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Школо, прощавай!

Учасники старшої групи шкільного ансамблю “Калиновий цвіт” на святі останнього дзвоника
в НВК “Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія ім. Степана Балея”. 29 травня 2015 року.
Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.
Фото автора.
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травня в школах
відлунав
останній дзвінок. У цьому
році
в
Тернопільському
районі повну загальну середню освіту здобули 288
випускників загальноосвітніх
навчальних закладів: із них
253 — випускники одинадцятого класу, 32 — дванадцятого класу заочної форми
навчання і 3 екстерни).
15 випускників нагороджені
золотими медалями, 6 — срібними. По одному золотому медалісту в Баворівській ЗОШ І-ІІІ
ступенів, Великоберезовицькій
ЗОШ І-ІІІ ступенів, Великогаївській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Почапинській ЗОШ І-ІІІ ступенів, НВК
“Лозівська ЗОШ І-ІІІ ступенів—
ДНЗ”, два золотих медалісти в
Мишковицькій ЗОШ І-ІІІ ступенів,

троє — у Великоглибочецькій
ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Ярослава
Стецька, п’ятеро — в НВК “Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ступенівгімназія ім. Степана Балея”. По
одному срібному медалісту в Великоберезовицькій, Великогаївській, Почапинській школах, Великобірківській школі-гімназії,
два срібних медалісти — у Великоглибочецькій
школі.
414
дев’ятикласників, 30 з яких претендують на свідоцтва з відзнакою, після складання державної
підсумкової атестації (2-8 червня) здобудуть базову загальну
середню освіту.
В останню травневу п’ятницю
останній дзвінок покликав у доросле життя 36 одинадцятикласників НВК “Великобірківська ЗОШ
І-ІІІ ступенів-гімназія ім. Степана
Балея”: 20 учнів 11-А класу (класний керівник Світлана Богданівна
Івасечко) і 16 учнів 11-Б класу
(класний керівник Ольга Володимирівна Підборочинська). Воїни
АТО Степан Майка і Володимир

Червоняк, які під час річного оцінювання і державної підсумкової
атестації перебували у Великих
Бірках, закінчили школу-гімназію
екстерном.
Ведучі урочистостей — восьмикласниці Юлія Писаренко і
Юліта Соколова — запросили на
урочисту лінійку випускників,
яких провели під рушниками, вишитими турботливими матерями
червоними і чорними нитками.
Парох церкви святої великомучениці Параскевії П’ятниці селища
Великі Бірки о. Василь Михайлишин та священик церкви Відвідання Єлизавети Пресвятою Дівою
Марією селища Великі Бірки о.
Петро Буриш поблагословили
учнів, учителів, батьків на добрі
справи.
Директор НВК “Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія
ім. Степана Балея” Володимир
Польчій, заступник директора з
навчальної роботи Ольга Бас та
заступник директора з навчальнометодичної роботи Людмила Ра-

дьо привітали учнів із закінченням
навчального року, нагородили
похвальними листами 38 учнів
3-8 і 10 класів. Цей навчальний
рік виявився для Великобірківської школи-гімназії плідним на
здобутки. Десятки учнів стали переможцями та призерами районних, обласних і всеукраїнських
предметних олімпіад та конкурсів.
Старшокласниці Вероніка Мацелюх, Анастасія Лісовська, Катерина Жидчук, Ольга Барбарош,
Анастасія Стельмах отримали
грамоти та грошові винагороди
від Фонду підтримки обдарованої
молоді Великобірківської школигімназії, співзасновником якого є
її директор Володимир Польчій.
Цьогоріч НВК “Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія
ім. Степана Балея” має найбільшу кількість медалістів серед
випускників Тернопільського району. Директор школи-гімназії
Володимир Польчій вручив золоті медалі одинадцятикласницям Вероніці Мацелюх, Анастасії

Лісовській, Катерині Жидчук, Соломії Джуджук, Діані Крицак,
срібну медаль — Ірині Сидязі.
— Свято останнього дзвоника
ознаменовує пору канікул і відчиняє випускникам двері до мудрості, зрілості, самостійного
життя, — сказав директор школигімназії Володимир Польчій. — Не
забувайте поради наставників, цінуйте, зміцнюйте шкільну дружбу.
Сміливості, наполегливості вам,
щоб упевнено здолати всі труднощі дорослого життя.
Голова Тернопільської райдержадміністрації Олександр Похилий і заступник голови Тернопільської РДА Уляна Люлька нагородили грамотами Тернопільської
РДА за сумлінну творчу працю і
високі результати у навчанні та
вихованні дітей педагогічні колективи НВК “Великобірківська ЗОШ
І-ІІІ ступенів-гімназія ім. Степана
Балея”
і
Великобірківського
будинку творчості школяра.

Наша сторінка

www.lanclaas.com.ua

Продовження на 6 стор.

www.facebook.com/
PodilskeSlovo
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Панорама подій

●●Добрі справи

Голова Тернопільської районної державної адміністрації Олександр Похилий, заступник
голови райдержадміністрації Уляна Люлька, головний спеціаліст сектору молоді та спорту
Тернопільської РДА Світлана Яхван відвідали багатодітну сім’ю Гуцуляків
у с. Підгороднє. Справа — голова ради громадської організації “Світлодар” Борис Семеняк.

Багатодітній родині в Підгородньому
подарували телевізор
●●Спорт для всіх

Фінал змагань XV сільських
спортивних ігор
14 червня ц. р. на стадіоні с. Великі Гаї відбудеться фінальна частина змагань XV сільських спортивних ігор Тернопільського району,
які організовує Тернопільська районна рада ФСТ “Колос”. Команди
змагатимуться у таких видах спорту: перетягування линви, армспорт, гирьовий спорт, легка атлетика, настільний теніс, змагання
спортивних сімей. За попередніми результатами, у фіналі змагатимуться футбольні команди Великого Глибочка, Довжанки, Великої
Березовиці, Лозови, Великих Гаїв, Острова, Великих Бірок; волейболісти з Великих Гаїв, Великих Бірок, Байківців, Лозови, Драганівки,
Почапинців, Острова. Прибуття команд – до 10:00. Положення про
проведення ігор знаходяться в сільських і селищних радах Тернопільського району. За додаткою інформацією звертатися за телефоном
43-58-24.
Іван КУЛЬБІЦЬКИЙ,
голова Тернопільської районної ради ФСТ “Колос”.

29 травня 2015 року з нагоди Всесвітнього дня захисту
дітей, який щороку відзначають 1 червня, голова Тернопільської районної державної адміністрації Олександр Похилий, заступник
голови Тернопільської РДА
Уляна Люлька відвідали сім’ї
Тернопільського району, які
опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.
Гості завітали до багатодітної
сім’ї Гуцуляк у с. Підгороднє, в
якій виховується восьмеро непо-

внолітніх дітей, до сім’ї переселенців із Луганської області Ландік у с. Петриків, в якій виховується одна дитина, до сім’ї Рій у
с. Великі Гаї, в якій виховується
неповнолітня дитина, до багатодітної сім’ї переселенців з АР
Крим Куртмулаєвих, в якій троє
неповнолітніх дітей.
Ця акція відбулась за сприяння
голови ради громадської організації “Світлодар” Бориса Семеняка, голови Тернопільської районної організації товариства Червоного Хреста України Ольги Нижник, головного спеціаліста сектору молоді та спорту Тернопіль-

ської райдержадміністрації Світлани Яхван. Сім’ям вручили речі
першої необхідності. Сім’я Гуцуляків із Підгороднього отримала в
подарунок телевізор (спонсор —
ГО “Світлодар”).
У рамках спільної благодійної
акції голова Тернопільської районної державної адміністрації
Олександр Похилий висловив
вдячність усім, хто працею та громадською діяльністю забезпечує
підтримку, сприяє становленню
юного покоління. Олександр Ігорович побажав дорослим терпіння, а дітям — світлої долі, добра
та гарно відпочити влітку.

●●Футбол

Чемпіонат Тернопільського
району: тур 5
Результати п’ятого туру: вища
ліга – Дубівці-Товстолуг 4:2, БілаПлотича 0:2, Великі Гаї-Дичків 2:2,
Озерна-Великі Бірки 3:0, Велика
Лука і Мишковичі-Грабовець 0:5,
Шляхтинці-Велика Березовиця 3:5;
перша ліга – Великий ГлибочокКутківці 3:0, Пронятин-Білоскірка
1:3, Гаї Шевченківські-Івачів 3:1,
“Динамо” (Ступки)-Довжанка 3:0,
Романівка–Прошова 2:1, БайківціОстрів 0:3; друга ліга – Малий
Ходачків-Смиківці 5:2, ЖовтневеЗалізці 0:2, Велика Лука і
Мишковичі-2-Баворів 6:2, ЛозоваТовстолуг-2 2:1, ПідгороднєІгровиця 2:1, Петриків-Забойки

(матч перенесено).
У шостому турі (7 червня) зустрічаються: вища ліга – ПлотичаДубівці, Товстолуг-Біла, Великі
Бірки-Великі Гаї, Дичків-Озерна,
Велика Березовиця-Велика Лука і
Мишковичі, Грабовець-Шляхтинці;
перша ліга – Івачів-Великий Глибочок, Кутківці-Гаї Шевченківські,
Прошова-”Динамо”
(Ступки),
Домаморич-Романівка, ОстрівПронятин,
Білоскірка-Байківці;
друга ліга – Залізці-Лозова,
Товстолуг-2-Жовтневе, СмиківціІгровиця, Підгороднє-Малий Ходачків, Забойки-Велика Лука-і
Мишковичі-2, Довжанка-Петриків.

У селі Петриків голова Тернопільської районної державної адміністрації
Олександр Похилий, заступник голови райдержадміністрації Уляна Люлька,
представники соціальних служб та голова ради ГО “Світлодар” Борис Семеняк
відвідали сім’ю переселенців Ландік із міста Попасна Луганської області.

●●Податкові новини

Останні новації щодо
касових апаратів та торгівлі пивом
З початку 2015 року в чинному
законодавстві відбулося багато
змін і, зокрема, в сфері торгівлі
алкогольними напоями. А саме:
змінами, внесеними законом №
71 до Податкового кодексу України, розширено перелік алкогольних напоїв, до яких з 1 липня
2015 року віднесено і пиво. Отож,
право на його виробництво, імпорт, експорт та реалізацію матимуть тільки ті суб’єкти господарювання, які володіють відповідною ліцензією.
Такі зміни передбачені також і
Законом України від 19 грудня
1995 року № 481/95-BP „Про

державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів”
у редакції, чинній з 01.07.2015р.
Для отримання ліцензії на роздрібну торгівлю пивом платнику
необхідно звернутися до ДФС у
Тернопільській області (управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів) із
відповідною заявою, у якій потрібно зазначити: адресу місця
торгівлі, перелік РРО (КОРО) на
місці торгівлі, з інформацією щодо кожного РРО про його модель,
модифікацію, заводський номер,

виробника, дату виготовлення,
реєстраційний номер свідоцтва
РРО, дату реєстрації в податковій
інспекції.
Така ліцензія видається на 1
рік у строк, не пізніше ніж 10 календарних днів з дати отримання
управлінням документів на отримання ліцензії. Причому, така ліцензія обов’язково реєструється
у податковому органі за місцем
розташування торгового об’єкта,
а у сільській місцевості – ще й в
органі місцевого самоврядування
(сільській, селищній раді). Плата
за ліцензію становить 8000 грн за
кожен зазначений у ліцензії РРО

(КОРО), а на території сіл і селищ
– 2000 грн. у рік. Сплата здійснюється щокварталу рівними частинами. Слід пам’ятати, що при
простроченні сплати дія ліцензії
призупиняється, а за торгівлю алкогольними напоями без наявності ліцензії передбачено штраф
– 200 відсотків вартості отриманої партії товару, але не менше
17000 гривень.
Крім зазначеного вище штрафу за роздрібну торгівлю алкоголем без ліцензії, передбачено
також штраф за роздрібну торгівлю через РРО (КОРО), не зазначений у ліцензії у розмірі 200 від-

сотків вартості товару, реалізованого через такий РРО, але не
менше 10 тис. грн.
Фізичні особи — платники єдиного податку другої та третьої
груп, які здійснюють роздрібну
торгівлю пивом, зобов’язані придбати з 1 липня 2015 року ліцензію та в обов’язковому порядку
використовувати при цьому касовий апарат. Ця умова є чинною і
для інших платників, які реалізовують алкогольні напої.
За детальними консультаціями
можна звернутися у Центр обслуговування платників Тернопільської ОДПІ, або зателефонувати:
43-46-10, 43-46-46.
Відділ комунікацій
Тернопільської об’єднаної
ДПІ ГУ ДФС у Тернопільській
області
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●●Колегія

Тема дня

●●Вітаємо!

З днем народження щиро вітаємо завідуючу клубом
с. Романівка Ольгу Андріївну СИДОР, концертмейстера
народного аматорського хору будинку культури смт Велика Березовиця Любомира Зіновійовича ХРАПУНА.
Хай щастя переповнює це свято
І золотіє мрії небосхил,
Хай вділить доля радості багато,
Енергії, завзяття, творчих сил.

З повагою — колективи відділу культури Тернопільської
РДА, Тернопільського районного будинку культури,
Тернопільська районна організація профспілки працівників
культури.
Щиросердечно вітаємо з днем народження вихователя дитячого садка
“Метелик” с. Байківці Ольгу Романівну БАШНЯК.
Добра і радості бажаєм,
Здоров’я Вам на всі літа,
Хай сонце весело Вам сяє,
Хай квітне в серці доброта.

Під час колегії Тернопільської райдержадміністрації, 28 травня 2015 р.

З повагою — колектив дитячого садка “Метелик” с. Байківці.

Господарський комплекс:
динаміка — позитивна
Ірина ЮРКО.
Фото автора.
28 травня голова Тернопільської райдержадміністрації
Олександр Похилий провів
колегію РДА. Участь у колегії
взяв голова Тернопільської
районної ради Василь Дідух.
Згідно з порядком денним,
учасники колегії розглянули
шість питань.
Про підсумки роботи господарського комплексу та виконання
бюджету Тернопільського району
в першому кварталі 2015 року доповіла начальник відділу економічного розвитку і торгівлі Тернопільської райдержадміністрації Наталія Волошин. “Аналіз підсумків
роботи господарського комплексу
Тернопільського району в І кварталі ц.р. свідчить про збереження
позитивної динаміки розвитку
промислового та агропромислового комплексів, будівельної галузі, торгівлі, малого бізнесу та виконання бюджету, — зазначила
Наталія Волошин. — Провідною
галуззю економіки, в якій сконцентрована більша частина основних фондів і в якій працює значна
кількість населення Тернопільського району, — це промисловість. Промисловий потенціал району представляють 38 промислових підприємств, де працює 4393
особи”.
Начальник управління соціального захисту населення Тернопільської РДА Сергій Мандзюк доповів
про стан виплати заробітної плати
та ринку праці в Тернопільському
районі. Зокрема, Сергій Леонтійович акцентував на боржниках з ви-

плати заробітної плати – “лідером”
у цьому сенсі залишається Тернопільське обласне комунальне підприємство “Фірма “Тернопільавіаавтотранс” з 1 340 тис. грн боргу
перед працівниками. “Однак, цьогоріч справи КП “Фірма “Тернопільавіаавтотранс” зрушили з місця
– на початку квітня ц.р. з бюджету
Тернопільської обласної ради
спрямовано 570 тис. грн. на погашення заборгованості. Не виплаченою залишається заробітна плата за період з 1 вересня 2013 року
по 31 грудня 2014 року”. Як зазначив Сергій Мандзюк, станом на 1
квітня ц.р. на обліку в центрі зайнятості були 336 безробітних, які
проживають у Тернопільському районі. Жінок серед них більше –
68%. Цьогоріч серед безробітних
майже на 10%, порівняно з минулим роком, зменшилася кількість
молоді до 35 років.
Про заходи Тернопільської РДА
щодо підготовки соціальної інфраструктури та господарського
комплексу Тернопільського району до роботи в осінньо-зимовий
період 2015-2016 рр. на колегії
доповів начальник відділу розвитку інфраструктури Тернопільської
РДА Роман Торожнюк.
Про стан виконання заходів
державної цільової програми
“Шкільний автобус” інформував
начальник відділу освіти Тернопільської райдержадміністрації
Василь Цаль. “У 2014-2015 навчальному році в Тернопільському
районі за межею пішохідної доступності проживають і потребують перевезення 702 учні, — зазначив Василь Цаль. — На цей час
додатково потрібні ще п’ять шкільних автобусів. Однак кошти на

придбання шкільних автобусів для
поповнення існуючого парку в бюджеті Тернопільського району на
2015 рік не передбачені”. Василь
Зіновійович переконаний, що,
приміром, шкільний автобус для
Настасівської ЗОШ І-ІІІ ст. дасть
можливість оптимізувати мережу
загальноосвітніх навчальних закладів,
реорганізувавши
Мар’янівську та Йосипівську ЗОШ
І-ІІ ст. у навчально-виховні комплекси. До Мишковицької ЗОШ І-ІІІ
ст., щоб отримати середню освіту,
рейсовими автобусами доїжджають учні із сіл Велика Лука, Миролюбівка, Лучка — всього тут потребують перевезення 130 учнів.
Шкільний автобус вирішив би проблему перевезення до школи і 134
учням у Почапинській ЗОШ І-ІІІ ст.
“Для перевезення такої кількості
дітей не вистачає місця у рейсових автобусах, — каже Василь
Цаль. — Особливо важко восени і
взимку. Щоб встигнути на рейсові
автобуси, школярам доводиться
прокидатися о 6.00 ранку, що зарано для дитячого організму”.
Про роботу структурних підрозділів райдержадміністрації щодо
посилення виконавської дисципліни, реалізації завдань, визначених
нормативно-правовими актами
Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядчими документами голів обласної і районної державних адміністрацій та
про стан кадрової роботи в районній державній адміністрації доповів керівник апарату Тернопільської РДА Арсен Чудик.
За результатами колегії прийнято відповідні рішення та доручення голови Тернопільської райдержадміністрації.

●●Акції

“Квартира під охорону”
Марія ЛУЦИШИН,
старший інспектор РН та ГФ
СДІМ МГБ Тернопільського РВ
УМВС України в
Тернопільській області.
Плануєте поїздки за місто,
вас довго не буде у власному помешканні – не забувайте про елементарні правила збереження майна.
У зв’язку із збільшенням квартирних крадіжок та з метою посилення захисту майна громадян і
протидії квартирним крадіжкам

правоохоронці радять: не повідомляйте стороннім про плани, особливо щодо відсутності вдома; попросіть сусідів, якщо ви їм довіряєте, час від часу заглядати на сходову клітку і перевіряти цілісність
ваших вхідних дверей та замків. На
випадок непередбачуваних обставин залиште їм номер телефону,
за яким вас можна швидко розшукати; будьте обережні з таксистами – не розповідайте куди і на
скільки їдете, бо трапляється, що
вони виступають у ролі навідників
для квартирних злодіїв; виходячи з
помешкання, зачиніть вікна і за-

мкніть двері на всі замки, не забудьте ключі. Однак найнадійніший
метод охорони житла – обладнання помешкання засобами охоронної сигналізації, підключення на
пульт централізованої охорони.
Триває проведення літньої соціальної всеукраїнської акції
“Квартира під охорону”. За детальнішою інформацією з приводу обладнання помешкання засобами охоронної сигналізації
звертайтесь до дільничного інспектора міліції, який обслуговує
Ваш населений пункт, або за
тел. 096-60-50-262.

●●Право

Сіяти мак заборонено
З 20 травня до 24 вересня на
території Тернопільщини відбуваються
оперативнопрофілактичні заходи під
умовною назвою “Мак”. Завдання відпрацювань – виявляти незаконні посіви маку та
конопель, перекривати канали надходження цих рослин у
незаконний обіг.
Згідно з чинним законодавством,
посів та вирощування снодійного
маку та конопель дозволяється ли-

ше з відповідним дозволом. Власники земельних ділянок, на яких
будуть виявлені незаконні посіви
наркомістких рослин, можуть бути
притягнуті до адміністративної і
кримінальної відповідальності. Згідно з статтею 106-2 Кримінального
Кодексу України про адміністративні правопорушення, за незаконні
посіви й вирощування снодійного
маку чи конопель передбачено
штраф від 18 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з
конфіскацією незаконно вирощува-

них нарковмісних рослин.
Санкції статті 310 Кримінального
Кодексу України за вирощування
маку чи конопель передбачають
штраф до 50 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або
арешт на строк до шести місяців,
обмеження волі до трьох років.
Особа, засуджена за цією статтею
чи яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 307,
309, 311, 317 Кримінального Кодексу України може бути позбавлена
волі від 3 до 7 років.

Великогаївчанин Віталій Баран із донечкою Соломійкою
на спортивному фестивалі “Роовер” у Великих Гаях.
Фото Андрія ОМЕЛЬНИЦЬКОГО.

Передплата-2015
Передплатна ціна на газету

“Подільське слово”

на ІІ півріччя 2015 року
Для
на 6
Для
на 6

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

●●“Гаряча лінія”

Чи платити податок
за зруйноване житло?

Протягом останніх днів побільшало запитань щодо податку на нерухоме майно. Це
й не дивно, адже підходить
час для його сплати.

Одне із питань, яке виникло у наших платників, стосується напівзруйнованого будинку, бо не є рідкістю для жителів Тернопільського
району, та й самих тернополян, коли на одному подвір’ї є два будинки, один із яких непридатний для
проживання. Як ж тоді сплачуватиметься податок?
Відповідає на запитання начальник відділу адміністрування майнових податків Олег Іванчишин.
— Податок на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки, для
об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які
перебувають у власності фізичних
осіб, обчислюють інспектори нашого відділу за місцем реєстрації
власника такої нерухомості, виходячи із загальної площі кожного з
об’єктів та відповідної ставки подат-

ку. Дані ми беремо із Державного
реєстру речових прав на нерухоме
майно.
Одночасно Податковим кодексом визначено перелік нерухомості,
яка не є об’єктом оподаткування.
Зокрема, це і об’єкти житлової нерухомості, непридатної для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом. Однак, отримати
такий статус можна лише на підставі рішення сільської, селищної чи
міської ради. Після цього власники
отримують довідку, де зазначена
інформація про непридатність для
проживання у такому приміщенні, з
якою можуть звернутися до податкової інспекції за адресою: вул. Білецька, 1, м. Тернопіль, та написати
тут заяву, долучивши копію довідки.
Тільки після цього така будівля не
оподатковуватиметься податком на
нерухоме майно.
Відділ комунікацій
Тернопільської об’єднаної ДПІ
ГУ ДФС у Тернопільській
області.

Ступківська сільська рада повідомляє про проведення громадських слухань з питань обговорення Закону України “Про добровільне
об’єднання територіальних громад” 7 червня 2015 року о 10 год. 30
хв. у сільському клубі за адресою: вул. Тернопільська, 37, с. Ступки.
Ступківський сільський голова П.Ф. КУЦЬ.
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Програма телепередач

П’ятниця, 5 червня 2015 року

8 червня
Понеділок
УТ 1

15.30 Казки Лiрника Сашка.
15.40 М/ф.
16.20 Вiкно до Америки.
16.45, 17.55, 18.50, 22.45, 23.20 Погода.
16.50 Утеодин з Майклом Щуром.
17.20 Книга.ua.
18.05 Час-Ч.
18.15 Новини. Свiт.
18.30, 21.00 Новини.
19.00 Перша шпальта.
19.30 Дорогi депутати.
20.00 Про головне.
21.50 Подорожнi.
23.00 Пiдсумки.
23.25 На слуху.
00.25 Вiд першої особи.

Канал «1+1»

06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 9.10 Снiданок
з “1+1”.
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30, 23.25 “ТСН”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.40, 11.00 “Чотири весiлля-2”.
12.20, 13.00 “Ворожка”.
13.35, 14.10 “Слiпа”.
14.45 “Не бреши менi”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-5”.
17.10 Т/с “Моя кохана Дiла”.
20.30 “Чистоnews”.
21.00 Т/с “Хорошi руки”.
22.10 “Грошi”.
23.45 “Мiнкульт”.
00.25 Драма “Заручники”. (2).

Інтер

07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з “Iнтером”.
09.20 Т/с “Курт Сєїт i Шура”.
11.15, 12.25 Д/с “Слiдство вели...”
з Л. Каневським”.
12.05, 14.00, 16.00, 17.45 “Новини”.
13.20 “Судовi справи”.
14.20 “Сiмейний суд”.
15.20, 16.15 “Чекай на мене”.
18.05, 19.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Рiдкiсна група кровi”. (2).
23.10 Т/с “Жити далi”. (2).

TV-4

06.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.30 Міська рада інформує.
07.40 «Слідства. Інфо».
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 «Чужі гріхи». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 Межа правди.
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Скажене золото». (1).
17.00 «Розкішні мандрівки».
17.30 «Гал-кліп».
18.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
18.40 Міська рада інформує.
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Єдина країна.
20.30 ТНЕУ ─ калейдоскоп подій.
20.40 Дім книги.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Сільський календар».
22.35 Х/ф «Святі і солдати». (1).
00.15 Час-Tайм.

ICTV

05.45 М/с “Муча Луча”.
06.25, 19.20 Надзвичайнi новини.
07.10, 9.15 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.10 Спорт.
09.35 Надзвичайнi новини. Пiдсумки
з К. Стогнiєм.
10.30, 13.15 Т/с “Перетинаючи
межу”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.35 Паралельний свiт.
14.35 Провокатор.
15.25, 16.20 Клан.
17.45 Дiстало! Повторюємо двiчi.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Дiстало!
21.55 Свобода слова.
00.40 Х/ф “Одержимiсть”. (2).

СТБ

05.50, 16.00 “Все буде добре!”
07.30, 18.30 “За живе!”
08.50 Х/ф “Подорож
у закоханiсть”.
11.00 Х/ф “Здрастуйте Вам!”
13.05, 20.00 “Слiдство ведуть
екстрасенси”.
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї-2”
з Павлом Костiциним”.
22.35 “Вагiтна в 16”.
23.35 “Дочки-матерi”.
00.50 “Один за всiх”.

Новий канал

06.00, 7.20, 7.25, 9.50 Kids’ Time.
06.05 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
07.23 М/с “Барбоскiни”.
07.26 М/с “Пiнгвiни Мадагаскару”.
07.50 М/с “Iсторiї Тома
i Джерi”.
09.55 М/ф “Король
Сафарi”.
11.25 Х/ф “Флаббер”.
13.20 Х/ф “Жива сталь”.
16.00 Х/ф “Чорний
лицар”.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
19.00 Ревiзор.
21.10 Пристрастi
за Ревiзором.
23.15 Х/ф “Сурогати”. (2).

Канал “Україна”

05.50 Подiї тижня.
06.50, 7.10, 8.10 Ранок з Україною.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
09.15 Реальна мiстика.
10.00 Т/с “А снiг кружляє...”
13.40, 15.30 Т/с “Адвокат”.
18.00 Т/с “Безсмертник.
Рай там, де ти”. (2).
19.45, 2.20, 3.20 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Обдури,
якщо любиш”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Х/ф “Потрiйний форсаж:
Токiйський дрифт”. (2).

ТЕТ

06.00 Байдикiвка.
06.20 М/с “Вперед,
Дiєго, вперед!”
06.50 М/с “Машинi казки”.
07.15 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.40 М/с “Чагiнгтон”.
08.00 Мульт MIX.
10.05 М/с “Смурфики”.
10.35 М/с “Качинi iсторiї”.
11.00 Т/с “Маленькi
таємницi”.
13.10 Повне перевтiлення.
Дiм за тиждень.
14.00 Панянка-селянка.
16.00, 20.00 Вiталька.
17.00, 21.00 Країна У.
18.00, 19.00 Т/с “Кухня”.
18.30, 19.30 Т/с “Свiтлофор”. (2).
22.00 Т/с “Янгол чи Демон”. (2).
22.55 Щоденники Темного.
23.30 Х/ф “Десь”. (2).

ТТБ

08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Дива цивілізації».
10.30 «Велети духу і слави.
Українська місія».
10.35 «Назбиране».
10.50 «Пісні нашого краю».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Мамина школа».
12.30 «Скарби роду».
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
13.15 «Загублені у часі».
13.30 «Музичний калейдоскоп».
14.00 «Відверті діалоги».
14.55 «Мальовниче Тернопілля».
15.00 «Загинув у
боротьбі за Україну».
15.45 «Під дубом столітнім».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Азбука смаку».
17.15 «100 шедеврів».
17.30 «Наодинці з усіма».
18.00 «Мені тринадцятий
минало…»
18.35 «Генії першого роду».
18.50 «Тернопіль сьогодні».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Будьте здорові».
20.00 «Урок…
для батьків».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Тема дня».
21.15 «В об’єктиві ТТБ».
21.30 «На часі».
22.30 «Чаc країни».
23.00 Мовлення
у цифровому форматі.

9 червня
Вівторок
УТ 1

06.00, 8.25, 0.25 Вiд першої особи.
06.30, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30,
21.00 Новини.
06.40, 7.10, 8.10 Спорт.
06.45, 7.15, 8.15, 9.10, 11.55, 13.45,
17.55, 22.40, 23.55 Погода.
07.20 На слуху.
08.20 Новини звiдусiль.
08.40 Паспортний сервiс.
08.45 Телемагазин.
09.00 Вiчне.
09.25, 20.00 Про головне.
10.20 Подорожнi.
11.25 Д/ф “Ляльки та iграшки”.
12.00 Уряд на зв’язку з громадянами.
12.25 Дорогi депутати.
13.20, 18.05 Час-Ч.
13.50 Казки Лiрника Сашка.
14.00 М/ф.
14.10 Дитячi iсторiї.
14.35 Фольк-music.
16.00 Х/ф “Партiя в шахи”.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 Д/с “Сага старовинної пущi”.
21.50 Вiйна i мир.
23.00 Пiдсумки.
23.15 Вертикаль влади.

Канал «1+1»

06.15, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30, 23.25 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 9.10 Снiданок
з “1+1”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.40 “Чотири весiлля-3”.
11.00, 21.00 Т/с “Хорошi руки”.
12.20, 13.00 “Ворожка”.
13.35, 14.10 “Слiпа”.
14.45 “Не бреши менi”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-5”.
17.10 Т/с “Моя кохана Дiла”.
20.30 “Чистоnews”.
22.10 “Чотири весiлля-4”.
23.45 Драма “Заручники”. (2).
00.45 Драма “Ноторiус”. (2).

Інтер

05.40 “Подробицi” - “Час”.
06.30 М/ф.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00,
14.00, 16.00, 17.45 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з “Iнтером”.
09.20 Т/с “Курт Сєїт i Шура”.
11.15, 12.25 Д/с “Слiдство вели...”
з Л. Каневським”.
13.25 “Судовi справи”.
14.20 “Сiмейний суд”.
15.40, 16.15 Т/с “Завжди
говори “завжди”-5”.
18.05, 19.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Рiдкiсна група кровi”. (2).
23.10 Т/с “Жити далi”. (2).

TV-4

06.00 Т/с «Чужі гріхи», (1).
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Сільський календар».
08.05 «Духовні роздуми».
08.20 ТНЕУ калейдоскоп подій.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Розкішні мандрівки».
10.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 «Музичні делікатеси».
12.40 «Гаджет Time».
12.50 «Модна правда».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Догора». (1).
17.00 «Розкішні мандрівки».
17.30 «Компроміс».
18.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Європа у фокусі.
20.30 Унікальна Україна.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Щоденник для батьків».
22.35 Х/ф «Гіпноз». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV

05.45 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.10 Т/с “Перетинаючи межу”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.20 Паралельний свiт.
14.15 Провокатор.
15.20, 16.20 Клан.
17.50, 23.00 Т/с “Лягавий”.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.20 Цивiльна оборона.
21.55 Т/с “Пристрастi за Чапаєм”.
23.55 Т/с “Ганнiбал”.

СТБ

05.15, 18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
05.50, 16.00 “Все буде добре!”
07.30, 18.30 “За живе!”
08.40 “Зiркове життя. Шлюбнi
рекордсмени”.
09.45 Х/ф “Дiвчата”.
11.40, 20.00 “Слiдство ведуть
екстрасенси”.
12.35 “МастерШеф-3”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї-2”
з Павлом Костiциним”.
22.35 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
01.10 “Один за всiх”.

Новий канал

06.10, 7.25, 7.30, 7.55 Kids’ Time.
06.15 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
07.26 М/с “Барбоскiни”.
07.31 М/с “Пiнгвiни Мадагаскару”.
07.56 “Єралаш”.
09.55 Т/с “Друзi”.
12.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
15.55 Т/с “Воронiни”.
18.00 Репортер.
18.15 Абзац!
18.55 Т/с “Вiсiмдесятi”.
20.20 Т/с “СашаТаня”. (2).
22.00 Герої i коханцi.
00.55 Любов на мiльйон.

Канал “Україна”

06.05, 14.15, 15.30 Т/с “Адвокат”.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10, 8.10 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
10.00, 19.45 “Говорить Україна”.
12.20 Х/ф “Коли не вистачає любовi”.
18.00 Т/с “Безсмертник.
Рай там, де ти”. (2).
20.55 Футбол. Товариський матч
“Грузiя” “Україна”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Реальна мiстика.

ТЕТ

10 червня
середа
УТ 1

06.00 Вертикаль влади.
06.30, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 21.00 Новини.
06.40, 7.10, 8.10 Спорт.
06.45, 7.15, 8.15, 12.30, 14.30, 17.55,
18.50, 21.45, 22.50, 23.20 Погода.
07.20 Ера будiвництва.
07.25, 23.35 На слуху.
08.20 Новини звiдусiль.
08.25, 0.25 Вiд першої особи.
08.40 Паспортний сервiс.
08.45 Телемагазин.
09.00 Вiчне.
09.20 Про головне.
10.15 Д/с “Сага старовинної пущi”.
11.30 Д/ф “Йога”.
12.35 Зроблено в Європi.
13.20, 18.05 Час-Ч.
13.30 Вiйна i мир.
14.35 Казки Лiрника Сашка.
14.50 Школа Мерi Поппiнс.
15.30 Як ваше здоров’я?
16.00 Iнша музика з Олексiєм Коганом.
16.25 Свiтло.
17.00 Д/ф “Сiчневий бiй. Литовське
радiо i телебачення 13 сiчня 1991 року”.
18.15 Новини. Свiт.
19.00 Перша студiя.
19.30 ДебатиPRO.
21.55 З перших вуст.
22.00 Слiдство. Iнфо.
22.40 Мегалот.
23.00 Пiдсумки.
23.25 Тепло.ua.

Канал «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30, 23.25 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 9.10 Снiданок
з “1+1”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.40 “Чотири весiлля-3”.
11.00, 21.00 Т/с “Хорошi руки”.
12.20, 13.00 “Ворожка”.
13.35, 14.10 “Слiпа”.
14.45 “Не бреши менi”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-5”.
17.10 Т/с “Моя кохана Дiла”.
20.30 “Чистоnews”.
22.10 “Iнспектор Фреймут 2”.
23.45 Драма “Заручники”. (2).
00.45 Драма “Орда”. (2).

Інтер

05.40 “Подробицi” - “Час”.
06.30 М/ф.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00,
14.00, 16.00, 17.45 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з “Iнтером”.
09.20 Т/с “Курт Сєїт i Шура”.
11.15, 12.25 Д/с “Слiдство вели...”
з Л. Каневським”.
13.25 “Судовi справи”.
14.20 “Сiмейний суд”.
15.40, 16.15 Т/с “Завжди говори “завжди”-5”.
18.05, 19.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Рiдкiсна група кровi”. (2).
23.10 Т/с “Жити далi”. (2).

TV-4

06.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Європа у фокусі.
08.00 Унікальна Україна.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Розкішні мандрівки».
10.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 «Гал-кліп».
12.40 «Щоденник для батьків».
13.10 Танцює «Надзбручанка».
14.00 Х/ф «Поріг». (1).
16.40 «Чарівний ключик».
17.00 «Розкішні мандрівки».
17.30 «Про кіно».
17.45 «Духовні роздуми».
18.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
18.45 Міська рада інформує.
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Формула здоров’я».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Музичні делікатеси».
22.30 Міська рада інформує.
22.40 Х/ф «Сезон бджіл». (2).
00.15 Час-Tайм

ICTV

05.40 Студiя Вашингтон.
05.45 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.10 Т/с “Чорний список”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.20 Паралельний свiт.
14.15 Провокатор.
15.20, 16.20 Клан.
17.50, 22.55 Т/с “Лягавий”.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
21.55 Т/с “Пристрастi за Чапаєм”.
23.50 Т/с “Ганнiбал”.

СТБ

05.45, 18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
06.20, 16.00 “Все буде добре!”
08.00, 18.30 “За живе!”
09.10 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
11.45, 20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
12.45 “МастерШеф-4”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї-2”
з Павлом Костiциним”.
22.35 “Давай поговоримо про секс”.
00.25 “Один за всiх”.

Новий канал

06.10, 7.25, 7.35, 7.55 Kids’ Time.
06.11 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
07.30 М/с “Барбоскiни”.
07.36 М/с “Пiнгвiни Мадагаскару”.
08.00, 18.00, 3.40 Репортер.
08.05 “Єралаш”.
09.55 Т/с “Друзi”.
12.00 Т/с “Татусевi дочки”.
16.35, 19.00 Т/с “Вiсiмдесятi”.
18.20 Абзац!
20.20 Т/с “СашаТаня”. (2).
22.00 Герої i коханцi.
01.25 Х/ф “Еквiлiбрiум”. (2).

Канал “Україна”

06.05, 14.15, 15.30 Т/с “Адвокат”.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10, 8.10 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
10.00, 19.45 “Говорить Україна”.
12.10 Х/ф “Ця жiнка до мене”.
18.00 Т/с “Безсмертник. Рай там, де ти”. (2).
21.00 Т/с “Обдури, якщо любиш”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Реальна мiстика.

ТЕТ

06.00 Байдикiвка.
06.20 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
06.50 М/с “Машинi казки”.
07.15 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.40 М/с “Чагiнгтон”.
08.00 Мульт MIX.
10.05 М/с “Смурфики”.
10.35 М/с “Качинi iсторiї”.
11.00 Т/с “Маленькi таємницi”.
13.00 Повне перевтiлення. Дiм за тиждень.
13.50 Панянка-селянка.
15.50, 20.00 Вiталька.
17.00, 21.00 Країна У.
18.00, 19.00 Т/с “Кухня”.
18.30, 19.30 Т/с “Свiтлофор”. (2).
22.00 Т/с “Янгол чи Демон”. (2).
23.00 Щоденники Темного.
00.00 Х/ф “Рокер”. (2).

06.00 Байдикiвка.
06.20 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
06.50 М/с “Машинi казки”.
07.15 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.40 М/с “Чагiнгтон”.
08.00 Мульт MIX.
10.05 М/с “Смурфики”.
10.35 М/с “Качинi iсторiї”.
11.00 Т/с “Маленькi таємницi”.
13.00 Повне перевтiлення. Дiм за тиждень.
13.50 Панянка-селянка.
15.50, 20.00 Вiталька.
17.00, 21.00 Країна У.
18.00, 19.00 Т/с “Кухня”.
18.30, 19.30 Т/с “Свiтлофор”. (2).
22.00 Т/с “Янгол чи Демон”. (2).
23.00 Щоденники Темного.
00.00 Х/ф “Шалене серце”. (2).

08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Новини України».
10.30 «Велети духу і слави.
Українська місія».
10.35 «В об’єктиві ТТБ».
10.50 «Пісні нашого краю».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Будьте здорові».
12.30 «На часі».
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
13.15 «Тема дня».
13.30 «Генії першого роду».
14.00 «Мені тринадцятий минало…»
14.35 «Мелодія із попелу…»
14.45 «Азбука смаку».
15.00 «Енергоманія».
15.30 «Почерк долі».
15.55 Телезамальовка.
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Замки Тернопілля».
17.15 Д/Ф «Знайомство з судом».
17.30 «Сад. Город. Квітник».
18.00 «Шляхами Богдана Лепкого».
18.30 «Крізь призму часу».
18.45 «Духовні скарби України».
18.50 «Тернопіль сьогодні».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Зона ризику».
20.25 «Мальовниче Тернопілля».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Тема дня».
21.15 «7 природних чудес України».
21.30 «Європа очима українця».
22.30 «Час країни».
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Новини України».
10.30 «Велети духу і слави. Українська місія».
10.35 «Крізь призму часу».
10.50 «Пісні нашого краю».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Академія батьківства».
12.15 «Світ професій».
12.30 «Європа очима українця».
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
13.15 «Тема дня».
13.30 «Замки Тернопілля».
13.45 «Сад. Город. Квітник».
14.00 «Зона ризику».
14.55 «Мальовниче Тернопілля».
15.00 «Шляхами Богдана Лепкого».
15.30 «Час змін».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Живі сторінки».
17.20 «Любов гетьмана».
18.00 «Вони прославили наш край».
18.15 «Дорога на Схід».
18.30 «Мандри».
18.50 «Тернопіль сьогодні».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Актуально».
19.45 «Своє, українське».
20.00 «Діловий ритм».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Тема дня».
21.15 «Надія є».
21.30 «На часі».
22.30 «Час країни».
23.00 Мовлення
у цифровому форматі.

ТТБ

ТТБ

11 червня
Четвер
УТ 1

06.00, 8.25, 0.25 Вiд першої особи.
06.30, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30,
21.00 Новини.
06.40, 7.10, 8.10 Спорт.
06.45, 7.15, 8.15, 11.00, 12.10, 13.45,
21.45, 22.40, 23.20 Погода.
07.20 Тепло.ua.
07.30, 23.25 На слуху.
08.20 Новини звiдусiль.
08.40 Паспортний сервiс.
08.45 Телемагазин.
09.00, 5.45 Вiчне.
09.10 ДебатиPRO.
10.30 Перша студiя.
11.25 Д/ф “Сiчневий бiй. Литовське
радiо i телебачення 13 сiчня 1991 року”.
12.20 Слiдство. Iнфо.
13.20, 18.05 Час-Ч.
13.50 Казки Лiрника Сашка.
14.00 М/ф.
14.10 Дитячi iсторiї.
14.35 Як це?
14.55 Нотатки на глобусi.
15.30 Надвечiр’я.
16.30 Чоловiчий клуб. Спорт.
17.35 Чоловiчий клуб.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 Д/с “Сага старовинної пущi”.
20.00 Про головне.
21.55 З перших вуст.
22.00 “Схеми” з Н. Седлецькою.
23.00 Пiдсумки.

Канал «1+1»

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 9.10 Снiданок
з “1+1”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.40 “Чотири весiлля-3”.
11.00, 21.00 Т/с “Хорошi руки”.
12.20, 13.00 “Ворожка”.
13.35, 14.10 “Слiпа”.
14.45 “Не бреши менi”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-5”.
17.10 Т/с “Моя кохана Дiла”.
20.30 “Чистоnews”.
22.10 “Казкова Русь-2015”.
22.40 “Право на владу-2”.
00.45 Комедiя “Дев’яносто
дев’ять франкiв”. (2).

Інтер

05.40 “Подробицi” - “Час”.
06.30 М/ф.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00,
14.00, 16.00, 17.45 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з “Iнтером”.
09.20 Т/с “Курт Сєїт i Шура”.
11.20, 12.25 Д/с “Слiдство вели...”
з Л. Каневським”.
13.25 “Судовi справи”.
14.20 “Сiмейний суд”.
15.40, 16.15 Т/с “Завжди
говори “завжди”-5”.
18.05, 19.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 Т/с “Рiдкiсна група кровi”. (2).
23.10 Т/с “Жити далi”. (2).

TV-4

06.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Формула здоров’я».
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Розкішні мандрівки».
10.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 «Соло».
13.10 Танцює «Надзбручанка».
14.00 Х/ф «Чорний яструб». (1).
17.00 «Розкішні мандрівки».
17.30 «Музичні делікатеси».
18.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Слідства. Інфо».
20.30 Вікно в Європу. Сильні разом.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Компроміс».
22.35 Х/ф «Коханка». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV

05.40 Студiя Вашингтон.
05.45 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.10 Т/с “Чорний список”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.20 Паралельний свiт.
14.15 Провокатор.
15.25, 16.20 Клан.
17.50, 22.55 Т/с “Лягавий”.
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Iнсайдер.
21.55 Т/с “Пристрастi за Чапаєм”.
23.50 Т/с “Ганнiбал”.

СТБ

06.00, 18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
06.35, 16.00 “Все буде добре!”
08.30, 18.30 “За живе!”
09.40 “Вагiтна в 16”.
10.40 “Дочки-матерi”.
11.45, 20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
12.40 “МастерШеф-4”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї-2”
з Павлом Костiциним”.
22.35 “Я соромлюся свого тiла”.
00.25 “Один за всiх”.

Новий канал

06.10, 7.25, 7.35, 7.55 Kids’ Time.
06.11 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
07.30 М/с “Барбоскiни”.
07.36 М/с “Пiнгвiни Мадагаскару”.
08.00, 18.00, 3.40 Репортер.
08.05 “Єралаш”.
09.55 Т/с “Друзi”.
12.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
16.35, 19.00 Т/с “Вiсiмдесятi”.
18.20 Абзац!
20.20 Т/с “СашаТаня”. (2).
22.00 Герої i коханцi.
01.10 Х/ф “Район №9”. (2).

Канал “Україна”

06.05, 14.15, 15.30 Т/с “Адвокат”.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10, 8.10 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
10.00, 19.45 “Говорить Україна”.
12.20 Х/ф “Я буду поряд”.
18.00 Т/с “Безсмертник. Рай там, де ти”. (2).
21.00 Т/с “Обдури, якщо любиш”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Реальна мiстика.

ТЕТ

06.00 Байдикiвка.
06.20 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
06.50 М/с “Машинi казки”.
07.15 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.40 М/с “Чагiнгтон”.
08.00 Мульт MIX.
10.05 М/с “Смурфики”.
10.35 М/с “Качинi iсторiї”.
11.00 Т/с “Маленькi таємницi”.
13.10 Повне перевтiлення. Дiм за тиждень.
14.00 Панянка-селянка.
16.00, 20.00 Вiталька.
17.00, 21.00 Країна У.
18.00, 19.00 Т/с “Кухня”.
18.30, 19.30 Т/с “Свiтлофор”. (2).
22.00 Т/с “Янгол чи Демон”. (2).
23.00 Щоденники Темного.
00.00 Х/ф “Одного разу в Голлiвудi”. (2).

ТТБ

08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Новини України».
10.30 «Велети духу і слави.
Українська місія».
10.35 «Надія є».
10.50 «Пісні нашого краю».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Мандри».
12.20 «Парламенти світу».
12.30 «На часі».
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
13.15 «Тема дня».
13.30 Телезамальовка.
13.35 «Дива цивілізації».
14.00 «Живі сторінки».
14.20 «7 природних чудес України».
14.30 «Вони прославили наш край».
14.45 «Актуально».
15.00 «Фабрика ідей».
15.30 «Розмова без нотацій».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «ПрофStyle».
17.15 Гурт «Пшеничне перевесло».
17.30 «Як на духу».
18.00 «Воїни миру».
18.30 «Думки вголос».
18.45 «Велети духу і слави.
Українська місія».
18.50 «Тернопіль сьогодні».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Що робити?»
20.25 «Мальовниче Тернопілля».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Тема дня».
21.15 «Армія нескорених».
21.30 «Уряд на зв’язку з громадянами».
22.30 «Час країни».
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

12 червня
п’ятниця
УТ 1

13 червня
Субота
УТ 1

06.00, 8.25, 0.25 Вiд першої особи.
06.20 Агровектор.
06.30, 7.00, 8.00, 13.00, 18.30, 21.00,
5.00 Новини.
06.40, 7.10, 8.10 Спорт.
06.45, 7.15, 8.15, 13.45, 18.05, 22.50,
23.20 Погода.
07.20 Ера будiвництва.
07.25, 23.25 На слуху.
08.20 Новини звiдусiль.
08.40 Паспортний сервiс.
08.45 Телемагазин.
09.00 Вiчне.
09.15 Про головне.
10.10 Д/с “Сага старовинної пущi”.
11.10 Д/ф “У пошуках Грецiї”.
12.25 “Схеми” з Н. Седлецькою.
13.20 Час-Ч.
13.50 Казки Лiрника Сашка.
14.00 М/ф.
14.25 Хочу бути.
14.45 Хто в домi хазяїн?
15.30 Вiра. Надiя. Любов.
16.25 Музичне турне.
17.40 Театральнi сезони.
18.15 Новини. Свiт.
18.55 Європейськi iгри.
Церемонiя вiдкриття.
21.40 Європейський спорт. Щоденник.
22.00 “Переселенцi”.
23.00 Пiдсумки.

06.00 Пiдсумки.
06.15, 7.30, 8.55, 13.35, 15.40 Погода.
06.20 На слуху. Пiдсумки.
07.40 У просторi буття.
08.30 “Золотий гусак”.
09.05 Європейськi iгри. Щоденник.
09.30 Європейськi iгри. Боротьба
греко-римська, маунтiн байк, трiатлон.
13.40 Свiтло.
14.40 “Переселенцi”.
16.00 Європейськi iгри. Маунтiн байк.
16.30 Європейськi iгри. Карате,
боротьба греко-римська.
19.35 Європейськi iгри. Водне поло.
21.00 Новини.
21.35 Європейський спорт. Щоденник.
21.55 Утеодин з Майклом Щуром.
22.25 Iнша музика з Олексiєм Коганом.
22.50 Мегалот.
23.00 День Янгола.

06.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45,
19.30 “ТСН”.
06.45, 7.10, 7.45, 8.10, 8.45, 9.10 Снiданок
з “1+1”.
07.35, 8.35 “Маша i ведмiдь”.
09.40 “Чотири весiлля-3”.
11.00 Т/с “Хорошi руки”.
12.20, 13.00 “Ворожка”.
13.35, 14.10 “Слiпа”.
14.45 “Не бреши менi”.
15.45 “Сiмейнi мелодрами-5”.
17.10 Т/с “Моя кохана Дiла”.
20.20 “Мультибарбара-2015”.
21.00 “Вечiрнiй Київ”.
23.05 “Свiтське життя”.

05.30
06.20
06.55
08.45
09.30

Канал «1+1»

Інтер

05.40 “Подробицi” - “Час”.
06.30 М/ф.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 12.00,
14.00, 16.00, 17.45 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок з “Iнтером”.
09.20 Т/с “Курт Сєїт i Шура”.
11.20, 12.25 Д/с “Слiдство вели...”
з Л. Каневським”.
13.25 “Судовi справи”.
14.20 “Сiмейний суд”.
15.40, 16.15 Т/с “Завжди
говори “завжди”-5”.
18.05 “Стосується кожного”.
20.00 “Подробицi”.
21.00 “Чорне дзеркало”.
23.30 Х/ф “Розумник Уiлл Хантiнг”.

TV-4

06.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
06.45, 09.15, 10.45 Ранковий фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Слідства. Інфо».
08.00 Вікно в Європу. Сильні разом.
08.30 Переможний голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Розкішні мандрівки».
10.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 «Гал-кліп».
12.40 «Етнографія і фольклор».
13.00 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Погана звичка». (1).
17.00 «Розкішні мандрівки».
17.30 «Гаджет Time».
17.40 «Модна правда».
18.00 Т/с «Чужі гріхи». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 ТНЕУ калейдоскоп подій.
20.10 «Погляд зблизька».
20.40 «Золоте стремено».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Духовні роздуми».
22.35 Х/ф «Не забувай мене,
заради всіх святих». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV

05.40 Студiя Вашингтон.
05.45 Факти.
06.30 Ранок у великому мiстi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.10 Т/с “Чорний список”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.20 Паралельний свiт.
14.15 Провокатор.
15.25, 16.20 Секретний фронт.
17.50, 23.00 Т/с “Лягавий”.
18.45, 21.10 Факти. Вечiр.
20.20 Антизомбi.
21.55 Т/с “Пристрастi за Чапаєм”.
23.55 Т/с “Ганнiбал”.

СТБ

06.50 Х/ф “Альошкине кохання”.
08.35 Х/ф “Термiново шукаю чоловiка”.
10.20 Х/ф “Особисте життя
доктора Селiванової”.
18.00, 22.00 “Вiкна-Новини”.
18.40 Т/с “Коли ми вдома”. (2).
20.40, 22.35 Х/ф “Москва сльозам
не вiрить”.
00.15 Х/ф “Iнтердiвчинка”. (2).

Новий канал

06.10, 7.25, 7.35, 7.55 Kids’ Time.
06.11 М/с “Пригоди Джекi Чана”.
07.30 М/с “Барбоскiни”.
07.36 М/с “Пiнгвiни Мадагаскару”.
08.00, 18.00, 3.30 Репортер.
08.05 “Єралаш”.
09.55 Т/с “Друзi”.
12.00 Т/с “Татусевi дочки”.
16.35, 19.00 Т/с “Вiсiмдесятi”.
18.20 Абзац!
20.20 Т/с “СашаТаня”. (2).
22.00 Герої i коханцi.
01.15 Х/ф “Побачення наослiп”.

Канал “Україна”

06.05, 6.15, 14.15, 15.30 Т/с “Адвокат”.
07.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.10, 8.10 Ранок з Україною.
09.15 Зоряний шлях.
10.00, 19.45 “Говорить Україна”.
12.20 Х/ф “З чистого листа”.
18.00 Т/с “Безсмертник. Рай там,
де ти”. (2).
21.00 Т/с “Обдури, якщо любиш”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Comedy Woman.
06.00
06.20
06.50
07.15
07.40
08.00
10.05
10.35
11.00
13.20
14.10
16.10
17.00
18.00
19.50
22.00
00.00

ТЕТ

Байдикiвка.
М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
М/с “Машинi казки”.
М/с “Шоу Гарфiлда”.
М/с “Чагiнгтон”.
Мульт MIX.
М/с “Смурфики”.
М/с “Качинi iсторiї”.
Т/с “Маленькi таємницi”.
Повне перевтiлення. Дiм за тиждень.
Панянка-селянка.
Вiталька.
Країна У.
М/ф “Дельго”. (2).
Х/ф “Сам вдома-2”.
Х/ф “Усi в захватi вiд Мерi”. (2).
Х/ф “Непристойна комедiя”. (3).

ТТБ

08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Новини України».
10.30 «Велети духу і слави.
Українська місія».
10.35 «ПрофStyle».
10.50 «Пісні нашого краю».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 Гурт «Пшеничне перевесло».
12.15 Телезамальовка.
12.20 Д/Ф «Знайомство з судом».
12.30 «Армія нескорених».
12.45 «Тема дня».
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
13.15 «Думки вголос».
13.30 «Воїни миру».
14.00 «Що робити?»
14.55 «Мальовниче Тернопілля».
15.00 «Схід-Захід. Децентралізація».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Подорож гурмана».
17.30 «Cлово має народний депутат».
17.50 «Край, в якому я живу».
18.00 «Учнівський щоденник».
18.15 «Музеями Тернопілля».
18.30 «Сад. Город. Квітник».
18.50 «Тернопіль сьогодні».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Актуально».
19.45 «Західний експрес».
20.00 «Удосвіта».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Захисник Вітчизни
рятувальник».
21.30 «На часі».
22.30 «Час країни».
23.00 Мовлення
у цифровому форматі.

Канал «1+1»

06.00 “Грошi”.
07.10, 19.30 “ТСН”.
08.00, 8.30 М/с “Качинi iсторiї”.
08.50 “Свiтське життя”.
09.55 Драма “Син”.
14.10 “Вечiрнiй Київ”.
16.35, 21.15 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка”.
20.15 “Українськi сенсацiї”.
23.20 Трилер “Вiдключка”. (2).

Інтер

“Подробицi” - “Час”.
М/ф “Ну, постривай!”
Х/ф “Приходьте завтра”.
“Школа доктора Комаровського”.
Х/ф “Ласкаво просимо,
або Стороннiм вхiд заборонено”.
11.00 Т/с “Друге дихання”.
17.05 Т/с “Любов не картопля”. (2).
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Любов не картопля”. (2).
22.30 “Великий бокс.
Боксерський турнiр”.
01.00 Х/ф “Навiдник”. (2).

TV-4

06.00 Європа у фокусі.
06.30 «Про нас».
06.45, 09.15, 11.00 Ранковий фітнес.
07.00 Провінційні вісті.
07.35 Х/ф «Шереметьєво-2». (1).
09.00 Час-Tайм.
09.30 Унікальна Україна.
10.00 Вікно в Європу. Сильні разом.
10.30 Блага звістка
з Ріком Реннером.
11.15 «Про нас».
11.30 Зміни свій світ.
12.00 «Компроміс».
12.30 Х/ф «Охоронець брами». (1).
14.30 «Щоденник для батьків».
15.00 Х/ф «Крихітка Джиммі». (1).
16.20 «Гаджет Time».
16.30 Дім книги.
17.00 Хіт-парад.
17.50 ТНЕУ
калейдоскоп подій.
18.00 Наші вітання.
19.00 Єдина країна.
19.30 «Музичні делікатеси».
20.10 Пам’яті Квітки Цісик.
23.30 Єдина країна.
00.10 Час-Тайм.

ICTV

06.00 Факти.
06.40 М/с “Муча Луча”.
07.00 Паралельний свiт.
08.45 Секретний фронт.
09.45 Антизомбi.
10.45 Дiстало! Повторюємо двiчi!
11.40 Дiстало!
12.35, 13.00 Цивiльна оборона.
12.45 Факти. День.
13.50 Iнсайдер.
14.45 Т/с “Пристрастi за Чапаєм”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20.10 Х/ф “Пiсля заходу”.
21.55 Х/ф “Бандитки”.
23.40 Х/ф “Нiчого не бачу,
нiчого не чую”.
06.20
08.00
09.00
11.10
12.50
14.55
18.00
21.50
23.50

СТБ

Х/ф “Вiрнi друзi”.
“Караоке на майданi”.
“Все буде смачно!”
Х/ф “Королева бензоколонки”.
Т/с “Коли ми вдома”.
Х/ф “Москва сльозам не вiрить”.
Х/ф “Любов не дiлиться на два”.
Х/ф “Дiамантова рука”.
“Давай поговоримо про секс”.

Новий канал

06.00, 7.55 Kids’ Time.
06.01 М/с “Губка Боб
Квадратнi Штани”.
07.56 Уральськi пельменi.
10.00 Ревiзор.
12.05 Пристрастi за Ревiзором.
14.10 Т/с “СашаТаня”.
18.25 Х/ф “Мiська полiцiя”. (2).
21.00 Х/ф “Викрасти за 60 секунд”. (2).
23.20 Х/ф “Пророк”. (2).

Канал “Україна”

07.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15 Т/с “Адвокат”.
10.00 Реальна мiстика.
11.00 Х/ф “Клушi”.
13.00 Т/с “Андрiйко”.
17.15 Т/с “Щастя є”.
22.00 Х/ф “З чистого листа”.
06.00
06.20
07.30
08.30
09.00
09.40
10.05
10.35
10.45
11.10
12.30

ТЕТ

М/с “Смурфики”.
Х/ф “У пошуках капiтана Гранта”.
Байдикiвка.
М/с “Смiшарики”.
Мультик з Лунтиком.
М/с “Даша-дослiдниця”.
М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
М/с “Ескiмоска”.
М/с “Мiкi Маус”.
М/ф “Покемон назавжди”.
М/ф “Хоробрик
пернатий спецзагiн”.
13.55 Обережно, дiти.
14.20 Х/ф “Заборонена мiсiя”.
16.00 Х/ф “Остiн Пауерс:
Людина-загадка мiжнародного
масштабу”.
17.50 Х/ф “Сам вдома-2”.
20.00 Вiталька.
21.35 Країна У.
23.00 Дайошь молодьож.
00.00 Х/ф “Бабiй”. (3).

ТТБ

08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Новини України».
10.30 «Велети духу і слави.
Українська місія».
10.35 «Учнівський щоденник».
10.50 «Пісні нашого краю».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Музеями Тернопілля».
12.15 «Актуально».
12.30 «На часі».
13.00 «7 природних
чудес України».
13.20 «Сад. Город. Квітник».
13.40 «Як на духу».
14.00 «Подорож гурмана».
14.30 «Мікс».
15.00 «Пілігрим».
15.30 «Абетка здоров’я».
16.00 «Словами малечі
про цікаві речі».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «Театральні зустрічі».
18.35 «Край, в якому я живу».
18.40 «Думки вголос».
19.00 «Панорама подій».
19.30 «Подорожні замальовки».
20.00 «Спортивні меридіани».
20.15 «Храми Поділля».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Панорама подій».
21.30 «Поклик таланту».
23.00 Мовлення
у цифровому форматі.

14 червня
неділя
УТ 1

06.00, 7.25, 8.55, 16.40, 19.10 Погода.
06.05 Свiт православ’я.
06.35 Крок до зiрок.
07.30 Шеф-кухар країни.
08.10 Агровектор.
08.25 “Золотий гусак”.
08.40 Тепло.ua.
09.05 Європейськi iгри. Водне поло.
10.20 Європейськi iгри. Боротьба греко-римська.
Трiатлон. Веслування на байдарках i каное.
13.00 Європейськi iгри. Щоденник.
13.25 Європейськi iгри. Спортивна гiмнастика.
Карате. Веслування на байдарках i каное.
15.40 Фольк-music.
17.00 Європейськi iгри. Боротьба греко-римська.
18.40 Театральнi сезони.
19.30 Європейськi iгри. Карате.
21.00 Новини.
21.35 Європейський спорт. Щоденник.
21.55 Перша шпальта.
22.30 Лаунж-музика. Гурт Treeorange.
23.00 День Янгола.

Канал «1+1»

06.10 Х/ф “Хортон”.
07.40 М/ф.
08.05, 8.35 М/с “Качинi iсторiї”.
09.00 “Лото-Забава”.
09.40 М/ф “Ескiмоска-2: пригоди в Арктицi”.
09.45 “Маша i ведмiдь”.
10.15 “ТСН”.
11.00 “Свiт навиворiт: Латинська Америка”.
12.00 “Iнспектор Фреймут-2”.
13.05 “Лiга смiху. Чемпiонат України з гумору”.
16.45 Комедiя “Чого хочуть жiнки”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
21.00 Мелодрама “Манекенниця”.
01.25 Х/ф “Фучжоу”.

Інтер

05.35 “Подробицi” - “Час”.
06.05 “Великий бокс. Боксерський турнiр”.
08.15 “Вдалий проект”.
09.05 “Готуємо разом”.
10.00 “Орел i решка. Ювiлейний сезон”.
11.00 Т/с “Друге дихання”.
17.15 Т/с “Любов не картопля”. (2).
20.00 “Подробицi тижня”.
22.00 Д/ф “Перша Ледi”.
22.40 Х/ф “Кейт i Лео”.
01.10 Х/ф “Сповiдь Дон Жуана”. (2).

TV-4

06.00 Х/ф «Шереметьєво-2». (1).
07.30 «Про нас».
07.45, 09.45 Ранковий фітнес.
08.00 Європа у фокусі.
08.40 Час-Тайм.
09.00 Повнота радості життя.
09.30 «Справжня ціна».
10.00 Дім книги.
10.15 Пряма трансляція святої літургії з архикатедрального собору УГКЦ м. Тернополя.
11.40 «Духовні роздуми».
12.00 Х/ф «Крихітка Джиммі». (1).
13.30 «Чарівний ключик».
14.00 «Погляд зблизька».
14.30 «Формула здоров’я».
15.30 «Про нас».
16.00 «Щоденник для батьків».
16.30 «Слідства. Інфо».
17.00 Вікно в Америку.
17.20 «Золоте стремено».
17.40 «Про кіно».
18.00 Наші вітання.
19.00 Провінційні вісті. Тиждень.
19.30 Міська рада інформує.
19.40 Хіт-парад.
21.00 «Гал-кліп».
21.30 Єдина країна.
22.10 Х/ф «Хакер». (2).
23.45 Час-тайм.

ICTV

04.55 М/ф “Бетмен. Пiд червоною маскою”.
06.05 М/с “Муча Луча”.
06.45 Х/ф “Нiчого не бачу, нiчого не чую”.
08.40 Зiрка YouTube.
11.05, 13.00 Дивитися всiм!
12.45 Факти. День.
13.50 Дизель-шоу.
15.10 Х/ф “Бандитки”.
16.55 Х/ф “Пiсля заходу”.
18.45 Факти тижня.
20.20 Х/ф “Васабi”.
22.05 Х/ф “Пристрели їх!” (2).
23.45 Х/ф “Вiд заходу до свiтанку”. (2).

СТБ

05.40 Х/ф “Солдат Iван Бровкiн”.
07.05 Х/ф “Iван Бровкiн на цiлинi”.
09.00 “Все буде смачно!”
10.15 “Караоке на майданi”.
11.15 Х/ф “Любов не дiлиться на два”.
15.10 “Мiстичнi iсторiї-2” з Павлом Костiциним”.
19.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
20.50 Х/ф “Це мiй собака”.
22.50 “Я соромлюся свого тiла”.
00.50 Х/ф “Королева бензоколонки”.

Новий канал

05.55, 9.40 Kids’ Time.
05.56 М/с “Губка Боб Квадратнi Штани”.
06.00 25-й кадр.
07.50 М/с “Пiнгвiни Мадагаскару”.
09.41 М/с “Iсторiї Тома i Джерi”.
11.40 Х/ф “Мiська полiцiя”.
13.55 Х/ф “Пророк”.
15.55 Х/ф “Викрасти за 60 секунд”.
18.15 Х/ф “Лiтак президента”. (2).
21.00 Х/ф “Скеля”.
23.50 Х/ф “Ларго Вiнч-2”. (2).

Канал “Україна”

06.20 Подiї.
07.00 Т/с “Щастя є”.
10.50 Т/с “Обдури, якщо любиш”.
18.50 Футбол. Вiдбiрковий матч
до Євро-2016. Україна Люксембург.
21.00 Подiї тижня.
22.00 Х/ф “Я буду поряд”.
00.00 Зоряний шлях.

ТЕТ

06.00 М/с “Смурфики”.
06.20 М/ф “Покемон назавжди”.
07.30 Байдикiвка.
08.30 М/с “Смiшарики”.
09.00 Мультик з Лунтиком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
10.35 М/с “Ескiмоска”.
10.45 М/с “Мiкi Маус”.
11.05 М/ф “Пригоди Хлопчика-мiзинчика
i Дюймовочки”.
12.20 М/ф “Школа монстрiв. Стає привидно”.
13.45 Х/ф “Диявол с трьома золотими
волосинами”.
14.50 Х/ф “Остiн Пауерс:
Людина-загадка мiжнародного масштабу”.
16.40 Х/ф “Заборонена мiсiя”.
18.20 М/ф “Дельго”. (2).
20.00 Вiталька.
21.35 Країна У.
23.00 Дайошь молодьож.
00.00 Х/ф “Усi в захватi вiд Мерi”. (2).

ТТБ

08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Подорожні замальовки».
10.30 «Велети духу і слави. Українська місія».
10.35 «Словами малечі про цікаві речі ».
10.50 «Пісні нашого краю».
11.00 «У країні Мультляндії».
12.00 «Поклик таланту ».
13.30 «Спортивні меридіани».
13.45 «Мальовниче Тернопілля».
14.00 «Театральні зустрічі».
15.35 «Кулінарія від Андрія».
15.45 «Думки вголос».
16.00 «Храми Поділля».
16.15 «Чудесний канал».
16.50 «Пісні нашого краю».
17.00 «У народному стилі».
17.30 «Краєзнавча подорож».
18.00 «Назбиране».
18.30 «Професійні ігри».
19.00 «Музичний калейдоскоп».
19.30 «Мамина школа».
20.00 «Скарби роду».
20.35 «Пісня в дарунок».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Відверті діалоги».
21.55 «Духовні скарби України».
22.00 «Загублені у часі».
22.15 «Шляхами Тараса».
22.30 «Одеса місто скарбів».
23.00 Мовлення у цифровому форматі.

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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Акценти

●●Ювілеї

●●Вітаємо!

Вдячність і визнання

Валентина КУЗЬ.

Абсолютно усе, що нас оточує, має початок. Як яблуня,
яка плодами тішить кожної
осені, так Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 з поглибленим вивченням іноземних мов протягом більше ніж півстоліття
приймає у свої ряди нових
учнів та відпускає випускників ген-ген за небокрай дитинства у доросле життя, а
15 травня відсвяткувала
власне 60-ти річчя!
15 травня 2015 року в ПК “Березіль” відбулося велике дійство з
нагоди 60-ти річчя ТСШ №7. У
святкуванні взяли участь учні навчального закладу, адміністрація,
вчителі, громадські діячі, випускники. Серед гостей були директори шкіл, мер міста Тернополя
Сергій Надал, який особисто
прийшов привітати шкільну родину з урочистостями, адже Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ
ст. № 7 була призером конкурсу
“Найпрестижніший та найпопулярніший навчальний заклад 2009
року”. У 2005, 2007, 2008, 2009
роках школа була переможцем у

номінації “Школаолімпієць”. В 2011
році — переможець міського етапу конкурсу “Кращий навчальновиховний заклад
— 2011” у номінації
“Кращий
навчальновиховний заклад
І-ІІІ ступенів”. До
цього часу школа
продовжує тримати планку одного з
найбільш
популярних навчальних закладів нашого міста.
Учні Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ
ст. № 7 порадували присутніх колоритними номерами, барвистими
костюмами. Випускники ж охоче
співали пісень на
сцені на знак поваги до альмаДиректор Тернопільської спеціалізованої
матер. Родзинкою
школярських пер- школи І-ІІІ ст. №7 із поглибленим вивченням
іноземних мов Світлана Константинова.
фомансів став ви-

ступ зразкового ансамблю танцю
“Лелеки”, який розпочав свою діяльність у ТСШ №7, взяв участь у
різноманітних конкурсах (ба, навіть міжнародних), прославив рідну школу.
Вперше Тернопільська спеціалізована школа №7 відчинила
двері для учнівської молоді 10
травня 1955 року. Цей навчальний
заклад був російськомовним більшу частину часу існування, проте
після того, як за директором закладу стала Світлана Миколаївна
Константинова, школа отримала
“нове дихання”: саме цей директор домоглась того, аби ТСШ №7
у 1988 стала українською! За свій
патріотизм та працелюбність, за
відданість та працю на перспективу педагогічний колектив за сприяння Всеукраїнського благодійного фонду “Вдячність. Визнання.
Надія” нагородив Світлану Миколаївну срібною медаллю лауреата
ІІ премії.
Дійство завершилося спільною
композицією про Україну молодих
викладачів та майбутніх випускників. Усі гості відчували, з якою
любов’ю готувався святковий концерт, та що там концерт — з якою
любов’ю будується мікроклімат
школи! Віват, сьома школо!

●●Великі українці

Колектив дитячого садка “Метелик” с. Байківці
щиро і сердечно
вітає з днем народження кухаря дитячого садка Ольгу
Іванівну ПАРАЩУК.
Хай Бог пошле
Вам літа щасливі
І рівну стрічку сонячних доріг,
Нехай удача на життєвій ниві,
Неначе килим, стелиться до ніг.

Від щирого серця вітаємо з
днем народження депутата Байковецької сільської ради Василя
Богдановича БОРСУКА.
Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім,
Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим.

З повагою – колектив
Байковецької сільської ради.

9 червня день народження відзначає член виконавчого комітету
Байковецької сільської ради, генеральний директор ТОВ “Вікторія”
Степан
Васильович
МАЦІБОРКА.
Хай постійний успіх, радість і достаток
Сипляться до Вас, як вишні цвіт,
Хай життєвий досвід творить
з буднів свято,
А Господь дарує многая літ.

З повагою – колектив
Байковецької сільської ради.

“Коли ліс горить, звірі
не нападають один на
одного”
(Андрей Шептицький).
20 травня у Львівській
бізнес-школі кир Любомир
Гузар зустрівся з підприємцями. Його звернення з нагоди 150-річчя Митрополита Андрея Шептицького записав Олег Будзінський.

Актуальний Андрей
Шептицький
“Ювілейний 150-ий рік з дня
народження митрополита Андрея
Шептицького допоможе осягнути
велич цієї людини. Сьогоднішні
проблеми роблять його слова ще
актуальнішими і ще більше потрібними, ніж будь-коли до того. Знаю,
багато його творів вже опубліковано, їх можна читати. Є багато
книжок про нього, біографії. Є
праці про специфічні теми, які досліджував і якими займався митрополит. Є багато нагод пізнати
цю велику постать. Пізнати його
дуже корисно. Але якщо ми направду хочемо вшанувати Шептицького, то цей рік був би страчений, якщо б ми не постановили
наслідувати його у своїх вчинках.
Якщо це наше пізнання залишиться тільки пізнанням — то це
втрачений час. Наша ціль практична — пізнати, щоб наслідувати.
Важливо, щоб у щоденному, особистому житті ми більше будували
майбутню історію нашого народу,
ніж відтворювали минуле.
Митрополит Андрей не був
оригінальним, творчим філософом. Він був людиною, яка дуже
серйозно ставилася до відповідальності, яку уряд Церкви на нього поклав. Це дуже важливий елемент. Діяльність Митрополита неймовірно широка. Він заторкнув
майже всі аспекти громадського
життя. Чому він це робив? Це був
його вияв здійснення своєї душпастирської місії. Головне завдання, яке він перед собою ставив,
— допомогти людям бути добрими
громадянами, сім’янинами, християнами.
У 1899 році, коли він ще був
єпископом у Станиславові, у своєму зверненні він підкреслював гідність людини, її безмежну вартість. Після Майдану ми говоримо
про Революцію Гідності, але це не
перший раз, коли в Україні люди
відчули свою гідність. Вони могли
її віднайти у посланні свого душпастиря столітньої давності. Почитайте це послання, воно дуже
актуальне.

Головне —
допомогти людині
У 1904 році митрополит Шептицький написав “Соціальну квестію” — послання про права робітників, що ними не потрібно погорджувати, що робітник, селянин
має такі ж права, як кожна людина, і їх потрібно шанувати.
За все своє митрополиче служіння Андрей Шептицький написав понад 250 послань. Усі вони
мають одну ціль — допомогти людині бути собою. Митрополит відвідав усі парохії своєї єпархії —
майже 1000, не пропустив жодної
парафії у Львівській архиєпархії. У
1927 році він написав: “Я відвідав
усі єпархії, щоб безпосередньо
звернутися до людей”. Окрім того,
відвідував українські поселення в
Північній Америці. Він звертався
до людей не для того, щоб когось
ошукати, а щоб розрадити.
Митрополит був багатий, походив з багатого роду. Він знав, як
це — бути багатим, але не розкидав грішми, знаходив дуже здібних людей, які керували його фінансами. Усе своє багатство він
витратив на заснування музеїв,
відкриття лікарень, посилав талановиту молодь вчитися за кордон.
Помагав сиротам після Першої
світової війни. Старався, щоб всередині народу був мир і повага.
У еміграції високий чиновник з
ОУН розказав мені, що коли виїздив з України, то прийшов до Митрополита просити благословення. Шептицький ще раз нагадав
йому, що “... коли ліс горить, звірі
не нападають один на одного”. І
ця людина десятиліттями оберігала ці слова.
Він мав політичний досвід. Домагався правди для нашого народу після Першої світової війни.
Так, його спроба не була успішною, але він спробував. Коли дізнався, що в східних областях голодомор, він його не проігнорував, а видав слово підтримки і
разом з єпископами і усіма священиками почали збирати гроші
для голодуючих. Нам потрібно багато пізнавати, але пізнавши його
— старатися наслідувати.

Як найкраще
використати владу
від Бога?
Дуже часто люди підкріплюють
свій авторитет тим, що кажуть, що

влада від Бога. Можновладці мусять пам’ятати, що отримують
владу тільки для того, щоб працювати на користь людей. На владу
потрібно дивитися тільки як на
форму служіння. Політик повинен
бути державним мужем. Думати
про користь держави. Він мусить
думати категоріями служіння, він є
слуга свого народу.
Перш ніж обирати політиків,
треба їх запитувати, чи вони готові служити людям, чи збираються
тільки панувати. Влада від Бога —
це тоді, коли відповідає Божим
законам, влада обмежена Божими
законами. Я не вважаю, що влада
— це, як в Руссо, — суспільна угода. Влада потрібна спільноті. Але
від Бога вона стає тільки тоді, коли її використовують для людських інтересів.
Слід розуміти, що все життя
Митрополита пройшло під різного
роду окупаціями. Ніхто не дбав
про благо українського народу.
Митрополит створював дуже багато інституцій: церковний банк
“Дністер”, земельний банк, підприємства, які використовували
кооперативну філософію для ведення господарства. Держава не
сприяла тому, щоб українці були
сильними.

Митрополит не
давав людям гроші,
він створював місця
праці
В радянський час вийшла
книжка, в якій перелічені всі гріхи митрополита проти робітничого класу. З неї можна довідатися, що митрополит справді
мав багато робітників. Дізнаємося, що митрополит особисто,
але також Львівська митрополія
мали багато лісів, якими у свій
час керував Андрій Мельник. Це
господарство давало заробіток
сотням людей. Для потреб лісників митрополит закладав навіть монастирі, щоби ніхто не
залишився без духовної опіки
церкви.
Своєю працею Шептицький
показував, що підприємці не повинні шукати швидких, легких
шляхів, а будувати далекі плани.
Як це робити? Підприємці мають
дуже добре думати. Так працювати, щоб мати тривалі доходи і
давати роботу людям.
Митрополит був зацікавлений
в тому, щоб Україна мала свій

університет.
Остання промова митрополита
в Сеймі перед
Першою світовою війною —
його арґументи,
чому потрібно
створити університет. Наприкінці 1920-х років
він заснував Богословську академію. Не було
можливості ствоМитрополит Андрей Шептицький.
рити університет,
християнської традиції в українале він хотів, щоб
ській Церкві зустрічали в штики,
наші мали можливість вчитися.
ніхто цього не розумів, але МиБатьківщина — це трополит терпів, не переставав
працювати. Він не дозволив собі
національна
впасти до рівня тих, які йому
родина
противилися. Час показав, що
Я народився українцем, маю всі, хто був проти Митрополита,
старатися, дбати про свій на- — зникли. А його ми пам’ятаємо
род. Шануй отця і матір, і буде
і продовжуємо вшановувати.
тобі добре. Ісус картає людей,
Як людям,
які не шанують своїх батьків.
Особлива любов, опіка має бутравмованим
ти до батьків. Батьківщина — це
війною, повернути
національна родина. Ми маємо
віру?
дбати за всіх людей. Митрополит часто говорить про христиНаші вояки, наш народ цілянський патріотизм — тобто,
ком не був готовий до війни.
про любов до свого народу,
Сьогодні ми мусимо навчитися
про вірність аж до смерті. Але в
сприймати втрати. Мусимо бутой же час, не можна ненавиді- ти дорослими, гідними, допоти інший народ. Це суперечить магати тим, які потребують ліБожому закону. Ми маємо знакування. Треба перестати наріти, як відноситися до рідного кати, не ранити людей, а станароду. Бути щирим сином, до- ратися допомагати, створювати
чкою свого народу. Але не неатмосферу, в якій жертви війни
навидіти когось іншого.
б відновлювалися.

Як прощати Росії?
Маємо відстоювати свої
права, мусимо їх боронити. Коли ми всіх почнемо ненавидіти
— то це не вирішить наші проблеми. Ми повинні допомагати
усім народам бути патріотами,
дітьми свого народу. Шептицький поїхав у Росію. Він багато
зробив для Росії. Він не боявся
туди їхати. Хотів працювати, поширювати там католицизм. Ми
маємо приклад людини, яка любить своє, але готова допомагати іншим.
Ми не можемо розслаблятися. Що ми можемо зробити, щоб
росіяни були патріотами Росії,
не імперії, а щирими патріотами? Це немала проблема. Він
мав дуже багато опору. Його
думки про відродження східно-

Корупція — це зло
Церква мусить не переставати
повторювати, що корупція — це
зло, це гріх. Не дай Бог, щоб в
рядах церкви була корупція. Ми
все ще живемо радянськими порядками. Чекаємо, що для нас
зробить влада. А треба навчитися працювати. Треба допомагати
молодим людям шукати добра.
Треба постійно будувати, не відбудовувати, а будувати, постійно
створювати нову Україну. Мусимо перечекати, поки марево минулого радянського життя перестане існувати. Зміни завжди болючі. Ми боїмося змін, але не
треба боятися. Без праці ми не
зможемо використати ті дари, які
нам Бог дасть. Працюймо, і Бог
благословлятиме наші справи!”
— кінець цитати.

6

П’ятниця, 5 червня 2015 року

Освіта
●●Останній дзвінок

Школо, прощавай!
Продовження.
Початок на 1 стор.
Окремі відзнаки отримали вчителі української мови і літератури Наталя Барбарош, Людмила Радьо,
Ольга Бас, учитель географії та економіки Володимир Польчій, вчитель
інформатики Зоряна Воловнік, учитель історії Наталія Чикало, вчитель
біології Людмила Костанович, учитель математики Ольга Підборочинська, вчитель трудового навчання і
креслення Юрій Чарнош, учитель
фізичної культури Сергій Касіян,
учитель початкових класів Ольга
Дутчак. Голова Тернопільської РДА
Олександр Похилий нагородив грамотами учасників команди Великобірківської школи-гімназії, які перемогли у змаганнях із футболу в залік ХІХ Спортивних ігор учнівської
молоді Тернопільського району
2014-2015 навчального року, і подарував м’ячі.
Начальник відділу освіти Тернопільської РДА Василь Цаль побажав випускникам легко долати всі
перешкоди на стежині дорослого
життя, нагородив грамотами переможців обласного етапу конкурсузахисту науково-дослідницьких
робіт Малої академії наук і вручив
грошові нагороди МАН, переможців і призерів всеукраїнського рівня учнівських конкурсів та олімпіад. Великобірківський селищний
голова Роман Мацелюх привітав
присутніх із закінченням навчального року, подякував учителям та
учням за активну участь у громадському житті селища.
До своїх колишніх учнів звернулися перші вчителі випускників Ольга Василівна Дутчак і Ольга Яросла-

вівна Оборська.
Цінуйте шкільну дружбу, допома— Ви стали дорослими, мудригайте один одному у важку хвилими, зрілими, — сказала Ольга Дутну. Впевнено йдіть до своєї мети.
чак, звертаючись до одинадцятиТворіть добро, не очікуючи вдячкласників. — Для вас продзвенів
ності. Нехай небо безхмарно сміостанній дзвінок. Ви покидаєте стіється, а майбутнє буде світлим і
ни рідної школи. Стежка, якою рапрекрасним.
зом прямували одинадцять років,
Сльози радості за дітей, красирозійдеться в різні
сторони.
Ваш
обов’язок — обрати
правильний напрямок у житті. Бажаю
з гідністю подолати
всі перешкоди, які
будуть траплятися
вам у майбутньому.
Візьміть у доросле
життя надію, віру в
себе, вірних друзів,
мудрих наставників. Найбільші ваші
скарби — це скарби
душі: честь, совість,
доброта, милосердя. Не розгубіть їх
на нелегкій життєвій дорозі.
— Шкільні роки
— неповторні, —
сказала класний
керівник 11-Б класу Ольга Підборочинська. — Для
вас, дорогі випускники, вони промайнули, як мить у
передзвоні шкільних дзвоників. Ви
прощаєтеся з дитинством. Несіть у
З вітальним словом до випускників НВК
світ любов — тоді
“Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія
легше буде жити, а ім. Степана Балея” звернувся начальник відділу
терни не будуть таосвіти Тернопільської РДА Василь Цаль.
кими
колючими.

Учні 11-А класу НВК “Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія ім. Степана Балея”
із заступником директора з навчально-методичної роботи Людмилою Радьо.

Директор НВК “Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія
ім. Степана Балея” Володимир Польчій нагородив грамотами
переможців і призерів шкільних олімпіад і конкурсів.

Голова Тернопільської РДА Олександр Похилий і заступник
голови Тернопільської РДА Уляна Люлька нагородили грамотою
Тернопільської РДА за сумлінну творчу працю і високі результати
у навчанні та вихованні дітей педагогічний колектив НВК
“Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія ім. Степана Балея”.
вих юнаків і дівчат, бриніли на очах
батьків.
— Зовсім недавно ми вели вас у
перший клас, — пригадала мама
учениці 11-Б класу Соломії-Марії
Гривняк Олена Євгенівна. — Сьогодні ви дорослі, змужнілі, позаду
вас тихий берег дитинства, до якого неодноразово захочеться повернутися. Завжди пам’ятайте рідну
школу і по-батьківськи вимогливих
та по-материнськи турботливих
учителів.
Віршами, піснями і танцями випускників привітали першокласники
Великобірківської
школигімназії, вихованці спортивного
клубу “Чемпіон” — гурт “Карамельки” (керівник Зоряна Махут). Учасники старшої групи шкільного ансамблю “Калиновий цвіт” подарували батькам “Пісню про маму”,
тріо у складі Юлії Писаренко, Діани Крицак і Вікторії Кульматицької
— пісню “Україна — це я”.
Приємно здивували учні 11-А
класу, які з допомогою вчителя танців Галини Понити підготували
окрему мистецьку програму, куди
увійшли кумедні сценки з учнівського життя та патріотичний флешмоб.
— Захотіли зробити щось оригінальне, — розповіла випускниця
Ольга Дремух, яка ініціювала виступ. — Ідея з піснями виникла
спонтанно. Підбирали мелодії, слова придумували самі. Схожі сценки
робили на День учителя. На випускний підготували пісню про батьків,
дитинство. Для вчителів зробили
сюрприз — власноруч знятий відеоролик про кожного з наших наставників зі словами вдячності за посіяні
в наших серцях зерна добра, краси
і мудрості.
Одинадцятикласники сходинка
за сходинкою пройшли шлях від
першокласника до випускника. Перед ними відкриваються безмежні
шляхи мрій і сподівань. За резуль-

татами зовнішнього незалежного
оцінювання вони вступатимуть до
вишів, обиратимуть майбутню професію.
— Останній дзвоник — свято водночас сумне і веселе, — каже учениця 11-А класу Анастасія Лісовська.
— Пора прощатися з безтурботним
дитинством, ставати на звивистий
шлях дорослого життя. Хочу піти
стежкою батька і стати хірургом.
Про школу залишаться лише світлі
спогади. Найбільше закарбувався в
пам’яті останній рік навчання. Безмежно вдячна вчителям і батькам,
завдяки яким ми стали особистостями.
— Сьогодні робимо перший крок
у доросле життя, — каже учениця
11-Б класу Соломія-Марія Гривняк.
— Мусимо добре здати зовнішнє
незалежне оцінювання і обрати
майбутній фах. Мені подобається
робота педагога, тому в майбутньому хочу бути вчителем хімії та біології. Рідну школу не забудемо ніколи, адже шкільні роки — роки перемог, дружби, радості — неповторні.
— Емоції переповнюють, — ділиться враженнями учень 11-А класу Артур Баран. — Радісно і сумно,
адже прощаємося з дитинством,
однак поряд із цим ми змужніли,
стали зрілі. Перед нами чиста сторінка. Майбутнє залежатиме від того, що ми на ній напишемо. Свою
професію хочу пов’язати з мовами:
працювати перекладачем або філологом. Вдячний батькам і вчителям,
які всі ці одинадцять років терпіли
нас, сіяли зерна мудрості і любові,
які сьогодні дають щедрі врожаї.
Прощаючись зі школою, випускники разом з учителями кружляли
на шкільному подвір’ї під мелодію
останнього вальсу. Попереду в них
— складні і відповідальні кроки. Наснаги вам для втілення мрій, віри і
впевненості в завтрашньому дні,
дорогі випускники!

Випускники 11-Б класу НВК “Великобірківська
ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія ім. Степана Балея”.
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●●Традиції

●●Вітаємо!

“Мамо, тобі низесенько вклонюсь”
Стефанія РОМАНИШИН,
педагог-організатор
Ігровицької ЗОШ І-ІІ ст.
“Діти світу, маму бережіть!”. Під таким гаслом
пройшло свято Матері і
відбувся День родини в
Ігровицькій ЗОШ І-ІІ ступенів. Адже в нашому житті
усе починається з Матері.
Мати для нас — берегиня
роду. Вона навчає, вона
оберігає.
Учні школи завзято готувалися
до свята: співали пісні, читали вірші, танцювали. І все це для своїх матерів. У нас їх аж три: рідна
матінка, Мати Божа і ненькаУкраїна.
Учні першого класу читали вірші своїм матерям і співали частівки. Учні 2-3 класів виконували
пісні. Учні 5-9 класів присвячували своїм матерям поезії і пісні.
Учасники танцювального ансамблю “Яблуневий цвіт” виконали
два українських таночки. Ведучими на святі були учениці 7 класу
Тетяна Франківська і Анастасія

Хай літа не спадають листом,
Хай квітують і плодоносять,
Як сади навесні — щедрим цвітом
І врожаєм рясним — під осінь.
Хай приносять у дім достаток,
В душу — радість, для серця — спокій,
Дай Вам, Боже, на землі ще багато
Світлих днів і щасливих років.

З повагою і любов’ю – доньки
Любов і Тетяна, онуки Олесь та
Олена, правнуки Яромир і
Даринка, вся родина.

Учні Ігровицької ЗОШ І-ІІ ст. під час відзначення Дня матері.
Мізьолик. Присутніх на святі зворушили до сліз щирі побажання
дітей своїм матерям.

У буденному житті ми завжди
повинні пам’ятати про маму. Не
тільки на словах, а й підтверджу-

вати вчинками свою любов і
вдячність матерям, які нас народили, виховали, вивели в люди.

●●Спортивні новини

У Великій Березовиці —
нове футбольне поле
Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.
Фото автора.
24 травня ц. р. в селищі Велика Березовиця Тернопільського району освятили нове
футбольне поле. В освяченні
взяли участь парох церкви
Вознесіння Господнього селища Велика Березовиця о.
Василь Брона і парох церкви
Святого Володимира селища
Велика Березовиця о. Ігор
Драпак, громада селища,
представники місцевої влади, спортивних організацій
області та району.
До учасників події звернулися
о. Василь Брона, житель селища
Велика Березовиця, ідейний натхненник, один із організаторів
облаштування футбольного поля,
голова фермерського господарства “Ірина” Іван Крупка, ветеран
великоберезовицького футболу
70-80-их років Михайло Клава.
Завідувач сектору молоді та спорту Тернопільської РДА Василь Заторський подарував великоберезовицькій футбольній команді тренувальні маніжки, заступник голови Тернопільської обласної федерації футболу Олег Мамус — футбольні м’ячі, голова Тернопільської
районної федерації футболу Сергій Лісовий — спортивну сумку для
форми. Т. в. о. Великоберезовицького селищного голови Олександра Чура вручила подяки всім,

Дорогу маму,
бабусю, прабабусю
Марію
Миколаївну
ГАРАСИМЧУК з
с. Забойки Тернопільського району вітаємо з
80-річчям. Хай
життя обдаровує
Вас, дорогенька наша ювілярко,
добрим здоров’ям, родинним
теплом, спокоєм, достатком і
Господнім благословенням.

З 50-річчям
вітаємо лікаряхірурга хірургічного відділення Тернопільського районного територіального
медичного
об’єднання
П е т р а
Володимировича КАЧАНА. Щиро зичимо
міцного здоров’я, професійних
успіхів, великого людського щастя,
здійснення усіх мрій і сподівань.
Життя Вам щедрого,
як колос в переджнив’я,
Яскравого, мов квітка навесні,
Щоб довгі роки доля Вам щаслива
Співала щирі, радісні пісні.
Хай Ваші задуми не відають порогів,
А мрії, наче ластівки, летять,
Бажаємо багато світлих років
На рахівницях Вашого життя.

З повагою — колектив
хірургічного відділення
Тернопільського районного
територіального медичного
об’єднання.

Парох церкви Вознесіння Господнього селища Велика Березовиця
о. Василь Брона і парох церкви Святого Володимира селища Велика Березовиця
о. Ігор Драпак освятили нове футбольне поле у Великій Березовиці.
хто долучився до облаштування
мир Сисюк.
больним полем спортивний майфутбольного поля. За надання ма— Завдяки старанням Велико- данчик із синтетичним покриттям,
теріальної допомоги подяки отриберезовицького селищного голо- трибуни, вбиральню. Сподіваюся,
мали генеральний директор корви Марії Калинки, селищної гро- обласна і районна влада нам у
порації “Агропродсервіс” Іван Чай- мади вдалося відкрити нове фут- цьому допоможуть. Хочемо, щоб
ківський, директор ПП “Агрон” і
больне поле, — каже Іван Крупка.
молодь мала де займатися спорФГ “Березовського” Юрій Бере- — Три роки тому на сесії Великотом. Прикро, звичайно, що наша
зовський, голова фермерського березовицької селищної ради бу- команда у першому матчі на новогосподарства “Ірина” Іван Крупка, ло виділено земельну ділянку для му полі поступилася хлопцям із
директор ПАТ “Будіндустрія” Мистадіону. Провели меліоративні
Великих Гаїв із рахунком 0:1. Одхайло Шевчук, депутати Великороботи, посіяли траву, зробили
нак я впевнений, що перемоги
березовицької селищної ради
лавки, футбольні ворота. Заплавеликоберезовицького футбольЯрослав Мінчановський і Володиновано облаштувати поряд із футного колективу ще попереду.

З днем народження вітаємо завідуючого хірургічним відділенням Тернопільського
районного територіального медичного
об’єднання
Володимира
Романовича ЛІСОВСЬКОГО.
Хай цвіте, не в’яне із роками доля,
Хай Вам літ щасливих зозуля накує,
Від землі Вам – сили,
Від води – здоров’я,
А добро та радість
Хай Господь дає.

З повагою — колектив
хірургічного відділення
Тернопільського районного
територіального медичного
об’єднання.
Найщиріші вітання з 55-річчям
землевпоряднику Великолуцької
сільської ради Галині Михайлівні
ХОМІ.
Нехай щастя Твій дім не минає
І приходить добро на поріг,
Людська шана й любов прихиляють
Срібні зорі до Твоїх доріг.

З повагою – Олександра
Шуліга, Великолуцький
сільський голова
у 1984-2010 рр.

Команда селища Велика Березовиця з учасниками освячення футбольного
поля перед матчем четвертого туру чемпіонату Тернопільського району з футболу.

Відділ культури Тернопільської
РДА, районна організація профспілки працівників культури та
працівники музичних шкіл району
щиро вітають викладача по класу
баяна Острівської музичної школи
Юрія
Васильовича
Хоєцького із 50-річчям. Шановний імениннику! Від душі зичимо міцного здоров’я, добробуту, натхнення, оптимізму та великих успіхів у творчій та педагогічній праці, нових вагомих здобутків на творчій ниві. Нехай життєва дорога завжди веде Вас до
омріяних вершин, а доля дарує
повні щастям многії літа.
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●●Невигадані історії

На сільському святі останнього дзвоника ця жінка помітно
вирізнялася з-поміж інших.
Вишукано вдягнена. У добротних шкіряних туфлях. З гарною зачіскою, дорогою косметикою та ще дорожчими
духами й коштовностями.
Коли розмовляла, то вчувався
ледь вловимий акцент.
Дехто, образившись, зауважить,
що нині дуже багато доглянутих жінок. Це правда. Наші жінки — красуні і без дорогої косметики та уборів.
Та все ж, цю жінку вирізняло з-поміж
інших, може, і не вбрання. На святі
вона була з двома онуками. Її
хлопчики-близнята, учні молодших
класів, одягнені були не в звичні
шкільні костюми, а особливі, закордонні. Дуже добротні і, напевно, недешеві. Кожен із хлопчиків хизувався останньою моделлю мобілки. Їхні, хоч хлопчачі, проте вишукані зачіски, бабуся їздила на власній іномарці робити до міста у відомої
перукарки — майстрині, переможниці всіх можливих конкурсів. Також, напевно, за немалі гроші. Ця
жінка, на вигляд набагато молодша
від своїх ровесниці у селі, випромінювала любов до заможності, розкоші, вміння жити і пристосуватися
у цьому бурхливому світі. У багатьох
вона викликала заздрість і неприязнь. Хоч, напевно, нікому особливо
поганого нічого не зробила.
Але очі. Їх справедливо називають дзеркалом душі. Погляд нічим
не затушуєш і не сховаєш сум. Очі
не закрити ні золотом, ні діамантами. Ця жінка ніби і усміхалась, але
відчувалось, що їй не дуже весело.
Що вся ця видима розкіш — вуаль,
яка прикриває сум, розпач, втрату.
Ось про що довідалась згодом.
У 90-их роках минулого століття
працювала Ганна у колгоспі бухгалтером. Мала хорошого люблячого
чоловіка, який теж працював у колгоспі механізатором, та двійко малолітніх дітей. Хто пережив 90-ті
роки, той пам’ятає, що то був за
час. У магазинах — голі полиці. На
роботі зарплату не видавали. А якщо і платили, то непотрібними речами, які треба було десь спродати
або на щось потрібне обміняти.
Щоб одягнути дітей, люди перешивали з малого на велике і навпаки,
самі шили, в’язали, вишивали. Словом, крутилися, хто як міг. І Ганні
доводилось непросто, як і кожній
жінці тодішньої посткомуністичної
України. У селі було легше з продуктами, бо тримали корову, поросята, птицю. Але ж і гроші потрібні
були.
Буваючи в місті у виробничих
справах, Ганна чула про не такі далекі від України землі, де наші люди
їздять на заробітки. Казали, що
платять там добре, особливо жінкам, які доглядають стареньких,
прибирають у будинках багатих. І їй
захотілося заможнішого життя для
себе та родини. Ганна почала шукати, хто б допоміг влаштуватися в
Італії, куди найбільше виїжджають
наші жінки. Через деякий час Ганна
мала таку інформацію. Знайома,
яка вже влаштувалась, обіцяла допомогти з роботою покоївки, яка б
доглядала майже столітню сеньйору. Робота передбачалась не з простих, але платили за це дуже великі,
на думку Ганни, гроші. Жінка знайшла, де позичити кошти на закордонний паспорт, домовилась про
візу та квитки на літак. Залишалось

найважче — отримати згоду чоловіка та випросити ще не старих батьків, щоб на час її відсутності заопікувались дітьми. Тому ввечері вона
почала розмову з чоловіком та батьками у присутності дітей, гадаючи,
що вони нічого не зрозуміють. Чоловік, навіть не вислухавши всіх аргументів про злиденне життя, заявив, що категорично проти цієї затії.
Дітям потрібна мати. Чоловікові —
дружина, батькам — опора. Не така
вже й біда, як її малює Ганна. Не
голодні. Дякувати Богові, усі живі,
здорові. Живуть дружно, що ще бажати? А негаразди минуться. Чоловіка підтримали і її батьки. Але Ганна вирішила стояти до переможного кінця. Її пориву не зупинили навіть діточки, які серцем зрозумівши,
що мама хоче кудись їхати, що вони
її не бачитимуть, безрадісно заплакали. Хто розкаже їм казку, заплете
кіски, зварить смачних вареників?
Матуся мусить бути з ними, маленькими. Ганна обіцяла, що поїде
ненадовго, всього на рік. Заробить
трохи грошей і одразу повернеться.
А час мине дуже швидко. “Я вирішила, і не вмовляйте. Злидні мені
остогидли, — майже кричала, — тут
ми ні до чого не доробимось. А за
рік, дасть Бог, приїду, навезу гарного одягу, хату підлатаємо...”. Словом, закінчилось тим, що через
тиждень Ганна була на летовищі в
Києві. Проводжав її чоловік. Коли
почалась посадка на літак, лише вимовив крізь сльози: “Ти не повернешся через рік. Ти вже не зупинишся. У нас вже не буде сім’ї. Ще
не пізно. Не їдь нікуди”. Але Ганна,
поцілувала його на прoщання і,
усміхнувшись, попросила не перетворювати проводи на похорон. І
полетіла.
В Італії спочатку було важко. Не
знала мови. Потім освоїлась. Робота по догляду старенької сеньйори
виявилась для неї не такою вже й
важкою. У селі бувало і складніше,
проте вона всьому давала раду. З
часом знайшла додатковий заробіток, прибираючи невеличкий офіс. І
все одно мала вільний час. Її, привабливу, з гарним почуттям гумором, вподобав собі нежонатий онук
тієї сеньйори, яку Ганна доглядала.
Спочатку запрошував на каву, потім
на піцу, а потім... Краще б не було
того “потім”. Словом, заробила Ганна набагато більше грошей, ніж
планувала.
Через рік, як і обіцяла, навідалась у рідне село. Всі з того дуже
раділи. Особливо діти, які вже встигли підзабути маму, проте отримали від неї багато гарних іграшок,
одягу. Батьки — долари на безбідне
життя та налагодження побуту, ре-

конструкції будинку. Лише чоловік
навіть не глянув на подарунки і до
грошей не торкнувся. Він підійшов
до Ганни, взяв у долоні її лице, подивився у вічі і мовив: “Не дружина
ти мені більше”. Зрозумів, серцем
відчув, що зрадила, хоча нічого і не
говорила.
“А, може, це і на краще, — розмірковувала згодом Ганна, — не
буде вже відмовляти не їхати”. Тому
довела батькам, що нерозумно залишати таку хорошу роботу в Італії.
У її планах — новий двоповерховий
будинок. Можливо, квартира в місті,
бо діти підростають. Непогано б і
машину купити. А ще треба подумати про майбутнє навчання дітей,
можливо, за кордоном. Непогано б
і про “чорний день” подумати і ще
багато чого. Словом, Ганна дала
всім зрозуміти, що чекати її з Італії
доведеться довго.
Як кажуть мудрі, мрії збуваються.
Півтора десятка років роботи за
кордоном зробили родину Ганни
заможною. Все мала, про що мріяла, навіть більше. Все ніби добре,
але добре з поверхового погляду,
якщо не вникати у суть.
Діти Ганни виросли, закінчили
школу. Не хотіли здобувати освіту
далі. А для чого? Великі гроші і так
є. Одружились, весілля кожному
мати справила славне. Ніде не працюють. А для чого? Горбатіти за
копійки, коли мати тисячами забезпечує. Призвичаїлись із банківських
депозитів жити ліпше, ніж інші, працюючи. Онуки народились. І знову
спішить бабуся передати їм усе
необхідне з Італії, або й сама привезе. Та і не обов’язково їй вдома
затримуватись. Хай скоріше їде в
Італію, бо грошей потрібно щораз
більше. Закрутилось колесо. Люди
заздрять, хоч нема особливо і чому.
Заздрить Ганна розлучниці, як вона
називає нову дружину свого чоловіка. Ніби і незаможно живуть, але в
парі, підтримують одне одного. От
якби можна було б усе повернути?
Ганну колишній чоловік називає не
інакше, як італійка, яка проміняла
сім’ю, любов дітей на долари і закордонне шмаття.
Вона і нині час від часу навідується у рідне село. Похизується
розкішшю, а більше нічим. Шкода
її, бо перетворилась на грошовий
мішок. Ганна дуже любить дітей та
онуків. А вони її навіть не знають —
люблять гроші, які привозить. Як
людина, мати, дружина нікому вона
тут не потрібна. Та і в Італії також.
Історія написана зі слів Ганни,
будь-яка схожість з іншими випадкова.
Галина ЮРСА.

●●Стиль

Мода на універсальне
чорне плаття
Мода на маленьке чорне
плаття прийшла до нас разом зі знаменитим французьким дизайнером Коко
Шанель. Саме вона зробила з нього не просто повсякденну уніформу, а вишуканий і витончений наряд справжньої жінки.
В епоху своєї появи воно виглядало як сукня завдовжки
трохи нижче колін, яка не допускає зайвих деталей (воланів,
бантів) і великих прикрас на ній,
із чітким приталеним силуетом і
вузькими рукавами. Раніше під
це плаття одягали виключно
туфлі із закритими носками
(човники), панчохи, аксесуаром
могла послужити невелика сумочка (клатч) — це був еталон і
неписане правило.
Сьогодні мода стрімко змінюється, з кожним роком
з’являються все нові й нові варіації на тему того, як і з чим
носити маленьке чорне плаття.
Теперішнє чорне плаття буває і
вільним, і приталеним, і з довгими, і з короткими рукавами,
з декольте і без нього, прикрашеним стразами і найпростішим.
Традиційна класична варіація
чорного плаття — це невелика
нитка перлів або намиста з великими каменями, а у вухах непомітні сережки-цвяшки. Замість простих колготок краще
підійдуть чорні прозорі панчохи,
а в руках обов’язково сумочкагаманець, яка може бути прикрашена стразами і будь-яким
іншим декором. Туфлі вибирайте на високому каблуці. Завершить весь наряд жакет соковитих тонів, поши-тий строго по
фігурі.
Варіант для пікніка і зустрічі з друзями. Доповнити таке
плаття зможуть коротка шкіряна
куртка і взуття на невеликому
каблуці або взагалі без нього.
Допускається під сукню вдягнути тонку однотонну водолазку
або блузу пастельного тону.
Колготки можна підібрати в тон
блузці, а талію відзначити яскравим поясом. Цей наряд досить
універсальний і практичний.
Варіант для офісу. Під суворий образ, якого варто дотримуватися, до маленького чорного плаття можна підібрати стро-

●●Корисні поради

Цікаві подробиці про продукти
* Щоб зварити квасолю, потрібно намочити її в холодній воді
на ніч. Квасолю слід солити тільки
при готовності. Якщо посолити її
під час варіння, вона практично
не звариться або варитиметься
дуже довго.
* Щоб яйця при варінні не витекли, потрібно додати у воду 1 ч.
л. солі.
* Якщо ви хочете, щоб буряк
під час варіння борщу не втратив
свій колір, потрібно при смаженні
додати ложку оцту.
* При варінні картоплі потрібно
додати вершкове масло або олію,

щоб вона зварилася швидше.
* Масляні креми потрібно робити з інгредієнтів однієї температури, інакше масло при щонайменшому зниженні температури
захолоне мікроскопічними грудочками. Виправити це можна,
поставивши миску з кремом у теплу, але не гарячу (!) воду, і знову
розмішати до однорідності.
* Для того, щоб бульйон був
прозорим, його необхідно варити
при слабкому, ледве помітному
кипінні. При бурхливому кипінні
бульйон буде каламутним.
* При запіканні баклажанів у

гий піджак по фігурі, щоб внести трохи жвавості і різноманітності, пов’яжіть на шию шарф
або хустку яскравого кольору.
Прикрас повинно бути якомога
менше, взуття з високим каблуком варто замінити каблуком
середньої висоти.
Варіація чорного плаття
для вечірки і будь-якого іншого
важливого виходу у «світ». Аксесуари під такий випадок варто вибирати дорогі, помітні і
яскраві, наприклад, пояс золотого або сріблястого кольору,
туфлі на шпильці, прикрашені
каменями, клатч з ексклюзивним зображенням і тонкі чорні
панчохи.
Варіація довжини. Крім класичного чорного плаття завдовжки нижче колін, можна вибрати довгу сукню до підлоги.
Не важливо, з якого приводу її
одягають (вечірка, повсякденний наряд, прогулянка), оптимально носити її з босоніжками
або туфлями на високих підборах і стильною сумочкою. Таке
вбрання підкреслить вашу впевненість
у
собі.
Головне,
запам’ятайте: чим довше плаття, тим урочистіше воно виглядатиме.
Панчохи
і
колготки
—
невід’ємна частина всього наряду. Дуже важливо, щоб ноги
були закриті. Замість звичайних
прозорих колготок тілесного
відтінку можна одягнути і щільні
однотонні колготки, а молодим
дівчатам підійдуть яскравих кольорів колготки і легінси.
Прикраси. Крім деталей гардеробу, не варто забувати про
те, що чорне плаття вимагає таких же красивих і оригінальних
аксесуарів. Але треба вміти їх
вибирати. Форма, довжина і
розмір повинні підбиратися під
загальний стиль. Прикраси можуть бути великими, щоб виділятися на загальному фоні, але
не повинні позбавити плаття
строгості. Намисто можна замінити великою брошкою або сережками, але не варто одягати
все в комплекті — це буде виглядати вульгарно.
Чорне плаття — це не просто
частина гардеробу, воно відображає внутрішній образ. Його
можна одягти і на вечірку, і на
дискотеку, і навіть на атестацію.

духовці потрібно проткнути їх виделкою, щоб вони не «вибухнули».
* При випіканні відкритих пирогів із сирною начинкою (чізкейки, запіканки, ватрушки) необхідно на нижню полицю духовки поставити місткість із гарячою водою. Так можна уникнути тріщин у
сирі.
* При приготуванні печінки головне — не пересушити її і водночас досмажити. Знята з вогню
печінка ще декілька хвилин продовжує «готувати» сама себе, тому знімайте сковороду з плити,

коли печінка ще не цілком готова
(якщо ви обережно торкатимете
таку печінку пальцем, її поверхня
ще буде податливою). Дайте печінці трохи постояти в сковороді
— тоді ступінь її смаження буде
ідеальним.
* Для приготування заправок
заведіть спеціальний шейкер.
Щільно закрийте його і енергійно
струсіть кілька разів — заправка
готова.
* Вода для варіння макаронів
має кипіти. Для цього рекомендовано використовувати велику каструлю. Не можна варити мака-

ронні вироби в каструлі, де вода
доходить до самого краю.
* Збиваючи яєчні білки, потрібно намагатися не зачіпати віночком краю посуду. Не слід збивати
білки в алюмінієвому посуді —
алюміній надає білкам сірого кольору.
* Сушені гриби добре потримати декілька годин у підсоленому молоці, тоді гриби стануть як
свіжі.
* Якщо картопля вариться у
мундирі, проколіть шкірку в кількох мі.сцях — картопля не розвариться.
* Жовтки з цукром швидше
розтираються в теплому місці.
Для розтирання слід використовувати найдрібніший цукровий пісок або цукрову пудру.
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Час місцевий
●●День пам’яті та примирення

Він пройшов усю війну…
Галина ДУДАС,
завідуюча бібліотекою-філією
с. Мишковичі.
8 травня, у День пам’яті та
примирення,
працівники
сільської бібліотеки, Мишковицький сільський голова
Борис Фарина, працівник
сільської ради Уляна Гладка, вчителі історії Марія
Михайлівна
Сирник,
Мар’яна Сергіївна
Ромашевська та учні Мишковицької школи — Тетяна
Іванюта, Володимир Іванюта, Богдан Бойко, Вероніка
Соколик — зустрілися з ветераном Великої Вітчизняної війни Ярославом Тимковичем Попінком.
Ярослав Тимкович народився
1926 року в селянській сім’ї. Так
сталося, що його забирали на
фронт. Ярослав Тимкович воював

Ветеран Великої Вітчизняної війни Ярослав Тимкович Попінко
серед учасників зустрічі у бібліотеці-філії с. Мишковичі.

●●Шкільний меридіан

усю війну, дійшов до Берліна. Був артилеристом. Із
сумом розповідає роки війни. Дуже багато болю і
горя
бачив.
Багато друзів
втратив
на
фронті.
Я дуже пишаюся
цією
людиною, його добротою,
теплою, щирою усмішкою.
Бажаємо ветерану
довгих
років життя.
Хочу, щоб довго жили наші
ветерани.
Варто згадати буремні

часи війни і людей у день Перемоги. Треба шанувати їх, допомагати, адже вони ціною власного
життя зберегли мир на нашій землі. Радіє Ярослав Тимкович кожному дню, кожній хвилині з вірою та
молитвою, що недаремно прожив
життя, виростив дві дочки — Надію
та Євгенію, які подарували онуків,
а ті подарували правнуків.
— Я багатий і радістю, і повагою, бо коли всі приходять у
гості, тоді нас дуже багато. Тільки сумно мені за Україну, — каже Ярослав Тимкович, — адже
знову йде війна...
Проте,
ветеран вірить, що
Україна переможе і обере правильний шлях у демократичне
майбутнє без крові і насильства.
Як тут не згадати слова Тараса Шевченка: “І на оновленій
землі врага не буде супостата, а
буде син, і буде мати, і будуть
люди на землі”…

●●Оголошення

Миролюбівська сільська рада Тернопільського району
Тернопільської області повідомляє про проведення громадських
слухань, які відбудуться в клубі с. Лучка по вул. Л. Українки, 21
07.06.2015 року о 17.00 год. з питань обговорення Закону України
“Про добровільне об’єднання територіальних громад”.
Миролюбівський сільський голова В. Д. КРИНИЦЬКИЙ.
ПАТ “Птахофабрика Тернопільська” має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами
від виробничої діяльності, які знаходяться за адресою: с. Великі Гаї
Тернопільського району, вул. Галицька, 180, тел. 49-06-83.
Підприємство спеціалізується на вирощуванні курей-несучок та
виробництві яєць курячих. Зауваження приймаються протягом 30
календарних днів з дати опублікування оголошення за адресою: м.
Тернопіль, майдан Перемоги, 1, тел. 43-60-64, 43-59-30 (Тернопільська райдержадміністрація).
Генеральний директор ПАТ “Птахофабрика
Тернопільська” Сачик П. Л.
НВК “Домаморицька ЗОШ І-ІІ ст. — ДНЗ” висловлює найщиріші
співчуття секретарю відділу освіти Тернопільської РДА Любові
Іванівні Кузь з приводу важкої та непоправної втрати – смерті
чоловіка Мирона Михайловича.
Педагогічний колектив Баворівської ЗОШ І-ІІІ ступенів висловлює
щире співчуття вчителю фізичної культури Мричку Дмитру Васильовичу з приводу важкої та непоправної втрати – смерті батька дружини.

Учителі Білецькіої ЗОШ І-ІІ ст. — німецької мови Наталія Степущонок
та англійської мови Лілія Бачун зі своїми вихованцями.

День Європи у Білій
Галина ЮРСА – ТРР “Джерело”.
У Білецькій ЗОШ І-ІІ ст. відбувся День Європи. Учні ознайомили своїх товаришів з історією свята, а
потім подали цю інформацію на англійській та німецькій мовах. Школярі виготовили газети, плакати, які
приурочили до цього дня. Діти дуже наполегливі у вивченні іноземних мов, вважають, що знання мов —
це хороша перепустка у світ бізнесу, туризму, особистих знайомств. Учитель німецької мови Наталія
Степущонок та англійської – Лілія Бачун дуже задоволені своїми вихованцями.

Педагогічний колектив НВК “Грабовецька ЗОШ І-ІІ ст.—ДНЗ” висловлює щире співчуття вчителю-пенсіонеру Крамар Ярославі Григорівні та заступнику директора з навчально-виховної роботи
Мричко Галині Ярославівні з приводу важкої та непоправної втрати – смерті чоловіка і батька.
Колективи відділу освіти Тернопільської РДА і Тернопільського районного методичного кабінету висловлюють щире співчуття секретарю Тернопільського районного методичного кабінету Любові Іванівні
з приводу смерті чоловіка Мирона Михайловича Кузя.
Педагогічний колектив НВК “Грабовецька ЗОШ І-ІІ ст.— ДНЗ” висловлює співчуття вчителю німецької мови Штинь Галині Миколаївні з приводу смерті чоловіка Юрія Іренейовича Штиня.

●●Справи приватні
ПРОДАМ
* дошки ясен товщина 30-50
мм.Тел. (096) 403-73-40.
* запчастини до трактора ДТ-74
та автомобіля ГАЗ-69. Тел. (096)
403-73-40.
* резину 205х70, R15 “Kumho”,
зимова, до Ниви “Chevrolet”, або
обмін рівноцінно — на R16, літню,
до Ниви “Тайга”. Тел. (098) 705-7900.
* комбайн СК-5 “Нива” на запчастини. Тел.: 49-32-15, (099)
193-49-36.
* трактор “Кubota” ZL1-205 (повний привід). Рік випуску 1999. Ціна
договірна. У комплекті — фриза.
Тел.: (099) 31-23-151, (096) 10-18416.
* мотоблоки нові (потужністю
від 4 до 15 к. с.), трактори (від 12
к. с.), мототрактори, двигуни різних
потужностей,
навісне
обладнання. Гарантія, з/ч, безкоштовна доставка. Знайдете
дешевше — віддамо ще дешевше. Тел. (098) 598-94-84, (0352)
49-30-00, (098) 259-19-58, 066
665-36-06.
* нові автомобілі: ЗАЗ, Lada,
Chevrolet на виплат. Пенсіонерам і
пільговикам знижки. Тел. 097-800-

62-81.
* УАЗ 1959 р. в., двигун ГАЗ-24.
6 місць, двохдверний, кузов із металевою обивкою. Ціна договірна.
Тел.: 49-32-81, 067-38-14-441.
* пшеницю. Тел.: (097) 31715-23, (097) 440-06-04.

РОБОТА
* на роботу СТО потрібні:
автоелектрик, автослюсар, слюсара з ремонту легкових автомобілів та бусів. Тел.: 51-00-97,
067-700-55-02.

опалення. Пенсіонерам та учасникам Великої Вітчизняної війни —
знижки. Тел. (097)14-86-723.
* здам в оренду приміщення під
рихтовку і поксаску, механічну майстерню 100 м2 . Тел.: 51-00-97, 067700-55-02.
* здам в оренду приміщення під
офіс 19 м2 . та 20 м2 Тел.: 51-00-97,
067-700-55-02.
* здам в оренду приміщення для
автоелектрика на СТО. Тел.: 51-00-

ПОСЛУГИ

*фуршетні
столи
до
урочистих подій (серця, лебеді
тощо), ведучі на весілля, тамада, народні обряди. Тел. 098
592-71-01.
* репетиторство з англійської та
польської мов. Тел. (097) 491-5841.
* торти на замовлення для
урочистих подій (весілля, день
народження, хрестини тощо).
Тел. (067) 366-15-69.
* виконуємо сантехнічні і
газозварювальні роботи різної
складності. Послуги: встановлення
водонагрівачів, пральних машин,
кондиціонерів, лічильників; заміна
стояків, водопроводу, каналізації,

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

тел./код:

97, 067-700-55-02.
* СТО “Спектр” (м. Тернопіль,
вул. 15 квітня, 44) ремонтує двигуни, коробки передач, ходову частину, гальмівну систему, систему
охолодження,
здійснює
комп’ютерну діагностику автомобілів, зварювання. Тел.: (067)70055-02, 51-00-97.
* Автосервіс “Спектр” (м. Тернопіль, вул. 15 квітня, 44) пропонує
антикорозійну обробку автомобілів,

зварювальні роботи: днища, порогів, лонжеронів тощо.Тел.: (067)70055-02, 51-00-97.
* цифрова відеозйомка (весілля, хрестини, перший дзвоник,
випускний вечір, ювілей), тел.:
095-64-03-266, 096-36-17-373.
* фотозйомка урочистих
та інших подій вашого життя.
Недорого, виїзд у села, запис
на DVD, монтаж фотокліпів. Тел.
(0352) 54-11-93.

Купон безкоштовного
оголошення
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.
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Суботній вечір
●●Гороскоп

Астрологічний прогноз

Справжній інтелігент, пославши опонента, обов’язково побажає щасливої дороги.

від Івана Круп'яка з 8 по 14 червня
ОВЕН (БАРАН)
(21.03 — 20.04)
Якщо не хочете мати клопотів, намагайтеся не конфліктувати з оточеням.
Будьте стримані. Нікому не відкривайте
своїх таємниць.
ТЕЛЕЦЬ (ТУР)
(21.04 — 20.05)
Цей тиждень принесе чимало клопотів. На вас звалиться багато доручень на
роботі. Не кожен зможе відпочити вдома, адже близькі потребуватимуть вашої
уваги. У вихідні знайдіть час для себе.
БЛИЗНЮКИ (ДВІЙНЯТА)
(21.05 — 21.06)
Впродовж усього тижня доведеться
займатися домашньою роботою, вирішувати проблеми в сім’ї. На роботі справи
йтимуть не найкращим чином. Доведеться потратити багато часу і сил. Можливо, пощастить у якійсь грі.
РАК (ЧИСТОВОД)
(22.06 — 22.07)
Не захоплюйтеся азартними іграми,
адже фортуна цього тижня не на вашому
боці. Тиждень не принесе значних подій.
На роботі і вдома вас чекатиме сіра буденність.
ЛЕВ (ЗВІРОЦАР)
(23.07 — 23.08)
Великих надій на цей тиждень не плекайте. Справи йтимуть непогано, але не
завжди так, як би вам цього хотілося.
Цей тиждень буде вдалим для домашніх

справ та примирення з рідними. Нових
справ краще не розпочинати. Доробіть
усе те, на що раніше не вистачало часу.
ПАННА (ХЛІБОНОША)
(24.08 — 23.09)
На початку тижня утримайтесь від великих витрат. Бажано бути обережним,
щоб не потрапити у фінансову авантюру.
У вихідні добре відпочиньте.
ТЕРЕЗИ (КАНТАР)
(24.09 — 23.10)
З початку тижня друзі можуть почати
вам менше довіряти. Цілком можливо,
ви вирізнятиметися екстравагантною поведінкою. Думки та ідеї, які ви намагатиметеся донести до оточуючих, не знайдуть підтримки. Від важливих починань
краще відмовитись.
СКОРПІОН (ЗЕМЛЕДУХ)
(24.10 — 22.11)
Стосунки з близькими будуть заплутаними. Події стануть менш яскравими. Не
розпочинайте нових справ, якщо відчуваєте невпевненість. Бережіть здоров’я,
не кваптеся з поспішними висновками. У
вихідні — тільки відпочинок.
СТРІЛЕЦЬ (ЖОВНІР)
(23.11 — 21.12)
Тиждень розпочнеться з сюрпризів.
Це додасть вам більшого ентузіазму. На
вас чекають насичені дні. Складні ситуації можуть бути повчальними. Короткочасні поїздки будуть вдалими. Можливе
цікаве знайомство.

Усміхніться
Двоє худеньких студентів дивляться
прогноз погоди на завтра: “…вітер
північно-західний…”.
– О, Василю, завтра, швидше за все,
на лекцію не потрапимо.
– Три слова, які найчастіше зустрічаються в написах у всьому світі?
– Made in China.

КОЗЕРІГ (ЦАПОК)
(22.12 — 20.01)
Прийшов час великих змін. На роботі
все налагодиться. Можуть бути сумніви,
коли прийматимете відповідальні рішення. Важливі справи відкладіть до вівторка.
ВОДОЛІЙ (ВОДОНОС)
(21.01 — 19.02)
Початок тижня буде насиченим. Будьте готові до найнепередбачуваніших ситуацій,
які
безпосередньо
будуть
пов’язані з вашими громадськими або
службовими справами. Ймовірно, саме
зараз доведеться взятися за важку і термінову справу.
РИБИ
(20.02 — 20.03)
Початок тижня буде не надто яскравим. Утримайтесь від серйозних починань. Будьте обережні на дорозі. Не робіть великих покупок. Не забувайте про
відпочинок.

Два приятелі розмовляють:
– Твоя теща де зараз?
– У Мінську.
– Що ж, “Мінськ” – хороший холодильник, місткий.
–
–
–
–
–
–

Чи є у тебе мрія?
Є.
Яка?
Хочу кинути пити.
То кинь.
А як потім жити без мрії?

Для нашого туриста все, що не прибите до підлоги у номері готелю, – сувенір.
– Скільки тобі років?
– Непристойно запитувати жінку про
це…
– Гаразд, коли в тебе день народження?
– 24 березня.
– Якого року?
– Не повіриш – кожного!

Виходить
з березня 1967 року.
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●●Служу Україні!

●●Вітаємо!

Тернопільський обласний військовий комісаріат
видав понад вісімдесят посвідчень учасникам бойових дій

Педагогічний
колектив Баворівської ЗОШ І-ІІІ
ступенів сердечно вітає з днем
народження вчителя математики,
християнської
етики
Ольгу
Романівну
КАШУБУ, вчителя української мови і літератури, німецької мови
Віктора Зіновійовича КУБІВА.

Василь ЛАБАЙ,
Західний регіональний
медіа-цент Міністерства
оборони України
На Тернопільщині з метою виконання вимог Президента України – Верховного Головнокомандувача Збройних сил України щодо скорочення строків розгляду
питання стосовно надання статусу учасника бойових дій Тернопільський обласний військовий

комісаріат почав видавати посвідчення учасника бойових дій особам, які захищали незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції.
– Відколи набув чинності наказ від 7 травня 2015 року №
200 “Про порядок видачі в Міністерстві оборони України посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків “Ветеран війни –

учасник бойових дій” та листівталонів на право отримання проїзних квитків із 50-відсотковою
знижкою їх вартості” Тернопільським обласним військкоматом
видано 82 посвідчення учасника
бойових дій воїнам АТО, – зазначив голова комісії з питань
встановлення статусу учасника
бойових дій Тернопільського обласного військового комісаріату
підполковник Андрій Миськів. За
його словами, зараз на розгляді

комісії про встановлення статусу
учасника бойових дій знаходиться ще 77 матеріалів мешканців
Тернопільської області.
– Звертаємось до громадян
області, які брали участь в АТО і
ще не отримали статусу учасника
бойових дій, з проханням прийти
в районний військкомат за місцем
перебування на військовому обліку і у найкоротші терміни отримати посвідчення, – наголосив
підполковник Андрій Миськів.

●●Фотоінформація

Обереги для бійців АТО
від великогаївських школярів

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Великогаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів взяла участь у всеукраїнському
конкурсі від редакції дитячого
журналу
“Професор
Крейд” “Оберіг для захисника України”.
– Отримали від відділу освіти
Тернопільської райдержадміністрації запрошення взяти участь
у конкурсі, – розповідає організатор конкурсу серед великогаївських школярів, учитель предмету “Захист Вітчизни” Великогаївської школи Петро Біднюк. –
Вирішили підтримати воїнів АТО.
Учні 1-6 класів власноруч виготовили обереги для українських
бійців, які сьогодні воюють за
мир на сході України. Під час відкриття пам’ятного знака Небесній Сотні у приміщенні школи
парох села Великі Гаї о. Роман
Гриджук освятив обереги. 30
найкращих оберегів, які виготовили третьокласники Великогаївської школи, надіслали на конкурс від журналу “Професор
Крейд”, за що отримали диплом
за патріотичне виховання підрос-

8 червня день народження відзначає член виконавчого комітету
Байковецької сільської ради Володимир Дмитрович ПІЗНЮК.
Хай втіляться в життя усі надії,
Здійсняться задуми і заповітні мрії,
Коли довкола все в цвіту буяє,
Нехай душа від радості засяє!

З повагою – колектив
Байковецької сільської ради.
Колектив Баворівської ЗОШ
І-ІІІ ступенів сердечно вітає з
днем народження працівника
школи
Любов
Михайлівну
ЗУБИК та Оксану Богданівну
СКОЧЕЛЯС.
Нехай вирують почуття,
Хай буде казкою життя,
Нехай дивує кожна мить,
Нехай у всьому Вам щастить.

Щиро вітаємо з днем народження секретаря виконавчого
комітету Великоберезовицької
селищної ради Олександру Климівну КУЛЬЧИЦЬКУ, та начальника ВОСу Богданну Богданівну
СОЛТИС.

Учні 3 класу Великогаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів із класним керівником
Людмилою Кохман і вчителем предмету “Захист Вітчизни” Петром Біднюком.
таючого покоління і участь у кон- центр допомоги бійцям АТО від- бійцям АТО від імені військовоскурсі. Решта оберегів із зібраною
правили на передову.
лужбовців передав учням Велигуманітарною допомогою через
За підтримку української аркогаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів
тернопільський
Логістичний
мії Логістичний центр допомоги
подяку.

●●Рідний край

Луцький замок, або Замок Любарта
Наталія РОМАНЯК,
заступник директора з виховної
роботи Ангелівської ЗОШ І-ІІІ
ст.

Хай щастя приходить і ллється рікою,
Хай горе обходить завжди стороною,
Хай доля дарує Вам довгі літа,
А в серці завжди хай живе доброта.

Педагогічний колектив Великоглибочецької ЗОШ І-ІІІ ступенів
ім. Я. Стецька вітає з 50-річчям
учителя початкових класів Галину
Дмитрівну ПРОЦЬ.
Хай світять Вам життєві зорі,
Хай обминає Вас журба,
Бажаємо від всього серця
Любові, щастя і добра.

Вітаємо з днем народження
адміністратора кафе ТРТМО Ірину Йосипівну ГОРИЧОК, сестругосподиню ТРТМО Оксану Петрівну ПАВЛІК, стоматолога Андрія Тарасовича КОСОВАНА,
молодших
медичних
сестер
ТРТМО Ірину Романівну ПОДЛЕЦЬКУ, Галину Михайлівну
ГОРІШНУ, Людмилу Миронівну
ГАВРАДУ.

Травень – чудова пора для
екскурсій і подорожей. Теплі
весняні дні надихають на бажання побачити щось нове та
невідоме. Саме у вихідний
день 1 травня 26 учнів та 6
вчителів Ангелівської ЗОШ
І-ІІІ ст. вирушили на екскурсію у місто Луцьк. Погода
сприяла, ясний сонячний день
допоміг насолодитися приємними хвилинами захоплюючої подорожі.
Найважливішим об’єктом екскурсії був Луцький замок, або Замок Любарта. Сюди ми приїхали
найперше, адже це головний туристичний об’єкт Луцька. Перед
самим входом до Луцького замку
ліворуч є невеличкий будинок, який
попри свій занедбаний стан зберігає сліди колишньої величі. У цьому будинку була розташована садиба Гулевичів, де останні роки
життя провела Галшка Гулевичівна
– благодійниця та культурноосвітня діячка, засновниця Київської братської школи.
Ось нарешті ми стоїмо перед
В’їзною вежею Луцького замку. Це
гордий свідок історії міста, який
витримав чимало пожеж, нападів
та негод. Луцький замок складався
із двох частин. Це Верхній замок,
збережений у доброму стані, та
Нижній, від якого залишились лише деякі фрагменти стін. Варто зазначити. Луцький замок здобув
перше місце у всеукраїнському
конкурсі “Сім чудес України: замки,
палаци, фортеці” у номінації “замки”. Історія мурованого замку нараховує понад 600 років. Для відвідувачів відчинені дві вежі – В’їзна,
на яку ми піднялися з екскурсоводом, та Владича, де розташований
музей дзвонів. Окрім того, у при-

Хай доля подарує зорепад
Здоров’я, щастя, успіхів, надії,
Життя хай квітне, як вишневий сад,
Здійсняться задуми і заповітні мрії!

Бажаємо успіхів великих у роботі
Й побільше творчих Вам натхнень,
Нехай минають завжди всі турботи
І хай приносить радість кожен день.

З повагою – колектив
Тернопільського районного
територіального медичного
об’єднання.

Школярі та педагоги Ангелівської ЗОШ І-ІІІ ст. на території Луцького замку у Волинській області.
міщенні колишнього суду на замковому подвір’ї діє художній музей, є
також музей книги у приміщенні
колишньої канцелярії, який ми відвідали.
Повертаючись із замку, пройшли до перехрестя, де високими
шпилями пнеться до неба лютеранська кірха, яка є однією з найбільш ефектних споруд сучасного
Луцька. Цю споруду збудувала в
1906-1907 роках церковна громада
німецьких колоністів. Від часів побудови вона виконувала роль одного з головних храмів німецьких
колоністів Волині. У радянські роки
тут розташували архівні приміщення. Згодом занедбаний храм перейняли євангелісти.
Попри те, що за кірхою є лише
невеличкі приватні будиночки, ми
пішли вниз до будинку із химерами. Цей незвичний будинок створив, або краще – створює – луць-

кий скульптор Микола Головань, з
яким нам вдалося поспілкуватись.
Навколо будинку переплітаються
міфічні істоти, леви, птахи та просто безліч дивовижних форм. Це –
результат тридцятирічної праці
митця, який продовжує творити.
Наступним об’єктом нашої подорожі став Волинський військовий музей. Це музей українського
війська та військової техніки, філія
Центрального музею Збройних
сил України – єдина у Західному
регіоні. Його презентація відбулася у вересні 1999 року. Спочатку
екскурсовод провів цікаву та змістовну екскурсію кімнатами музею,
де ми побачили бойові прапори,
предмети форми одягу й армійського побуту, документи і фотографії, твори мистецтв, військові
трофеї та інші матеріали. Потім ми
пішли на подвір’я музею розглядати виставку військової техніки. Нам

вдалося побачити авіаційні комплекси,
бронетанкову
техніку,
зенітно-ракетні комплекси, артилерійське озброєння, техніку служб
забезпечення тилу Збройних сил
України та техніку військ зв’язку.
Все це було зібрано й доставлено
у музей з різних військових частин, що дислокуються в Одесі,
Харкові, Львові, Житомирі, Хмельницькому, Рівному, Полтаві, Чернігові, Тернополі, Вінниці, Луцьку.
Ми дізналися, що зараз фонд музею налічує близько 1000 експонатів.
Повертаючись додому, не могли
оминути старовинне та захоплююче місто Кременець. Всією групою
ми піднялись на гору Бона, щоб
побачити чудову панораму. Кременець перед нами був як на долоні.
Стіни розваленого замку надихали
на роздуми про історію нашого
краю, про минуле та сьогодення.

Вітаємо з днем народження завідуючу інформаційно-аналітичним
відділом ТРТМО Юлію Ігорівну
ВОЙТОВИЧ,
лікарів
ТРТМО
Надію Теодорівну ГУМЕНЮК,
Данка Володимировича Белявського, Володимира Петровича
ЛІЩЕНКА, Ігоря Богдановича
СМАЧИЛА, молодшу медичну сестру ТРТМО Любов Миколаївну
ДОШНУ,
медсестер
ТРТМО
Надію Ярославівну БУКАТУ,
Марію Ярославівну ПОСМІТЮХ,
працівника кухні ТРТМО Світлану
Анатоліївну НІСІФОРОВУ, лікаря
Шляхтинецької АЗПСМ Володимира Івановича МАЩАКА, акушера ФАПу с. Товстолуг Олександру Миколаївну ЛОЗІНСЬКУ,
електромонтера ТРТМО Зіновія
Степановича РОМАНИШИНА.
Сердечні линуть привітання –
Нехай у всьому Вам щастить,
Нехай збуваються бажання
І Бог життя благословить.

З повагою – колектив
Тернопільського районного
територіального медичного
об’єднання.

