ф “Ярослав. Тисячу 
         рокiв тому”. (2).
23.40 Х/ф “Снiжний звiр”. (2).

тонiс
06.00 “Глобал-3000”.
06.25 Х/ф “Слiдством 
         встановлено”.
10.00 Великi монархи Єгипту.
11.00 Щоденник для батькiв.
12.00 Х/ф “Ралi”.
14.35 За сiм морiв.
15.30 Сльози свiту. Амазонка.
16.40 Вперед на Олiмп!
17.00 Творчий вечiр Наталi 
        Бучинської i Нiколо 
        Петраша.
18.30 “Моднi iсторiї з 
           Оксаною Новицькою”.
19.00 Змiя-вбивця.
20.00 “Цивiлiзацiя Incognita”.
20.15, 23.45 “Кумири”.
20.40 “Свiтськi хронiки”.
21.05 Родом з України: 
        Володимир Конкiн.
21.45 Х/ф “Потяг”.
00.00 “Вихiдний, пiсля опiвночi”.

Наше улюблене 
кiно

07.00 Драма “Польоти увi снi 
        i наяву”. 
09.00 Комедiя “Три жiнки
         i чоловiк”.
11.00 Детектив “Моє 
        прiзвище Шилов”.
13.00 Кiноповiсть “Iду на грозу”. 
14.30 Т/с “Посередник”.
16.00 Муз. фiльм “Карнавал”, 1 с. 
17.30 Муз. фiльм “Карнавал”, 2 с. 
19.00 Детектив 
         “Особиста зброя”. 
21.00 Комедiя “Жах у божевiльнi”. 

23.00 Детектив “Метелики”.
01.00 Кiноповiсть “Пiд
           стукiт колiс”. 

твi
06.00 ЖИВЯком.
06.30, 9.30 Приватнi новини.
08.00, 23.30 Як це влаштовано?
09.00, 10.00, 12.15, 13.00, 14.00, 
      15.30, 18.40, 20.00, 21.30, 
        22.30 TBiNews.
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 Автоспорт. Auto GP. 
        Австрiя. Перегони 1.
10.00 Автоспорт. Серiя GP3. 
       Хоккенхайм. Перегони 1.
10.30 Автоспорт. Серiя GP3. 
      Хоккенхайм. Перегони 2.
11.00 Футбол. ЧЄ для хлопцiв 
      до 19 рокiв. Угорщина. 
      Болгарiя Нiмеччина.
12.45 Автоспорт.
        Суперкубок 
       Порше. Нiмеччина.
13.30 Велоспорт. Тур де Франс.
15.00, 18.30 Велоспорт. 
      Тур де Франс з Грегом 
      Лемондом. Журнал.
15.15 Велоспорт. Тур де Франс.
18.45 Спiдвей. ЧЄ. Раунд 2.
22.00 Футзал. Студентський Ч
         C. Малага. Фiнал.
23.30 Мотоспорт. 
       Подiї вiкенда. Журнал.
23.45 Кiнний спорт. Ролекс 
        Гренд Слем. Ахен. Конкурс.

Enter-фiльм
05.45, 9.30 М/ф.
09.00 Телемагазин.
10.30 Х/ф “Тут наш дiм”.
13.10 Т/с “Катя”.

мега
06.00 Легенди бандитської 
          Одеси.
07.30 У пошуках iстини.

09.10, 0.30 Воїни крижаних дорiг.
11.00, 21.30 Життя пiсля людей.
13.00 Атлас 4D.
14.00 Невiдома Європа.
15.00 Формула-1.
17.00 У пошуках пригод.
18.50 Загибель Гагарiна. 
         Нiхто не хотiв вiдповiдати.
19.40 Зниклi космонавти.
20.30 Куля для генсека.

5 канал
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.
08.35, 20.35 В кабiнетах.
09.10, 12.35, 19.35 
          Велика полiтика.
09.35, 15.35 Вiкно до Америки.
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
06.00, 19.00 “Оле, 
          Мундiаль!”
07.05 Профайли.
07.20, 11.00, 20.30 
        “Мундiаль. Матч-центр”.
08.55, 22.15 Бельгiя 
         Алжир. ЧC ФIФА-2014.
11.55 Бразилiя  Мексика. 
        ЧC ФIФА-2014.
14.00 “Великий футбол. 
          Бразилiя-2014”.
14.55 Росiя 
          Корея. ЧC ФIФА-2014.
16.55 Боруссiя (М) Стiк Сiтi. 
          Товариський матч.
20.20 М/с “Забавний м’яч”.



П’ятниця, 11 липня 2014 року Час місцевий
Розіграш 
№778
від 06.07.2014 р.
Кульки — 02, 03, 

08, 09, 10, 12, 13, 
18, 19, 21, 27, 30, 

32, 34, 35, 39, 44, 45, 49, 50, 
57, 60, 61,63, 65, 68, 73.

Джекпот — не виграно.
3 лінії з одною підковою — 1 

гравець — 1 000 000 грн.
3 лінії з 2 підковами — не ви-

грано.
3 лінії у 3 полях — 57 гравців 

— 2 231 грн.
2 лінії у 2 полях — 3 320 грав-

ців — 14 грн.
2 лінії — 756 гравців — 84 грн.
1 лінія — 68 678 гравців —  

7 грн. 
Бiлет № 0491868 — Львів-

ське.
Розіграш
№1383
від 09.07.2014 р.
Лототрон А.
Набір кульок: 

№3.
Виграшні номери: 5, 33, 44, 

4, 27, 14.
6 номерів — не виграно.
5 номерів — 1 гравець — 9 385 

грн.
4 номери — 65 гравців — 

202 грн.
3 номери — 1317 гравців —  

17 грн.
2 номери — 8889 гравців — 

8 грн.
Розіграш 
№1342
від 09.07.2014 р.
Виграшні номе-

ри: 20, 32, 38, 5, 
27, 30.

Мегакулька — 9.
МЕГАДЖЕКПОТ — не виграно.
МЕГАПРИЗ — не виграно.
5 номерів — 2 гравці — 7 204 

грн.
4 номери — 153 гравці —  

247 грн.
3 номери — 2 526 гравців — 

24 грн.
5+ Мегакулька — 2 гравці — 14 

408 грн.
4+ Мегакулька — 22 гравці — 

494 грн. 
3+Мегакулька — 363 гравці — 

48 грн.

Грайте і вигравайте ●Оголошення ●

ПРОДАМ
* комбайн “Клаас консул” в до-

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

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

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

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

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

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

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

* металочерепиця, профнас-
тил, комплектуючі, системи во-
дозабору. Консультації з уста-
новки, заміри, доставка. Тел. 
(097) 473-51-37.

* продам обігрівачі, холодиль-
ники, морозильники, газові плити, 

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

КУПЛЮ
* газову плиту 4-камфорну, ши-

рина 60 см. Тел. 067-366-15-69.

ПОСЛУГИ
* СТО “Спектр” (м. Тернопіль, 

вул. 15 квітня, 44) ремонтує, двигу-
ни, коробки передач, ходову час-
тину, гальмівну систему, систему 
охолодження та інші роботи по ав-
томобілях і бусах.  Тел.: 067-700-
55-02, 51-00-97.

* СТО “Спектр” (м. Тернопіль, 
вул. 15 квітня, 44) комп’ютерна діа-
гностика, чистка форсунок, інжек-
торів, ремонт електрообладнення, 
встановлення сигналізацій.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 уро-
чистих подій (весілля, день наро-
дження, хрестини тощо). (067) 366-
15-69.

*лікування на бджолиних вули-

ках, с. Чернелів-Руський, Терно-
пільський район, Орест Михайло-
вич Лук’янець. 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 водо-
нагрівачів, пральних машин, кон-
диціонерів, лічильників; заміна сто-
яків, водопроводу, каналізації, опа-
лення. Пенсіонерам та учасникам 
Великої Вітчизняної війни — зниж-
ки. Тел. (097)14-86-723.

* штукатурка зовнішня — 30-35 
грн./м2 , внутрішня — 25-30 грн./
м2; стяжка — 30 грн./м2; утеплення: 
пінопласт, вата — 35-40 грн./м2; 
підвісні стелі — 50-70 грн./м2; шпа-
клівка — 20-25 грн./м2, “короїд”, 
“баранек” — 25-30 грн./м2; на-
бриск, драп в кольорі — 20-25 грн./
м2. Власне риштування, підсобни-
ки, без обідів. Тел.: 25-25-86, 098-
531-95-46.

* здаються в оренду продо-
вольчі місця: бакалія, вода, ово-
чі, фрукти за адресою: м. Тер-
нопіль, вул. Нечая, 25, ринок 
“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 столярні 
вироби, терміново. Тел.: (067) 350-
66-21 (Василь), (096) 813-88-93 
(Володимир).

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

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

* встановлення сантехніки, 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 ●

Служба 101 ●

№ 
п/п

№№ 
рейсів номер 

м-ту
Назва маршруту

Про-
тяж. 
м-ту 
(км)

Час відправл. з 
пунктів к-сть 

обор. 
рейс.

мін.
к-сть
авт.

Періодич-
ність вико-

нанняпочат. кінцев.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 15-9 Тернопіль — 
Кип’ячка  11,5 6-50 21-00 9 2 щоденно

2. 15-16 Тернопіль — Скомо-
рохи 25 5-50 20-20 7 2 щоденно

3. 15-22/2 Тернопіль — 
Острів-2 11 7-40 21-35 11 2 щоденно

4. 15-23/2 Буцнів (Серединки) 
— Тернопіль 12,5 6-45 11-20 4 2 щоденно

5. 15-23/3 Буцнів (Серединки) 
— Тернопіль 12,5 7-00 17-19 7 2 щоденно

6. 15-32/2 Горішній Івачів  
(Чистилів) — Тернопіль  18 6-30 19-20 8 2 щоденно

До уваги власників автотранспорту
Тернопільська районна державна адміністрація (організатор перевезень) оголошує конкурс на право 

здійснювати перевезення пасажирів на внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користу-
вання в звичайному режимі руху.

Перелік об’єктів конкурсу:

Конкурс на перевезення паса-
жирів на автобусному маршруті 
загального користування прово-
диться відповідно до Закону Укра-
їни “Про автомобільний тран-
спорт” та Порядку проведення 
конкурсу з перевезення пасажирів 
на автобусному маршруті загаль-
ного користування, затверджено-
го постановою Кабінету Міністрів 
України від 3 грудня 2008 р. 
№1081 (зі змінами), Правил на-
дання послуг пасажирського авто-
мобільного транспорту, затвер-
джених постановою Кабінету Міні-
стрів України від 18.02.1997 р. 
№176 (зі змінами).

Для забезпечення належної 
якості та безпеки перевезень па-
сажирів на внутрішньообласних 
автобусних маршрутах, згідно з 
Порядком визначення класу ком-
фортності автобусів, сфери їхньо-
го використання за видами спо-
лучень та режимів руху, затвер-
дженого наказом Мінтрансзв’язку 
України від 12 квітня 2007 р. №285, 
на маршрутах протяжністю до 150 
км допускається використання ав-
тобусів категорій М2 (повна маса 
до 5 т) та М3 (повна маса більше 
5 т). Клас автобусів: на приміських 
маршрутах І, ІІ, ІІІ.

Перевізники зобов’язані мати 

не менше одного транспортного 
засобу, пристосованого для пере-
везення осіб з обмеженими мож-
ливостями, а також здійснювати 
пільгові перевезення пасажирів 
згідно з чинним законодавством. 

Документи для участі у конкурсі 
приймаються у закритому конвер-
ті з позначкою №1 та конверті з 
позначкою №2, який містить до-
кументи з інформацією про те, на 
який об’єкт конкурсу надає доку-
менти перевізник-претендент.

Документи на конкурс прийма-
ються до 28 липня 2014 року 
включно з 9  до 17 год. за адре-
сою: м. Тернопіль, вул. Галицька, 
38, філія “Тернопільавтотранссер-
віс” Українського державного під-
приємства по обслуговуванню 
іноземних та вітчизняних авто-
транспортних засобів “Укрінтерав-
тосервіс”.

Увага! З питань щодо номерів 
рейсів та розкладів руху автобусів 
на маршруті, бланків документів 
для участі в конкурсі, а також за 
довідками звертайтесь за телефо-
нами: 52-15-79, 52-45-90, за адре-
сою: м. Тернопіль, вул. Галицька, 
38, щоденно в робочі дні з 9  до 17 
год., філія “Тернопільавтотранс-
сервіс” Українського державного 
підприємства по обслуговуванню 

іноземних та вітчизняних авто-
транспортних засобів “Укрінтерав-
тосервіс” (робочий орган конкурс-
ного комітету), та за тел. 43-58-
74, за адресою: м. Тернопіль, 
майдан Перемоги, 1, щоденно в 
робочі дні з 8 до 17 год. 15 хв., 
відділ розвитку інфраструктури 
Тернопільської районної держав-
ної адміністрації.

Конкурс відбудеться 12 серпня 
2014 року о 10 год. у приміщенні 
Тернопільської районної держав-
ної адміністрації, каб. 310.

Плата за один об’єкт конкурсу 
внутрішньорайонного приміського 
автобусного маршруту складає  
1241 грн.

Реквізити для перерахування 
коштів: філія “Тернопільавтотранс-
сервіс” Українського державного 
підприємства по обслуговуванню 
іноземних та вітчизняних авто-
транспортних засобів “Укрінтерав-
тосервіс”: код 38916338, ПАТ АКБ 
“Львів”, р/р 2600459804, МФО 
325268.

Конкурсний комітет  
з перевезення пасажирів  

на автобусних маршрутах 
загального користування,  

що не виходять за межі 
Тернопільського району.

Умови конкурсу

Щоб не трапилось біди під 
час жнив, потрібно завжди 
дотримуватись правил по-
жежної безпеки, адже від 
того, як буде вирощений та 
збережений урожай, зале-
жить добробут людей.  

Щоб запобігти втратам хліба 
від пожеж, потрібно: призначити 
конкретних осіб, які мають відпо-
відати за підготовку збиральної 
техніки, проведення інструктажів з 
дотримання правил пожежної без-
пеки в місцях збирання; вся сіль-
ськогосподарська техніка має бу-
ти відремонтована, обладнана на-
дійними протипожежними захис-
ними пристроями, особливо вог-
негасниками; пожежні автомобілі, 
мотопомпи та інша пристосована 
для гасіння пожеж техніка має бу-
ти справною; необхідно подбати 
про забезпечення місць скирту-
вання засобами пожежогасіння, 
бочкою з водою, обладнати місця 
для куріння і відпочинку людей; з 
початку дозрівання зерна і до кін-
ця збирання врожаю організувати  
цілодобову охорону хлібних маси-
вів і грубих кормів.

Батькам необхідно провести 
бесіди з дітьми про небезпечність 
дитячих ігор біля хлібних масивів 
та скирд грубих кормів.

Щоб запобігти пожежам під час 
збирання врожаю, пожежно-
рятувальна служба нашого району 
застерігає та закликає всіх грома-
дян дотримуватись правил по-
жежної безпеки на хлібних маси-
вах, зернотоках та в місцях грубих 
кормів, а також на фермерських 
господарствах.

За матеріалами 
Тернопільського районного 

відділу УДСНС України  
в Тернопільській області.

Пам’ятка
про дотримання 
правил пожежної 
безпеки під час 

збирання врожаю, 
заготівлі грубих кормів
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Людина і її справа ● Вітаємо! ●

Щиро і сердечно 
вітаємо з днем на-
родження депута-
т ів Гаї-
Шевченківської 
сільської ради  
Віталія Івановича 
БАЛАГУРУ, Петра 
Степановича ГЕВАКА. 

Нехай для Вас розквітне 

                            цілий світ,

Стають життям усі найкращі мрії

І доля посилає безліч літ

Здоров’я, щастя, радості, надії.

З повагою — колектив  
Гаї-Шевченківської сільської 

ради, члени виконкому, 
депутатський корпус. 

Вітаємо з днем народження  
секретаря Ігровицької сільської  
ради Олександру Зіновіївну  
МОКРИЦЬКУ.

Хай квітнуть дні яскравим цвітом,

І будуть в них сердечність і тепло,

Щоб у житті було чому радіти, 

А смутку на душі ніколи не було.

З повагою – члени виконкому, 
депутатський корпус 

Ігровицької сільської ради. 

Вітаємо з днем народження де-
путата Ігровицької сільської ради 
Сергія Петровича ШЕЛІГУ.

Хай довгою буде життєва стежина,

Хай радістю кожна наповниться мить,

І все, чим багата й щаслива людина,

В щедротах своїх хай Господь освятить.

З повагою – члени виконкому, 
депутатський корпус 

Ігровицької сільської ради. 

З народжен-
ням синочка 
сердечно віта-
ємо Ірину та 
С е р г і я  
ГРОНСЬКИХ з 
Тернополя.

Нехай Господь 

зішле дитині добру 

долю

І хай з небес охороняють ангелятка,

В душі хай квітне літо золотаве,

Нехай щасливим буде Ваше немовлятко.

Бажаємо родині море радості і сміху,

Хай синочок росте Вам на втіху.

З повагою — друзі  
з с. Жовтневе.

Від щирого серця вітаємо з 
днем народження вчителя мате-
матики і фізики Байковецької ЗОШ 
І-ІІ ст. Анатолія Вікторовича  
ПОГНЕРИБКА.

Бажаємо Вам в роботі натхнення,

У колі сім’ї — тепла й доброти,

Серед друзів — любові і поваги,

У житті — здійснення мрій.

З повагою –  педагогічний   
колектив Байковецької  

ЗОШ І-ІІ ст.

Щиросердечно вітаємо  
з 70-річчям директора ПОП “Улич” 
Василя Васильовича УЛИЧА.

Крізь роки від отчого порога

Всі шляхи в один переплелись.

Не одна вже пройдена дорога,

Та у серці — юність, як колись!

Тож бажаєм доброго здоров’я,

Щастя та усмішки на вустах,

Зичимо з повагою й любов’ю

Років ще не менше сімдесят!

З повагою – Буцнівський 
сільський голова Марія Мац, 

депутатський корпус, виконком 
Буцнівської сільської ради  

та друзі.

Дирекція, педагогічний  та тру-
довий  колективи Байковецької 
ЗОШ І-ІІ ст. щиро вітають з днем 
народження технічного працівни-
ка школи Надію Юліанівну  
ЛЕМЕШКО, кухаря Любов  
Богданівну КАСАРДУ. 

Нехай Ваш цвіт повік не обліта,

Нехай струна співає, а не рветься,

І доля не скупиться на літа,

Хай Божа благодать панує в серці.

Щиросердечно вітаємо з днем 
народження педагога-організатора 
Байковецької ЗОШ І-ІІ ст. Надію 
Романівну ШУЛЬ.

З днем народження щиро вітаємо,

Щасливої долі й здоров’я бажаємо,

Кар’єрного росту і процвітання

І щоб збувались усі побажання!

З повагою –  колектив 
Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження позаштатну авторку  
“Подільського слова” Надію  
Романівну ШУЛЬ із с. Байківці.

Хай добрий ангел береже повік

Вогонь зорі, що долею зоветься,

Життя, неначе вишитий рушник,

Багрянцем калиновим хай сміється.

Нехай волошками цвітуть 

літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні крапельки страждань.

З повагою – колектив 
редакції газети “Подільське 

слово”.

З днем на-
родження щи-
ро  і сердечно 
вітаємо Тетя-
ну Петрівну 
М А Ц Ь К О  
з с. Жовтневе 
Т е р н о п і л ь -
ського району.

Хай кожен день леліє небом чистим,

Світанки сяють, скупані в росі,

І в серці радість розквіта іскриста,

І задуми збуваються усі.

З любов’ю — рідні.

Щирі вітання 
з нагоди дня 
н а р о д ж е н н я 
н а д с и л а є м о 
Петру Іванови-
чу КУЗЬМЯКУ 
з с. Жовтневе 
Тернопільсько-
го району.

Хай дороги  

стеляться крилато,

Будуть чисті, рівні, як струна,

Хай добро не обминає хату,

Як не обминає світ весна.

Хай здоров’я, радість і достаток

Сипляться до Вас, як з вишні цвіт,

Хай малює доля з буднів свято

І дарує сто прекрасних літ!

З повагою і любов’ю — рідні.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження логопеда відділу освіти 
Тернопільської райдержадміні-
страції Олесю Василівну  
ЧИПИНЮК.

Хай щастя приходить і ллється рікою,

Хай горе обходить завжди стороною,

Хай доля дарує Вам довгі літа,

А в серці завжди хай живе доброта.

З повагою — колектив відділу 
освіти Тернопільської 

райдержадміністрації.

Вітаємо з днем народження 
лікаря-стоматолога ТРТМО  
Ларису Іванівну НАУМЕНКО, 
лікаря-інфекціоніста Ольгу  
Мирославівну СТЕЦЬ, дезін-
фектора Ольгу Володимирівну  
СЕРДЮК, молодших медичних 
сестер Марію Несторівну 
НЕДОШИТКО, Наталію Михай-
лівну ДЕРЕВНИЦЬКУ, медсе-
стру Катерину Романівну  
ПЕЛЕНЬО, завідувача гаражами 
Петра Івановича СІВІНСЬКОГО, 
працівницю кухні Інну Анатоліївну 
ГЕТЬМАН.

Нехай здоров’я завжди добрим буде,

Хай у роботі ладиться усе,

За справи добрі хай шанують люди,

В сім’ю хай доля затишок несе.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Вітаємо з днем народження 
лікаря-стоматолога ТРТМО  
Любов Іванівну ЗАХАРКІВ, мед-
сестру загальної практики-сімейної 
медицини Наталію Олексіївну 
КОНОТОПСЬКУ, медсестер стаці-
онару Іванну Михайлівну  
ДОМШУ, Ольгу Мирославівну 
КОВАЛКОВСЬКУ, медсестру-
анестезистку Тетяну Романівну 
МИКОЛАЇШИН, фельдшера ШМД 
Ольгу Романівну БУРАНИЧ.

Нехай щастить Вам у житті

І вдача буде наполеглива, завзята,

Хай в колі друзів та сім’ї

Яскравих днів буде багато. 

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Жанна БАСЮК,  
заступник директора  

з виховної роботи 
Малоходачківської ЗОШ І-ІІІ ст.

Учень 9 класу Малоходачків-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів, вихо-
ванець гуртка “Юні екологи” 
Великобірківського будинку 
творчості школяра Петро  
Молоток 13 лютого 2014 року 
за роботу “Незвичайні можли-
вості моєї домашньої кроле-
ферми” нагороджений дипло-
мом Міністерства освіти і на-
уки України за ІІ місце у фі-
нальному етапі Всеукраїн-
ського конкурсу юних зоологів 
і тваринників та дипломом 
відділу освіти Тернопільської 
районної державної адміні-
страції. Роботу на конкурс  
Петру допомогла підготувати 
керівник еколого-
натуралістичного гуртка Вели-
кобірківського БТШ Галина 
Василівна Молоток.
 
Нещодавно директор 

Малоходачківської ЗОШ 
І-ІІІ ст. Олександр Мико-
лайович Гасілін, клас-
ний керівник Юрій Олек-
сандрович Гасілін, 
педагог-організатор 
Олександра Михайлівна 
Стібель та однокласниці 
Петра Молотка Анаста-
сія Паласюк, Галина Бо-
мок, Олена Хоптяна по-
бували в гостях у сім’ї 
Молотків. Петро провів 
екскурсію власною кро-
лефермою: це 4 міні-
ферми, ізольовані висо-
кою огорожею, 2 з яких 
він виготовив власноруч 
разом із татом Михай-
лом Петровичем. 

Хлопець займається 
розведенням кролів 
більше 6 років. Протя-
гом цих років він дослі-
джував вплив якості 
кролів на плодючість та 
розвиток кроленят, під-
бирав різні породи, намагався удо-
сконалити процес вирощування. 
Кроликів вирощував у звичайних 
клітках на відкритому повітрі, в зем-
ляних норах. З лютого 2013 року 
почав вирощувати кроликів-
акселератів за методикою профе-
сора та академіка Ігоря Миколайо-
вича Михайлова. 

Тато Петра Михайло Петрович 
розповів педагогу-організатору Ма-
лоходачківської школи Олександрі 
Стібель про структуру виготовлення 
міні-ферми. Міні-ферма оснащена 
системою природної вентиляції, 
підлогами особливої конструкції, 
автопоїлками з вакуумним надхо-
дженням води (взимку – підігрітою), 
годівницями-автоматами для грану-
льованого комбікорму, спеціальни-
ми яслами для сіна. Крім того, вста-
новлено навісне маточне місце гніз-
дування з електропідігрівом. Пра-
цює така міні-ферма в напівавтома-

тичному режимі. Завдяки спеціаль-
ній конструкції годівниць і поїлок 
запасу корму та води (після закла-
дення) вистачає на цілий тиждень, 
який постійно доступний тваринам. 
Крім того, вода самоочищується у 
вакуумних поїлках. Кролячі екскре-
менти надходять у спеціальну єм-
ність, яку чистять 2-3 рази на тиж-
день. Ідеальні умови утримання у 
конструкціях такої міні-ферми зміц-
нюють захисні сили тварин для бо-
ротьби із захворюваннями. А Петро 
отримав комфортні умови для пра-
ці. 

На цей час на міні-фермі трима-
ють 60 кролів. Він вирощує дві по-
роди: білий велетень і хілла. У Пе-
тра є кролі на ім’я: Бакс, Бася, Бука, 
Бусинка, Сабріна, Сакура, Сніжин-
ка, Баран, Байк. Кролик-акселерат 
зростає всього 4 місяці (тобто в 
2-2,5 раза швидше, ніж зазвичай), 
при реалізації має живу вагу 4-5 кг і 
вже здатний розмножуватися на 

рівні своїх природних можливостей. 
Кількість кролиць у період розмно-
ження поголів’я збільшується кожні 
5 місяців по 5 разів. 

Директора школи Олександра 
Миколайовича Гасіліна надзвичай-
но зацікавив процес виготовлення 
кормів. Петро розповів, що для 
акселерата основною їжею є гра-
нульований комбікорм, який він 
виготовляє самостійно на власно-
руч виготовленому механізмі. 
Склад комбікорму: зерно злакових 
культур (вівса, ячменю, кукурудзи) 
і сіно. Також його кролі харчуються 
комбікормом “Преміум” ТзОВ “Аг-
ротехніка”. Петро доглядає кролів 
за певним графіком, веде щоден-
ник обліку кролематок і народже-
них кроленят, проводить певні зо-
отехнічні роботи на міні-фермі і 
розробив бізнес-план з розведен-
ня кроликів-акселератів у розра-
хунку на одну міні-ферму. 

Петро спілкується в соціальних 
мережах з одноліт-
ками Тернополя, 
Луцька, Рівного, які 
займаються виро-
щуванням кроликів-
акселератів, обмі-
нювався досвідом з 
Андрієм Пігоном із 
с. Плотича Терно-
пільського району. 

У сім’ї Молотків є 
молодший син  
Василь, який навча-
ється у 5 класі і роз-
водить голубів. Пе-
тро у школі очолює 
Козацьке братство 
“Ходаки”. Він сумлін-
ний, старанний 
учень. 

Наше шкільне то-
вариство висловлює 
вдячність батькам 
Михайлу Петровичу 
і Світлані Василівні 
за належне вихо-
вання дітей і гор-
диться талановитим 
учнем. Ми зичимо 
Петрові успіхів у йо-
го нелегкій і клопіт-
ливій праці.

Незвичайні можливості домашньої 
кролеферми Петра Молотка 

Учень 9 класу Малоходачківської ЗОШ І-ІІІ ступенів,  
вихованець гуртка “Юні екологи” Великобірківського  

будинку творчості школяра Петро Молоток.

Петро Молоток демонструє процес виготовлення кормів для кролів  
однокласницям (зліва направо) Галині Бомок, Олені Хоптяні, Анастасії 
Паласюк, класному керівнику Юрію Олександровичу Гасіліну та директору  

Малоходачківської ЗОШ І-ІІІ ст. Олександру Миколайовичу Гасіліну.

Сім’я Молотків із гостями під час екскурсії міні-кролефермою.
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Цього тижня можете сміливо втілювати 
в життя нові проекти і задуми — вам спри-
ятимуть і ніхто не буде сумніватися в тому, 
що ви робите щось не так. Уже до кінця 
цього тижня також можете сподіватися на 
прибутки, а початок наступної семиденки 
обіцяє нові перспективні пропозиції.

Поки що не варто ділитися своїми пла-
нами на майбутнє, особливо це стосується 
бізнесу. З понеділка особливих проблем 
не передбачається, хіба що негаразди ви-
никнуть у тих, хто у пошуках нового місця 
роботи чи навчання. У вихідні у батьків 
можливі непорозуміння з дітьми.

На велику підтримку друзів не розрахо-
вуйте, бо вони не захочуть вас зрозуміти. 
Майте на увазі, що ваші вчинки протягом 
останнього часу не надто подобалися ото-
чуючим, дехто захоче відмежуватися від 
ваших ідей і пропозицій. Це час, коли у вас 
ні з того, ні з сього будуть водитися гро-
ші.

Триває час духовного випробування — 
навіть досить гонорові представники цього 
знака відчуватимуть, що в їхньому житті 
щось не так. З початку тижня намагайтеся 
не потрапити у конфліктну ситуацію. У ви-
хідні не переймайтеся нудними справами.

Цього тижня у вас зросте інтерес до 
всього, що вас оточує. Велика ймовірність 

того, що ви зможете визначити для себе, 
що є головним, а що — другорядним.  
У п’ятницю можуть виникнути непорозумін-
ня у стосунках з партнерами. У вихідні 
остерігайтеся харчових отруєнь.

Можете сподіватися неординарних 
вчинків тих, хто вас підтримує або пова-
жає. Вважайте, що вам пощастило, в уся-
кому разі багато питань, що турбували вас, 
будуть вирішені без будь-яких зусиль з ва-
шого боку. Ділових людей чекають приємні 
пропозиції, вдалі фінансові операції і не-
сподівані прибутки. Ті, хто на відпочинку, 
не відмовляться від флірту.

Цього тижня вам випаде реальний шанс 
проявити свої здібності. Матимете чудову 
нагоду зробити кар’єру або принаймні 
просунутися на кілька щаблів до омріяної 
вершини. Якщо виникнуть якісь проблеми, 
то зможете заради їх вирішення заручити-
ся підтримкою однодумців.

Це той тиждень, коли ви зможете зро-
бити те, що запланували, і навіть трохи 
більше. Якщо очікуєте якоїсь звістки, то ви 
її отримаєте. Не гайте ні хвилини, якщо ви-
никнуть проблеми з дітьми чи з кимось із 
близьких. У дорозі і в громадських місцях 
добре пильнуйте гроші і цінні речі.

До кінця тижня утримайтесь від повчань 
і критики колег і не встрявайте в супереч-
ки. Взагалі дотримуйтесь стабільності у 
всьому, бо це той час, коли можете більше 

втратити, аніж набути. Будьте уважні за 
кермом, особливо у другій половині тижня, 
а також при роботі з гострими і ріжучими 
предметами.

Маєте бути відкритими. Не зволікайте 
з обіцянками, що давали останнім часом, 
краще чесно скажіть тим, хто сподіваєть-
ся від вас підтримки чи допомоги, зможе-
те  їм зарадити чи ні. На великі прибутки 
не розраховуйте, однак змін у матеріаль-
ному плані можете сподіватися. Бережіть 
ноги.

Більшість Водоліїв можуть розрахову-
вати на загалом непоганий тиждень:  
з одного боку потрібно буде багато пра-
цювати, а з іншого — якісь незримі сили 
сприятимуть вам у всьому. У стосунках з 
представниками влади очікуйте того ре-
зультату, на який розраховуєте. 

При вмілому поєднанні оптимізму та 
відчуття реалій можете привернути до се-
бе увагу того, кого хотіли б зацікавити, або 
вдало вибратись із неприємної ситуації, в 
яку потрапите із зайвої допитливості чи 
необережності. Вам не варто підлаштову-
ватися під чийсь диктат. Оточуючі прихиль-
ні до вас такими, якими ви є.

від Івана Круп'яка з 14 по 20 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 №27 

від 04 липня 2014 року.

Усміхніться
— Цікаво, а є пігулки від голоду?
— Так. Вони називаються котлети!

В офісі:
— У вас є рекомендації з попередньої 

роботи? 
— Так, мені рекомендували почати 

шукати нову роботу.

Журналіст бере інтерв’ю в мільярдера: 
— Що сприяло досягненню успіху? 
— Переконання, що гроші не мають 

значення, важлива лише робота. 
— Це переконання допомогло вам 

розбагатіти? 
— Ні, я розбагатів, коли зміг переко-

нати в цьому підлеглих.

У кафе:
— Ви можете увімкнути музику? От, на-

приклад, з Алли Пугачової у вас щось є?
— Так. Крістіна Орбакайте...

Дивлюся: вона моєму хлопцеві посмі-
хається. Тут я і зрозуміла, що мені “жуй-
ка” в роті заважає... Яке чудове у неї 
волосся! Було...

Блондинки носять сонячні окуляри на 
волоссі, тому що, якщо їх одягти на ніс, 
то стає темно і страшно.

Прийшла СМС-ка на телефон з неві-
домого номера: “Привіт! Впізнала?”

— Авжеж... по почерку...

— Любий, у мене зламалася машина.
— Дуже? 
— Навпіл.
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Подорожі ●

Ірина ЮРКО. 
Україна – Словаччина – 

Польща.

Як каже мій знайомий колега, 
все, що встигнеш побачити 
протягом життя – це твоє, ре-
шта належить світу.  
Відтак, впродовж цьогорічно-
го 3-6 липня мені належали 
мальовничі краєвиди сусідніх 
з Україною держав – Словач-
чини і трішки Польщі. 

Найлегше відкрити 
шенген візу  
в Посольстві 
Словаччини

У Словаччину я поїхала не від-
почивати, не на закупи чи екскур-
сії, а заради шенген візи. “З’ївши 
собаку” у різних посольствах в 
Україні, можу констатувати: най-
легше відкрити візу у словацькому. 
Так, навіть не в славнозвісному 
польському, де лише щоб записа-
тися у чергу подачі документів, 
треба начекатися як в СРСР за 
ковбасою. Приміром, я звернулася 
у Консульство Польщі в Тернополі 
наприкінці травня, найближча дата 
подачі документів, яку мені запро-
понували, — 28 липня… Не факт, 
що візу взагалі відкриють. Ще була 
окрема візова історія з Посоль-
ством Румунії, яке зазначає на сво-
єму сайті необхідний пакет доку-
ментів для шенген візи, графік 
процедури та інші нюанси, але в 
результаті віз не відкриває ніко-
му… Натомість словацьку візу я 
почала робити 16 червня, через 
тиждень вона була готова. Вартість 
– на 10 євро дорожча від польської 
– 45 євро. Відтак, мені відкрили 
туристичну мульти шенген візу на 
півроку з коридором у 30 днів. 
“Мульти” означає право кількара-
зового в’їзду на територію Євро-
пейського союзу, “коридор” – тер-
мін перебування у країнах шенген 
зони. Словаки такі відкриті тільки 
до українців. До прикладу, білору-
си, з якими доводилося спілкува-
тися у Словаччині, отримали лише 
одноразову триденну шенген візу. 
Росіян не зустрічала. Щоб розпа-
кувати візу, потрібно перетнути 
кордон Словаччини і успішно по-
вернутися. Я скористалася послу-
гами львівської тур-фірми, обрав-
ши тур “Словацький рай” на три 

дні. На митниці процедура контро-
лю була дуже лояльна – багаж не 
перевіряли ані туди, ні в зворотно-
му напрямку. 

Хочеш на полювання 
– покажи документ 
про освіту мисливця

Отже, про Словацьку Республі-
ку. Перше приємне враження – до-
роги євроякості, свого часу збудо-
вані німцями, зоомости – спеціаль-
ні озеленені переходи для тварин 
по швидкісних магістралях. Шосе 
відгороджені парканами – теж для 
безпеки диких тварин. Штраф за 
збиту тварину там значно більший, 
ніж коли це стається з людиною. І 
щоб піти на полювання чи рибо-
ловлю, треба мати документ про 
завершений курс навчання мис-
ливця або риболова. Зловлену ри-
бу не можна брати голими руками, 
лише у рукавичках – щоб не дода-
вати стресу тварині. 

У селах зустрічалися багато 
вбогих циганських поселень. Архі-
тектура будинків схожа на україн-
ську, але компактніших розмірів, 
екстер’єр переважно виконаний у 
яскравих матових відтінках. Газо-
вих комунікацій у сільській місце-
вості не помітила. Площа Словач-
чини становить 49 035 кв. км — за 
цим показником держава посідає 
129 місце серед країн світу.

Перший пункт призначення на-
шого туристичного автобуса у Сло-
ваччині — місто Попрад  
(у межах чотирьох годин автобу-
сом від українського кордону). Це 
місто запам’яталося мені чудовим 
аквапарком “AquaCity” з численни-
ми водними атракціонами, тер-
мальними басейнами під відкри-
тим небом, ментоловою сауною та 
неймовірним виглядом на мальов-
ничі гори Татри. 

Словаччина – доволі 
сонна країна

Раніше Попрад був селом, але 
після розпаду Чехословаччини у 
1993 році на Чехію і Словаччину, 
Словаччина обрала напрямок ту-
ристичної розбудови, з часом По-
прад отримав статус міста. Саме 
завдяки зміні політики відкриття 
віз, тобто збільшення видачі віз 
для українців, тут так багато наших 
туристів. Нині Попрад – важливий 
туристичний центр і транспортний 

вузол Словаччи-
ни, вважається 
“брамою” у Високі 
Татри. Тут наро-
дився чинний пре-
зидент Словаччи-
ни Андрій Кіска. 
Саме на околиці 
Попраду виготов-
ляють пральні ма-
шини “Whirlpool”. 
У місті працює 16 
дитсадків, 12 по-
чаткових шкіл, 13 
середніх шкіл, 4 
гімназії, тут роз-
ташовані філії чо-
тирьох факульте-
тів трьох словаць-
ких університетів. 
Мова спілкування 
– словацька, ні-
мецька. До слова, 
німецька мова у 
Євросоюзі корис-
тується більшим 
авторитетом, ніж 
англійська. 

Попрад, і,  як згодом з’ясувалося, 
друге за величиною словацьке міс-
то Кошице, дуже мало населені. 
Напевно, таким хоча б на день мрі-
ють побачити своє місто львів’яни. 
Уявіть собі туристичне місто з гі-
пермаркетами, готелями, розва-
жальними комплексами, широким 
спектром комунікацій, а людей на 
вулицях практично немає. О 21.00-
22.00 світло в вікнах житлових бу-
динків майже не горить, у рестора-
нах, колибах, кав’ярнях і поготів. 
Словом, Словаччина – доволі со-
нна країна. Знаю, “сонною” свого 
часу ще називали польську столи-
цю Варшаву, але керівництво вже 
почало заохочувати молодь вести 
нічний спосіб життя.

Треба зазначити, що Словаччи-
на – доволі молода країна в турис-
тичному світі. Але тут дуже добре 
помітно потенціал та бажання жи-
телів розвиватися. Стрімко відбу-
вається будівництво доріг, мостів, 
гірськолижних комплексів, заводів.  
Всюди чисто, охайно, навіть у за-
кинутих печерах санітарні зони у 
зразковому стані.

Коли ми поверталися до україн-
ського кордону, на день зупинили-
ся у місті Кошице. Архітектурно це 
місто дуже подібне до Львова. Тут 
чисто, знову ж таки малолюдно. 
Цікаво, що в Кошицькому  
обласному театрі опери, драми та 
балету 90% працівників – українці. 
Словаки – надзвичайно відкриті, 
привітні люди, готові завжди допо-
могти. За деякими історичними 
джерелами, словаки — найближчі 
“генетичні родичі” українців: оби-
два народи мали подібну соціальну 
структуру, побут, мову і народну 
творчість, врешті, нас поєднувала 
до 1918 року спільна недоля угор-

ського поневолення. Українського 
населення тут небагато – 0,6 %. 
Порозумітися на мовному рівні 
складніше, ніж з поляками, однак, 
цілком можливо. Словаки дуже по-
терпають за долю України, вивча-
ють адекватні новини, спілкуються 
з родичами і друзями з України. 
Вживаю слово “адекватні” тому, 
що, приміром, білоруси досі вва-
жають, що на східному кордоні 
України воюють американці. “Так 
нас інформують наші ЗМІ, — відпо-
віли на мій подив білоруські спів-
розмовники. — Ми від вас вперше 
дізналися, що саме російські вій-
ськові стріляють в українців. Наш 
президент Лукашенко попередив, 
якщо зберемося на головній площі 
у кількості більше, як двоє осіб, 
правоохоронці розмовлятимуть з 
нами дубинками. Така у нас демо-
кратія”. 

Словаки часто висловлювали 
українцям з нашої групи вдячність 
за сміливість, що відкрили Європі 
потужного агресора – керівництво 
Росії.

Про цінову політику
Освіта і медицина у Словаччи-

ні – безкоштовні. Мінімальна 
пенсія – 290 євро з можливістю 
претендувати на державні субси-
дії. Мінімальна зарплата за мі-
сяць – 370 євро. Найбільше 
отримують лікар та фармацевт – 
1400 євро (медсестра – 695 єв-
ро). На другій позиції – ІТ-
працівники (програмісти) – 1300 
євро. Вчитель отримує менше, 
ніж кухар чи кур’єр, – 500  
євро. Податок на прибуток у 
Словаччині – 14%. Медичне стра-
хування – 4%, тут є дві приватні 
страхові компанії та одна дер-

жавна. Працівники отримують 
зарплату без податків та відраху-
вань у пенсійний фонд. Кому-
нальні послуги, для прикладу, за 
двокімнатну квартиру у приватній 
власності з двома дітьми і двома 
дорослими, обійдуться власнику 
у 230 євро (електрика, вода, те-
пло, ліфт, загальне світло, вивіз 
сміття), газ – 15 євро за квартал. 
Інтернет та телефон за такими ж 
цінами, як і в Україні. Зняти квар-
тиру коштує 6-10 євро за кв. м 
(комунальні послуги вже включе-
ні), доба в готелі – 12 євро. 
Транспортні послуги: електричка 
з Попраду в Братиславу коштує 
30 євро туди і назад. Квиток на 
15 хвилин по Братиславі вартує 
50 центів (0,5 євро),  
проїзд по місту на місяць – 27  
євро. У гіпермаркетах “Tesco”, 
“Billa”, “Max” дешево можна ку-
пити одяг та взуття (як мінімум, 
дешевше ніж, у нас. Звісно, про 
секондхенди мова не йде). 
Стверджувати, що харчування 
там дешевше, ніж у нас, не беру-
ся. Недорого словаки реалізують 
автомобілі, адже тут виробляють 
найбільше в Європі машин на 
особу. У Словацькій Республіці є 
три концерни – “Фольксваген” у 
Братиславі, “PSA Peugeot Citroen” 
у Трнаві, “Kia Motors” у Жиліні.

Закопане – таке 
Яремче

В межах туру мені вдалося по-
бувати на території південної Поль-
щі, в місті Закопане – це найбіль-
ший населений пункт у підніжжі 
Татр. Найголовнішою атракцією 
для туристів, звісно, є гори Татри. 
Свого часу Закопане було одним із 
кандидатів на проведення зимових 
олімпійських ігор 2006 року, проте 
ігри пройшли в італійському Тури-
ні. Як на мене, це місто дуже схоже 
на українське Яремче, тільки більш 
цивілізоване. На ярмарку подібна 
продукція – вироби з овечої шкіри, 
хустини, сувеніри, предмети побу-
ту такі ж, як і в нас. Тут більше бу-
тіків з брендовим одягом. Дешев-
ше, ніж в Україні, коштує зимове 
вбрання – добротну довгу дублян-
ку в Закопане можна купити за 200 
євро, доступні і вироби з хутра. 
Цікаво, що носити жінкам панчохи 
тілесного кольору в Європі вважа-
ється поганим тоном, можна лише 
в чорних. 

У Польщі обов’язково варто 
спробувати журек – страва, схожа 
на густий суп. Другі страви поляки 
їдять без хліба.

Якщо піднятися на місцеву гору 
Губалувку, можна побачити ма-
льовничу панораму Закопане. Є 
два способи підйому – фунікуле-
ром за 5 євро, або пішки. Я спус-
калася своїм ходом в межах 20 
хвилин, це зовсім нескладно. “На-
віщо платити?”, — запитую рито-
рично. 

Висновок про подорож:  
мандрівкою задоволена, мрію, щоб 
українці взяли приклад у словаць-
ких сусідів і таки розпочали “жити 
по-новому”.

Мандрівка у “Словацький рай”

На території Штребського плеса в Словаччині — найвищий 
(1350 м над рівнем моря) і найхолодніший курорт у Татрах. 

Панорама словацького міста Попрад на фоні гір Татр.

Поширений в країнах Східної Європи  
тип сакрального пам’ятника — Чумний стовп,  

встановлений на честь припинення чуми на головній вулиці 
другого за величиною міста Словаччини — Кошице.


