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Тернопільської 
районної ради
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   9 стор.

    16 стор.
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29 випускників 
Настасівської 

школи на порозі 
дорослого життя

24 
травня 2013 
року в україн-
ських школах 
пролунав дзво-

ник, який сповістив більш 
ніж 4 млн. учнів про закін-
чення навчального року. Для 
300 тисяч випускників цей 
дзвоник став останнім: вони 
складатимуть випускні іспи-
ти та готуватимуться до 
ЗНО, яке розпочнеться 3 
червня. 

Святкові лінійки, шкільний 
вальс та зустріч світанку – тради-
ції, від яких не відмовляється й 
нинішнє покоління. Настанови 

вчителів, традиційний шкільний 
вальс, розчулених батьків в На-
стасівській ЗОШ І-ІІІ ст. чула і ба-
чила кореспондент “Подільського 
слова” Ірина Юрко.

Дзвіночки, стрічечки, квіти і по-
смішки — 29 випускників і їх клас-
ний керівник Світлана Миронівна 
Зальопана готові до останнього 
шкільного дзвоника. Дітвора як 
мінікопія дорослих випускників: 
святкові сукні, краватки, зачіски. 
Цьогоріч у Настасівській ЗОШ І-ІІІ 
ст. навчалися 187 учнів денної та 
20 школярів заочної форми на-
вчання. 

“Багато свят у школяра, але 
найбажаніший завжди Останній 
дзвінок — символ приходу літа, 
канікул, відпочинку, цікавого до-
звілля, — каже  директор Наста-
сівської ЗОШ І-ІІІ ст. Богдан Іва-
нович Джинджиристий. — У цей 
день підбиваємо підсумки праці 
учнів та вчителів, проведеної про-
тягом навчального року. Відрад-

но, що маю нагоду вручити сьо-
годні цілий шквал грамот та від-
знак не тільки шкільного, а й ра-
йонного, обласного, всеукраїн-
ського і навіть міжнародного рів-
нів”. 

У добру путь шкільну родину 
благословив отець Михайло. Зна-
йти правильний напрямок на шля-
ху дорослого життя випускникам 
побажала Настасівський сіль-
ський голова Дарія Блащак. “Для 
когось це свято закінчення на-
вчального року, а для старших 
класів – старт напруженої роботи 
і дорослого життя”, — зазначила 
Дарія Павлівна.

— Свято Останнього дзвоника 
схоже на обжинки у сільському 
господарстві, — зазначив, звер-
таючись до присутніх, виконавчий 
директор корпорації “Агропрод-
сервіс” Андрій Баран. — Учні не-
втомно працювали протягом ро-
ку, і, наче женці, тепер збирають 
плоди багатого врожаю. А їх вчи-

телі, як сіячі доброго і вічного, 
милуються своїми вихованцями. 
Спостерігаючи шквал нагород, які 
нині вручав директор школи, по-
думалося, що у Настасові варто 
відкрити Малу академію наук. 

Гість шкільного свята, голова 
Тернопільської районної ради Ва-
силь Дідух висловив сподівання, 
що до 1 вересня цього року у На-
стасів курсуватиме новий шкіль-
ний автобус. “Сьогодні у Настасо-
ві величне свято – у доросле 
життя тут проводжають 29 краси-
вих, розумних школярів, — сказав 
Василь Дідух. — Від імені Терно-
пільської районної ради та Терно-
пільської райдержадміністрації 
висловлюю щиру вдячність бать-
кам і рідним випускників, дирек-
тору школи Богдану Івановичу 
Джинджиристому, педагогічному 
колективу за те, що виростили 
гідних громадян України”.  

Продовження на 2 стор.

До школярів, педагогів та гостей свята Останього дзвоника звертається  
директор Настасівської ЗОШ І-ІІІ ст. Богдан Іванович Джинджиристий.

На Дні 
передплатника 
тернополяни 

віддавали перевагу  
“Подільському 

слову”.

Про фермерські 
будні Андрія Дідика 

— у “Сільських 
обріях”.

Яскравий  
і незабутній День 
матері у Ступках.

Риба на грилі —  
це смачно,  

хоч і дорого.

Ірина ЮРКО.

Врегулювання проблемних пи-
тань щодо надання послуг 
централізованого водовідве-
дення у селищі Велика Бере-
зовиця 23 травня стало лей-
тмотивом круглого столу в 
Тернопільському обласному 
територіальному відділенні 
Антимонопольного комітету 
України. 

— Заборгованість КП “Аква-
Сервіс” перед КП “Тернопільводока-

нал” сьогодні складає 268 тис. грн. 
— зазначив директор КП “Тернопіль-
водоканал” Володимир Кузьма. — У 
випадку відсутності поточних плате-
жів найближчим часом КП “Терно-
пільводоканал” припинить надавати 
послуги селищу. 

Директор КП “Аква-Сервіс” Бог-
дан Нетребський вихід із ситуації 
вбачає у підвищенні вартості послуг 
до 8 грн. 40 копійок за кубічний 
метр, що більше, ніж удвічі, переви-
щуватиме існуючий тариф. 

Продовження на 3 стор. 

“Тарифне питання”  
Великої Березовиці
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29 випускників 
Настасівської 

школи на порозі 
дорослого життя

Продовження.
Початок на 1 стор.

Того дня Василь Степанович 
вручив подяки від імені Терно-
пільської районної ради та Тер-
нопільської райдержадміністрації 
генеральному директору корпо-
рації “Агропродсервіс” Івану  
Чайківському, вико-
навчому директору 
ПАП “Агропродсервіс” 
Андрію Барану, при-
ватним підприємцям 
Андрію Крисоватому, 
Мирославу Олексіву, 
Віталію Гачу, Євгену 
Веретку, Володимиру 
Ридзі. Грамотою відді-
лу освіти Тернопіль-
ської райдержадміні-
страції нагороджено 
генерального дирек-
тора корпорації “Агро-
продсервіс” Івана 
Чайківського.

Зі сльозами на очах 
до випускників звер-
нулася перша вчи-
телька Ярослава Пе-
трівна Джинджириста. 
“Пригадую вересень 
2002 року, коли ви ще 
зовсім маленькі, не-
сміливі так само стоя-
ли перед усією шкіль-
ною родиною, — ска-
зала Ярослава Петрів-
на. — Життя порівню-
ють з вокзалом, де 
прощаються і зустрі-
чають, плачуть і раді-
ють. Сьогодні ви стої-

те наче на пероні, чекаєте на по-
тяг майбутнього, тож нехай ваше 
життя завжди зігріває історія щас-
ливого дитинства, проведеного у 
школі”.

Класний керівник 11 класу 
Світлана Миронівна Зальопана, 
назвала випускників 2013 року 
особливими, активними учнями, 
без яких не обходилося жодного 
заходу шкільного рівня. “Я щиро 
пишаюся вами, — сказала Світ-
лана Миронівна. — Бажаю щас-
ливо складати життєві іспити. 
Будьте добрими, чесними, спра-

ведливими людьми”. 
З вдячним словом до вчителів 

та, найкращими побажаннями до 
випускників звернулася пред-
ставник батьківського комітету 
школи Галина Євгенівна Мокрин-
ська. 

Слова привітання, настанови 
та побажання не забувати 
шкільний поріг — це 
запам’ятають випускники на 
все життя. Як і прощальний 
вальс. Під його акорди так лег-
ко розправити зміцнілі для са-
мостійного польоту крила…

Прощання з школою

Із закінченням школи своїх вихованців  
вітає класний керівник Світлана Миронівна Зальопана.

З напутнім словом до випускників Настасівської школи  
звертається голова Тернопільської районної ради Василь Дідух.

Передплата-2013
Передплатна ціна на газету  

“Подільське слово” на ІІ півріччя 2013 року:
Для населення (індекс 61357): 
на 6 місяців — 45,87 грн.
Для організацій (індекс 23491): 
на 6 місяців — 51,87 грн.

Юні білівчанки Марічка Зіник, Оксанка Середа,  
Оленка Прокіпчук і Наталочка Верницька.

Фото Галини ЮРСИ.

Щиро і сердеч-
но вітаємо з 55-
річчям Лозівського 
сільського голову 
В о л о д и м и р а  
Миколайовича 
ГУЛЯ.

Нехай щастя буде у 

Вашому домі

І радість хай з Вами буде 

завжди.

Здоров’я міцного, щасливої долі

Нехай Господь Бог дасть на довгі роки.

З повагою — спільнота “Матері 
в молитві” церкви святих 

апостолів Петра і Павла  
с. Лозова.

З 55-річчям вітаємо Лозівського 
сільського голову Володимира 
Миколайовича ГУЛЯ. Прийміть, 
Володимире Миколайовичу, най-
щиріші побажання міцного 
здоров’я, великого людського 
щастя, родинної злагоди та добра, 
здійснення всього задуманого.

Хай щастя вікує у Вашому домі

І радість хай буде завжди,

Здоров’я міцного і щедрої долі

Хай Бог посилає на довгі роки.

З повагою — колектив ТОВ 
“Дружба”.

Сердечно вітаємо з днем наро-
дження директора ПП “Агрон”  
Наталю Григорівну  
БЕРЕЗОВСЬКУ.

Бажаємо здоров’я, добра, довголіття,

Хай вистачить щастя на ціле століття,

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

І радість на серці, і хліб на столі.

З повагою — колектив 
Товстолузької сільської ради, 

члени виконкому, депутатський 
корпус.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження Руслану Мирославівну 
МОЗІЛЬ-УЛЬБЕР з Тернополя.

Бажаємо добра і щастя,

Щоб був щасливим кожен день,

Щоб до ста років Ти раділа

Вітанням люблячих людей.

З любов’ю — мама Леся, тато 
Мирослав, хресна мама Марія 

та вся родина.

Полудень віку зустріла завідую-
ча ФАП с. Красівка Надія Олек-
сандрівна БЕЛЗ. Щиро вітаємо 
ювілярку!

Зичимо здоров’я, щастя, 

довголіття,

Настрою веселого на повне століття,

Щоб життя було веселим, радісним, 

багатим,

І щоб кожен день прожитий 

Вам здавався святом.

З повагою — виконком 
Дичківської сільської ради, 

жителі сіл Красівка та Дичків.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження генерального директора 
корпорації “Агропродсервіс”  
І в ана  Адамовича  
ЧАЙКІВСЬКОГО. Бажаємо міц-
ного здоров’я, добра, радості, 
Божого благословення, а також 
висловлюємо вдячність за всі до-
брі справи, які Ви, Іване Адамо-
вичу, зробили для громад сіл 
Буцнів і Серединки. Нехай добро 
повертається до Вас сторицею!

Достатку в домі Вам рікою,

В родині — злагоди й тепла,

В душі і серденьку — спокою,

Здоров’я, щастя і добра.

З повагою — Буцнівський 
сільський голова Марія МАЦ, 

члени виконавчого комітету 
Буцнівської сільської ради, 

депутатський корпус, громади 
сіл Буцнів і Серединки.

27 травня відзначила 55-річчя 
колишній Великолуцький сіль-
ський голова Леся Богданівна 
ШУЛІГА.

Зичимо Вам життя прекрасного,

Життя щасливого і яскравого, 

Сонця, що світить безмежно над хатою,

Праці, що робить людину багатою.

Все, що вже пройдено, хай не 

забудеться,

А що намріяно, — все нехай збудеться.

З повагою — друзі Надія 
Салабай, Іванна Зубрецька, 

Надія Онуферко, Галина Гуля, 
Галина Юрса, Оксана 

Даннікова, Павло Брутко, 
Марія Калинка, Надія Мотика.

Вітаємо! ●

Високий рівень 
знань — основа 

життєвих здобутків
 

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото автора.

Малиновий, повноголосий 
останній шкільний дзвоник 
пролунав у всіх школах Тер-
нопільського району. Атеста-
ти зрілості отримали 341 
юнаків і дівчат, 24 учні за від-
мінні знання нагороджені зо-
лотими, а 7 — срібними ме-
далями. 499 учнів закінчили 
9 класів, з них 25 отримали 
свідоцтва з відзнакою. 

Першокласниця Андріана Ону-
ферко і випускник Віталій Бойко із 
Великогаївської ЗОШ І-ІІІ ст. мело-
дією шкільного дзвоника сповісти-

ли учнів про завершення навчаль-
ного року. До цього навчального 
закладу на свято останнього дзво-
ника завітали голова Тернопіль-
ської райдержадміністрації Віктор 
Щепановський, Великогаївський 
сільський голова Олег Кохман, го-
ловний спеціаліст-інспектор шкіл 
відділу освіти Тернопільської РДА 
Остап Носко.

Випускників Великогаївської 
ЗОШ І-ІІІ ст. благословив у само-
стійне життя отець Володимир. 
Великогаївська школа сьогодні — 
сучасний освітній центр, в якому 
учні отримують ґрунтовні знання з 
фахових дисциплін, де вчать лю-
бити Вітчизну, рідний край, жити 
за законами християнської моралі. 
Саме на цьому акцентувала дирек-
тор Великогаївської школи Оксана 
Миколаївна Кость. У місцевій світ-
лиці знань, кабінети якої із сучас-
ним обладнанням, комп’ютерною 

технікою, виробничими лаборато-
ріями, навчається 275 школярів. У 
самостійне життя випускників про-
воджали під вишитими українськи-
ми рушниками батьки, улюблені 
вчителі, молодші учні. Атестати 
зрілості отримали 17 учнів (клас-
ний керівник Ірина Іванівна Ону-
ферко). Серед них за відмінні успі-
хи у навчанні золотою медаллю 
нагороджена Юлія Козуб, її ровес-
ниці Христина Задворна та Ірина 
Кравчук отримали срібні відзнаки. 
Неповну середню освіту здобули 
20 дев’ятикласників (класний ке-
рівник Світлана Михайлівна Корду-
ба), 33 хлопчиків та дівчат закінчи-
ли початкову школу (класоводи 
Наталія Володимирівна Сердюк, 
Оксана Семенівна Гудима), 26 
першачків перейшли у другий 
клас.

Продовження на 3 стор.
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Продовження. 
Початок на 2 стор.

Високий рівень 
знань — основа 

життєвих здобутків
У країну знань, добра і людя-

ності їх знову поведе Людмила 
Вікторівна Кохман. 

Великогаївські школярі напере-
додні завершення навчального 
року здобули ІІІ місце в обласному 
конкурсі “Нащадки козацької сла-
ви”, дипломом ІІІ ступеня відзна-
чена випускниця школи Христина 
Задворна за перемогу в обласній 
олімпіаді з педагогіки і психології. 
Учениця 11 класу Мар’яна Кравче-
нюк здобула ІІ місце на всеукраїн-
ській учнівській олімпіаді з обра-
зотворчого мистецтва. 18 юнаків і 
дівчат стали переможцями та при-
зерами районних предметних 
олімпіад. 

Голова Тернопільської район-
ної державної адміністрації Віктор 
Щепановський нагородив грамо-
тами педагогів, а також Велико-
гаївського сільського голову  
Олега Кохмана за постійне спри-
яння учнівському та педагогічно-
му колективам. Олег Кохман вру-
чив грамоти, премії найкращим 
учням школи, переможцям олім-

піад, спортивних змагань. Від 
відділу освіти Тернопільської 
райдержадміністрації інспектор 
відділу освіти РДА Остап Носко 
вручив грамоти і подяки кра-
щим освітянам. Випускників 
привітав перший класний керів-
ник Люба Антонівна Кашуба, а 

від імені батьків — Лілія Кидонь. 
Пісенний розмай подарували 
своїм ровесникам шкільний ді-
вочий ансамбль “Мрія”. У вико-
нанні юнок Оксани Глечик, Діа-
ни Бойко, Катерини Федорової, 
Аліни Кидонь лунав незабутній 
“Прощальний вальс”.

Прощання з школою

Учні Великогаївської ЗОШ І-ІІІ ст. на урочистій лінійці  
з нагоди закінчення навчального року.

Великогаївський сільський голова Олег Кохман, голова  
Тернопільської райдержадміністрації Віктор Щепановський, 

інспектор відділу освіти Тернопільської райдержадміністрації 
Остап Носко, о. Володимир Хома.

Директор Баворівської ЗОШ І-ІІІ ст. Микола Костик та Володимир Слюзар 
серед школярів на святі Останнього дзвоника 24 травня 2013 р.

Премії ім. Іванни і 
Климентія Слюзарів 
— кращим знавцям 

німецької мови
На святі Останнього дзвони-

ка у Баворівській ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів премії кращим знавцям 

німецької мови імені Іванни та 
Климентія Слюзарів, колишніх 
вчителів Баворівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів, вручив їх син Володи-
мир Климентійович Слюзар — 
директор Тернопільського регі-
онального центру перепідго-
товки та підвищення кваліфіка-
ції працівників органів держав-

ної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних 
підприємств, установ і органі-
зацій. Цьогоріч премії, в розмі-
рі 500 грн. кожна, удостоєні 
учениця 9 класу Марія Алексе-
вич, учениця 10 класу Христина 
Жовнір та учениця 11-А класу 
Надія Жовнір.

Продовження.
Початок на 1 стор.

Проти подібного тарифоутворен-
ня у відповідні інстанції неодноразо-
во звертався представник громади, 
голова постійної комісії з питань 
ЖКГ та благоустрою Великобере-
зовицької селищної ради Віталій 
Крутиголова, адже пропонований 
тариф значно перевищить тарифи в 
обласному центрі і навіть у містах-
мільйонерах, відтак, є фінансово 
непосильним для жителів селища.

Як зазначила Великоберезо-
вицький селищний голова Марія 
Калинка, три попередні засідання 
виконкому селищної ради щодо 
“тарифного питання” завершилися  
безрезультатно, оскільки не було 
підтримки з боку депутатів щодо 
встановлення економічно обґрунто-
ваних тарифів на послуги з центра-
лізованого водовідведення КП 
“Аква-Сервіс”. “Самотужки погаси-
ти існуючий борг КП дотаційна се-
лищна рада зможе лише у випадку 
перевиконання дохідної частини 
бюджету, що малоймовірно. Тим 
часом селище може залишитися 
без водовідведення”, — сказала 
Марія Калинка.

— Жителі Великої Березовиці 
неодноразово зверталися до  
селищної ради, до керівництва КП 

“Аква-Сервіс” з вимогою з’ясувати 
алгоритм розрахунку тарифів, — 
сказав депутат Тернопільської ра-
йонної ради Богдан Лихий. — На-
разі невідома навіть кількість або-
нентів, без відповіді залишилися 
й інші запити щодо структури та-
рифів, які встановлює “Аква-
Сервіс”. 

Підбиваючи підсумки засідан-
ня, голова обласного територі-
ального відділення АМКУ Іван 
Курницький зазначив, що для то-
го, аби у взаєминах “виробник — 
постачальник послуги — спожи-
вач” було порозуміння і співпра-
ця, необхідні економічно обґрун-
товані розрахунки тарифоутво-
рення. А сам процес має бути 
прозорим. 

За результатами засідання 
ухвалено протокольне рішення, 
яким, зокрема, передбачено впо-
рядкувати роботу КП “Аква-
Сервіс”. Великоберезовицькій се-
лищній раді рекомендовано звер-
нутися з листом до керівництва 
КП “Тернопільводоканал” з про-
ханням відтермінувати погашення 
заборгованості без застосування 
штрафних санкцій, розробити і 
подати для погодження до облас-
ного територіального відділення 
АМКУ обґрунтовані тарифи водо-
постачання і водовідведення. 

“Тарифне питання”  
Великої Березовиці

Політикум ●

Богдан ЯЩИК, 
голова Тернопільської районної 

організації УНП.

Ідея єдності для українського 
народу, для патріотів України 
у всі часи була, мабуть, не 
менш важливою, ніж ідея дер-
жавності. Історія вчить, але не 
завжди ці уроки йдуть на  
користь.

19 травня 2013 року в Києві від-
бувся Об’єднавчий з’їзд Народного 
Руху України та Української народ-
ної партії саме там, де відбулись 
установчі збори НРУ за перебудову 
в 1989 році — в актовому залі Київ-
ського політехнічного інституту.

Це був по-справжньому історич-
ний з’їзд. Практично проводилось 
два з’їзди: Народного Руху України 
і Української народної партії. З’їзд 
УНП ухвалив рішення про призупи-
нення діяльності партії шляхом лік-
відації і влиття в Народний Рух 
України. З’їзд НРУ прийняв рішен-
ня про об’єднання двох партій на 
основі статуту Руху.

  Все стало на свої місця. Роз-
кол найбільшої політичної партії 
України в 1998-1999 роках поста-
вив на межу виживання як НРУ, так 
і практично всі утворені з Руху пар-
тії. А те, що ми збереглися, гово-
рить, що національно-демократична 
ідеологія є, потрібна і має потенці-
ал для розвитку. Об’єднавчий з’їзд 

зняв всі питання і непорозуміння, 
що накопичились, і об’єднав в єди-
ну політичну силу тих, хто хоче і 
може працювати для подальшої 
розбудови Української держави.

Це об’єднання — з прицілом на 
майбутнє, а не просто данина ми-
нулому. Ми об’єдналися, щоб ви-
робити стратегію розвитку країни 
на майбутнє і представити її ви-
борцям. “Є багато партій, які сто-
ять на цій платформі, і є логічним їх 
об’єднання в одну потужну силу, — 
відзначив голова Народного Руху 
України Василь Степанович Куйбі-
да — досвідчений політик і виваже-
ний керівник. — Народний Рух 
України є опозиційною силою, яка 
разом з об’єднаною опозицією бу-
де проводити політичну та громад-
ську діяльність. Ми будемо підтри-
мувати все, що йде на користь 
державі”.

Від Тернопільської районної ор-
ганізації делегатами з’їзду УНП бу-
ли депутат Тернопільської район-
ної ради (фракція УНП) Юрій Васи-
льович Ліський, завідуюча ЗОШ I 
ст.-садком с. Кип’ячки Наталія Бо-
рисівна Кунцевич та автор цих ряд-
ків.

Враження від участі позитивні, 
дають наснагу до активної політич-
ної і громадської діяльності. Попе-
реду вирішення багатьох організа-
ційних питань і прийняття програ-
ми дій на найближчі роки та пер-
спективу.

НРУ та УНП об’єдналися  
в Народний Рух України

2 червня — День працівників 
водного господарства

Перша неділя червня – День працівників водного господарства. 
Водне господарство є складовою частиною економіки держави. 
Воно тісно пов’язане з усіма галузями народного господарства і 
безпосередньо впливає на задоволення потреб населення і галу-
зей економіки.

Тернопільське міжрайонне управління водного господарства сьогод-
ні продовжує працювати над збереженням і утриманням у працездат-
ному стані державних міжгосподарських меліоративних каналів, гідро-
технічних споруд, забезпечує надійну роботу захисних споруд для про-
пуску паводків, захист населених пунктів від шкідливої дії води. В Тер-
нопільському районі за сприяння райдержадміністрації розроблена та 
затверджена сесією Тернопільської районної ради програма покра-
щення технічного стану внутрігосподарських меліоративних систем та 
підвищення ефективності їх використання на період з 2011 по 2015 
роки. Програму розроблено на виконання Указу Президента України 
“Про заходи щодо державної підтримки водогосподарського меліора-
тивного комплексу”. Програмою передбачено забезпечення ефектив-
ного функціонування внутрігосподарських меліоративних систем на 
площі 10 653 га.

Щиро вітаємо із професійним святом працівників галузі водного гос-
подарства, яка є важливою складовою системи життєдіяльності Терно-
пільського району і України. Бажаємо Вам, шановні колеги, Вашим 
сім’ям, родинам міцного здоров’я, щастя, сімейного затишку, чистих і 
спокійних вод, нових здобутків на професійній ниві на благо України.

 
Петро КОЛОСОК, 

начальник Тернопільського міжрайонного  
управління водного господарства.
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Прес-конференції ●

Під час футбольного поєдинку між командами Лозови і Пронятина.

Футбол ●

Соломія ДМИТРІЄВСЬКА, 
студентка Галицького 

коледжу ім. В. Чорновола.

У Тернопільській обласній 
бібліотеці для молоді від-
булась прес-конференція з 
нагоди презентації проекту 
“Публічні бібліотеки — мос-
ти до електронного уряду-
вання”. 

Цей проект має на меті поін-
формувати про наявні електронні 
послуги національного та регіо-
нального рівнів та використати 
ресурси сучасно обладнаних пу-
блічних бібліотек, навчити насе-
лення користуватися ними, щоб 
ефективно спілкуватися з урядо-
вими структурами, брати участь 
у прийняті рішень місцевої вла-
ди, отримувати необхідні адміні-
стративні послуги у новому фор-
маті.

— Бібліотеки — мости до елек-
тронного урядування, які реалізу-
ються у партнерстві з Тернопіль-
ською міською громадською ор-
ганізацією “Адаптаційний чолові-

чий центр” в межах конкурсу 
проектів програми “Бібліоміст” 
щодо залучення громадян Украї-
ни до вивчення й використання 
електронних послуг, ресурсів та 
інструментів електронного уря-
дування, — розповіла нам дирек-
тор Тернопільської обласної бі-
бліотеки для молоді Леся Степа-
нівна Гук. — Цей проект ставить 
перед собою завдання впрова-
дження тренінгової програми з 
питань електронних послуг, на-
лагодження співпраці з органами 
місцевої влади у сфері розвитку 
електронного урядування, про-
ведення інформаційної компанії 
з популяризації як навчання, так і 
електронних послуг.

Прес-конференція відбулася 
за участю керівника проекту  
“Бібліотеки — мости до електро-
нного урядування” Володимира 
Ханаса, регіонального представ-
ника програми “Бібліоміст”, ди-
ректора Централізованих бібліо-
течних систем Тернопільської 
області Марії Ростоцької, дирек-
тора Тернопільської обласної бі-
бліотеки для молоді Лесі Гук, 

начальника відділу зовнішніх 
зв’язків та промоції Тернопіль-
ської області виконавчого апа-
рату Тернопільської обласної 
ради Назара Яворського. Також 
у цьому заході присутні перегля-
нули відеоролик про цей про-
ект.

“Проект  розраховано на 5 мі-
сяців, впродовж яких у тренінго-
вому центрі Тернопільської об-
ласної бібліотеки для молоді 
пройде низка тренінгів з питань 
електронного урядування для бі-
бліотечних працівників Терно-
пільської області, голів сільських 
рад, лідерів громадських органі-
зацій, голів студентського само-
врядування тощо. Хочемо також 
провести такий захід у 3-4 райо-
нах, плануємо прямі ефіри і 
співпрацю”, — зазначила Марія 
Ростоцька.

Керівники проекту електро-
нного урядування переконані, 
що він відкриває нові можливос-
ті перед громадськістю: корис-
туватися послугами інтернет-
банку, а головне, мати доступ до 
публічної інформації влади.

Бібліотеки — мости  
до електронного управління

Соломія ДМИТРІЄВСЬКА, 
студентка  

Галицького  
коледжу  

ім. В. Чорновола.

19 травня ц.р. на стадіоні  
с. Лозова відбувся матч між ко-

мандами Лозови і Пронятина. 
Гра почалась без розвідки, адже 
суперники знали один одного, і 
вже на 16 хвилині було відкрито 
рахунок. На перерву після пер-
шого тайму гравці пішли з ра-
хунком 2:0 на користь Лозови. 
На початку другого тайму про-

нятинські футболісти відігрались 
внічию (2:2). А підсумковий поє-
динок закінчився з рахунком 3:2 
на користь команди з Лозови. 
М’ячі забили лозівчани Степан 
Цап і Андрій Шпилюр, а із  
команди Пронятина — Василь 
Глогусь.

Перемогли лозівчани

У правоохоронних органах ●

Оксана ЧЕЧЕТ,  
прокурор прокуратури 

Тернопільського району.

На початку червня 2012 ро-
ку Генеральним прокуро-
ром України видано розпо-
рядження щодо організації 
прийняття повідомлень на 
телефон “гарячої лінії”  
в органах прокуратури 
України. 

Це розпорядження та інші 
організаційно-розпорядчі доку-
менти є логічним продовженням 
реформ, започаткованих Гене-
ральним прокурором України ще 
на початку 2011 року. На цей час 

органами прокуратури проведе-
на певна робота з переорієнту-
вання прокурорської діяльності 
на забезпечення законності у 
сфері реалізації контролюючими 
органами владних повноважень 
на захист інтересів підприємців.

За результатами здійснення 
прокуратурою Тернопільського  
району впродовж 2013 року на-
гляду за станом забезпечення 
конституційних засад підприєм-
ницької діяльності органами 
державної влади у цій сфері 
внесено дев’ять подань. Усі ви-
щезазначені документи проку-
рорського реагування розглянуті 
та задоволені, за результатами 
їх розгляду скасовано шість ак-

тів та притягнуто до дисциплі-
нарної відповідальності вісім по-
садових осіб, із них дві особи 
органів контролю.

У зв’язку з вищенаведеним, з 
метою забезпечення захисту 
прав і свобод громадян, суб’єктів 
підприємницької діяльності що-
до неправомірного втручання 
службових осіб органів держав-
ного контролю та правоохорон-
них органів у діяльність суб’єктів 
господарювання в прокуратурі 
Тернопільського району функці-
онує телефон “гарячої лінії” — 
52-79-06, дзвінки на який при-
ймаються у будні дні з 9 год.  
по 18 год. (у вихідні дні — тел. 
52-78-85).

Прокурорський нагляд орієнтовано 
на захист конституційних засад 

підприємницької діяльності

Тернопільське районне управління юстиції повідомляє, що 7 червня 2013 року  відбудеться 
особистий прийом громадян першим заступником начальника Головного управління юстиції у  
Тернопільській області Богданом Ярославовичем Накельським. 

Прийом буде проводитися за адресою: м. Тернопіль, вул. Київська, 3а (4 поверх, каб. 410),   
з 11.00 до 13.00 год. 

Відійшов у вічність воїн 
УПА Юліан Юрійович 

Тимчина
27 травня 2013 року пішов з життя воїн 

Української Повстанської Армії, депутат Тер-
нопільської районної ради двадцять третього 
демократичного скликання, 1931 року наро-
дження — Юліан Юрійович Тимчина.

 У 1951 році був засуджений та репресо-
ваний на 8 років сибірських каторжних робіт. 
Покарання відбував у Воркуті Республіки Ко-
мі (сьогодні Російська Федерація). Повернув-
ся із заслання і проживав у с. Байківці Тернопільського району 
спільно із сім’єю. Був активним учасником національно-визвольного 
руху 1989-1991 років та Помаранчевої революції. 

 Розділяємо разом з рідними та близькими покійного біль і сму-
ток від непоправної втрати. Слава борцю-герою. Хай земля йому 
буде пухом і вічний йому спочинок.

Тернопільська районна організація 
ВО “Свобода”, депутатський корпус 

Тернопільської районної ради.

Тернопільська районна рада, депутатський корпус глибоко суму-
ють з приводу смерті депутата Тернопільської районної ради у 
1998-2002 роках, ветерана ОУН-УПА Юліана Юрійовича Тим-
чини і висловлюють щире співчуття рідним і близьким покійного.

Педагогічний та учнівський колективи Жовтневої ЗОШ І-ІІ ст. 
глибоко сумують з приводу смерті технічного працівника  
Валентина Михайловича Клібанова та висловлюють щирі  
співчуття близьким та рідним покійного.

Колектив фінансового управління Тернопільської райдержадмі-
ністрації висловлює глибоке співчуття головному економісту  
бюджетного відділу Ірині Миронівні Ващенко з приводу тяжкої і не-
поправної втрати — передчасної смерті чоловіка Володимира 
Володимировича Ващенка.

Конкурсний комітет з визначення підприємства (організа-
ції) для здійснення функцій робочого органу конкурсного ко-
мітету з проведення конкурсів на перевезення пасажирів ав-
томобільним транспортом на приміських автобусних маршру-
тах загального користування, які не виходять за межі терито-
рії Тернопільського району, оголошує конкурс для визначен-
ня підприємства (організації) для здійснення функцій робочо-
го органу з організації забезпечення роботи і підготовки ма-
теріалів для проведення засідань конкурсного комітету з 
проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобіль-
ним транспортом на приміських автобусних маршрутах за-
гального користування, які не виходять за межі території 
Тернопільського району.

 Для участі в конкурсі претендент подає такі документи: заяву на 
участь у конкурсі; виписку або витяг з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців; нотаріально заві-
рену копію статуту підприємства (організації); довідку з податкової 
інспекції про відсутність заборгованості з податкових платежів та 
відрахувань з державних цільових фондів; довідку про стан забор-
гованості із виплати заробітної плати за підписом керівника та го-
ловного бухгалтера; копію договору оренди чи свідоцтва про право 
власності на приміщення; довідку про наявність матеріально-
технічного та програмного забезпечення в довільній формі за під-
писом керівника; довідка, яка підтверджує відповідність та наяв-
ність кваліфікованих фахівців в галузі пасажирського автомобільно-
го транспорту, у тому числі фінансиста, юриста, та досвід роботи 
претендента — не менше трьох років з питань організації пасажир-
ських перевезень, а також копії документів, що підтверджують 
освітньо-кваліфікаційний рівень; довідку з управління трансінспекції 
в Тернопільській області про наявність (відсутність) ліцензії на пра-
во провадження господарської діяльності щодо надання послуг з 
перевезення пасажирів автомобільним транспортом; довідку з об-
ласного управління з питань банкрутства щодо відсутності рішень 
господарського суду про порушення справи про банкрутство.

Усі перераховані копії документів завіряє печаткою підприєм-
ства (організації) та підписує відповідальна особа.

 Ознайомитись з умовами проведення конкурсу, отримати до-
кументи для участі в конкурсі можна у відділі розвитку інфраструк-
тури Тернопільської районної державної адміністрації, каб. 206, 
щоденно з 8 год. по 17 год. 15 хв.

Документи на конкурс приймають за адресою:  
м. Тернопіль, майдан Перемоги, 1, каб. 206, відділ розвитку інф-
раструктури Тернопільської районної державної адміністрації.

Засідання конкурсного комітету відбудеться 1 липня 2013 року 
об 11 год. Довідки за телефоном 43-58-74.

Колегія ●

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ.

29 травня відбулося чергове 
засідання колегії Тернопільської 
районної державної адміністра-
ції, яке провів голова Терно-
пільської РДА Віктор Щепа-
новський за участю голови 
Тернопільської районної ради 
Василя Дідуха, сільських та 
селищних голів. Розглянуто пи-
тання “Про заходи районної 
державної адміністрації з підго-
товки соціальної інфраструкту-
ри та господарського комплек-
су до роботи в осінньо-зимовий 
період 2013-2014 років”. Допо-
відав перший заступник голо-
ви Тернопільської РДА Воло-
димир Дев’ятков. “Про підго-
товку до проведення оздоров-

лення та відпочинку дітей влітку 
2013 року” доповідала заступ-
ник голови РДА Неля Саржев-
ська. Керівник апарату рай-
держадміністрації Арсен Чу-
дик інформував про роботу 
структурних підрозділів райдер-
жадміністрації, органів місцево-
го самоврядування щодо поси-
лення виконавської дисципліни, 
реалізації завдань, визначених 
нормативно-правовими актами 
Президента України, Кабміну, 
розпорядчими документами об-
ласної та районної державних 
адміністрацій. З обговорених 
питань прийнято розпоряджен-
ня голови Тернопільської рай-
держадміністрації. Детальніше 
— в наступному номері “Поділь-
ського слова”.

Питання на часі



П’ятниця, 31 травня 2013 року5 Програма телепередач
понеділок, 3 червняУТ-1

06.00 Православний 
      календар.
06.05, 07.00, 08.00 
        Новини.
06.30 Х/ф “Управа”.
07.30, 08.15 Д/ф “М. 
      Голуб. Я не пiду”.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.40 Без цензури.
10.05 Аудiєнцiя. 
10.25 Книга.ua.
10.45 Х/ф “Звичайне 
         диво”.
12.20 Право на захист.
12.45 Як це?
13.10 Українська пiсня.
13.50 Х/ф “Червоненька 
       квiточка”.
15.00, 18.20 Новини.
15.15 Euronews.
15.25 Дiловий свiт. 
         Агросектор.
15.35 Життя на рiвних.
15.50 Темний силует.
16.00 Вiкно до Америки.
16.20 Т/с “Чотири
       танкiсти i собака”.
18.55 Агро-News.
19.05 Сiльрада.
19.25 Останнє
         попередження.
19.45 “Про життя”.
21.00 Пiдсумки дня.
21.40 Концертна 
    програма М. Гнатюка.
22.55 Трiйка, Кено, 
       Секунда удачi.
23.00, 01.00 Пiдсумки.
23.20 Х/ф “Генеральська
        онука”.
00.15 Вiд першої особи.

канал “1+1”
06.40 “Особистий рахунок”.
06.45, 08.00, 09.00 “ТСН”.
07.30, 08.15, 09.10
          “Снiданок з 1+1”.
10.00 М/с “Бернард”.
10.40 “Секретнi матерiали
    шоу-бiзнесу”. “Братське
        серце”.
11.45 “Не бреши менi 4”.
13.55 “Красуня за
        дванадцять годин”.
15.45 “100 000 за правду”.
16.45 “ТСН. Особливе”.

17.15 Х/ф “Назад до щастя”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Величне 
        столiття. Роксолана 3”.
22.30 “Грошi”.
23.35 “ТСН”.
23.50 Х/ф “Орел дев`ятого
         легiону”.

Iнтер
07.00, 07.30, 08.00, 
     08.30, 09.00 Новини.
07.10, 07.35, 08.10, 08.35
        “Ранок з Iнтером”.
09.10 Т/с “Любов я
     к нещасний випадок”.
12.00 Новини.
12.20 Т/с “Любов як 
      нещасний випадок”.
13.20 “Судовi справи”.
15.20 “Сiмейний суд”.
16.20 “Чекай на мене”.
18.00 Новини.
18.10 Т/с “Жiночий 
         лiкар 2”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Пiраньї”.
22.20 Т/с “Вулицi 
   розбитих лiхтарiв 12”. (2).

ICTV
06.20 Дiловi факти.
06.30 Т/с “Таксi”.
06.55 Т/с “Леся+Рома”.
07.35 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi 
          новини.
10.10 Х/ф “Людина 
        президента”.
12.00 «Вулицi розбитих 
          лiхтарiв».
12.45 Факти. День.
13.00 «Вулицi 
         розбитих лiхтарiв».
13.55 Т/с “Прокурорська
         перевiрка”.
15.05 Т/с “Чужий 
         район 2”.
17.00 Х/ф “Недосяжний”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi
        новини.
20.05 Т/с “Чужий
         район 2”.
21.55 Т/с “Прокурорська

        перевiрка”.
23.00 Свобода слова.
01.00 Надзвичайнi новини.

СТБ
06.10 “Чужi помилки. 
       Про що мовчало село”.
06.55 “Усе буде добре!”
08.50 “Неймовiрна 
        правда про зiрок”.
10.15 “Зiркове життя”.
11.10 “Один за всiх”.
13.05 “Правила життя. 
        Дитсадок. Покалiчене
        дитинство”.
15.55 “Усе буде добре!”
18.00 “Вiкна-новини”.
18.20 “Неймовiрна 
         правда про зiрок”.
19.55 “Слiдство ведуть 
         екстрасенси”.
21.00 Т/с “Маша Пирогова - 
         народний юрист”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Детектор брехнi 3”.
00.20 “Куб”.

новий канал
05.55 Т/с “Свiтлофор”.
06.40 Пiдйом.
09.00 Х/ф “Перша 
       дочка”.
11.05 Т/с “Воронiни”.
13.20 М/с “Качинi 
        iсторiї”.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Кадетство”.
16.55 Т/с “Щасливi 
           разом”.
18.00 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.15 Пiраньї.
19.55 Т/с “Воронiни”.
21.00 Ревiзор 2.
22.50 Т/с “Свiтлофор”.
23.55 Репортер.
00.15 Т/с “Милi
       обманщицi”. (2).

Трк «Україна»
06.10 Найкращий 
        кухар на селi-2.
07.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.20 Ранок з Україною.
09.20, 12.50, 17.20, 
         21.50 Т/с “Слiд”.

10.00 Х/ф “Тiльки 
         любов”.
11.50 “Хай говорять”.
15.30 Щиросердне
         зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Подружжя”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Ковбої”.
23.20 Х/ф “Безславнi 
         виродки”. (2).

к1
07.00 М/ф.
08.25 Х/ф “Чарiвна країна”.
10.20 Х/ф “Я ненавиджу день
     святого Валентина”.
12.05, 18.00 “Звана вечеря”.
13.05 “Пороблено в Українi”.
14.35 “КВК”.
17.00 “Велика рiзниця”.
19.00 “Орел i решка”.
20.00 “Лямур Тужур”.
21.00 “Розсмiши комiка”.
22.00 М/ф “Кiт у чоботях”.
23.40 Х/ф “Король
         вечiрок”. (2).

нТн
06.00 “Легенди 
         карного розшуку”.
06.30 Х/ф “Чорний
          принц”.
08.10 “Агенти впливу”.
08.50 Х/ф “Тривожна
         недiля”.
10.30 Т/с “Доктор Тирса”.
14.20 Т/с “Острiв
        непотрiбних людей”.
18.30 Д/с “Реальнi
         злочинцi”.
19.00 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Вулицi 
      розбитих лiхтарiв-10”.
21.30 Т/с “NCIS: 
   полювання на вбивцю”. (2).
22.30 Т/с “CSI: 
          Лас-Вегас-12”. (2).
23.30 Т/с “Менталiст”. (2).
00.30 Т/с “Декстер”. (3).

ТеТ
06.00 “Єралаш”.
06.30 Телепузики.
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Даша-
           дослiдниця”.

07.55 Мультик 
        з Лунтiком.
08.25 М/с “Чiп i Дейл 
  бурундучки-рятiвнички”.
09.00 Т/с “Ранетки”.
10.00, 18.10 Т/с “Всi жiнки
        — вiдьми”.
11.00 Т/с “Та, що 
 говорить з привидами”.
12.00 Т/с “Беверлi 
  Гiлз-90210. 
     Нове поколiння”.
13.00, 19.10 Богиня 
         шопiнгу.
15.15 Т/с “Студенти”.
16.20 Т/с “Руда”.
17.20 Досвiдос.
19.50, 23.25 Дайош 
        молодьож!
20.50 Вiталька.
22.00 ТЕТ-інтернет.
22.25 Шпiлiвiлi.
23.00 Дурнєв+1.
00.00 Т/с “Притулок”. (2).

перший канал 
(Україна)

04.00, 8.00, 11.00, 14.00 Новини.
04.05 Телеканал
         “Доброго ранку!”
08.15 “Контрольна 
         закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
11.55 “Доброго здоров’ячка!” 
з Г. Малаховим.
13.00 Iншi новини.
13.20 “Зрозумiти. 
         Пробачити”.
14.15 Т/с “Проспект
           Бразилiї”.
16.10 “Я подаю 
           на розлучення”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.40 “Давай одружимося!”
18.55 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Захист свiдкiв”.
22.40 “Вечiрнiй Ургант”.
23.10 “Познер”.

інТБ
07.00, 7.45, 8.45, 16.00 
           Мультсалон.
07.15, 8.15 Новини, новини
       з павутини, хронограф.

09.00 Кава з «вершками».
09.30, 12.00, 13.30, 15.30,
     19.20, 20.20, 21.20, 
      22.30 Український хіт.
10.00 Новини, новини з паву-
тини, хронограф, телебіржа.
10.30 Арт-Терія.
11.00 Спільна правда.
13.00, 15.00, 17.00 Новини,
    новини з павутини,
    хронограф, телебіржа.
14.00, 18.00 Життя-буття.
14.30 Чому? Що? Де?
17.30 Українські традиції.
18.00 Життя-буття.
18.30, 20.30, 22.00, 23.30 
 Новини, новини з павутини,
  хронограф, телебіржа.
19.00 Замки і фортеці 
        України.
19.30 Феєрія мандрів.
20.00 Срібний струмок.
21.00 Таємниці Сходу.
21.30 Вдома.
00.00 До півночі далеко.

Enter-фiльм
10.30 Х/ф “Друг 
       мiй, Колька”.
12.10 Т/с “Розклад
         доль”.
14.00, 20.00 Т/с “Життя
      i смерть Льоньки
       Пантелєєва”.
15.50 Х/ф “Пригоди
         Електронiка”.
17.20 Х/ф “Я вас 
        дочекаюся”.
18.35 Х/ф “Ефект
        Ромашкiна”.
21.50 Х/ф “Кодекс 
        мовчання”.
00.40 Х/ф “Провал
        операцiї “Велика
        Ведмедиця”.

канал “2+2”
08.00, 11.25 “Шалене
     вiдео по-українськи”.
09.25 Т/с “Мисливцi
        за старовиною”.
12.45 Х/ф “Ланцюгова
         реакцiя”.
14.50 Х/ф “Скелелаз”.
17.00, 23.25 Т/с
       “Псевдонiм
       “Албанець”-4”.

19.00 Т/с “Сармат”. (2).
21.00 “Новини 2+2”.
21.25 Т/с “Секретнi
       матерiали”. (2).
01.25 Х/ф “Вулкан”. (2).

Тонiс
06.00 Майстер подорожей.
06.30, 8.30 “Свiт за 
       тиждень”.
07.00 “Ранковий еспресо”.
09.00 Френк Герлi: 
      мистецтво фотографiї.
10.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Нiколь Кiдман. 
      Дiвчинка з країни Оз.
12.45 Життя i смерть маке-
донського царя Фiлiпа II.
14.00 Таке спортивне 
         життя. I. Мерленi.
14.40 Дивовижнi 
       розповiдi про тварин.
15.00, 18.30, 
    21.00 “Соцiальний пульс”.
15.15, 16.45, 18.55,
        21.30 “Погода”.
15.30 “Свiтськi хронiки”.
16.00, 23.50 Дика Австралiя.
17.45 Секретнi матерiали.
18.50, 21.25 “Економiчний
        пульс”.
19.00 В гостях у Д. 
     Гордона. В. Малежик.
20.00 Великi битви.
21.35 Фредерiк Шопен.
22.40 Культурний шок.
01.05 Амурнi мелодiї. 

нТв-Свiт
07.10 Т/с “Повернення
         Мухтара-2”.
09.00, 12.00, 15.00, 
       18.00 Сьогоднi.
09.25 Олександр Журбiн.
         Мелодiї на згадку.
10.05 “Росiйськi сенсацiї”.
11.05 “Ти не повiриш”.
12.35 “До суду”.
13.35 Суд присяжних.
14.35, 17.35 Огляд. 
      Надзвичайна подiя.
15.30 “Суд присяжних.
        Остаточний вердикт”.
16.40 Т/с “Версiя-3”.
18.30 “Прокурорська
       перевiрка”.
19.35 “Говоримо i
        показуємо”.
20.25 Т/с “Лiсник”.
22.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.40 Т/с “Чужий район”.
00.35 Т/с “Повернути 
       на дослiдування”.

УТ-1
06.00 Православний 
      календар.
06.05, 07.00, 08.00
         Новини.
06.30 Х/ф “Управа”.
07.30, 08.15 Д/ф “В. 
      Граматиков. В дiї”.
08.45 Кориснi поради.
09.05, 21.00 Пiдсумки
         дня.
09.35 Шеф-кухар 
        країни.
10.25 Т/с “Роксолана”.
12.30, 15.00, 18.20
        Новини.
13.00 Т/с “Ставка 
        бiльша за життя”.
15.15 Euronews.
15.20 Дiловий свiт. 
        Агросектор.
15.25 Т/с “Чотири
      танкiсти i собака”.
18.45 Свiт спорту.
19.10 Про головне.
19.45 “Про життя”.
21.15 “Адреналiн”.
22.55 Трiйка, Кено, 
        Максима.
23.00, 01.00 Пiдсумки.
23.20 Х/ф 
  “Генеральська онука”.
00.15 Вiд першої 
       особи.

канал “1+1”
06.40 “Особистий 
        рахунок”.
06.45, 08.00, 09.00 “ТСН”.
07.30, 08.15, 09.10
        “Снiданок з 1+1”.
10.00 М/с “Бернард”.
10.40 “Секретнi матерiали
    шоу-бiзнесу”. 
     “Зiрка у подарунок”.
11.45 “Не бреши менi 4”.
13.55 “Красуня за 
      дванадцять годин”.
15.45 “100 000 за правду”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Величне
     столiття. 
   Роксолана 3”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Величне 
      столiття. Роксолана 3”.
22.30 “Мiняю жiнку 7”.
23.45 “ТСН”.
00.00 Х/ф “Гра
         смертi”. (2).

Iнтер
07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00 Новини.
07.10, 07.35, 08.10,
 08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.10 Т/с “Вулицi
   розбитих лiхтарiв 12”.
12.00 Новини.
12.20 Т/с “Вулицi 
  розбитих лiхтарiв 12”.
12.30 Д/с “Слiдство 
      вели...” 
13.30 “Судовi справи”.
15.00 “Сiмейний суд”.
16.00 Т/с “Анна”.
18.00 Новини.
18.10 Т/с “Жiночий
       лiкар 2”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Пiраньї”.
22.20 Т/с “Вулицi 
  розбитих лiхтарiв 12”. (2).

ICTV
06.35 Дiловi факти.
06.45 Т/с “Таксi”.
07.05 Т/с “Леся+Рома”.
07.50 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi 
        новини.
10.10 Т/с
        “Далекобiйники”.
12.25 «Вулицi 
       розбитих лiхтарiв».
12.45 Факти. День.
13.00 «Вулицi розбитих
        лiхтарiв».
13.25 Т/с “Прокурорська
      перевiрка”.
14.45 Т/с “Чужий 
       район 2”.
16.40 Т/с
     “Далекобiйники”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi
        новини.
20.05 Т/с “Чужий 
       район 2”.
21.55 Т/с “Прокурорська
        перевiрка”.
23.00 Х/ф “Анаконда”. (2).
00.45 Стоп-10.

СТБ
06.20 “Усе буде добре!”
08.05 “Неймовiрна 

       правда про зiрок”.
09.40 “Зоряне життя.
    Б`є - означає, любить?”
11.45 Х/ф “Мама
        мимоволi”.
14.10 “Правила життя. 
       Уся правда про хлiб”.
15.55 “Усе буде добре!”
18.00 “Вiкна-новини”.
18.20 “Неймовiрна 
        правда про зiрок”.
19.55 “Слiдство ведуть 
        екстрасенси”.
20.55 Т/с “Маша Пирогова
    - народний юрист”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Детектор брехнi”.
23.20 “Куб”.
00.20 Т/с “Доктор
        Хаус”. (2).

новий канал
05.55 Т/с “Свiтлофор”.
06.40 Пiдйом.
09.00 Т/с “Щасливi 
       разом”.
11.05 Т/с “Воронiни”.
13.30 М/с “Качинi
        iсторiї”.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.50 Т/с “Кадетство”.
16.50 Т/с “Щасливi
         разом”.
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.15 Пiраньї.
19.55 Т/с “Воронiни”.
21.00 Т/с “Кухня 2”.
22.00 Т/с “Свiтлофор”.
00.10 Репортер.
00.30 Т/с “Милi
        обманщицi”. (2).

Трк «Україна»
06.10 Т/с “Дорожнiй
          патруль-10”.
07.00, 17.00, 
        19.00 Подiї.
07.20 Ранок з Україною.
09.20, 13.00, 17.20,
       21.50 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Красуня”.
12.00 “Хай говорять”.
15.35 Щиросердне
          зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Подружжя”.
19.20 “Говорить 

         Україна”.
20.00 Т/с “Ковбої”.
23.20 Т/с “Глухар”.

к1
07.00 М/ф.
09.50 “Гумор на К1”.
12.05, 19.00 “Орел i 
         решка”.
13.00, 18.00 “Звана 
        вечеря”.
14.00, 22.00 Д/с “Вiйна
         статей”.
15.00 Д/ф “Багатi
        i самотнi”.
16.00 “Лямур Тужур”.
17.00, 21.00 “Розсмiши
        комiка”.
20.00 Т/с “Моя 
      прекрасна няня”.
23.00 Д/ф “Б’є 
        значить любить”.
00.00 Х/ф “Ро-Бi-Гуд”. (2).

нТн
05.30 Х/ф “Тривожна
        недiля”.
06.50 Х/ф “За два
         кроки вiд “Раю”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi
           справи”.
10.00 “Речовий доказ”.
10.30 Т/с “Повернути 
       на дослiдування”.
12.20 Т/с “Говорить 
         полiцiя!”
14.50, 19.30 Т/с “Вулицi
   розбитих лiхтарiв-10”.
16.45, 19.00 “Свiдок”.
17.00 Т/с “Захист
         Красiна”.
21.30 Т/с “NCIS: 
          полювання 
        на вбивцю”. (2).
22.30 Т/с “CSI: 
        Лас-Вегас-12”. (2).
23.30 Т/с “Менталiст”.
          (2).
00.30 Т/с “Декстер”. (3).

ТеТ
06.00 “Єралаш”.
06.30 Телепузики.
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с 
      “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик
        з Лунтiком.

08.25 М/с “Чiп i Дейл 
     бурундучки-
      рятiвнички”.
09.00 Т/с “Ранетки”.
10.00, 18.10 Т/с
    “Всi жiнки — вiдьми”.
11.00 Т/с “Та, що
     говорить з
        привидами”.
12.00 Т/с “Беверлi Гiлз-
90210. Нове поколiння”.
13.00, 19.10 Богиня
          шопiнгу.
15.15 Т/с “Студенти”.
16.20 Т/с “Руда”.
17.20 Досвiдос.
19.50, 23.25 Дайош 
       молодьож!
20.50 Вiталька.
22.00 ТЕТ-інтернет.
22.25 Шпiлiвiлi.
23.00 Надто грубо
       для Ю-туб’а.
00.00 Т/с “Притулок”.
         (2).

перший канал 
(Україна)

04.00, 8.00, 11.00, 
        14.00 Новини.
04.05 Телеканал
         “Доброго ранку!”
08.15 “Контрольна
        закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
11.55 “Доброго 
        здоров’ячка!” з
        Г. Малаховим.
13.00 Iншi новини.
13.20 “Зрозумiти. 
        Пробачити”.
14.15 Т/с “Проспект
          Бразилiї”.
16.00 “Я подаю на
          розлучення”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.40 “Давай одружимося!”
18.55 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Захист свiдкiв”.
22.40 “Вечiрнiй Ургант”.
23.15 “Проти ночi”.

інТБ
07.00, 7.45, 8.45
         Мультсалон.
07.15, 8.15 Новини,

       новини з павутини, 
      хронограф.
09.00 Вдома.
09.30, 11.00, 11.50, 12.20,
     13.30, 15.30, 16.30, 
     20.00, 21.20, 22.50 
     Український хіт.
10.00 Новини, новини 
   з павутини, хронограф, 
     телебіржа.
10.30 Телевітамінки.
11.30 Бізнес за правилами.
12.00 Срібний струмок.
13.00, 15.00, 17.00 Новини, 
   новини з павутини, 
      хронограф, телебіржа.
16.00 Телевітамінки.
17.30 Життя-буття.
18.00 Українські традиції.
18.30, 20.30, 22.00, 23.30
     Новини, новини з 
      павутини, хронограф,
       телебіржа.
19.00 Кава з «вершками».
19.30 Духовні роздуми.
21.00 Бізнес за правилами.
21.30 Арт-терія.
22.30 Таємниці Сходу.
23.00 Замки і фортеці 
        України.
00.00 Подих 80-тих.

Enter-фiльм
10.20, 15.20 Х/ф 
 “Пригоди Електронiка”.
11.40 Т/с “Розклад
         доль”.
13.30, 20.10 Т/с 
   “Життя i смерть 
   Льоньки Пантелєєва”.
16.35 Х/ф “Двоє
         i одна”.
18.15 Х/ф “Паспорт”.
22.00 Х/ф “Провал
   операцiї “Велика 
      Ведмедиця”.
23.40 Х/ф “За два 
      кроки вiд “Раю”.

канал “2+2”
08.00, 11.25 “Шалене
   вiдео по-українськи”.
09.00, 21.00 “Новини
         2+2”.
09.25 Т/с “Мисливцi 
       за старовиною”.
14.00 “Облом UA”.
15.00 Т/с “Солдати-13”.
17.00, 23.20 Т/с 

     “Псевдонiм
       “Албанець”-4”.
19.00 Т/с “Сармат”. (2).
21.25 Х/ф “Глибиннi
       чудовиська”. (2).
01.20 Х/ф “Торнадо”.
         (2).

Тонiс
06.00 Майстер подорожей.
06.30, 8.30, 15.00, 18.30
   21.00 “Соцiальний 
       пульс”.
06.55, 18.50, 21.25 
       “Економiчний пульс”.
07.00 “Ранковий 
        еспресо”.
09.00, 20.00 Великi битви.
10.00, 16.50 “Алло,
         лiкарю!”
11.15 Фредерiк Шопен.
12.45 Секретнi матерiали.
14.00, 22.40 Культурний 
         шок.
15.15, 16.45, 18.55, 
        21.30 “Погода”.
15.30 “Цивiлiзацiя
         Incognita”.
15.45 “Кумири”.
16.00, 23.50 
         Дика Австралiя.
17.45 “Соцiальний 
      статус: ваша пенсiя”.
19.00 В гостях у Д
     Гордона. В. Малежик.
21.35 Вiктор Степанов.
       Вирок Єрмака.

нТв-Свiт
07.10 Т/с “Повернення
         Мухтара-2”.
09.00, 12.00, 15.00,
          18.00 Сьогоднi.
09.25 “Кулiнарний двобiй”.
10.25 Росiйська начинка.
11.00 Т/с “Далекобiйники.
       Десять рокiв опiсля”.
12.35 “До суду”.
13.35 Суд присяжних.
14.35, 17.35 Огляд. 
       Надзвичайна подiя.
15.30 “Суд присяжних.
          Остаточний 
          вердикт”.
16.40 Т/с “Версiя-3”.
18.30 “Прокурорська
          перевiрка”.
19.35 “Говоримо i
         показуємо”.
20.25 Т/с “Лiсник”.
22.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.40 Т/с “Чужий район”.
00.35 Т/с “Повернути
         на дослiдування”.

вівТорок, 4 червня
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06.00 Православний
      календар.
06.05, 07.00, 08.00 
         Новини.
06.30 Х/ф “Управа”.
07.30, 08.15 Д/ф “I. 
     Кваша. 
      Супротив течiї”.
08.45 Кориснi поради.
09.05, 21.00 Пiдсумки 
         дня.
09.20 Кордон держави.
09.35 Уряд на зв`язку 
       з громадянами.
10.25 Т/с “Роксолана”.
12.30, 18.20 Новини.
12.45 Т/с “Ставка
       бiльша за життя”.
14.55 Дiловий свiт. 
       Агросектор.
15.00 Парламентськi 
    слухання у Верховнiй 
  Радi України на тему:
   “Сучасний стан, шляхи
 i перспективи реформи
     у сферi охорони
     здоров`я в Українi”.
18.00 Про головне.
18.45 Свiт спорту.
19.10 Концертна 
    програма М. Гнатюка
    “Час рiкою пливе”.
19.45 “Про життя”.
20.50 Мегалот.
21.30 “Надвечiр`я”.
22.25 Свiтло.
22.50 Суперлото, 
          Трiйка, Кено.
23.00, 01.00 Пiдсумки.
23.20 Х/ф “Генеральська
         онука”.
00.15 Вiд першої особи.

Канал “1+1”
06.40 “Особистий рахунок”.
06.45, 08.00, 09.00 “ТСН”.
07.30, 08.15, 09.10 “Снiданок 
з 1+1”.
10.00 М/с “Бернард”.
10.40 “Секретнi матерiали
   шоу-бiзнесу”. “Весел
   гастролi”.
11.45 “Не бреши менi 4”.
13.55 “Красуня за 
         дванадцять годин”.
15.45 “100 000 за правду”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Величне
        столiття. Роксолана 3”.
19.30 “ТСН”.

20.15 Т/с “Величне 
      столiття. Роксолана 3”.
22.30 “Територiя обману 2”.
23.35 “ТСН”.
23.50 “Секс-мiсiя 2”.
00.55 “Не бреши менi 4”.

Iнтер
07.00, 07.30, 08.00,
    08.30, 09.00 Новини.
07.10, 07.35, 08.10, 08.35
       “Ранок з Iнтером”.
09.10 Т/с “Вулицi
    розбитих лiхтарiв 12”.
12.00 Новини.
12.20 Т/с “Вулицi 
    розбитих лiхтарiв 12”.
12.30 Д/с “Слiдство 
         вели...” 
13.30 “Судовi справи”.
15.00 “Сiмейний суд”.
16.00 Т/с “Анна”.
18.00 Новини.
18.10 Т/с “Жiночий 
         лiкар 2”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Пiраньї”.
22.20 Т/с “Вулицi розби-
тих лiхтарiв 12”. (2).

ICTV
06.25 Дiловi факти.
06.35 Т/с “Таксi”.
07.00 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Нетаємнi файли.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi
         новини.
10.10 Т/с
      “Далекобiйники”.
12.25 «Вулицi 
       розбитих лiхтарiв».
12.45 Факти. День.
13.00 «Вулицi 
        розбитих лiхтарiв».
13.25 Т/с “Прокурорська
       перевiрка”.
14.45 Т/с “Чужий 
         район 2”.
16.40 Т/с 
        “Далекобiйники”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi 
           новини.
20.05 Т/с “Чужий 
          район 2”.
21.55 Т/с “Прокурорська
        перевiрка”.
23.00 Х/ф “Анаконда 2:

       Полювання за 
        проклятою 
        орхiдеєю”. (2).
00.50 Кримiнальний
         облом.

сТБ
06.00 “Чужi помилки.
        Грiхи матерiв”.
06.40 “Усе буде добре!”
08.40 “Неймовiрна 
       правда про зiрок”.
10.05 “Зоряне життя. 
        Нянi-монстри”.
11.05 “Зоряне життя.
         Вiтчими зiрок”.
12.05 Х/ф “Оазис любовi”.
14.05 “Правила життя. 
  Громадське харчування:
     зворотна сторона”.
15.55 “Усе буде добре!”
18.00 “Вiкна-новини”.
18.20 “Неймовiрна 
        правда про зiрок”.
20.00 “Слiдство ведуть 
       екстрасенси”.
20.55 Т/с “Маша Пирогова -
        народний юрист”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Детектор брехнi”.
23.20 “Куб”.
00.20 Т/с “Доктор Хаус”. (2).
01.15 Х/ф “Головною 
      вулицею з оркестром”.

новий канал
05.55 Т/с “Свiтлофор”.
06.40 Пiдйом.
09.00 Т/с “Щасливi
         разом”.
11.05 Т/с “Воронiни”.
13.30 М/с “Качинi
          iсторiї”.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.50 Т/с “Кадетство”.
16.50 Т/с “Щасливi 
          разом”.
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.15 Пiраньї.
19.55 Т/с “Воронiни”.
21.00 Т/с “Кухня 2”.
22.00 Т/с “Свiтлофор”.
00.10 Репортер.
00.30 Т/с “Милi
      обманщицi”. (2).

ТрК «Україна»
06.10 Т/с “Дорожнiй
          патруль-10”.

07.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.20 Ранок з Україною.
09.20, 13.00, 17.20, 
       21.50 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Красуня”.
12.00 “Хай говорять”.
15.35 Щиросердне 
         зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Подружжя”.
19.20 “Говорить 
          Україна”.
20.00 Т/с “Ковбої”.
23.20 Т/с “Глухар”.

К1
07.00 М/ф.
09.40 “Гумор на К1”.
11.00, 20.00 Т/с “Моя 
       прекрасна няня”.
12.05, 19.00 “Орел i решка”.
13.00, 18.00 “Звана вечеря”.
14.00, 22.00 Д/с “Вiйн
        а статей”.
15.00 Д/ф “Б’є 
           значить любить”.
16.00 “Королева декору”.
17.00, 21.00 “Розсмiши
          комiка”.
23.00 Д/ф “Змусити 
         кохати”.
00.00 Х/ф “Феномен”.

нТн
05.25, 10.30 Т/с 
  “Повернути 
      на дослiдування”.
07.00 Х/ф “Поїзд 
      поза розкладом”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi 
       справи”.
10.00 “Правда життя”.
12.20 Т/с “Говорить
         полiцiя!”
14.55, 19.30 Т/с “Вулицi 
   розбитих лiхтарiв-10”.
16.45, 19.00 “Свiдок”.
17.00 Т/с “Захист
         Красiна”.
21.30 Т/с “NCIS: 
 полювання на вбивцю”. (2).
22.30 Т/с “CSI: 
       Лас-Вегас-12”. (2).
23.30 Т/с “Менталiст”.
          (2).
00.30 Т/с “Декстер”. (3).

ТеТ
06.00 “Єралаш”.

06.30 Телепузики.
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с 
   “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик 
        з Лунтiком.
08.25 М/с “Чiп i Дейл 
 бурундучки-рятiвнички”.
09.00 Т/с “Ранетки”.
10.00, 18.10 Т/с “Всi 
        жiнки — вiдьми”.
11.00 Т/с “Та, що 
   говорить з привидами”.
12.00 Т/с “Беверлi 
     Гiлз-90210. 
      Нове поколiння”.
13.00, 19.10 Богиня
        шопiнгу.
15.15 Т/с “Студенти”.
16.20 Т/с “Руда”.
17.20 Досвiдос.
19.50, 23.25 Дайош 
        молодьож!
20.50 Вiталька.
22.00 ТЕТ-інтернет.
22.25 Шпiлiвiлi.
23.00 Надто грубо 
          для Ю-туб’а.
00.00 Т/с “Притулок”.
          (2).

Перший канал 
(Україна)

04.00, 8.00, 11.00, 
          14.00 Новини.
04.05 Телеканал 
        “Доброго ранку!”
08.15 “Контрольна
          закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
11.55 “Доброго здоров’ячка!” 
з Г. Малаховим.
13.00 Iншi новини.
13.20 “Зрозумiти. 
          Пробачити”.
14.15 Т/с “Проспект
         Бразилiї”.
16.00 “Я подаю на 
         розлучення”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.40 “Давай одружимося!”
18.55 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Захист свiдкiв”.
22.40 “Вечiрнiй Ургант”.
23.15 “Свобода 
         i справедливiсть” 
       з А. Макаровим.

ІнТБ
07.00, 7.45, 8.45, 
       16.00 Мультсалон.
07.15, 8.15 Новини, новини
   з павутини, хронограф.
09.00 Духовні роздуми.
09.30, 11.00, 11.40, 13.50, 
15.50, 23.00 Український хіт.
10.00 Новини, новини 
    з павутини, хронограф, 
      телебіржа.
10.30 Замки і фортеці 
             України.
11.20 Таємниці Сходу.
12.30, 22.30 Кава 
       з «вершками».
13.00, 15.00, 17.00 Новини, 
    новини з павутини,
      хронограф, телебіржа.
13.30 Українські традиції.
14.00 Мій лицарський 
         хрест.
14.30 Артерія.
15.30 Срібний струмок.
17.30 За і проти.
18.00 Бізнес за правилами.
18.30, 20.30, 22.00, 23.30
   Новини, новини з павути-
ни, хронограф, телебіржа.
19.00 Вдома.
19.30 Українські традиції.
20.00 Феєрія мандрів.
21.00 Спільна правда.
22.30 Кава з «вершками».
00.00 Рок-н-рол до рання.

Enter-фiльм
10.20, 15.15 Х/ф “
  Пригоди Електронiка”.
11.35 Т/с “Розклад
          доль”.
12.30 Т/с “Дiти Арбату”.
13.25, 20.00 Т/с “Життя
     i смерть Льоньки 
         Пантелєєва”.
16.30 Х/ф “Француз”.
18.10 Х/ф “Янголи 
         смертi”.
21.50 Х/ф “Це ми, 
        Господи”.
23.05 Х/ф “Кодекс 
          мовчання”.

Канал “2+2”
08.00, 11.25 “Шалене 
     вiдео по-українськи”.
09.00, 21.00 “Новини
      2+2”.
09.25 Т/с “Мисливцi 
        за старовиною”.

14.00 “Облом UA”.
15.00 Т/с “Солдати-13”.
17.00, 23.15 Т/с 
        “Псевдонiм 
       “Албанець”-4”.
19.00 Т/с “Сармат”. (2).
21.25 Х/ф “Висота”. (2).
01.15 Х/ф “Лавовий
         шторм”. (2).

Тонiс
06.00 Майстер подорожей.
06.30, 8.30, 15.00, 18.30, 
   21.00 “Соцiальний пульс”.
06.55, 18.50, 21.25
      “Економiчний пульс”.
07.00 “Ранковий еспресо”.
09.00, 20.00 Великi битви.
10.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Вiктор Степанов. 
         Вирок Єрмака.
12.45 “Соцiальний 
        статус: ваша пенсiя”.
14.00, 22.40 Культурний
          шок.
15.15, 16.45, 18.55, 
          21.30 “Погода”.
15.30 “Ронiн”.
16.00, 23.50 Дика Австралiя.
17.45 Секретнi матерiали.
19.00 В гостях у Д. 
     Гордона. В. Малежик.
21.35 Барак Обама.
        Iсторiя президента.

нТв-свiт
07.10 Т/с “Повернення 
        Мухтара-2”.
09.00, 12.00, 15.00, 
        18.00 Сьогоднi.
09.25 Квартирне
        питання.
10.30 “Поїдемо, поїмо!”
11.05 Т/с “Далекобiйники. 
Десять рокiв опiсля”.
12.35 “До суду”. 
13.35 Суд присяжних.
14.35, 17.35 Огляд. 
      Надзвичайна подiя.
15.30 “Суд присяжних. 
   Остаточний вердикт”.
16.40 Т/с “Версiя-3”.
18.30 “Прокурорська
       перевiрка”.
19.35 “Говоримо i 
       показуємо”.
20.25 Т/с “Лiсник”.
22.15 “Сьогоднi.
      Пiдсумки”.
22.40 Т/с “Чужий 
        район”.
00.35 Т/с “Повернути
      на дослiдування”.

УТ-1
06.00 Православний 
         календар.
06.05, 07.00, 08.00 
         Новини.
06.30 Х/ф “Управа”.
07.30, 08.15 Д/ф “О. Ост-
роумова. Кохання земне”.
08.45 Кориснi поради.
09.05, 21.00 Пiдсумки
           дня.
09.30 Т/с “Роксолана”.
12.30, 15.00, 18.20 
          Новини.
12.50 Т/с “Ставка 
         бiльша за життя”.
14.45 Euronews.
15.10 Дiловий свiт.
          Агросектор.
15.20 Т/с “Чотири 
       танкiсти i собака”.
19.00 Про головне.
19.25 Останнє
         попередження.
19.45 “Про життя”.
21.35 Слов`янський 
       базар у Вiтебську.
22.55 Трiйка, Кено, 
          Максима.
23.00, 01.00 Пiдсумки.
23.20 Х/ф “Генеральська
          онука”.
00.15 Вiд першої особи.

Канал “1+1”
06.40 “Особистий рахунок”.
06.45, 08.00, 09.00 “ТСН”.
07.30, 08.15, 09.10 “Снiданок
           з 1+1”.
10.00 М/с “Бернард”.
10.40 “Секретнi матерiали
          шоу-бiзнесу”.
         “Родом з мережi”.
11.45 “Не бреши менi 4”.
13.55 “Красуня за
           дванадцять годин”.
15.45 “100 000 за правду”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Величне 
        столiття. Роксолана 3”.
19.30 “ТСН”.
20.15 Т/с “Величне
         столiття. Роксолана 3”.
22.30 “Пекельна кухня 3”.
00.15 “ТСН”.
00.30 Х/ф “Божевiльний 
          медовий мiсяць”.

Iнтер
07.00, 07.30, 08.00,
     08.30, 09.00 Новини.
07.10, 07.35, 08.10, 08.35
     “Ранок з Iнтером”.
09.10 Т/с “Вулицi
      розбитих лiхтарiв 12”.
12.00 Новини.
12.20 Т/с “Вулицi 
      розбитих лiхтарiв 12”.
12.30 Д/с “Слiдство
       вели...” 
13.30 “Судовi справи”.
15.00 “Сiмейний суд”.
16.00 Т/с “Анна”.
18.00 Новини.
18.10 Т/с “Жiночий
          лiкар 2”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Пiраньї”.
22.20 Т/с “Вулицi розби-
тих лiхтарiв 12”. (2).

ICTV
06.30 Дiловi факти.
06.45 Т/с “Таксi”.
07.05 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Максимум в Українi.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi 
          новини.
10.10 Т/с
        “Далекобiйники”.
12.25 «Вулицi 
         розбитих лiхтарiв».
12.45 Факти. День.
13.00 «Вулицi 
          розбитих лiхтарiв».
13.20 Т/с “Прокурорська
         перевiрка”.
14.40 Т/с “Чужий 
         район 2”.
16.35 Т/с
         “Далекобiйники”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi
           новини.
20.05 Т/с “Чужий 
         район 2”.
21.55 Т/с “Прокурорська 
          перевiрка”.
23.00 Х/ф “Анаконда 3: 
Цiна експерименту”. (2).
00.50 Нетаємнi файли.

сТБ
05.45 “Чужi помилки. 
       V.I.P.-клиент”.
06.30 “Усе буде добре!”
08.15 “Неймовiрна 
         правда про зiрок”.
09.50 “Зоряне життя. 
        Актори однiєї ролi 2”.
10.55 Х/ф “Наказано
        одружити”.
13.00 “Правила життя. 
       Супермаркети: територiя 
        обману”.
15.55 “Усе буде добре!”
18.00 “Вiкна-новини”.
18.20 “Неймовiрна правда 
          про зiрок”.
19.55 “Слiдство ведуть 
         екстрасенси”.
21.00 Т/с “Маша Пирогова 
       - народний юрист”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Детектор брехнi”.
23.20 “Куб”.
00.20 Т/с “Доктор Хаус”. (2).

новий канал
05.55 Т/с “Свiтлофор”.
06.40 Пiдйом.
09.00 Т/с “Щасливi
         разом”.
11.05 Т/с “Воронiни”.
13.30 М/с “Качинi iсторiї”.
14.45 Т/с “Друзi”.
15.45 Т/с “Кадетство”.
16.45 Т/с “Щасливi 
      разом”.
17.50 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.15 Пiраньї.
19.55 Т/с “Воронiни”.
21.00 Т/с “Кухня 2”.
22.00 Т/с “Свiтлофор”.
00.10 Репортер.
00.30 Т/с 
    “Милi обманщицi”. (2).

ТрК «Україна»
06.10 Т/с “Дорожнiй
         патруль-10”.
07.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.20 Ранок з Україною.
09.20, 13.00, 17.20, 
       21.50 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Красуня”.

12.00 “Хай говорять”.
15.35 Щиросердне
         зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Подружжя”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Ковбої”.
23.20 Т/с “Глухар”.

К1
07.00 М/ф.
09.40 “Гумор на К1”.
11.00, 20.00 Т/с “Моя 
      прекрасна няня”.
12.05, 19.00 “Орел i решка”.
13.00, 18.00 “Звана вечеря”.
14.00, 22.00 Д/с “Вiйна
         статей”.
15.00 Д/ф “Змусити кохати”.
16.00 “Королева декору”.
17.00, 21.00 “Розсмiши
       комiка”.
23.00 Д/ф “Як виростити
          генiя”.
00.00 Х/ф “Невразливий”. (2).

нТн
05.10, 10.30 Т/с “Повернути
    на дослiдування”.
06.45 Х/ф “Розмах крил”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi 
          справи”.
10.00 Д/с “Таємницi
       кримiнального свiту”.
12.20 Т/с “Говорить
         полiцiя!”
15.00, 19.30 Т/с “Вулицi
     розбитих лiхтарiв-10”.
16.45, 19.00 “Свiдок”.
17.00 Т/с “Захист Красiна”.
21.30 Т/с “NCIS: 
        полювання на 
         вбивцю”. (2).
22.30 Т/с “CSI: 
       Лас-Вегас-12”. (2).
23.30 Т/с “Менталiст”. (2).
00.30 Т/с “Декстер”. (3).

ТеТ
06.00 “Єралаш”.
06.30 Телепузики.
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с 
    “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.

08.25 М/с “Чiп i Дейл
   бурундучки-рятiвнички”.
09.00 Т/с “Ранетки”.
10.00, 18.10 Т/с “Всi жiнки 
— вiдьми”.
11.00 Т/с “Та, що 
   говорить з привидами”.
12.00 Т/с “Беверлi Гiлз-
90210. Нове поколiння”.
13.00, 19.10 Богиня
         шопiнгу.
15.15 Т/с “Студенти”.
16.20 Т/с “Руда”.
17.20 Досвiдос.
19.50, 23.25 Дайош 
          молодьож!
20.50 Вiталька.
22.00 ТЕТ-інтернет.
22.25 Шпiлiвiлi.
23.00 Надто грубо
           для Ю-туб’а.
00.00 Т/с “Притулок”. (2).

Перший канал 
(Україна)

04.00, 8.00, 11.00, 
         14.00 Новини.
04.05 Телеканал 
        “Доброго ранку!”
08.15 “Контрольна закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
11.55 “Доброго здоров’ячка!” 
з Г. Малаховим.
13.00 Iншi новини.
13.20 “Зрозумiти. 
           Пробачити”.
14.15 Т/с “Проспект 
         Бразилiї”.
16.00 “Я подаю на 
          розлучення”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.40 “Давай одружимося!”
18.55 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Захист свiдкiв”.
22.40 “Вечiрнiй Ургант”.
23.15 “Полiтика”.

ІнТБ
07.00, 7.45, 8.45. 
        Мультсалон.
07.15, 8.15 Новини, новини 
      з павутини, хронограф.
09.00 Спільна правда

10.00 Новини, новини з паву-
тини, погода, гороскоп, хро-
нограф, телебіржа.
10.30 Телевітамінки.
11.00 Феєрія мандрів.
11.30, 13.30, 14.50, 18.20,
    19.20, 20.20, 21.20, 23.00 
       Український хіт.
13.00, 15.00, 17.00 Новини,
    новини з павутини,
   хронограф, телебіржа.
14.00 За і проти.
14.30 Бізнес за правилами.
15.30 Вдома.
16.00 Телевітамінки.
16.30 Замки і фортеці 
         України.
17.30 Кава з «вершками».
18.00 Срібний струмок.
18.30, 20.30, 22.00, 23.30 
  Новини, новини з павутини,
     хронограф, телебіржа.
19.00 Таємниці Сходу.
19.30 Життя-буття.
20.00 Замки і фортеці 
       України.
21.00 Срібний струмок.
22.30 Мій лицарський
        хрест.
00.00 Електростанція

Enter-фiльм
10.15 Х/ф “Пригоди
         Електронiка”.
11.30 Т/с “Дiти Арбату”.
13.20 Т/с “Життя i смерть 
Льоньки Пантелєєва”.
15.10 Х/ф “Москва
         Кассiопея”.
16.40 Х/ф “Вiтер мандрiв”.
18.25 Х/ф “Пострiл”.
20.00 Т/с “СБУ.
       Спецоперацiя”.
21.50 Х/ф “За два 
        кроки вiд “Раю”.
23.30 Х/ф 
      “Непереможний”.
00.45 Х/ф “Розiрване 
         коло”.

Канал “2+2”
08.00, 11.25 “Шалене
      вiдео по-українськи”.
09.00, 21.00 “Новини 
       2+2”.
09.25 Т/с “Мисливцi 
        за старовиною”.

14.00 “Облом UA”.
15.00 Т/с “Солдати-13”.
17.00, 23.20 Т/с
      “Псевдонiм
      “Албанець”-4”.
19.00 Т/с “Сармат”. (2).
21.25 Х/ф “Вимираючий”.
           (2).
01.20 Х/ф “Спрага”. (2).

Тонiс
06.00 Майстер подорожей.
06.30, 8.30, 15.00, 18.30,
     21.00 “Соцiальний пульс”.
06.55, 18.50, 21.25
      “Економiчний пульс”.
07.00 “Ранковий еспресо”.
09.00, 20.00 Великi битви.
10.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Барак Обама. 
     Iсторiя президента.
12.45 Секретнi матерiали.
14.00, 22.40 Культурний шок.
15.15, 16.45, 18.55, 21.30 
          “Погода”.
15.30 “Щоденник 
        для батькiв”.
16.00, 23.50 Дика Австралiя.
17.45 “Соцiальний статус:
         вашi права i пiльги”.
19.00 В гостях у Д.
      Гордона. В. Молчанов.
21.35 Самотнiй батько 
     бажає познайомитися.

нТв-свiт
07.10 Т/с “Повернення
           Мухтара-2”.
09.00, 12.00, 15.00, 
        18.00 Сьогоднi.
09.25 Дачна вiдповiдь.
10.30 “Медичнi таємницi”.
11.05 Т/с “Далекобiйники.
          Десять рокiв опiсля”.
12.35 “До суду”.
13.35 Суд присяжних.
14.35, 17.35 Огляд. 
     Надзвичайна подiя.
15.30 “Суд присяжних. 
      Остаточний вердикт”.
16.40 Т/с “Версiя-3”.
18.30 “Прокурорська
            перевiрка”.
19.35 “Говоримо i
        показуємо”.
20.25 Т/с “Лiсник”.
22.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.40 Т/с “Чужий район”. 
00.30 Т/с “Повернути
          на дослiдування”.

чеТвер, 6 червня
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Богдан 
НОВОСЯДЛИЙ.

Днями виповни-
лося 65 років та-
лановитому ви-
хідцю із села Ко-
зівка Тернопіль-
ського району, 
ректору Львів-
ського національ-
ного аграрного 
у н і в е р с и т е т у  
В о л о д и м и р у  
В а с и л ь о в и ч у  
Снітинському. До-
бра слава про 
очолювану ним 
вищу школу та 
його особисті на-
укові розробки 
лине далеко за 
межі України. Про 
його колектив та 
особисту наукову 
школу знають фа-
хівці Польщі, Кана-
ди, США і Єгипту.

Володимир Васи-
льович народився 5 
травня (у деяких ви-
даннях помилково 
вказано дату 10 лю-
того – авт.) 1948 року 
в с. Козівка нині Тернопільсько-
го району. Юнацькі роки май-
бутнього світила науки пройшли 
у Прошові, де збудували нову 
хату його батьки. Там сумлінний 
учень закінчив восьмирічку, а 
продовжив навчання уже в Ба-
ворівській середній школі. Як 
пише про нього його колишній 
учитель історії, заслужений пра-
цівник освіти України Богдан 
Головин, “Володя ще з дитин-
ства зростав допитливим хлоп-
цем, проявляв зацікавленість до 
книги, природи і тварин. Ці ри-
си він успадкував від своєї ма-
тері, людини з великої літери, із 
вродженою інтелігентністю та 
шляхетністю духу. Вона благо-
творно впливала на виховання 
позитивних рис характеру сина, 
прищеплювала навики до праці, 
формувала його світогляд і на-
віть спричинилася до вибору 
його професії”.

Після школи Володимир рік 
працював учнем токаря на ко-
лишньому заводі “Електроарма-
тура” (сьогодні – Тернопільська 
світлотехнічна корпорація “Ва-
тра”). Такий крок був зумовле-
ний необхідністю мати 
обов’язковий трудовий стаж 
при вступі до ВНЗ.

У 1972 році Володимир Сні-
тинський закінчив Львівський  
зооветеринарний інститут. З 
1979-го працював в Інституті 
фізіології і біохімії тварин Укра-
їнської академії аграрних наук, 
в якому виріс до директора. З 
1997 року перспективний уче-
ний очолював Інститут земле-
робства і біології тварин УААН, 
а в 1998-му став ректором 
Львівського національного 
аграрного університету. 

Нині Володимир Васильович 
— доктор біологічних наук, про-
фесор, дійсний член Національ-
ної академії аграрних наук Укра-
їни, дійсний член Академії ви-
щої освіти України та член Нью-
Йоркської академії наук, авто-
ритетну думку якого поважають 
зарубіжні науковці та освітяни. 

   За час перебування нашого 
краянина на посаді ректора ди-
намічно розвивається Львів-
ський національний аграрний 
університет. Він постійно за-
ймає високі місця в  рейтингу 
вищих аграрних закладів освіти. 
ВНЗ став активним учасником 
Болонського процесу, підписав 
Велику хартію університетів та 
один із перших запровадив 
кредитно-модульну систему на-
вчання. 

Сьогодні Володимир Васи-
льович — член Комітету по Дер-
жавних преміях України в галузі 

науки і техніки, редактор низки 
спеціалізованих журналів, за-
відувач лабораторією ендокрин-
ної регуляції Інституту біології 
тварин НААНУ, заступник голо-
ви Державного Західного науко-
вого центру НАН України і Мі-
ністерства освіти, науки, молоді 
та спорту України, член Цен-
тральних рад Українського біо-
хімічного і Українського фізіоло-
гічного товариств…

В активі його особистої нау-
кової школи — 5 докторів та 29 
кандидатів наук. Наш титулова-
ний земляк — заслужений діяч 
науки і техніки України, удосто-
єний багатьох державних та 
громадських нагород. А його 
творчий доробок перевищує 
600 наукових праць.

Особливо приємно, що добру 
славу ЛНАУ, який очолює ювіляр 
Снітинський, на Тернопіллі 
пов’язуємо з  численними ви-
пускниками. Зі стін цієї півтора-
столітньої Альма-матер свого 
часу вийшли справжній академік 
хлібної ниви, директор ПОП “Іва-
нівське” Теребовлянського ра-
йону, повний кавалер ордена 
“За заслуги” Антон Білик, голова 
Козівської райдержадміністрації 
Юрій Пудлик, директор ПП “Аг-
рофірма “Медобори” Тернопіль-
ського району, заслужений пра-
цівник сільського господарства 
України Володимир Крупніцький 
та десятки інших працівників 
аграрного цеху Тернопілля.

І хоч у більшості випадків сте-
жина до спорожнілої батьківської 
домівки заростає споришем і бо-
лісним смутком спогадів, Володи-
мир Васильович ніколи не забу-
ває своєї малої батьківщини. Він 
морально й матеріально підтри-
мує своїх односельців. А древ-
ньому храмові патріотичного села 
Козівки (тут споруджено перший 
пам’ятник Степанові Бандері на 
Тернопіллі) турботливий ректор 
подарував реставровану ікону 
Миколая Чудотворця. Не менш 
цінний дарунок відомий  науко-
вець зробив і для храму села 
Прошова, в якому пройшли його 
дитячі роки. Тамтешній церкві Де-
сятої П’ятниці Володимир Васи-
льович запрезентував ікону коро-
нації Пречистої Діви Марії.

Словом, наш шанований у 
світі земляк, авторитетний рек-
тор і відомий науковець ніколи 
не забуває про рідний край, лю-
бить його справді синівською 
любов’ю та по можливості ро-
бить йому щедрі пожертви, бо 
добре пам’ятає крилаті слова 
народної мудрості: “Той, хто бе-
ре, наповнює кишеню, а хто дає 
– збагачує серце незмірною 
християнською любов’ю”.

Академік із Козівки 
Володимир Снітинський 

підкоряє континенти

Ректор Львівського національного  
аграрного університету Володимир  

Васильович Снітинський.

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото автора.

Традиційно поштовики ра-
зом з газетярами двічі на рік 
проводять “Дні передплат-
ника”. Цьогорічна перед-
платна кампанія на друге пів-
річчя, що триватиме до кінця 
червня, уже почалася. 

Перший “День передплатника” 
відбувся у Тернополі поряд з цен-
тральним відділенням “Укрпошти” 
і зібрав чимало охочих погортати 
на свіжому травневому повітрі 
улюблені видання, поспілкуватися 
із журналістами та видавцями міс-
цевих засобів масової інформації, 
отримали разом із передплатною 
квитанцією пам’ятні сувеніри, при-
зи. Столик газети Тернопільської 
районної ради і Тернопільської 
райдержадміністрації “Подільське 
слово”, яка продається в усіх кіос-
ках “Торгпреси” Тернополя, того 
дня не минали шанувальники. Від-
так тираж поповнився кількома 
десятками передплатників — тими, 
хто передплачує газету рік у рік, і 
новими. Серед них тернополянка, 
пенсіонерка, економіст за фахом 
Раїса Крикун, майбутні працівники 
поштового зв’язку, а нині друго-
курсниці Тернопільського центру 
профтехосвіти №1 Інна Бойчук та 
Іванка Голяк.

— Я вперше передплатила це 
видання, — каже Інна Бойчук, ро-
дом із села Давидківці Чортків-
ського району. — Прочитавши де-
кілька номерів районного тижне-

вика “Подільське слово”, зрозумі-
ла, що це цікава, змістовна, різно-
жанрова газета, яка правдиво ві-
дображає увесь спектр нинішніх 
подій, запрошує на зустріч з ціка-
вими і неординарними людьми, 
діячами культури, мистецтва, по-
літиками. Буду пропагувати ваше 
видання серед своїх ровесників.

Читачів і журналістів тепло і 
привітно зустрічали начальник 

центрального поштамту Юрій 
Дмитришин та заступник дирек-
тора з питань маркетингу Терно-
пільської дирекції УДППЗ “Укрпо-
шта” Валентина Удич. Вони охоче 
надавали консультації з вибору 
того чи іншого друкованого ви-
дання, допомагали оформити пе-
редплатну документацію. Що ж, 
як мовиться, до зустрічі у наступ-
ному півріччі.

День передплатника в Тернополі

З тернополянами та гостями міста у День передплатника  
спілкувалися (зліва направо) відповідальний секретар газети 
“Подільське слово” Людмила Дейнека, заступник директора  

з питань маркетингу Тернопільської дирекції УДППЗ 
 “Укрпошта” Валентина Удич, начальник центрального  

поштамту Юрій Дмитришин.

Вихователь року — 2013 ●

Ірина ЮРКО.

Навесні цього року 
вихователь-методист ДНЗ 
“Теремок” с. Мишковичі  
Галина Володимирівна  
Бутениць здобула звання 
кращого вихователя Терно-
пільщини, тепер готується 
до Всеукраїнського туру 
конкурсу професійної май-
стерності працівників до-
шкільних закладів “Вихова-
тель року – 2013”. На всеу-
країнському рівні Галина 
Володимирівна виборюва-
тиме право увійти до десят-
ки найкращих вихователів 
України. У вересні цього ро-
ку переможці обласного 
етапу візьмуть участь у  
заключному етапі  
Всеукраїнського конкурсу  
“Вихователь року”.

Всеукраїнський районний кон-
курс професійної майстерності 
педагогічних працівників до-
шкільних навчальних закладів 
“Вихователь року – 2013” прой-
шов 19 лютого 2013 року на базі 
дитячого садка смт. Великі Бір-
ки. У конкурсі взяли участь кращі 
вихователі дошкільних навчаль-
них закладів Тернопільського ра-
йону. За рішенням компетентно-
го журі, вихователь Галина Воло-
димирівна Бутениць здобула 
перше місце і можливість пред-
ставляти район в обласному турі 
конкурсу. “Перший етап облас-
ного етапу відбувся 9 квітня на 
базі Тернопільського обласного 
комунального інституту післяди-
пломної педагогічної освіти, тут 
відібрали п’ятірку кращих вихо-
вателів Тернопільської області, 
— розповіла нашому кореспон-
денту Галина Бутениць. — Під 
час обласного фінального туру, 
який відбувся 18 квітня, конкур-
санти демонстрували практичний 
досвід, коментували проблемні 
ситуації в контексті педагогічної 
діяльності, демонстрували еру-

дицію, провели відкриті форми 
організованої діяльності з дітьми 
дошкільного віку. Під час остан-
нього завдання я перевтілилася у 
роль Колобка і запросила дітей у 
подорож з Чарівною Парасоль-
кою”. 

Галина Володимирівна – ви-
хователь з дев’ятирічним ста-
жем. Творчий педагог щодня ви-
гадує для своїх вихованців цікаві 
уроки з використанням автор-
ської поезії, адже ще з шкільного 
віку пише вірші, казки, прозу, мі-
ніатюри. До цього її найбільше 
надихають діти, їхні стосунки між 
собою та цікаве бачення світу 
дитинства. Автор чимало віршів 
пише і для дорослого читача на 
філософську, релігійну тематику. 
На сторінках “Подільського сло-
ва” ми не одноразово друкували 
вірші Галини Бутениць. Педаго-
гічне кредо пані Галини теж ав-
торське: “Моє покликання – до-
бро робить в житті. А ціль моя – 
виховувать, плекати. І я сповідую 
девіз в своїй меті: “Любить дітей 
і мудрості навчати”.

Професію педагога Галина 

Володимирівна обрала за покли-
ком душі. Свого часу закінчила 
Кременецький педагогічний ін-
ститут ім. Т. Шевченка за спеці-
альністю вихователь дошкільного 
закладу та практичний психолог 
у закладах освіти. У період на-
вчання взірцем кращих людських 
та професійних якостей Галини 
Бутениць стала куратор групи, 
кандидат педагогічних наук Тетя-
на Степанівна Фасолько. “Велику 
методичну допомогу, рекомен-
дації та моральну підтримку я 
отримала від мудрого, творчого 
методиста Тернопільського ра-
йонного методичного кабінету 
Люби Дмитрівни Біднюк, мето-
диста дитячого садка “Кобзарик” 
смт. Велика Березовиця Наталі 
Петрівни Бігун, неоціненна під-
тримка колективу дитячого садка 
“Теремок” с. Мишковичі”, — за-
значила Галина Бутениць. 

Нашу розмову Галина Володи-
мирівна завершила поетичним 
словом: “Якщо ти вихователем 
зовешся, життя ти дітям присвя-
тив, тобі і доля усміхнеться, сам 
Бог тебе благословив!”. 

Галина Бутениць – кращий 
вихователь Тернопільщини  

Вихователь-методист дошкільного навчального закладу 
“Теремок” с. Мишковичі Галина Володимирівна Бутениць.

Електронна версія газети “Подільське 
слово” — на сайті http://trrada.te.ua. 
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Вітаємо! ●Подорожі ●

Наталія РОМАНЯК,  
заступник директора  

з виховної роботи 
Ангелівської ЗОШ І-ІІІ ст.

Мільйони людей у всьому 
світі проводять свій віль-
ний час подорожуючи. Лю-
ди подорожують, щоб по-
бачити інші країни і конти-
ненти, сучасні міста, руїни 
стародавніх міст, щоб на-
солодитися живописними 
місцями або просто зміни-
ти обстановку. Завжди ці-
каво відкрити і побачити 
щось нове, зустріти різних 
людей і зробити багато фо-
тографій. Подорожуючи, 
ми бачимо і дізнаємося ба-
гато такого, що ніколи не 
зможемо побачити або ді-
знатися вдома, хоча можна 
прочитати про це в книгах і 
газетах, подивитися по те-
лебаченню. Кращий спосіб 
вивчати географію — подо-
рожувати. 

Цьогорічні травневі свята не 
пройшли марно для учнів та 
вчителів Ангелівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів, адже вони організува-
ли екскурсію мальовничими міс-
цями Поділля. Учні 5 – 10 класів 
та їх класні керівники Сергій  
Іванович Семенюк, Андрій Пе-
трович Василів, Ірина Володи-
мирівна Сідяга, Михайло Миро-
нович Марціцкий, Надія Анато-
ліївна Мартинюк, Людмила Фа-
атівна Гілазєєва, педагог-
організатор Оксана Іванівна Ді-
дух та автор цих рядків відвіда-
ли печеру Вертеба, що у Бор-
щівському районі, місто 
Кам’янець-Подільський, огляну-
ли пам’ятки архітектури цього 
міста та здійснили водну про-
гулянку на кораблі по Дністру. 
Учні нашої школи дуже люблять 
подорожувати. Люблять нові 
місця, нові відчуття та нові вра-
ження. Як добре, що наш край 
дарує нам мальовничі краєвиди, 
старовинні замки та фортеці, 
пам’ятки природи та архітекту-
ри. 

Подільський край відомий 
своїми підземними скарбниця-
ми — печерами. Саме з печери 
Вертеби ми розпочали свою по-
дорож. Це єдиний в Україні 
музей-печера. Її ще називають 
“Наддністрянською Помпеєю”. 
Насамперед, це археологічна 
пам’ятка, яка серед усіх пам’яток 
трипільської культури посідає 
особливе місце. Відсутність 
аналогій освоєння трипільськи-
ми племенами великих печер-
них порожнин на всій території 
поширення культури, різнома-
нітність і багатство археологіч-
них матеріалів — усе це забез-
печує постійний науковий інтер-
ес до печери. Печера склада-
ється з широких галерей, розді-
лених вузькими перемичками. 
Загальна протяжність дослідже-
ного підземного лабіринту ста-
новить близько 8 км. На відміну 
від інших печер Поділля у Вер-
тебі зовсім немає кристалів вто-
ринного гіпсу. Стінки її гладкі, 
темні, більшість ходів заповне-
на мулом. На склепіннях часто 
зустрічаються карбонатні і на-
тічні утворення у вигляді кірок, 
рідше невеликих сталактитів. 
Печеру віднайшов власник міс-
цевих земель Ян Малевський 
ще в 1823 році під час полюван-
ня. Відразу при вході він знай-
шов значну кількість керамічних 
виробів, походження яких, на 
його думку, належало до анти-
чної доби. Насправді це було 
відкриття, ще невідомої в той 
час, трипільської культури, яке 
майже на 30 років випередило її 
офіційне відкриття, що відбуло-
ся у 1850 р. у селі Трипілля під 
Києвом. У 2004 р. у печері від-
крито перший в Україні підзем-
ний археологічний музей.

Наступним етапом нашої екс-
курсії була подорож кораблем 
по Дністрі. Під звуки україн-
ського маршу капітан корабля 

привітав всю нашу групу і ми 
вирушили у водну прогулянку. 
Дух захоплювало від побаченої 
краси з борту корабля. На бе-
регах Дністра практично немає 
сіл, бо це місце можна віднести 
до незайманої природи з її пер-
вісною красою і живописними 
пейзажами. Неможливо не зга-
дати унікальний Дністровський 
каньйон та лісові масиви вздовж 
Дністра. Час промайнув дуже 
швидко і ми змушені були по-
вертатись до берега.

Чудова сонячна погода спри-
яла нашій подорожі і далі ми 
вирушили в Кам’янець-
Подільський – місто, що збере-
гло дух середньовіччя. Своєрід-
ність та унікальність його поля-
гають у гармонійному поєднанні 
ландшафту і містобудівної 
структури середньовічного міс-
та, в якому військові інженери, 
використовуючи чудові природ-
ні властивості, створили форти-
фікаційну систему, що не має 
аналогів у Європі.  До творення 
неповторного архітектурного 
вигляду Кам’янець-Подільського 
у різні періоди його історії до-
клали майстерності архітектори 
і скульптори з Італії, Нідерлан-
дів, Вірменії, Польщі, Франції, 
Туреччини та ін. Нас вразило 
вдале поєднанням міцних обо-
ронних мурів міста, Старого 

замку (XII–XVIII ст.) та високих 
стрімких скель каньйону річки 
Смотрич. Неабиякий інтерес ви-
кликає й унікальний Замковий 
міст, що сполучає Старе місто 
із Замковим комплексом.

До складу Кам’янецької фор-
теці входять одинадцять башт, 
кожна з яких має свою назву та 
історію. Так, найвища башта на-
звана Папською тому, що була 
збудована на кошти, надіслані 
Папою Римським Юлієм II. Ще її 
називають Кармелюковою, бо в 
ній тричі був ув’язнений україн-
ський народний герой Устим 
Кармелюк. У Чорній (кутовій) 
башті знаходиться криниця за-
вглибшки 40 м і діаметром 5 м, 
видовбана в скелі. У підземел-
лях Замкового комплексу від-
крито експозиції, що відтворю-
ють сторінки його історії. У за-
хідному бастіоні реконструйова-
но панораму оборони замку 
1672 р. під час турецької нава-
ли. До нашого часу збереглася 
система ходів і казематів. Про 
все це та багато іншого нам 
розповіла екскурсовод.

Дорогою додому ми ще від-
відали замок у смт. Скала-
Подільська Борщівського райо-
ну на Тернопільщині. Коли під-
ходиш до замку з боку міста, 
складається враження, що міс-
це його розташування обрано 

невдало: він ніби знаходиться в 
ямі нижче рівня дороги. Це уяв-
лення відразу ж зникає, коли 
опиняєшся на замковій терито-
рії. Замок розташований на ви-
сокій скелі на правому березі 
річки Збруч. З трьох боків при-
родний захист забезпечує річка 
та її стрімкі скелясті береги. З 
єдиного доступного південного 
боку — глибокий рів, кам’яний 
мур із виступаючою напівкруг-
лою пороховою вежею. Поряд із 
нею — в’їзна брама, дістатися 
до якої можна було лише через 
підйомний міст.

Руїни двоповерхового пала-
цу, що дійшли до нашого часу, 
належать до періоду середини 
XVIII ст., коли староста Скали-
Подільської Адам Тарло пере-
будував раніше зведений буди-
нок на палац у стилі бароко. 
Невдовзі оновлена будівля зго-
ріла від блискавки. Замок у 
Скалі-Подільській є визначною 
пам’яткою фортифікаційних 
укріплень Поділля.

Повернувшись додому пізно 
ввечері, ніхто з учасників екс-
курсії не відчував втоми, адже 
всіх переповнювали емоції від 
нових вражень, побаченої кра-
си та насиченого подіями дня. 
Та найціннішим у кожній екс-
курсії є фото, а їх було зробле-
но чимало.

Скарби золотого Поділля

Учні 8 класу Ангелівської ЗОШ І-ІІІ ст. з класним керівником  
Михайлом Мироновичем Марціцким (четвертий справа) у Кам’янець-Подільському замку.

Учні та педагоги Ангелівської ЗОШ І-ІІІ ст. у Скала-Подільському замку.

Щиро вітаємо з 80-
літнім ювілеєм дорогу 
бабусю Надію Васи-
лівну ЄЖИЖАНСЬКУ з 
с. Чернелів-Руський.

Роки прошуміли, як швидка 

                              вода,

Віднесли печалі і

                    радощі Ваші, 

А Ви все така ж, як колись, – молода,

Для нас – найрідніша, для нас Ви – 

                                       найкраща.

Спасибі за ласку, турботу, пісні,

За те, що Ви – сонце у нашій родині,

Вклоняємось жінці простій і земній,

Вкраїнського роду святій берегині!

З любов’ю — невістка Лариса, 
внуки Віктор, Христина  

з чоловіком Трондом, Надія  
з чоловіком Андрієм і дітками 

Поліночкою та Остапом.

Щиро вітаємо з ювілеєм Лозів-
ського сільського голову Воло-
димира Миколайовича ГУЛЯ.

Нехай завжди Вам всміхається доля,

Несуть тільки радість з собою роки,

Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,

Хай збудуться мрії, бажання, думки.

З повагою — працівники 
фельдшерсько-акушерських 

пунктів с. Лозова і с. Курники.

З ювілеєм щиро і сердечно 
вітаємо Лозівського сільського 
голову  Володимира  
Миколайовича ГУЛЯ.

Хай цвіте, не в’яне із роками доля,

Хай Вам літ щасливих зозуля накує,

Від землі Вам – сили, від води –

                                       здоров’я

І добро та радість хай Господь дає. 

З повагою — працівники 
закладів культури с. Лозова  

і с. Курники.

Щиро вітаємо з днем народжен-
ня методиста з навчальних дисци-
плін Тернопільського районного 
методичного кабінету Миколу  
Миколайовича ПІГОВСЬКОГО.

Нехай квітує білий цвіт,

Життям стають найкращі мрії,

І доля посила багато літ

Здоров’я, щастя, радості й надії. 

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 

методичного кабінету.

Щиро вітаємо з днем народжен-
ня бухгалтера відділу освіти Терно-
пільської райдержадміністрації 
Олену Степанівну БАСАРАБЧУК.

Хай доля Ваша піснею зліта,

Розквітне калиновим цвітом в лузі,

Хай будуть щедрими літа

На щастя, на здоров’я і на друзів.

З повагою — колектив відділу 
освіти Тернопільської 

райдержадміністрації.

Колектив Почапинської ЗОШ І-ІІІ 
ст. щиро вітає з днем народження 
вчителя англійської мови  
Олександру Мирославівну ГЛАЗ.

Куди б не вів життєвий шлях,

Хай лиш до щастя доля повертає,

І кожна мить, неначе птах,

Крилом любові й ласки огортає.

Щиро вітаємо з 20-річчям до-
рогого сина, люблячого брата та 
онука Ігоря Романовича  
ЮРЕЧКА з с. Буцнів.

Бажаємо добра і довголіття,

У кожній справі хай щастить,

Вік щедрий, як калинове суцвіття,

У злагоді і радості прожить.

Хай Матір Божа скрізь Тебе охороняє,

В душі панують мир і доброта,

Ісус Христос здоров’я посилає

На многії і благії літа.

З любов’ю — мама Галина, 
тато Роман, сестра Наталя, 
брат Василь, бабуся Марія  

та вся родина.

Щиро вітаємо з 40-річчям депу-
тата Шляхтинецької сільської ради, 
акушерку Шляхтинецької АЗПСМ 
Наталію Мирославівну КРЕТ.

Бажаємо Вам сонця на життєвій ниві

І вірних друзів завжди на путі,

Хай усе, що потрібно людині,

Супутником буде у Вашому житті.

З повагою — колектив 
Шляхтинецької сільської ради, 

депутатський корпус.
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Фото автора.

Нині фермери пережива-
ють не кращі часи, прак-
тично держава фінансово 
їх не підтримує. ФГ “Дідик 
— 2012” сьогодні обробляє 
близько 800 гектарів землі 
в Козівці. 

Майже 400 власників земель-
них паїв орендували їх фермеру 
Андрію Дідику. Одразу ж заува-
жу, що він взяв землю, яка ро-
ками не оброблялась, заросла 
берізками. Довелося багато ко-
штів і зусиль вкласти, щоб до-
вести до ладу забуті і занедбані 
селянські нивки. Пригадую ча-

си, коли місцеве колективне 
господарство славилося 
стабільними урожаями зер-
нових і технічних культур, 
тваринницькі приміщення 
були наповнені високопро-
дуктивною молочною чере-
дою. Щодня з Козівки везли 
на переробку до 4 тонн мо-
лока. Сьогодні тваринни-
цтво у глухому куті — ні те-
лички, ні корівки на фермах, 
що розвалюються. Хоча 
мешканці Козівки на влас-
них присадибних ділянках 
вирощують чимало кормо-
вих культур, дехто утримує 
у хлівах 2-3 корови. У сіно-
косну пору був свідком, як 
колишній голова господар-

ства, а ни-
ні пенсіо-
нер Воло-
димир Ку-
лешов віз 
на подвір’я 
причеп сві-
жого і па-
хучого сі-
на. 

Андрій Ар-
сенійович ка-
же, що до тва-
ринництва по-
ки що не дохо-
дять руки, та й 
фінансово оси-
лити цю галузь 
навіть у пер-
спективі буде 
важко. Отож, 
він зі своїм не-
великим, але 
працьовитим 
колективом по-
ки що розви-
ває рослинни-
цтво, й не без-
успішно. Зер-
нових на круг 
збирають по-
над 29 ц з га, 
п о п о в н ю ю т ь 
м а ш и н н о -
т р а к т о р н и й 
парк новою 

ґрунтообробною і збиральною 
технікою. Начальник механізо-
ваної бригади ФГ “Дідик — 
2 0 1 2 ”  Л ю б о м и р  
Саламандра схвально відгіку-
ється про тракториста Михайла 
Пителя, комбайнера Володими-
ра Очича, які в коротший час 
освоїли нові моделі вітчизняної 
та імпортної техніки. Протягом 
останніх років запустили новий 
зернозбиральний комбайн 
“Класс “Мега”, трактор марки 
МТЗ-892. Для зберігання уро-
жаю побудували сучасне зер-
носховище, вклавши у цю нову 
споруду чималі кошти. Словом, 
ФГ “Дідик — 2012” виходить на 
стабільні рейки землеробства, 
освоює нові технології в цій га-
лузі.

Андрій Дідик допомагає те-
риторіальній громаді. В місце-
вій школі поставили енергозбе-
рігаючі пластикові вікна, двері, 
придбали телевізор. Офірують 
гроші церкві, не забувають про 
категорію малозабезпечених сі-
мей, ветеранів ОУН-УПА, допо-
магають продуктами харчуван-
ня, борошном, цукром.

Зараз під травневим сонцем 
щедро вруниться ярина, чималі 
площі озимих культур. Віриться, 
що добра хліборобська доля у 
вчителя за фахом Андрія Дідика 
і його трудового колективу.

Ярий засів Андрія Дідика

Комбайнер Володимир Очич. Механізатор ФГ “Дідик — 2012” Михайло Питель.

Керівник фермерського господарства 
 “Дідик — 2012” Андрій Дідик у с. Козівка.

Трудовий колектив ФГ “Дідик — 2012” та його керівник  
Андрій Дідик  (у другому ряді другий справа).

З 5 березня 2013 року нака-
зом держпідприємства 
“Агентство з ідентифікації і 
реєстрації тварин” тарифи 
на ідентифікацію сільсько-
господарських тварин змі-
нено. Фізичним особам пер-
винна ідентифікація великої 
рогатої худоби тепер кошту-
ватиме 24,80 грн., товарних 
свиней — 22 грн., овець і кіз 
— 24 грн., коней — 28,80 
грн. (без родоводу) і 33,50 
грн. (з родоводом).

Поки що ідентифікація тварин 
для фізичних осіб, які займаються 
розведенням тварин та їхнім 
утриманням для власного спожи-
вання, не є обов’язковою. Але не 
виключено, що скоро становище 
зміниться: занадто багато випад-
ків, коли на ринки потрапляє не-
якісна продукція тварин, що не 
пройшли щеплення та ветеринар-
них досліджень.

Юридичним особам первинна 
ідентифікація ВРХ коштуватиме 
42 грн., племінних свиней — 23 
грн.; комплект бирок, ідентифіка-
ція племінних свиней — 39,60 грн. 
(без бланка реєстраційного сві-
доцтва) і 48 грн. (з бланком реє-
страційного свідоцтва; бланк ви-
дається за бажанням власника); 
овець та кіз — 20 грн., коней — 
28,80 грн. (без родоводу) і 33,50 
грн. (з родоводом).

Після ідентифікації власник 
тварини отримує документи. На 
велику рогату худобу та коней — 
паспорти, на свиней, овець та кіз 
— реєстраційні свідоцтва. Пере-
міщувати тварин без супровідних 
ідентифікаційних та ветеринарних 
документів не можна. Державна 
дотація оформляється тільки на 
ідентифіковану та зареєстровану 
худобу.

Змінено 
тарифи на 

ідентифікацію 
тварин

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ.

Агропромисловий комплекс 
Тернопільщини був представ-
лений на XXV Міжнародній 
агропромисловій виставці 
“Агро-2013”, яка тривала з 
22 по 25 травня в Києві. Її 
відкрив Президент України 
Віктор Янукович.

В експозиції нашої області по-
казано здобутки сільськогосподар-
ського виробництва та переробної 
галузі, продемонстровано продук-
цію понад 20 підприємств краю, 
задіяних в аграрному секторі, в то-
му числі Тернопільського району, 
зокрема, ПП “Сулипа”, ТОВ 
“М’ясовіта”, ПП “Довгошия”. Участь 
у відкритті виставки взяла делега-
ція Тернопільської області, очолю-
вана головою Тернопільської об-
ласної державної адміністрації Ва-
лентином Хоптяном.

За час свого проведення  
виставка “Агро” здобула всесвітнє 
визнання. Кожного року її відвідує 
близько 120 тис. осіб, з яких 25 
тисяч — вітчизняні і зарубіжні фа-
хівці всіх галузей сільського госпо-
дарства: харчової, переробної, 
рибної промисловості, тваринни-
цтва, рослинництва, сільськогос-
подарського машинобудування  
тощо.

Виставки ●

Ювілейна 
“АГРО-2013”
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Шкільний меридіан ●

Ірина ЮРКО.

“Дорогі друзі, я потрапив у 
полон. Мене викрав Злий 
Чарівник. Зможу поверну-
тися, якщо ви пройдете всі 
випробування, які послав 
вам Чарівник через своїх 
посланців. Покладаю на вас 
надію і з нетерпінням че-
каю визволення. Ваш Бук-
варик”, — цього листа у 
квітні учням першого класу 
Жовтневої ЗОШ І-ІІ ст. 
Олександру Кузьмяку,  Діа-
ні Бучинській, Юлії Заячків-
ській та Назару Гусаку при-
ніс Поштар Пічкін. Днями 
вони поділилися з нашим 
кореспондентом, яких зу-
силь коштувало визволити 
свого найкращого книжко-
вого друга Букварика.

— Спочатку ми трохи сумува-
ли, адже хотіли створити для 
Букварика незабутнє свято з на-
годи знайомства з останньою лі-
терою. Однак замість свята до-

велося пройти випробування і 
ще раз довести свою відданість 
другу Букварику, — розповів 
учень першого класу Олександр 
Кузьмяк. — З однокласниками ми 
взялися складати “Чарівну квітку” 
з семи пелюсток, якими володіли 
посланці Злого Чарівника – Баба 
Яга, Циганка, Тітонька Шапокляк, 
Плакса, Пеппі Довгапанчоха, По-
милка. Кожну пелюстку ми від-
войовували, використовуючи 
здобуті у першому класі знання. 
Вдосталь довелося нарахувати-
ся, відгадати чимало загадок і 
швидко знаходити правильне рі-
шення поставлених завдань. Я 
підрахував, що протягом часу ви-
зволення Букварика розповів по-
над десять віршів напам’ять. 

Підтримати першокласників у 
шкільну світлицю прийшли учні 
старших класів, батьки, родичі і 
друзі. Помічники Злого Чарівника 
і їх змусили відгадувати ребуси 
та загадки. Присутні не підвели 
— отримали останню пелюстку 
чарівної квітки, яку й передали 
першачкам. Рослина ожила, за-

сяяла яскравими 
барвами якраз у 
той момент, коли 
до школи знову по-
вернувся Букварик 
у компанії тридця-
ти трьох україн-
ських літер та но-
вих підручників Чи-
танки, Рідної мови і 
Математики. Під 
час святкової миті 
учні старших класів 
розповіли першо-
класникам, що їм 
шкільні будні уже 
звичні й приємні, 
хоча, бувало, і самі 
потрапляли у різні 
історії. А щоб тако-
го не сталося з мо-
лодшими, дали їм 
кілька порад.

У великому 
шкільному родин-
ному колі присутні 
заспівали веселих пісень та пе-
реглянули презентацію з життя 
учнів 1 класу протягом 2012-

2013 років. На згадку про цей 
час вчитель початкових класів  
Віта Кіндратівна Кузьмяк вручила 
першокласникам подяки і симво-

лічні подарунки. З вітальним сло-
вом до школярів звернулася ди-
ректор Жовтневої ЗОШ І-ІІ ст. 
Лариса Вікторівна Єжижанська.

Першокласники у Жовтневому 
– сміливі друзі Букварика

Класовод Віта Кіндратівна Кузьмяк зі своїми вихованцями.

Цікаві зустрічі ●

За легендою, Гефест — бог 
вогню та ковальства, який, на  
відміну від інших богів, не цу-
рався фізичної праці. Жителя 
села Підгороднього Терно-
пільського району Ігоря Крав-
чука нині по праву можна на-
звати Гефестом Тернопіль-
щини. У доробку майстра є 
понад п’ятдесят монумен-
тальних робіт із дерева та 
металу, картини за технікою 
травлення по металу, жіночі 
прикраси — дукачі. Покупці 
користуються понад двома 
сотнями філігранних виробів 
митця. У 2005 році пану Ігорю 
присвоєно звання майстра 
сучасного декоративно-
прикладного мистецтва. Його 
роботи часто представляють 
Тернопільський район на різ-
номанітних виставках та фес-
тивалях обласного та всеу-
країнського рівнів. Сьогодні 
Ігор Кравчук – гість газети 
“Подільське слово”.

Перемога 
самурайського меча

— Ігорю Володимировичу, 
розкажіть, будь ласка, з чого 
почалася Ваша дерев’яно-
металева історія?

— За фахом я інженер, випус-
кник Львівського політехнічного ін-
ституту. Втім, з часом зрозумів, що 
мене все більше манить мисте-

цтво. Вважаю, це не випадково. 
Своєю працею я продовжив шлях 
хрещеного, вправного коваля, а 
потяг до мистецтва передався ме-
ні від дідуся — художника. Прадід 
Йосиф Кравчук будував у Тернопо-
лі мости. Свій перший виріб – ви-
різьблений з дерева самурайський 
меч, — виготовив, посперечавшись 
з товаришем, що мені також під 
силу трудомісткий витвір. Досить 
довго займаюся травленням по 
металу, створюючи картини. Цей 
спосіб — похідний від актуальних 
колись гравюр. У метал вправляю 
дерев’яні скульптури.

— До чого Ви апелюєте крізь 
дерево та метал?

— До світу людських пережи-
вань та почуттів. Створюючи образ 
людини, дотримуюся непохитного 
правила – зробити його не кращим 
і не гіршим, лише правдивим. Ба-
гато робіт витримано у філософ-
ській тематиці. До прикладу, у моїй 
колекції є композиція “Самооб-
ман”, де зображено дідуся, який 
обіймає молоду дівчину, гадаючи, 
що він теж їй подобається. У свою 
чергу, юнка крадькома тягнеться 
до гаманця старенького… 

— Як починається шедевр Іго-
ря Кравчука?

— Ніколи наперед не знаю, що 
саме буду вирізати. Ескізів не ма-
люю. У кожній роботі дуже багато 
особистого, тож, напевно, тему ви-
твору обирає мій внутрішній світ. 

Те, що схвилювало найбільше. Для 
початку шукаю необхідне дерево. 
Найважливішою якістю деревини є 
поєднання в ній пластичності, яка 
залежить від породи дерева, міс-
ця, де воно росло, та структури. 
Найперше потрібно відчути, як де-
рево пахне. Найкращими матеріа-
лами для різьблення є запашна 
тополя, модрина, берест, гороби-
на, бузок, абрикос, груша та слива. 
Робота з ними специфічна, кожен 
сантиметр потрібно практично від-
войовувати. Тривалість різьблення 
теж непередбачувана. Одна робо-
та може зайняти від місяця до пів-
тора року. Над витвором-
“рекордсменом” узагалі понад 
п’ять років працював. 

Метал і дерево 
подібні до жінки

— З чим можете порівняти 
метал і дерево? 

— Метал і дерево для мене — як 
жінка. Вони мають свій характер. 
Кожне дерево неповторне, з уні-
кальною енергетикою, певною ма-
гією, що чіпляє за душу. А метал – 
холодний та палкий.

— Своїм талантом Ви не тіль-
ки возвеличуєте жінок, а й при-
крашаєте їх. Веду мову про ак-
туальні нині прикраси – дукачі, 
над якими Ви працюєте родин-
ним дуетом…

— Уже кілька років практикуємо 
з сином Дмитром створення жіно-

чих прикрас з металу. 
Вперше побачив ду-
качі в інтернеті. Дукач 
– це прикраса у ви-
гляді медалеподібних 
монет на ланцюжку. 
Монети у Тернополі 
продають місцеві ну-
мізмати, тож дістати 
необхідний матеріал 
нескладно. Однак, 
робота над прикра-
сою досить копітка. 
Щоб зробити одну 
підвіску, майстру зна-
добиться два дні.

Мистецтво, 
“закорінене” 

в природі
— Знаю, свій хист 

Ви передаєте не 
тільки сину… 

— Протягом трьох 
років навчаю різь-
блення учнів терно-
пільських міських 
шкіл. У двох групах 
займаються двадцять 
вихованців. Молодь 
нині віддає перевагу 
техніці з коренеплас-
тики. За допомогою 
фантазії та вмілих рук 
вони перетворюють 
звичайні корені дерев у шедеври 
сучасного мистецтва. Першотвор-
цем таких виробів є природа, тоді 
як митець вдихає у мертві дерева 
нове життя.

— Ви уникаєте традиційної 
обробки дерева – лакування. З 
чим це пов’язано?

— Коли покривати деревину ла-
ком, вона втрачає властиву енер-
гетику. Але це не означає, що я 
байдуже ставлюся до майбутнього 
своїх виробів. Для міцності та за-
хисту покриваю деревину рослин-
ною олією, пізніше воскую її. 

— Як довго триває життя 
дерев’яних виробів?

— У сприятливих умовах — на-
віть до 300 років. Це залежить і від 
виду деревини. До прикладу, дуже 
довго зберігаються вироби з липи. 
Довго милуватимуть око дерев’яні 
скульптури, якщо не виставляти їх 
на дощ чи мороз, а зберігати в 
приміщенні.

— Щоб займатися різьбою по 
дереву, наскільки важливим є 
фізичний гарт?

— Ця робота потребує не тільки 
неабиякої зосередженості та уваж-
ності, але й відповідної фізичної 
витримки, “відточеної” координа-
ції. Оскільки, я працюю лише з 
твердими породами дерев, завше 
мушу тримати себе у відмінній фі-
зичній формі. В минулому займав-

ся айкідо. Крім цього, для різьбяра 
важливі також знання з анатомії. 
Коли я працював з роботами, де 
вирізав тіло людини, спочатку чи-
тав відповідну літературу з біології. 
Приміром, на обличчі людини є 
150 м’язів, тож, аби вивільнити з 
дерева людські емоції, треба ко-
жен з них відтворити. Щоб “відкри-
ти очі” скульптурі, знадобиться 
два-три дні неабияких зусиль…

— У Вашому мистецькому до-
робку є скульптура Будди. Якщо 
на нього дивитися тривалий час, 
він усміхається! Як Вам вдають-
ся подібні речі?

— Мене надихає світ навколо, 
він чарівний і незбагненно краси-
вий. Останнім часом у снах бачу 
старовинні замки, яких у реально-
му часі ніколи не зустрічав… 

— Серед Ваших робіт є бага-
то кухонного реманенту. По-
радьте, будь ласка, нашим чи-
тачам, з якого дерева варто 
обирати дерев’яний посуд чи 
кухонні предмети?

— Найкраще підійде дерево 
ясена і дуба.

— Де можна ознайомитися з 
Вашими роботами?

— На моїй сторінці на сайті  
“Однокласники”. Часто мої роботи 
представлені у Тернопільському 
обласному краєзнавчому музеї.

Підготувала Ірина ЮРКО.

Ігор Кравчук – Гефест із Підгороднього

Митець Ігор Кравчук демонструє  
актуальні нині жіночі прикраси — дукачі.

Керівник гуртка “Дерев’яна стружка” при Центрі творчості дітей та юнацтва м. Тернопіль 
Ігор Кравчук та його учні (зліва направо) Назар Кошулинський, Вадим Хрін,  

Владислав Колісник, Володимир Гладкий, Михайло Петришин.
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п’ятниця, 7 червня

субота, 8 червня

ут-1
06.00 Православний
      календар.
06.05, 07.00, 08.00
        Новини.
06.30 Х/ф “Управа”.
07.35, 08.15 “Я крокую
    Москвою”. Фiльм 
      про фiльм.
08.45 Кориснi поради.
09.05, 21.00 Пiдсумки
         дня.
09.35 Ближче до
           народу.
09.55 Т/с “Роксолана”.
10.05 “Вiра. Надiя. 
        Любов”.
12.30, 15.00, 18.20
         Новини.
12.55 Т/с “Ставка
      бiльша за життя”.
14.45 Euronews.
15.10 Дiловий свiт. 
      Агросектор.
15.15 Т/с “Чотири
     танкiсти i собака”.
19.05 Дорослi iгри.
20.00 Слов`янський
  базар у Вiтебську.
21.40 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, 
Секунда удачi.
23.00, 01.00 Пiдсумки.
23.20 Х/ф “Генераль-
ська онука”.
00.15 Вiд першої осо-
би.

Канал “1+1”
06.40 “Особистий 
      рахунок”.
06.45, 08.00, 09.00 “ТСН”.
07.30, 08.15, 09.10 
       “Снiданок з 1+1”.
10.00 М/с “Бернард”.
10.40 “Секретнi матерiали 
   шоу-бiзнесу”. “У лiжку 
       з жартiвником”.
11.45 “Не бреши менi 4”.
13.55 “Красуня за 
      дванадцять годин”.
15.45 “100 000 за 
         правду”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Величне
    столiття. Роксолана 3”.
19.30 “ТСН”.
20.15 “Вечiрнiй
        Київ 2013”.
22.05 Х/ф “Няньки”.

00.05 Х/ф “Вiйна”. (2).

Iнтер
07.00, 07.30, 08.00, 
  08.30, 09.00 Новини.
07.10, 07.35, 
  08.10, 08.35 “Ранок 
       з Iнтером”.
09.10 Т/с “Вулицi 
  розбитих лiхтарiв 12”.
12.00 Новини.
12.20 Т/с “Вулицi
 розбитих лiхтарiв 12”.
13.30 “Судовi справи”.
15.00 “Сiмейний суд”.
16.00 Т/с “Анна”.
18.00 Новини.
18.10 Т/с “Жiночий
         лiкар 2”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Шустер Live”.
21.30 Футбол. Збiрна 
      Чорногорiї -
       збiрна України.
23.20 “Шустер Live”.
00.40 Х/ф “Дракула
  Брема Стокера”. (2).

ICTV
06.30 Дiловi факти.
06.45 Т/с “Таксi”.
07.05 Т/с
      “Леся+Рома”.
07.45 Стоп-10.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi 
       новини.
10.10 Т/с
     “Далекобiйники”.
12.25 «Вулицi 
    розбитих лiхтарiв».
12.45 Факти. День.
13.00 «Вулицi 
      розбитих лiхтарiв».
13.20 Т/с  “Прокурорська
        перевiрка”.
14.40 Т/с “Чужий
        район 2”.
16.35 Т/с
     “Далекобiйники”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi 
       новини.
20.05 Т/с “Чужий
       район 2”.
21.55 Т/с “Прокурор-
ська перевiрка”.
23.00 Х/ф “Анаконда 4: 

Кривавий слiд”. (2).
00.45 Провокатор.

стб
05.45 “Чужi помилки. 
      Ворошиловський
     стрiлець”.
06.30 Х/ф “Оазис
       любовi”.
08.15 “Неймовiрна 
      правда про зiрок”.
09.50 “Зоряне життя.
  Найбажанiшi женихи 
    i нареченi свiту”.
10.55 Х/ф “I падає снiг”.
18.10 “Вiкна-новини”.
18.20 “Неймовiрна правда
        про зiрок”.
19.55 “Моя правда. Руки
    вгору! Заклятi друзi”.
20.55 “Моя правда.
    Анастасiя Стоцька.
     “А менi не боляче...”
22.00 “Вiкна-новини”.
22.25 “Зоряне життя.
   Барбi з покалiченими
     душами”.
23.20 “Зоряне життя.
   Знiвеченi пластикою”.
00.20 Х/ф “Наказано
       одружити”.

новий канал
05.55 Т/с “Свiтлофор”.
06.40 Пiдйом.
09.00 Т/с “Щасливi
        разом”.
11.05 Т/с “Воронiни”.
13.30 М/с “Качинi
         iсторiї”.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.45 Т/с “Кадетство”.
16.50 Т/с “Щасливi 
        разом”.
17.55 Т/с “Воронiни”.
19.00 Репортер.
19.15 Пiраньї.
19.55 Т/с “Воронiни”.
21.00 Т/с “Кухня 2”.
22.00 Т/с “Свiтлофор”.
00.10 Репортер.
00.30 Т/с “Милi
      обманщицi”. (2).

трК «україна»
06.10 Т/с “Дорожнiй
         патруль-10”.
07.00, 17.00, 
      19.00 Подiї.
07.20 Ранок з

        Україною.
09.20, 13.00, 17.20,
      20.00 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Красуня”.
12.00 “Хай говорять”.
15.35 Щиросердне
     зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Подружжя”.
19.20 “Говорить 
        Україна”.
22.15 Т/с
     “Охоронець-2” (2).

К1
07.00 М/ф.
09.40 “Гумор на К1”.
11.00 Т/с “Моя 
       прекрасна няня”.
12.05 “Орел i решка”.
13.00, 18.00 “Звана
        вечеря”.
14.00 Д/с “Вiйна статей”.
15.00 Д/ф “Як 
      виростити генiя”.
16.00 “Королева декору”.
17.00, 21.15 “Розсмiши
         комiка”.
19.00 “КВК”.
22.15 “Пороблено
         в Українi”.
23.50 Х/ф “Водне життя”.

нтн
05.30 “Правда життя”.
06.50 Х/ф “Очiкування 
полковника Шалигiна”.
08.30 Ранковий
        “Свiдок”.
09.00 Т/с “Людина
         вiйни”.
14.40 Т/с “Вулицi 
  розбитих лiхтарiв-10”.
16.45, 19.00 “Свiдок”.
17.00 Т/с “Захист
          Красiна”.
19.30 Т/с “По той 
        бiк вовкiв”.
23.30 Х/ф “Дай 
       менi вiдповiдь”.
01.20 Х/ф “Гадюки”.
          (3).

тет
06.00 “Єралаш”.
06.30 Телепузики.
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с 
   “Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик 

     з Лунтiком.
08.25 М/с “Чiп i Дейл 
     бурундучки-
        рятiвнички”.
09.00 Т/с “Ранетки”.
10.00, 18.10 Т/с “Всi 
    жiнки — вiдьми”.
11.00 Т/с “Та, що
      говорить з
      привидами”.
12.00 Т/с “Беверлi
      Гiлз-90210. 
   Нове поколiння”.
13.00 Богиня шопiнгу.
15.15 Т/с “Студенти”.
16.20 Т/с “Руда”.
17.20 Досвiдос.
19.10 Одна за всiх.
19.50, 23.25 Дайош
        молодьож!
20.50 Вiталька.
22.00 УТЕТа 
      в інтернетi.
23.00 Надто грубо 
       для Ю-туб’а.
00.00 Х/ф “Дiвчина з
    прогнозу погоди”. (2).

перший 
канал 

(україна)
04.00, 8.00, 11.00, 
      14.00 Новини.
04.05 Телеканал 
     “Доброго ранку!”
04.15 “Поки всi вдома”.
08.15 “Контрольна
      закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
11.55 “Доброго
      здоров’ячка!” з
       Г. Малаховим.
13.00 Iншi новини.
13.20 “Зрозумiти. 
       Пробачити”.
14.15 Т/с “Проспект 
        Бразилiї”.
16.00 “Чекай на мене”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.40 “Людина i закон”.
18.55 “Поле чудес”.
20.00 “Час”.
20.30 “Двi зiрки”.
       Постскриптум.
22.45 Х/ф “Людина, 
      яка любила
      залишатися собою”.

00.50 Комедiя “Подiя 
     в Утiноозерську”.

Інтб
07.00, 7.45, 8.45, 
    16.00 Мультсалон.
07.15, 8.15 Новини,
    новини з павутини, 
       хронограф.
09.00 Феєрія мандрів.
09.30 Бізнес за правилами.
10.00 Новини, новини
   з павутини, хронограф,
  телебіржа.
10,30, 11.50, 13.50, 17.30, 
19.00, 20.00, 21.00, 21.50, 
22.30 Український хіт.
11.20 Кава з «вершками».
12.00 Чому? Що? Де?
13.00, 15.00, 17.00
     Новини, новини з 
      павутини, хронограф, 
      телебіржа.
13.30 Таємниці Сходу.
15.30 Срібний струмок.
18.00 Українські традиції.
18.30, 20.30, 22.00, 23.30
     Новини, новини з 
     павутини, хронограф, 
       телебіржа.
19.00 Феєрія мандрів.
19.30 Вдома
21.30 Замки 
        і фортеці України.
00.00 Електростанція.

Enter-фiльм
09.10 Х/ф “Москва 
      Кассiопея”.
10.40 Т/с “Дiти Арбату”.
12.30, 19.50 Т/с “СБУ.
      Спецоперацiя”.
14.20 Х/ф “Пiдлiтки 
      у Всесвiтi”.
16.00 Х/ф 
     “Пiчки-лавочки”.
17.45 Х/ф
   “Панночка-селянка”.
21.40 Х/ф “Скажений
      автобус”.
23.45 Х/ф “Фанат”.

Канал “2+2”
08.00, 11.25 “Шалене
  вiдео по-українськи”.
09.00 “Новини 2+2”.
09.25 Т/с “Мисливцi 
     за старовиною”.
13.50 “Облом UA”.
14.50 Т/с “Солдати-13”.
16.50 Х/ф “День

       грошей”.
19.00 Т/с “Сармат”.
     (2).
23.00 Х/ф “Останнiй 
     вiкенд”. (2).

тонiс
06.00 Майстер 
     подорожей.
06.30, 8.30, 15.00, 18.30, 
21.00 “Соцiальний пульс”.
06.55, 18.50, 21.25
     “Економiчний пульс”.
07.00 “Ранковий 
       еспресо”.
09.00, 20.00 Великi
         битви.
10.00, 16.50
        “Алло, лiкарю!”
11.15 Самотнiй батько 
   бажає познайомитися.
12.45 “Соцiальний статус: 
       вашi права i пiльги”.
14.00, 22.40 Культурний
         шок.
15.15, 16.45, 18.55, 
         21.30 “Погода”.
15.30 “Будь у курсi!”
16.00, 23.50 
        Дика Австралiя.
17.45 Секретнi матерiали.
19.00 В гостях у Д. 
    Гордона. В. Молчанов.
21.35 Нiкола Тесла.

нтв-свiт
07.10 Т/с “Повернення
       Мухтара-2”.
09.00, 12.00, 
 15.00, 18.00 Сьогоднi.
09.25 “Очна ставка”.
10.25 Рятувальники.
11.00 Т/с
   “Далекобiйники. 
  Десять рокiв опiсля”.
12.35 “До суду”.
13.35 Суд присяжних.
14.35, 17.35 Огляд.
    Надзвичайна подiя.
15.30 “Суд присяжних. 
Остаточний вердикт”.
16.40 “Таємнича Росiя:
   Архангельська 
   область. Зло з 
   паралельного свiту?”
18.35 “Прокурорська
         перевiрка”.
19.45 “Говоримо
        i показуємо”.
20.40 Т/с “Лiсник”.
00.25 Х/ф “Втiкачi”.

ут-1
06.00 Пiдсумки.
06.20 Ювiлейне
     шоу “На-на, ей!”
07.45 Присвяти 
     себе футболу!
08.05 Олiмпiйський 
      виклик.
08.20 Панянка 
       i кулiнар.
09.05 Життя на рiвних.
09.20 Армiя.
09.35 Православний
       вiсник.
10.05 “Таємницi
        успiху”.
10.40 Х/ф “Острiв
      скарбiв”.
14.00 Театральнi
        сезони.
14.50 В гостях
      у Д. Гордона.
15.45 Золотий гусак.
16.10 Енергоблок.
16.20 Ювiлейна 
     програма 
     В. Бiлоножка.
18.30 Концертна 
   програма Нiколо 
   “Весна прийшла”.
20.50 Мегалот.
20.55 Служба 
    розшуку дiтей.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Без цензури.
21.55 Кабмiн:
        подiя тижня.
22.05 Українська
         пiсня.
22.50 Суперлото,
        Трiйка, Кено.
23.10 Ювiлейне 
     шоу “На-на, ей!”
00.50 Клуб гумору.

Канал “1+1”
06.00 Х/ф “Восьминiжка”.
08.00 “Свiтське життя”.
09.00 “Хто там?”
10.15 М/ф “Енгрi бердс”.
10.20 М/с “Людина-павук.
  Щоденник супергероя”.
11.05 “Свiт навиворiт 
         4: В`єтнам”.
12.05 “Тачки”.
12.40 “Пекельна кухня 3”.
14.50 “Шiсть кадрiв”.

16.30 “Вечiрнiй 
      Київ 2013”.
18.30 “Розсмiши
        комiка 3”.
19.30 “ТСН”.
20.00 “Великi перегони”.
21.30 Х/ф “Тринадцятий
       воїн”.
23.40 Х/ф “Восьминiжка”.

Iнтер
08.10 “Шустер Live”.
10.20 “Городок”.
11.20 Т/с “Сiмейний
            детектив”.
14.10 Т/с “Ластiвчине
         гнiздо”.
18.00 Т/с “Квiти зла”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Квiти зла”.
22.30 Х/ф 
     “Наречений”.
00.20 Х/ф 
      “Живий”. (2).

ICTV
06.05 Свiтанок.
07.05 Козирне життя.
07.35 Х/ф “Мортал
   Комбат. 
     Винищування”.
09.30 Зiрка YouTube.
10.00 Дача.
11.05 Квартирне 
       питання.
12.05 За кермом.
12.30 Дивитися всiм!
13.30 Х/ф “Людина
        президента 2: 
       Пiд загрозою”.
15.25 Х/ф 
       “Охоронець”.
17.45 Максимум 
        в Українi.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Х/ф 
  “Тринадцятий район”.
20.40 Х/ф “Лузери”.
22.40 Х/ф “На живця”.
         (2).
00.55 Х/ф “Анаконда 4:
     Кривавий слiд”. (2).

стб
06.25 Х/ф “Казка про 
        царя Салтана”.

07.55 “Караоке 
        на Майданi”.
08.50 “Їмо вдома”.
09.55 Х/ф “Блеф”.
11.55 Х/ф “Ас”.
13.55 “Зоряне життя.
     Барбi з покалiченими
     душами”.
14.55 “Зоряне життя.
    Знiвеченi пластикою”.
15.55 “Моя правда. 
       Руки вгору!
       Заклятi друзi”.
16.55 “Моя правда. 
    Анастасiя Стоцька. “
    А менi не боляче...”
18.00 Х/ф “Медове
        кохання”.
21.35 Х/ф “П`ять рокiв
      i один день”.
23.25 Х/ф “Вiй”.
00.50 “Детектор 
         брехнi 3”.

новий канал
06.30 Кабрiолiто.
08.10 Ревiзор 2.
11.55 Уральськi
        пельменi.
13.40 Люди ХЕ.
14.15 Нереальна
        iсторiя.
14.40 Файна Юкрайна.
15.40 Т/с “Щасливi 
          разом”.
17.40 Х/ф “Це все 
         вона”.
19.40 Х/ф “Щоденники
          принцеси 2”.
22.00 Хто зверху? 2.
23.55 Х/ф “Чесна 
       гра”. (2).

трК «україна»
06.00 Т/с “Ковбої”.
07.00, 19.00 Подiї.
07.10 Х/ф “Як 
       знайти iдеал”.
09.00 Т/с “Iнтерни”.
10.00 Таємницi зiрок.
12.00 Т/с “Дорожнiй 
    патруль-10”.
13.00 Т/с “Дорожнiй
      патруль-11”.
15.00 Х/ф “Нiчний
          гiсть”.

17.00 Т/с “Вiкторiя”.
21.20 Х/ф “Дружина
       Штiрлiца”.
23.20 Х/ф “Просто
       Джексон”. (2).

К1
07.00 М/ф.
09.00 М/с “Казки 
      Ганса Хрiстiана
      Андерсена”.
10.25 М/ф “Iмпi 
      Суперстар”.
12.00 Х/ф “Суперзiрка”.
14.05 “Пороблено
         в Українi”.
15.45 “Дiм, на заздрiсть
          усiм”.
16.40 “Реальна любов”.
17.40 “Лямур Тужур”.
18.35 “Велика рiзниця”.
19.30 “Вечiрнiй квартал”.
21.40 Т/с “Надприродне”.
          (2).
00.05 Х/ф “Дiвчина мого
  найкращого друга”. (3).

нтн
06.00 Т/с “Людина
        вiйни”.
11.30 “Речовий доказ”. 
12.00 “Головний
         свiдок”.
13.00, 23.00 
  “Випадковий свiдок”.
13.30 Х/ф “Дай 
       менi вiдповiдь”.
15.15 Т/с “Доктор
       Тирса”.
19.00 Т/с “Таємницi
      слiдства-8”.
23.30 Т/с “Кримiналiсти:
     мислити як 
     злочинець”. (2).

тет
06.00 “Єралаш”.
07.10 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.35 Байдикiвка.
09.00 Мультик 
    з Лунтiком.
09.40 М/с “Лiло 
       i Стiч”.
11.00 М/с “Смiшарики. 
        Пiн-код”.
11.25 М/с “Бiлка

  та Стрiлка. Пустотлива
       сiмейка”.
12.00 М/ф “Хоробрий
         плавець”.
14.00 Т/с “Всi жiнки —
         вiдьми”.
16.00 Х/ф “Молодята”.
18.00 Х/ф “Тариф
        Новорiчний”.
20.00 Дайош 
        молодьож!
20.35 Вiталька.
22.00 УТЕТа 
         в інтернетi.
23.00 Т/с “Ходячi
        мерцi”. (3).

перший 
канал 

(україна)
05.00, 9.00, 11.00 
        Новини.
05.10 “Генiї i лиходiї”.
05.35 Х/ф “Завiрюха”.
06.55 “Грай, гармонь
         улюблена!”
07.40 “Смiховинки.
         Новi пригоди”.
07.55 “Розумницi i 
       розумники”.
08.45 “Слово пастиря”.
09.15 “Смак”.
09.55 “Про добре
         старе кiно”.
11.15 “Iдеальний 
        ремонт”.
12.10 “Абракадабра”.
14.10 “Двi зiрки”. 
        Постскриптум.
16.20 “Вгадай мелодiю”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.15 “Татусевi дочки”.
18.15 “Форт Боярд”.
20.00 “Час”.
20.20 “Сьогоднi увечерi”.
22.05 “Що? Де? Коли?”
23.10 Т/с “Елементарно”.

Інтб
07.00, 10.00, Хронограф,
    погода, гороскоп.
07.10 Таємниці Сходу.
07.30, 9.30, 12.20, 13.10,
    19.30, 21.20, 23.30
        Український хіт.
07.50, 10.10 Мультсалон.
08.30 Висновки.

09.00 Духовні роздуми.
11.00 Телевітамінки.
11.30 Вдома.
12.00 Замки і 
      фортеці України.
12.30, 19.00 Кава з 
         «вершками».
13.00, 17.20, 21.50 
    Погода, хронограф, 
         телебіржа.
16.00 Бізнес за 
         правилами.
17.00, 21.30 Новини з
      павутини (тижневик).
17.30 Спільна правда.
18:20 Мандри галіції.
18.30 Українські традиції.
20.00 Концертний зал.
21.00 Срібний струмок.
22.00 Арт-терія.
22.30 Спільна правда.
23.30 Висновки.
00.00 Клуб’ОК.

Enter-фiльм
08.30 Х/ф “Пiдлiтки 
        у Всесвiтi”.
10.10 Х/ф
   “Кримiнальний 
       талант”.
13.10 Х/ф “Довга, 
        довга справа”.
14.50 Х/ф “Розiрване
         коло”.
16.30 Х/ф “Скажений 
        автобус”.
18.35 Х/ф “Без термiну
        давнини”.
20.20 Х/ф 
       “Перехоплення”.
22.00 Х/ф “Сержант
         мiлiцiї”.
01.35 Х/ф 
     “Пiчки-лавочки”.

Канал “2+2”
08.00 Х/ф “Амос та 
         Ендрю”.
10.00 Т/с “Мисливцi 
        за старовиною”.
12.00 Т/с “Правила
         Угону”.
20.00 Х/ф “Кров
       тамплiєрiв”. (2).
00.00 Х/ф “Останнiй
        вiкенд”. (2).

тонiс
06.00 Х/ф “Шукай вiтру”.
07.35 Ф-стиль.
08.00 “Соцiальний пульс”.
08.40, 18.55, 21.05
        “Погода”.
09.00 Нiкола Тесла.
10.00 “Свiтськi хронiки”.
10.40 Х/ф “Скарб”.
13.10 За сiм морiв.
13.45 Культурний шок.
15.10 Дивовижнi 
    розповiдi про тварин.
15.45, 23.00 Iгри 
       тваринного розуму.
16.55 “Ронiн”.
17.35 “Щоденник 
        для батькiв”.
18.15 “Цивiлiзацiя 
         Incognita”.
18.30 “Соцiальний 
         пульс вихiдних”.
19.00 Спадок Кенедi.
20.00 Планета алергiї.
21.10 Х/ф “Картахена”.
00.10 Х/ф “Хороша
         дiвчинка”.

нтв-свiт
07.00, 9.00, 12.00, 
       18.00 Сьогоднi.
07.20 Огляд.
07.55 Головна дорога.
08.25 “Готуємо 
  з Олексiєм Зимiним”.
09.25 Росiйська
          начинка.
09.55 “Кулiнарний 
        двобiй”.
10.55 Квартирне 
        питання.
12.25 Своя гра.
13.10 “Нашi” з
  Левом Новоженовим.
14.00 “Повернення
         Мухтара-2”.
15.55 “Слiдство
          вели...”
16.50 Олександр
       Журбiн. Мелодiї 
        на згадку.
17.30 “Промiнь свiтла”.
18.25 Т/с “Порох 
        i дрiб”.
22.10 “Росiйськi
       сенсацiї”.
23.10 “Ти не повiриш”.
00.05 Т/с “Мент 
         у законi-5”.
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Програми місцевих телекаНалівTV-4
Понеділок, 3 червня
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. 
     «Серцю не накажеш» 
06.45, 09.15, 10.45 
        Ранковий фітнес
07.00 Провінційні вісті. 
        Тиждень
07.35 «Ти зможеш»
07.50 «Індекс небезпеки»
08.10 Вікно в Америку        
08.30 Переможний 
        голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Справжня ціна»
09.45 «Про нас»
11.00 Дитяча година 
12.10 Власна думка          
13.10 Хіт-парад                                             
14.00 Х.ф. «Кому 
         вгору,кому вниз» 
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
17.00 «Магія природи»
17.30 «Гал-кліп»
19.00 Провінційні вісті
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Сільський календар»
20.30 «Індекс небезпеки» 
20.40 Дім книги
21.30 «Коліжанка»
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х.ф. «Проект «Альфа» 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті
ттБ
6.00 Гімн України
6.05 “Джерело духовності”
6.25 “Мій тренер -
         гімнастика”
6.45 “Пісні нашого краю”
7.00 “Панорама подій”
7.30 “Урок… для батьків”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Відверті діалоги”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Мамина школа”
12.30 “Азбука смаку”
12.50 “Екотур”
13.00,  16.00, 19.00,  
          22.00  “Вісті ТТБ”
13.30 “Словами малечі 
        про цікаві речі”
13.45 “Пройди світ”
14.00 “Вишиванка”
14.35 “Тетерів”
15.00 “Кіноісторії нашого
         часу”
15.30 “Звитяга”
16.15 “Чудесний канал”
16.45 “До речі, про речі”
17.00 “Новини України”
17.15 “Жива традиція”
17.30 “Випробуй на собі”
18.00 “В об’єктиві ТТБ”
18.15 “Пісні нашого краю”
18.30 “Західний експрес”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.30 “Актуально”
19.45 “Храми Поділля ”
20.00 “Печери Тернопілля”
20.15 “Будьте здорові”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Серединки - 
        найкраще село у світі”
21.30 “Урок… для батьків”
22.30 “Актуально”
22.45 “Гра долі”
23.00 “Поліська світлиця”
23.30 “Музичний Бум”

TV-4
вівторок, 4 червня
06.00, 10.00, 18.00 Т.с.
          «Серцю не накажеш» 
06.45, 09.15, 10.45 
          Ранковий фітнес
07.00 Провінційні вісті
07.35 «Сільський календар»
08.00 «Відповідно до
          закону»
08.20 «Індекс небезпеки»
08.30 Переможний голос
         віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Магія природи»
11.00 Дитяча година 
11.50 «Чарівний ключик»
12.10 «Музичні делікатеси»
12.40 «Відчиняй»
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Прокляття 
     нефритового скорпіону» 
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
17.00 «Магія природи» 
17.15 «Рекламна кухня»
17.30 «Про кіно»
19.00 Провінційні вісті
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Межа правди         
21.30 «Автоакадемія»
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х.ф. «Секретарка» 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті
ттБ
6.00 Гімн України
6.05 “Джерело духовності”
6.25 “Мій тренер - 
         гімнастика”
6.45 “Пісні нашого краю”
7.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Кіноісторії нашого
           часу”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Будьте здорові”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “В об’єктиві ТТБ”
12.15 “Жива традиція “
12.30 “Випробуй на собі”
13.00,  16.00, 19.00,  
         22.00  “Вісті ТТБ”
13.30 “Гра долі”
13.45 “Новини України”
14.00 “Поліська світлиця”
14.30 “Невигадані історії”
15.00 “Економічне коло”
16.15 “Хатинка Василинки”
16.40 “Школа 
         незвичайних наук”
17.00 “Новини України”
17.15 “Цікаво про чай 
         та каву”
17.30 “Мости надії”. 
18.00 “Cтудмістечко”
18.15 “Пісні нашого краю”
18.30 “ПрофStyle”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.30 “Актуально”
19.45 “Зона ризику”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Час реформ”
21.30 “Діловий ритм”
22.30 “Актуально”
22.45 “Гра долі”

23.00 “Світ моєї любові”
TV-4
середа, 5 червня
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. 
      «Серцю не накажеш» 
06.45, 09.15, 10.45 
         Ранковий фітнес
07.00 Провінційні вісті
07.35 Межа правди         
08.30 Переможний 
         голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Автоакадемія»
11.00 Дитяча година
12.10 «Гал-кліп»
12.40 Пісенний
         фестиваль «Родина»
14.00 Х.ф. «Чужа слава» 
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
16.40 «Чарівний ключик»
17.00 «Магія природи»
17.30 «Коліжанка»
19.00 Провінційні вісті
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Відчиняй»
20.30 «Рекламна кухня»
21.30 «Музичні делікатеси»
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х.ф. «Плавання» 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті
ттБ
6.00 Гімн України
6.05 “Джерело духовності”
6.25 “Мій тренер - 
        гімнастика”
6.45 “Пісні нашого краю”
7.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Удосвіта”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Пісні нашого краю”
10.15 “Гра долі”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Живі сторінки”
12.30 “Час реформ”
13.00,  16.00, 19.00, 
         22.00  “Вісті ТТБ”
13.30 “Студмістечко”
13.45 “Новини України”
14.00 “Зона ризику”
15.00 “Удосвіта”
15.30 “Час змін”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Іноземна для дітей”
16.50 Д/Ф “Мій сонячний 
степ”
17.00 “Новини України ”
17.15 “Мова жестів”
17.30 “Після школи”
17.45 “У пошуках легенд”
18.00 “Думки вголос ”
18.15 “Пісні нашого краю”
18.30 “Надія є”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.30 “Актуально”
19.45 “Весела мозаїка 
         “Хутірських музик”
20.00 “Економічний інтерес”
20.15 “Мости надії”. 
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Вони прославили
         наш край”
21.20 Д/Ф “Народний 
        артист М.Яковченко”

21.30 “Енергоманія”
22.30 “Актуально”
22.45 “Гра долі”
23.00 “Світ моєї любові”. 
TV-4
четвер, 6 червня
06.00, 10.00, 18.00 Т.с.
      «Серцю не накажеш» 
06.45, 09.15, 10.45 
       Ранковий фітнес
07.00 Провінційні вісті
07.35 «Рекламна кухня»
08.00 «Відчиняй»
08.30 Переможний голос 
        віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Магія природи»
11.00 Дитяча година 
12.10 «Формула здоров’я»
13.00 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Захист Лужина» 
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
17.00 «Магія природи»
17.30 «Музичні делікатеси»
19.00 Провінційні вісті
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Знати більше
21.30 «Відчиняй»
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х.ф. «Великий 
         білий тягар» 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті
ттБ
6.00 Гімн України
6.05 “Джерело духовності”
6.25 “Мій тренер -
         гімнастика”
6.45 “Пісні нашого краю”
7.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Розмова без нотацій”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Пісні нашого краю”
10.15 “Думки вголос”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Після школи”
12.15 “Уряд на зв’язку 
          з громадянами”
12.45 “Весела мозаїка 
        “Хутірських музик”.
13.00,  16.00, 19.00,  
          22.00  “Вісті ТТБ”
13.30 “Надія є”
13.45 “Новини України”
14.00 “Перший та єдиний 
        у світі”
14.40 “Мова жестів”
15.00 “Легенди Запоріжжя”
15.30  “Фабрика ідей”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Іноземна для дітей”
17.00 “Новини України”
17.20 “Моє місто”
17.30 “Мости надії”.
18.00 “Загублені у часі”
18.15 “Пісні нашого краю”
18.30 “Весела мозаїка 
        “Хутірських музик”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.30 “Актуально”
19.45 “Що робити?”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Час реформ”
21.30 “Розмова без нотацій”

22.30 “Актуально”
22.45 “Гра долі”
23.00 “Єдності дай, 
      Боже, нам усім”. 
      Концерт І.Поповича
23.45 Д/Ф “Коломия”
TV-4
П’ятниця, 7 червня
06.00, 10.00, 18.00 Т.с. 
   «Серцю не накажеш» 
06.45, 09.15, 10.45
       Ранковий фітнес
07.00 Провінційні вісті
07.35 Знати більше 
08.30 Переможний 
       голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Магія природи»
11.00 Дитяча година 
11.50 «Чарівний ключик»
12.10 «Гал-кліп»
12.40 «Коліжанка»
13.10 Хіт-парад                                             
14.00 Х.ф. «Повінь
          шаленої ріки» 
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
17.00 «Магія природи»
17.30 «Відчиняй»
19.00 Провінційні вісті
19.30, 21.00 Наші вітання
20.10 «Сільський календар»
20.40 «Індекс небезпеки»
21.30 «Про кіно»
22.00 Провінційні вісті
22.35 Х.ф. «Майже 
     ідеальне пограбування» 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті
ттБ
6.00 Гімн України
6.05 “Джерело духовності”
6.25 “Мій тренер -
        гімнастика”
6.45 “Пісні нашого краю”
7.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Легенди Запоріжжя”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Пісні нашого краю”
10.15 “Гра долі”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Мости надії” 
12.30 “Час реформ”
13.00,  16.00, 19.00,  22.00  
“Вісті ТТБ”
13.30 “Загублені у часі”
13.45 “Новини України”
14.00 “Що робити?”
15.00 “Міське кільце”
15.30 “Повір у себе”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Іноземна для дітей”
17.00 “Новини України ”
17.15 “Вінтаж”
17.30 “Сяйво віри”
18.00 “Жива традиція”
18.15 “Пісні нашого краю”
18.30 “Назбиране”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.30 “Актуально”
19.45 “Західний експрес”
20.00 Д/Ф “На долині 
         туман”
20.20 “Пілігрим”
20.45 “Вечірня казка”

21.00 “А у нас кіно знімали”
21.30 “Абетка здоров’я”
22.30 “Актуально”
22.45 “Червона калина”
23.00 “Єдності дай, Боже,
        нам усім”. Концерт 
       І.Поповича.ч.2
23.45 Д/Ф “Скелі Довбуша”
TV-4
субота, 8 червня
06.00 «Відчиняй»
06.30 «Про нас»
06.45, 09.15, 11.00 
       Ранковий фітнес 
07.00 Провінційні вісті
07.35 Х.ф. «Повінь 
        шаленої ріки» 
09.00 Час-Tайм
09.30 Знати більше
10.30 Блага звістка 
11.15 «Про нас»       
11.30 Зміни свій світ
12.00 Новини Європи
12.30 Х.ф. «1 чашка кави» 
14.00 «Рекламна кухня»
14.30 Мультфільми
15.00 Х.ф.«Бал казок» 
16.30 Дім книги
17.00 Хіт-парад
18.00 Наші вітання
19.00 «Baby-boom»
19.30 «Музичні делікатеси»
20.10 Суботній вечір. 
      Ювілейний концерт 
     «Дякую тобі,Ксеніє». 
      Дует «Писанка»
22.00 Х.ф. «Біло-блакитна
       стріла» 
23.40 Час-Тайм
00.00 Х.ф. «Червона 
         скрипка» 
ттБ
6.00 Гімн України
6.05 “Джерело духовності”
6.25 “Мій тренер -
         гімнастика”
6.45 “Пісні нашого краю”
7.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Пілігрим”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Пісні нашого краю”
10.15 “Назбиране ”
10.30 “Час країни”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Дитячі забави ”
12.30 “Музичний калейдоскоп ”
13.00 Д/Ф “Кам’янець-
Подільський”
13.30 “Жива традиція”
13.45 “Новини України”
14.00 “Червона калина”
14.20 “Театральні зустрічі”
16.00 “Скарби роду”
16.30 “Країна талантів”
17.00 Х/Ф “Вам і 
         не снилось”   
18.30 “Екотур”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “Панорама подій”
19.30 “Смак життя”
20.00 “Дорога до храму”
20.15 “Спортивні 
         меридіани”
20.30 “Печери Тернопілля”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Поклик таланту ”

22.00 “Панорама подій”
22.30 “Поліська світлиця”
23.00 Д/Ф “Іван Миколайчук
          Посвята”
TV-4
Неділя, 9 червня
06.00 Х.ф. «1 чашка кави» 
07.45, 09.45 Ранковий 
         фітнес
08.00 Новини Європи
08.40 Час-Тайм  
09.00 Повнота радості 
         життя
09.30 «Справжня ціна»
10.00 Дім книги
10.15 Пряма трансляція 
     Божественної Святої 
   Літургії з Архикатедрального 
  Собору УГКЦ м.Тернополя 
11.40 «Про нас»
12.00 Х.ф.«Бал казок»  
13.30 «Чарівний ключик»
14.00 «Погляд зблизька» 
14.30 Межа правди         
15.30 «Про нас»
16.00 «Відчиняй»
16.30 «Відчиняй»
17.00 Вікно в Америку
17.20 «Індекс небезпеки»
17.40 «Рекламна кухня»
18.00 Наші вітання
19.00 Провінційні вісті.
         Тиждень
19.40 Хіт-парад
20.45 «Про нас»
21.00 «Гал-кліп»
21.30 «Про кіно»
22.00 Х.ф. «1 чашка кави» 
23.45 Час-тайм
00.00 Провінційні вісті.
         Тиждень
ттБ
6.00 Гімн України
6.05 “Джерело духовності”
6.25 “Мій тренер -
       гімнастика”
6.45 “Пісні нашого краю”
7.00 “Сяйво віри”
7.30 “Моя колиска”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Крізь призму часу”
10.15 “Країна талантів”
10.45 “Словами малечі 
         про цікаві речі ”
11.00 “У країні Мультляндії”
12.00 “Екотур”
12.15 “Спортивні
           меридіани”
12.30 “Дитячі забави”
13.00 “Пісні нашого краю”
13.30 “Смак життя”
14.00 “Скарби Довбуша”
15.00 “Поклик таланту ” 
16.00  “Мамина школа ”
16.30 “Казки Миколаївського
            зоопарку”
17.00 Д/Ф “Культурні 
         центри Китаю”
18.00 “Пройди світ”
18.15 “Пісні нашого краю”
18.30 “Азбука смаку”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 Х/Ф “Ще раз 
        про любов”   
20.30 “Музична хвиля ТТБ”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Відверті діалоги”
22.00 “Скарби роду”
22.30 “Поліська світлиця”
23.00 Д/Ф “Іван Франко”

Ут-1
06.05 Свiт православ`я.
06.40 Смiх з доставкою 
        додому.
07.05 Панянка i кулiнар.
07.35 “Дружина”.
09.05 Подорожуй свiтом.
09.30 Околиця.
10.00 Крок до зiрок.
10.40 Маю честь 
         запросити.
11.25 Шеф-кухар країни.
12.15 Рояль в кущах.
12.45 Хто в домi хазяїн?
13.05 Ближче до народу.
13.35 Золотий гусак.
14.00 Кумири i кумирчики.
14.30 Караоке для 
        дорослих.
15.20 Музична академiя. 
         Євробачення.
16.15 Не вiр худому кухарю.
16.50 Дiловий свiт. 
         Тиждень.
17.20 Слов`янський базар 
         у Вiтебську.
18.00 Концертна програма
         “Тобi, єдинiй”.
20.40 Головний аргумент.
20.50 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.45 Точка зору.
22.05 Концертна програма
      М. Гаденка “Моя 
       пiсенна сповiдь”.
22.55 Трiйка, Кено, 
         Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.35 Олiмпiйський виклик.
23.50 “Дружина”.

канал “1+1”
06.20 “Великi перегони”.
07.50 М/ф.
08.10 “Ремонт +”.
09.00 “Лото-Забава”.
10.15 М/с “Людина-павук. 
   Щоденник супергероя”.
11.00 “Недiля з 
         Кварталом”.
12.00 “Смакуємо”.
12.30 “Красуня за 
          дванадцять годин”.
13.25 “Сiмейнi мелодрами 

       3”.
17.30 Х/ф “Няньки”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.15 “Голос країни 3. 
Фiнал”.
23.40 “Свiтське життя”.
00.35 “Що? Де? Коли? 
        Зiрковi вiйни”.

Iнтер
09.20 “Школа доктора 
       Комаровського”.
10.00 “Орел i Решка.
        Курортний сезон”.
11.00 “Смачне побачення”.
12.00 Т/с “Сiмейний 
        детектив”.
13.50 “Кращi українськi
       хiти. Iрина Бiлик i 
        група “ТIК”.
15.50 Т/с “Провiнцiйна 
        муза”.
20.00 “Подробицi тижня”.
21.00 Т/с “Вулицi розбитих 
лiхтарiв 13”.
01.00 Т/с “Квiти зла”.

ICTV
05.50 Свiтанок.
06.55 Квартирне питання.
07.45 Анекдоти 
       по-українськи.
08.05 Дача.
09.15 Основний iнстинкт.
09.50 Дивитися всiм!
10.50 ОлiмпiЛяпи.
11.30 Козирне життя.
12.00 Легкi грошi.
12.25 Мульт особи.
13.15 Х/ф “Мортал Комбат.
         Винищування”.
15.00 Х/ф “Лузери”.
17.00 Х/ф “Тринадцятий 
          район”.
18.45 Факти тижня.
19.50 Х/ф “Снайпер 2”.
21.40 Х/ф “Снайпер 4: 
        Перезавантаження”.
23.35 Т/с “Таксi”.

00.50 Х/ф “Тiло, 
       як доказ”. (2).

стБ
05.55 М/ф “Мауглi”.
07.05 Х/ф “Афоня”.
08.55 “Їмо вдома”.
10.00 “Караоке на Майданi”.
11.00 Т/с “Маша Пирогова -
         народний юрист”.
15.05 Х/ф “Медове кохання”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
20.00 “Один за всiх”.
22.00 “Слiдство ведуть 
          екстрасенси”.

Новий канал
05.45 М/с “Майстер
          Меннi”.
06.50 Кабрiолiто.
07.45 Церква Христова.
08.00 Уральськi пельменi.
09.50 М/с “Пiнгвiни 
        з Мадагаскара”.
10.10 М/ф “Новi 
     пригоди Попелюшки”.
11.55 Педан-Притула
        Шоу.
13.40 Хто зверху? 2.
15.35 Х/ф “Щоденники
           принцеси 2”.
17.50 Х/ф “В очiкуваннi 
         дива”.
19.50 Х/ф “Весiльний 
          переполох”.
22.00 Педан-Притула
          Шоу.
23.30 Х/ф “Крута
          Джорджiя”. (2).

трк «Україна»
06.00 Т/с “Ковбої”.
06.50 Подiї.
07.10 Найрозумнiший.
09.00 Ласкаво просимо.
10.00 Герої екрану.
11.00 Т/с “Дорожнiй

        патруль-11”.
13.00 Х/ф “Дружина
         Штiрлiца”.
15.00 Т/с “Вiкторiя”.
19.00 Подiї тижня.
20.00 Т/с “Iнтерни”.
22.00 Премiя 
         Муз-ТБ-2013.

к1
07.00 М/ф.
08.45 М/ф “Iмпi Суперстар”.
10.15 Х/ф “Суперзiрка”.
12.30 Х/ф “Давайте 
         потанцюємо”.
14.40 “Сiмейний пес”.
15.50 “Дiм, на 
        заздрiсть усiм”.
16.50 “Велика рiзниця”.
17.50 “Вечiрнiй квартал”.
20.00 М/ф “Пiдводна
         братва”.
21.40 Т/с “Надприродне”.
          (2).
00.05 Х/ф “Психоаналiз”. (2).

НтН
06.05 Х/ф “Версiя 
        полковника Зорiна”.
07.35 Т/с “По той бiк вовкiв”.
11.30 “Легенди 
        карного розшуку”.
12.00 “Агенти впливу”.
13.00 Х/ф “Кохати 
       по-росiйськи”.
15.00 Т/с “Таємницi
         слiдства-8”.
19.00 Т/с “Острiв 
        непотрiбних людей”.
23.00 Д/с “Таємницi
        кримiнального свiту”.
23.30 Т/с “Кримiналiсти: 
        мислити як 
        злочинець”.  (2).

тет
06.00 “Єралаш”.
07.10 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.35 Байдикiвка.

09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Лiло i Стiч”.
11.00 М/с “Смiшарики. 
           Пiн-код”.
11.25 М/ф “Сердитi
         пташки”.
11.50 М/ф “Шурши
           лапками”.
14.00 Т/с “Всi жiнки —
         вiдьми”.
16.00 Х/ф 
         “Тариф Новорiчний”.
17.55 Одна за всiх.
18.55 Дайош молодьож!
20.00 Вiталька.
22.00 УТЕТа в інтернетi.
23.00 Т/с “Ходячi 
        мерцi”. (3).

Перший канал 
(Україна)

05.00, 9.00, 11.00 Новини.
05.10 “Генiї i лиходiї”.
05.35 Х/ф “Вилiт 
         затримується”.
06.55 “Служу Батькiвщинi!”
07.40 “Смiховинки. 
         ПIН-код”.
07.55 “Здоров’я”.
09.10 “Непутящi замiтки”.
09.30 “Поки всi вдома”.
10.25 “Фазенда”.
11.15 Середовище
    iснування. Година 
       квартплати”.
12.15 “Єралаш”.
12.45 “Ех, був би я
         легковажнiшим...”
13.55 Х/ф “Вокзал 
          для двох”.
16.35 “Людмила Гурченко. 
         Як я стала богинею”.
17.40 “Надбання
         Республiки:
         Олексiй Рибнiков”.
20.00 Недiльний “Час”.
21.00 “Вежа”.
23.25 Х/ф “Iнтердiвчинка”.

іНтБ
07.00, 10.00 Хронограф, 
        погода, гороскоп.

07.10 Бізнес за правилами.
07.30 Висновки.
08.00 Духовні роздуми.
08.30, 8.55, 9.45, 15.20, 
   16.00, 17.50, 19.00, 20:50,
      22.10 Український хіт.
08.45 Мандри галіції.
09.05, 10.10 Мультсалон.
09.15 Телевітамінки.
11.00 Спільна правда.
12.00 Концертний зал.
13.00 Артерія.
13.30 Українські традиції.
14.00, 17.30, 22.00 
       Хронограф, телебіржа.
14.10 Таємниці Сходу.
14.30 Телевітамінки.
15.00 Замки і фортеці 
        України.
15.30 Кава з «вершками».
16.30 101 інформує.
17.00, 21.30 «Новини. 
        Підсумок тижня».
17.40 101 інформує.
18.00 Вдома.
18.30 Життя-буття.
20.30 Замки і фортеці 
         України.
21.00 Бізнес за правилами.
22.30 Українська ніч.

Enter-фiльм
10.25 Х/ф “Вхiд 
        до лабiринту”.
17.15 Х/ф “Кримiнальний
           талант”.
20.15 Х/ф “Фанат”.
21.45 Х/ф “Без термiну
             давнини”.
23.30 Х/ф “Депресiя”.

канал “2+2”
08.00 Х/ф “Крутий пес”.
10.00 Т/с “Мисливцi 
         за старовиною”.
12.00 Х/ф “Дюна”.
18.10 Х/ф “Мiсiя на Марс”.
20.20 Х/ф “Чорна дiра”. (2).
22.15 Х/ф “Вiзус. 
   Експедицiя “Ноєв 
     Ковчег”. (2).

01.00 Х/ф “Крига”. (2).

тонiс
06.00 Х/ф “Скарб”.
07.35, 15.10 Дивовижнi 
        розповiдi про тварин.
08.00 “Соцiальний 
         пульс вихiдних”.
08.40, 18.55 “Погода”.
09.00 Планета алергiї.
10.00 “Будь у курсi!”
10.40 Ф-стиль.
11.10 Х/ф “Шукай вiтру”.
13.50 За сiм морiв.
14.30 Арт-City.
15.50 Iгри тваринного розуму.
17.00 “Україна-Європа: 
        маятник Фуко”.
17.50 Самобутнi культури.
18.30 “Свiт за тиждень”.
19.00 Таємницi 
          стародавнiх iмперiй.
20.00 “Цивiлiзацiя Incognita”.
20.15 “Кумири”.
20.45 “Свiтськi хронiки”.
21.20 Одрi Хепберн:
         магiя стилю.
22.30 Х/ф “Хороша дiвчинка”.
01.30 Х/ф “Картахена”.

Нтв-свiт
06.25 Дикий свiт з
         Тимофiєм Баженовим.
07.00, 9.00, 12.00 Сьогоднi.
07.20 Казки Баженова.
07.50 “Академiя краси” з 
         Ляйсан Утяшевою.
08.20 Їхнi вдачi.
09.25 “Перша передача”.
09.55 Їмо вдома!
10.25 “Диво технiки” 
         з С. Малоземовим.
11.00 Дачна вiдповiдь.
12.30 Т/с “Дорожнiй
          патруль-4”.
16.20 “Очна ставка”.
17.20 Золотий пил.
18.00 “Сьогоднi. Пiдсумкова
програма” з К. Поздняковим.
19.00 Щиросерде зiзнання.
19.40 “Центральне телеба-
чення” з В. Такменевим.
20.35 “Залiзнi ледi”.
21.25 Х/ф “Господар”.
23.25 Надзвичайна подiя. 
        Огляд за тиждень.
00.00 Т/с “Мент у законi-5”.
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Банк речей
при Територіальному центрі соціального обслуговування  

Тернопільського району проводить збір одягу та взуття, придатного 
для користування. Всі речі роздадуть одиноким малозабезпеченим 

людям. Звертатися за адресою: м. Тернопіль,  
вул. М. Кривоноса, 10, тел.: 53-81-12, 53-79-06.

Час місцевий

ПРОДАМ
* ВАЗ-21063, в хорошому стані, 

1984 року випуску, червоний колір, 
ціна 1 500 у.о., можливий торг. Тел. 
(098) 966-90-39.

* чорнорябу корову (6 років), не-
дорого. Тел. 29-0670. 097-69-00-
121.

* теличку (1 рік), не тільна. Ціна 
договірна. Тел.: 0978063404, 29-34-
17.

* молочну корову, ціна договірна. 
Тел.: 067-353-12-00, 55-13-59.

* добру молоду корову після 2-х 
телят, сивої масті. Тел. 29-34-39.

* теличку (1 рік) молочної породи, 
є паспорт. Ціна договірна. Тел.: 29-
42-20, 0993761121.

* музичний центр з колонками 
“Радіотехніка”. Тел. 26-19-22.

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

* будинок в Хоросткові, 3 кімнати. 
Потребує ремонту. Тел. 26-19-22.

* телицю 1,2 міс. с. Великі Гаї. 
Тел.: 49-02-20, 098-816-614.

* скло ЗІЛ-130, б/к, ціна — 450 
грн. Тел. (097) 546-41-52, 42-19-47.

* утеплюючі штукатурки, стяжки 
на основі перліту, пінопластових 
крихт, мікросфери, добавки до бето-
нів. Тел. 067 307-86-98, 097 432-15-
98.

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

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

* котел опалювальний газовий, 
Данко-12, нов. батареї, тел. 067-
360-70-52

* автомобіль “САЗ 3507”, 1987 
р. в. у хорошому стані. Ціна до-
говірна. Тел. (096) 137-70-60.

* газову колонку AEG в хорошому 
стані, виробник — Німеччина. Тел. 
(067) 165-87-97, 24-98-61.

* газова колонка в хорошому ста-
ні, ціна договірна. Тел.: 24-98-61, 
067-165-87-97.

* самоскид ЗІЛ ММЗ 45-09. Тел. 
49-64-59.

* котел КЧМ-5, б/к, ціна 3 200 
грн. Тел. (097) 546-41-52.

* продам ЗІЛ ММЗ-554, газ, 
бензин. Тел. 067-392-69-54, 29-
62-27, Василь.

* різні блоки на фундамент. Тел. 
(096) 789-34-34.

* ванна чавунна довжиною  
1,70 м. Тел. (096) 789-34-34.

* панелі залізобетонні 6х150 м, 2 
шт., тел. (096) 789-34-34.

* земельну ділянку під забудову в 
с. Романівка Тернопільського р-ну, 
0,15 га, тел. (096) 789-34-34.

* автомобіль “Шевроле Авео” — 
на виплату від 995 грн./місяць. Пен-
сіонерам та пільговикам — знижка. 
Тел. (097) 887-48-36, Вероніка.

* продам земельну ділянку під 
будівництво 0,16 га, с. Гаї Ходорів-
ські. Тел.: (0352) 29-62-27, 067-392-
69-54.

* продаються музичні колонки 
(електровойси), 2 шт. по 1000 Вт. 
Підсилювач “Фонік”. Ціна 7500  
грн. Тел. 0971599714. Володи-
мир.

* продам земельну ділянку під за-
будову 0,15 га біля Тернополя (9 км), 
приватизовану. Тел.: (097) 630-66-
49, (097) 901-01-53.

* продається будинок у с. Біла 
Тернопільського району, 10х11 м, з 
надвірними будівлями. Всі комуніка-
ції, город, сад. Площа - 0,13 га. Ціна 
100 тис. у. о. Тел. (097) 247-80-81.

* частину житлового будинку пло-
щею 53 м. кв. з надвірними будівля-
ми в смт. Микулинці, центр, можли-
ва добудова. Ціна договірна.Тел. 
(099) 237-57-20, (098) 817-52-42.

* автомобіль ГАЗ-52, ідеаль-
ний стан, вартість — 11 тис. грн. 
Тел. (096)143-72-71.

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

* продам обігрівачі, холодильни-
ки, морозильники, газові плити, по-
рохотяги, цифрову техніку та оргтех-
ніку. Гарантія, доставка. Тел.: 43-38-
44; 43-43-23.

* продаю вікна, двері метало-
пластикові, дерев’яні, металеві 

ворота, захисні ролети, паркет, 
меблі. Низькі ціни. Тел.: (0352) 
52-42-39.

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

* цегла від виробника, можлива 
доставка. Тел.: (067) 334-78-58.

КУПЛЮ
* коня, корову, бика, дорого. 

Тел.: 097-702-01-59, 099-425-99-55.
* колесо до Т-25, фільтр повітря-

ний. Тел. (098) 49-53-189.

ПОСЛУГИ
* на роботу СТО потрібні: мен-

джер, автослюсар, автоелектрик. 
Тел.: 51-00-97, 067-700-55-02.

* штукатурка зовнішня — 30-35 
грн./м2 , внутрішня — 25-30 грн./
м2; стяжка — 30 грн./м2; утеплен-
ня: пінопласт, вата — 35-40 грн./
м2; підвісні стелі — 50-70 грн./м2; 
шпаклівка — 20-25 грн./м2, “коро-
їд”, “баранек” — 25-30 грн./м2; на-
бриск, драп в кольорі — 20-25 
грн./м2. Власне риштування, під-
собники, без обідів. Тел.: 25-25-
86, 098-531-95-46.

* готівковий кредит до 11000 
грн. без довідки про доходи за 
15 хвилин. Довідки за тел.: 43-

51-18, (097) 001-79-09, www.
terramania.com.ua

* до уваги юридичних і фізичних 
осіб: автосервіс “Спектр” (м. Тер-
нопіль, вул. 15 квітня, 44) ремон-
тує ходову частину, двигуни, ко-
робки передач, електрообладнан-
ня, гальмівну систему, систему 
охолодження, рульове управління 
на легкових автомобілях і бусах. 
Чистка форсунок, ремонт інжекто-
рів. Тел. 067-700-55-02, 51-00-97.

* лікувально-оздоровчий  
масаж (медовий, антицелюлітний). 
Перший сеанс — безкоштовний. 
Мирослав, тел. 097-867-52-79.

* безкоштовні консультації що-
до законодавства інших країн. Вул. 
Живова, 11, офіс 503, тел.: 067-
254-95-06, 095-037-80-89, 097-
206-89-10.

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

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

* тамада на весілля, народні  
обряди, тел. 24-82-34.

* штукатурка, стяжка, шпаклю-
вання та фарбування, супутні ре-
монтні роботи. Ремонт квартир та 

офісів. Тел. (097) 90-89-170.
* пропоную можливість корис-

туватися екологічно чистими мий-
ними засобами за ціною виробни-
ка. Тел. (067) 340-14-13.

* здам в оренду відбійні молот-
ки, бетонозмішувачі, риштування, 
перфоратор. Доставка. Тел.: (050) 
967-26-00, (097) 311-41-43.

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

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

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

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

* здам в оренду бетонозмішу-
вач та будівельне риштування. 
Тел. (0352) 29-33-58. 

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

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

Справи приватні ●

Купон безкоштовного 
оголошення

тел./код:

Текст оголошення

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

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

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

Служба 101 ●Освіта ●

Катерина ЖИДЧУК, 
учениця 9-А класу НВК 

“Великобірківська 
 ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія імені 

Степана Балея”.

15 травня у Великобірків-
ській школі-гімназії відбуло-
ся традиційне свято. День 
гімназії розпочався урочис-
тою лінійкою, після якої учні 
та вчителі молилися у пара-
фіяльній церкві Св. Параске-
ви. Молебень до Пресвятої 
Богородиці відслужив  
о. Василь. 

О 10 годині в усіх класах були 
проведені виховні години, при-
свячені життю і творчості Степана 
Балея, ім’я якого носить наш на-
вчальний заклад. 

Урочиста академія об’єднала 
учнів гімназійних класів в актово-
му залі. З вітальним словом до 
гімназистів звернувся директор 
школи-гімназії Володимир  
Польчій, який підбив підсумки 
конкурсу “Гімназист — 2013” і на-
городив переможців. Успіхів у на-
вчанні та наукових досягнень по-
бажали голова Тернопільської 
РДА Віктор Щепановський, керу-
ючий справами Тернопільської 
районної ради Богдан Ящик, за-
ступник начальника відділу освіти 
РДА Анатолій Івасюк, завідуюча 
Тернопільським райметодкабіне-
том Галина Кубелко, методисти 
обласного відділення МАН.

Згодом розпочалося пленарне 
засідання VIII учнівської науково-
практичної конференції. З допо-
відями виступили переможці об-

ласного етапу конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт 
МАН. Після пленарного засідання 
гімназисти обирали секцію за 
власним уподобанням і продо-
вжили роботу за такими напряма-
ми: філологічний, суспільно-
історичний, природничий, фізико-
математичний.

Окрасою Дня гімназії стала ви-
става за мотивами драми-феєрії 
Лесі Українки “Лісова пісня”, яку 
презентували учасники драма-
тичного гуртка.

Настрій в усіх був святково-
піднесений. Хтось радів з власних 
наукових досягнень, а в декого 
з’являлися наукові плани і бажан-
ня їх реалізувати. 

Читайте на сайті 
www.wbirky-school.te.ua

Урочиста академія  
з нагоди Дня гімназиста

Учні-гімназисти НВК “Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія імені Степана Балея”.

Юрій ТКАЧИК,  
начальник Тернопільського РВ 

УДСНС України  
у Тернопільській області. 

Техніка безпеки — важливий 
аспект для кожного, хто пра-
цює на місцях колишніх бо-
їв, а на території Тернопіль-
ської області таких місць не-
мало. Передусім тому, що 
земля ще досить насичена 
вибухонебезпечними пред-
метами часів Великої Ві-
тчизняної війни. Боєприпаси 
знаходять  в лісах, на полях 
в період проведення сільго-
спробіт, на будмайданчиках 
і навіть на приватних 
подвір’ях. При виявленні не-
знайомих предметів необ-
хідно одразу ж повідомляти 
ДСНС. Слід пам’ятати — в 
жодному разі не можна тор-
катись вибухонебезпечних 
предметів.

При виявленні боєприпасів 
пам’ятайте, що розмінування і 
знешкодження вибухонебезпеч-
них предметів може здійснювати 
тільки фахівець групи піротехніч-
них робіт аварійно-рятувального 
загону спеціального призначення 
УМНС України в Тернопільській 
області. Виявивши боєприпаси, 
не намагайтеся розібрати їх. Слід 

нагадати, що безпечного типу бо-
єприпасів не буває. 

Значна кількість підривів і, як 
наслідок, травмувань відбуваєть-
ся при спробі розібрати боєпри-
паси або кинутих їх у вогнище. 
Наслідки майже завжди трагічні.

Хочеться нагадати любителям 
піротехнічних експериментів, які 
не цінують власної безпеки, що 
від ваших дій можуть постражда-
ти ті, хто випадково опиниться  
поруч. При виявленні вибухоне-
безпечних предметів негайно те-
лефонуйте до служби порятунку 
за телефоном “101”.

У разі виявлення вибухонебез-
печного або зовні схожого з ним 
предмета необхідно: при прове-
денні сільгоспробіт або інших ро-
біт (на будмайданчиках) — при-
пинити роботу; добре запам’ятати 
місце виявлення предмета; вста-
новити попереджувальні знаки 
або огородження; негайно пові-
домити про небезпечну знахідку 
за телефоном служби порятунку 
ДСНС “101”.

При виявленні вибухонебез-
печних предметів категорично за-
бороняється: брати їх в руки; ро-
бити спроби до розбирання; пе-
реносити або перекочувати їх з 
місця на місце; поміщати їх у вог-
нище або розводити вогонь над 
ними; збирати і здавати їх у мета-
лобрухт.

Війна відлунює й досі

Байковецька сільська рада прийняла рішення про розро-
блення детального плану території земельної ділянки площею 
0,3941 га, яка буде виставлена на продаж на земельних торгах, 
для влаштування торгового комплексу з готелем та постами для 
миття автомобілів у с. Байківці по вул. Миру.

Оголошення Байковецької сільської ради, надруковане в газеті 
“Подільське слово” 26.04.2013 року, №18 (стор. 15), в якому були 
допущені неточності, вважати недійсним.
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Зелена аптека ●

Стиль ● Кулінарні секрети ●

Ірина ЮРКО,  
завідуюча відділом  

громадсько-політичного життя 
газети “Подільське слово”, 

Ніна ОСАДЦА,  
студентка Галицького коледжу 

ім. В. Чорновола.

Минулого тижня у Тернополі 
в два етапи відбулися тра-
диційні дні моди. 16 травня 
небайдужим до модних тен-
денцій тернополянам пред-
ставили колекції молодих 
дизайнерів в Українському 
домі “Перемога”. Всі охочі 
могли вільно прийти і поба-
чити творіння молодих ди-
зайнерів із різних навчаль-
них закладів України. Орга-
нізаторами днів моди були 
Тернопільська міська рада 
та Галицький коледж ім.  
В. Чорновола. 

Колекції молодих дизайнерів 
порадували гостей своєю неор-
динарністю, яскравістю та ціка-
вими ідеями. Загалом тернопо-
ляни побачили 26 колекцій одягу. 
Молоді дизайнери вражали но-
вими модними віяннями. У показі 
переважали колекції із націо-
нальною символікою, вишивкою, 
проте деякі роботи помітно від-
різнялись. Свої колекції на показі 
представили Наталя Липовенко 
(Київський коледж легкої про-
мисловості), Вікторія Хитрак (Га-
лицький коледж), Наталія Луцюк 
(Калинівський технологічний тех-
нікум), Роксолана Юрина (Львів-
ська національна академія мис-
тецтв) та інші. 

У своїх творах більшість ди-
зайнерів прагнули показати влас-
не бачення українського націо-
нального костюму. Інші демон-
стрували певне ноу-хау. Так,  
Ірина Наконечна зі Львова вико-
ристала матерію, яка відбиває 
світло. Моделі Юлії Мадараш пе-
ренесли усіх на море, адже її 
роботи були виконані в “мор-
ській” тематиці. Вражав сільський 
гламур від Наталії Луцюк. Одяг 
для вагітних із вкрапленням укра-
їнського фольклору представила 
Тетяна Макарова. Відчути при-
смак Франції допомогла колекція 
Наталії Карпюк під назвою “Мон-
Шері”.

Наступного дня, 17 травня, в 
ресторані “Гарден Холл” відбуло-
ся дефіле моделей у колекціях 
досвідчених модельєрів. Нади-
хавшись красою майстрів феши-
ну, передаємо перші враження 
читачам “Подільського слова”. 

Вперше за чотири роки прове-
дення у Тернополі модних днів, у 
Файне місто завітав Андре Тан, 
без псевдоніму — Андрій Тищенко, 
внесений до книги рекордів Украї-
ни як наймолодший перспектив-
ний дизайнер країни. Далі наводи-
мо тези розмови з Андре, які варто 
запам’ятати кожному, хто бажає 
виглядати модно та  стильно.

• Колекція Андре Тана має на-

зву “Сходження на Олімп” й витри-
мана у золотистому та бордовому 
відтінках; присутній “колір пудри”, 
тобто, представлено найблагород-
нішу кольорову гаму. 

• Актуальні прикраси — кафи — 
величезні сережки. 

• У сезоні “Весна-літо” 2013 ро-
ку модно носити речі жовтого ко-
льору, не нехтувати ультра яскра-
вими відтінками.  

• У принтах актуальна дрібна 
квітка.

• Якщо одягтися у “сукню пас-
тушки”, ті, хто “в темі”, розцінять 
це як крок у тренд.

• Довжина спідниць і суконь по-
винна бути максимально довгою 
або мікро короткою.

• Актуальний у минулому сезоні 
“Осінь-зима” хіт перекочував у 
весняно-літній-2013 — це туніка 
поверх штанів. 

• Мода нині вельми залежить 
від політичних тенденцій. Біля ру-
пора “Fashion” зараз нафтові ком-
панії, тому не дивуйтеся, що моти-
ви откутюр Сходу наступають на 
п’яти модникам у Європі і світі за-
галом. 

• Взуватися дизайнери знову 
радять у лофери та балетки.  
Підбори — найвищі. 

Ще одна героїня нашого зна-
йомства з нинішньою модою — ки-
янка Христина Бобкова. Бренд з 
шестирічним модним стажем “Боб-
кова” поки що не продається у 
Тернополі, втім, доступний в інших 
українських містах, у США, Європі, 
Африці, Азії. Колекція Бобкової до-

сить концептуальна, 
розрахована на жінку, 
яка слідкує за собою, 
багато подорожує, віль-
на і творча. У моделях 
одягу використано міні-
мальну кольорову гаму. 
В Тернополі бренд пред-
ставив колекцію “Осінь-
зима-2014”. Головним 
натхненником її ство-
рення став український 
національний костюм 
початку ХХ століття. Тож 
у них невипадкова при-
сутність елементів укра-
їнських свиток, плахт, 
вишивки. “Серед покуп-
ців дизайнерського одя-
гу в Америці не молодь, 
як у нас, а модниці та 
модники від 50 років”, 
— повідомила україн-
ський дизайнер з шес-
тирічним досвідом на 
американському ринку 
Христина Бобкова.

Д и з а й н е р -
початківець, одеситка 
Валентина Гончарук 
привезла у Тернопіль 
колекцію ручної роботи 
— виплетені гачком білі 
сукні. Особливість ко-
лекції — практичність. 
Такі плаття не соромно 
передавати у спадок, 
впевнена пані Валенти-
на.

Вдруге відвідуючи 
Тернопіль, модельєр Людмила 
Комардіна з Севастополя пре-
зентувала круїзну колекцію 
“Весна-Літо-2013”. Тканина — 
шовк. Колористика — шоколадна 
з квітковими принтами. 

Бренд “Соболєва & Вронська”, 
який представляла Людмила 
Вронська, в Тернопіль приїхав 
утретє. Чоловіча колекція витри-
мана за двома відтінковими те-
мами — чорно-білою та з яскра-
вими вкрапленнями сонячного 
жовтого. Вперше представлено 
кілька жіночих моделей.

Колекція одягу бренду Мальва 
“Florea” створена на основі еле-
ментів українського національно-
го одягу, у гамі пастельних, те-
плих, бежевих і коричневих від-
тінків. Уже рік одяг від Мальви 
Чернишової можна придбати у 
тернопільському ТРЦ “Атріум” в 
бутіку “Pret-a-porte”. Як свідчать 
результати моніторингу, терно-
поляни найчастіше купують речі з 
демократичної у цінах другої лі-
нії.

 Гоша Альтшулер з Києва зна-
йомий тернополянам уже третій 
рік, саме стільки його колекції 
продаються в атріумівському бу-
тіку “Pret-a-porte”. В основному 
бренд реалізує вироби з хутра, 
цьогоріч представлено кілька мо-
делей з тканини. “Тернополяни 
дуже добре розуміються у мод-
них європейських тенденціях, на 
відміну від киян, до речі”, — ска-
зав ас у моді Гоша Альтшулер.

Відомий дизайнер Андре Тан під час  
Тернопільських днів моди схвалив красу  

та вміння тернопільських моделей  
триматися на подіумі.

Студентка Галицького коледжу  
ім. В. Чорновола, модель Анастасія 
Дем’янів у ресторані “Гарден Холл” 
демонструвала колекцію одеського 

модельєра Валентини Гончарук.

Дорадо на грилі
Інгредієнти: 1 дорадо (чи 

будь-яка інша риба), оливкова 
олія, розмарин, часник, лимон, 
сіль, перець.

Спосіб приготування
Випатрати рибу. Уздовж хребта 

зробити проколи по шкірі на від-
стані 1 см. Це потрібно для того, 
щоб розм’якшилися дрібні кістки.

Зробити заправку. Для цього 
оливкову олію змішати із соком по-
ловини лимона, додати сіль і пе-
рець. Цією сумішшю щедро змас-
тити дорадо всередині та зовні. 
Шматочками часнику нашпигувати 
рибу й покласти всередину гілочки 
розмарину та шматочки лимона.

Якщо хочете, щоб шкірочка бу-
ла добре засмаженою, ставте ри-
бу в нагріту до 180 градусів духо-
вку в режимі “гриль” на 20-30 
хвилин.

Скумбрія з травами  
і лимоном 

Інгредієнти: 2 середнього роз-
міру скумбрії, свіжі або розморо-
жені;  2 лимони; 2 ст. л. оливкової 
олії; 2 гілочки чебрецю; 2 гілочки 
розмарину; сіль і білий мелений 
перець — за смаком.

Спосіб приготування
Випатрати скумбрію, добре 

промити рибу під холодною про-
точною водою. У шкірі, по ширині 
риби, зробити по 3-4 надрізи гли-
биною близько 1 см з рівномірни-
ми відступами між розрізами.

Розрізати лимони навпіл. 3 по-
ловини лимона вичавити сік, а дру-
гу половину лимона порізати напів-
скибками. Інший лимон залишити 
для грилю.

Скропити рибу соком половини 
лимона і оливковою олією, припра-
вити сіллю і перцем.

У середину кожної риби поклас-
ти по гілці чебрецю і розмарину. 
Рівномірно розподілити в черевній 
порожнині шматочки лимона. За-
лишити  рибу на 30 хвилин просяк-
нути.

Розпалити мангал. Коли вугілля 
будуть тліти, викласти рибу на ре-
шітку. Пекти по 7-8 хвилин з кож-
ного боку. Риба має бути біла все-
редині. За 5 хвилин до готовності 
риби викласти половинки лимона 
зрізом вниз. Це зробить лимонний 
сік м’якшим й додасть йому певної 
солодкості та аромату диму.

Зняти рибу з вогню і подавати 
негайно, поливаючи соком лимо-
на.

Короп з овочами
Інгредієнти: короп — 2 шт., по-

мідори червоні — 1 шт., перець 
болгарський — 2 шт., цибуля ріп-
часта — 2 шт., часник — 2 зубці.

Спосіб приготування
Овочі і рибу почистити. Овочі 

нарізати довільно і скласти в деко. 
Посолити, поперчити, полити 
оливковою олією. Поставити їх за-
пікатися в добре розігріту духовку. 
Овочі мають запікатися до готов-
ності. Зрідка діставайте деко і 
обережно перемішуйте їх.

Натерти філе риби спеціями 
для риби (або сіллю і перцем) і 
червоною паприкою. Коли овочі 
будуть готові, викласти зверху фі-
ле, полити соком, що виділили 
овочі. Запікати 7-10 хвилин. Потім 
перевернути — і ще на 5-7 хвилин 
у духовку.

Деревій звичайний — лікуваль-
на трав’яниста рослина з сімей-
ства складноцвітних. Інші назви: 
деревій тисячолистий, кривавник, 
серпоріз, маточник. Латинська на-
зва роду походить від імені міфіч-
ного героя Ахіллеса, який нібито 
першим використав цю рослину 
для лікування. Видова назва утво-
рена від грецьких слів, що в пере-
кладі означають “тисяча листків”. 
Українська назва, очевидно, 
пов’язана з наявністю в рослині 
дубильних речовин. Стебла у де-
ревія прямі, ребристі, що сягають 
висоти 20-60 см. Кореневище по-
взуче. Листя посічене, на одному 
черешку розташована неймовірно 
велика кількість дрібних квіточок. 
Зацвітає в червні і цвіте до верес-
ня білими зібраними суцвіттями. 
Деревій росте на узбіччях доріг і 
полів, на луках, не вибагливий до 
клімату та грунту.

У період цвітіння трава містить 
алкалоїд ахіллеїн, кумарин, фла-
вони, дубильні речовини, смоли, 
органічні кислоти, аскорбінову 
кислоту, мінеральні солі, каротин, 
хілін. У листках і суцвіттях містить-
ся ефірна олія салатового чи си-
нюватого кольору. До його складу 
входять такі речовини, як цинеол, 
камфора, туйол, складні ефіри, ка-
ріофіллен, оцтова, мурашина, са-
ліцилова кислоти.

Збирають рослину під час цвітін-
ня, зрізуючи верхівки (до 20 см за-
вдовжки) серпами або ножами, при 
густому стоянні — скошують коса-
ми. Сушать на повітрі або на гори-
щах під залізним дахом, розстилаю-
чи тонким шаром на папері або 
тканині. Зберігають у сухих, добре 
провітрюваних приміщеннях не 
більше двох років. Заготівля інших 
видів деревію не допускається.

Деревій володіє багатьма ко-
рисними властивостями, головні з 
яких — протизапальна і протимі-
кробна. Також він допомагає про-
ти золотистого та білого стафіло-
кока, підвищує згортання крові, 
володіє протизапальними і проти-
алергічними властивостями, спри-
яє зняттю болю при кишково-
шлункових захворюваннях. Завдя-
ки наявності гіркоти та ефірних 
масел деревій звичайний вико-
ристовують для підвищення апе-
титу, при захворюваннях 
шлунково-кишкового тракту, як 
кровоспинний засіб при різних 
внутрішніх крововиливах: легене-
вих, кишкових, маткових, геморо-
їдальних, ясенних або кровотечах 
з внутрішніх ран. Препарати з де-
ревію можна застосовувати як за-
спокійливий засіб. Не рекоменду-
ється застосовувати препарати з 
деревію звичайного під час вагіт-
ності та при індивідуальній непе-
реносимості.

У народній медицині деревій 
застосовують при нічних судомах 
у ногах, головному болю, анемії, 
глистах, у вигляді припарок на 
гнійні рани або рани, що крово-
точать, нариви. Це істотно при-
швидшує загоювання. У вигляді 
настою застосовують для лікуван-
ня дихальних шляхів, збільшення 
кількості молока у годуючих мате-
рів, при нирковокам’яній хворобі, 
малярії, проносі, геморої, нічному 
нетриманні сечі, хворобах печін-
ки, застуді і гіпертонії. Суцвіття 
застосовують при грижі, листки 
при корості і лускатому лишаю. У 
гомеопатії застосовують есенцію 
з квітучої рослини. 

У ветеринарії відваром деревію 
лікують хвороби шлункового трак-
ту у телят.

Тисячолисник,  
або Кривавник

“Сходження на Олімп”
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У першій половині тижня де-
тально аналізуватимете попере-
дній період або досить складну 
ситуацію. Хороший час для відпо-
чинку з друзями подалі від цивілі-
зації. Друга половина тижня може 
видатись досить непростою, мож-
ливі фінансові труднощі.

Протягом тижня зорі обіцяють 
“живі” стосунки з власним ото-
ченням, можливі зміни в соці-
альному плані або корекція осо-
бистих планів на найближчий 
час. Може з’явитися бажання 
поспілкуватися на духовну тема-
тику або допомогти ближньому у 
вирішенні якихось проблем.

У вас з’явиться ряд прива-
бливих ідей, які дадуть можли-
вість змінити власне становище, 
а також зміцнять матеріальний 
стан. Можете розпочати важли-
ву справу. У другій половині 
тижня бажано обходити сторо-
ною безлюдні місця, а також за-
клади закритого типу та їх спів-
робітників.

У першій половині тижня за-
кортить похизуватися перед зна-
йомими своїми знаннями чи до-
свідом. Вам пощастить змінити 
думку стосовно якогось питання. 
У другій половині тижня актуаль-
ним буде питання кар’єри, мож-
лива зустріч або розмова із по-
кровителем.

Можете потрапити в ситуа-
цію, яка вимагає блискавичної 
реакції — як фізичної, так і розу-
мової. Існує ймовірність виник-

нення ризикованих ситуацій, які 
не припускатимуть необміркова-
них дій. Хороший період для 
планування справи, пов’язаної з 
великими грішми.

Будете активно зайняті пошу-
ком нових зв’язків, що може 
призупинити хід інших справ. 
Діви-чоловіки без зусиль зна-
йдуть спільну мову із капризни-
ми партнерками. У середині 
тижня можлива досить серйозна 
розмова. Для цього проміжку ча-
су характерними будуть висока 
чутливість та емоційна неста-
більність.

На початку тижня декому до-
ведеться поступитися принци-
пами з професійної точки зору. 
Можливо, необхідно буде проя-
вити розумові здібності, увійти в 
роль миротворця. Хорошими бу-
дуть взаємини із діловими парт-

нерами і людьми, які оточують 
вас.

Початок тижня може виявити-
ся не досить приємним, а все 
через те, що хтось не захоче 
зрозуміти або просто поступи-
тися вам. Діловим людям не ви-
стачатиме життєвої енергії. Про-
фесійні справи можуть йти  
мляво.

Всі свої справи постарайтесь 
перевести у рідні стіни. Ймовір-
на розмова щодо ремонту, об-
міну нерухомості. Чудовий час 
для людей, які мають творче 
мислення, для спортивних ігор, 
спілкування з коханою особою. 
Вихідні проведіть так, як підка-
зує вам ваше серце.

У вас передбачається дуже 
багато соціальних контактів, 
емоційних розмов з друзями і 
рідними. Ймовірна полеміка із 
застосуванням речових доказів. 
У середині тижня необхідно буде 
використати деякі зв’язки, щоб 
вирішити власні питання.

У першій половині тижня мо-
же пощастити з фінансової точ-
ки зору, гроші самі йтимуть до 
вас. Може хтось з’явитись зі 
старих боржників. Успіх прине-
суть поїздки.

У цей час маєте бути активни-
ми, іноді надто емоційними. На-
віть дрібні, другорядні події сут-
тєво вплинуть на ваш емоційний 
стан. Може з’явитися бажання 
щось досліджувати. Цьому спри-
ятиме розумова активність.

від Івана Круп'яка з 3 по 9 червня

Розіграш 
№720
від 26.05.2013 р.
Кульки — 58, 54, 

39, 27, 70, 49, 13, 
24, 32, 29, 69, 28, 

33, 44, 66, 14, 47, 7, 68, 45, 10, 
1, 9, 38, 43, 65, 23.

Велика гра:
Джекпот — не виграно.
3 лінії з одною підковою — 1 

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

грано.
3 лінії у 3 полях — 88 гравців 

—  2 077 грн.
2 лінії у 2 полях — 4 957 грав-

ців — 13 грн.
2 лінії — 1 180  гравців — 77 

грн.
1 лінія — 102 946 гравців —  

7 грн. 
Бiлет № 0733423 — Горлівське.

“Забава плюс”
Кульки — 4, 1, 

4, 6, 7, 1.
І кулька — №414671 — 2 гравці 

— 100 000 грн.
ІІ кулька — №14671 — 18 грав-

ців — 2 500 грн.
ІІІ кулька — №4671 — 178 грав-

ців — 250 грн.
ІV кулька — №671 — 1 832 

гравці — 50 грн.
V кулька — №71 — 18 254 грав-

ці — 10 грн.
VІ кулька — №1 — 182 776 

гравців — 2 грн.
Розіграш
 №1267
від 29.05.2013 р.
Лототрон А.
Набір кульок: №3
Виграшні номери:  

2, 8, 28, 29, 46, 48.  
6 номерів — не виграно.
5 номерів — 1 гравець — 19 635 

грн.
4 номери — 135 гравців — 

203 грн.
3 номери — 2208 гравців —  

24 грн.
2 номери — 19554 гравці — 

6 грн.
Розіграш 
№1229

від 29.05.2013 р.
Виграшні номе-

ри: 27, 21, 9, 26, 
14, 2.

Мегакулька — 8.
МЕГАДЖЕК — ПОТ — не вигра-

но.
МЕГАПРИЗ — не виграно.
5 номерів — 1 гравець — 53 444 

грн.
4 номери — 317 гравців —  

195 грн.
3 номери — 4 493 гравці — 

20 грн.
5+ Мегакулька — не виграно.
4+ Мегакулька — 33 гравці — 

390 грн. 
3+ Мегакулька — 518 гравців —  

40 грн.

Грайте і вигравайте ●

Адреси відпочинку ●

Гороскоп ●

СТРІЛЕЦЬ (ЖОВНІР) 
(23.11 — 21.12)

СКОРПІОН (ЗЕМЛЕДУХ) 
(24.10 — 22.11)

Астрологічний прогноз

ТЕЛЕЦЬ (ТУР) 
(21.04 — 20.05)

БЛИЗНЮКИ (ДВІЙНЯТА) 
(21.05 — 21.06)

РАК (ЧИСТОВОД) 
(22.06 — 22.07)

ТЕРЕЗИ (КАНТАР) 
(24.09 — 23.10)

ВОДОЛІЙ (ВОДОНОС) 
(21.01 — 19.02)

РИБИ 
(20.02 — 20.03)

ОВЕН (БАРАН)
(21.03 — 20.04)

КОЗЕРІГ (ЦАПОК) 
 (22.12 — 20.01)

ЛЕВ (ЗВІРОЦАР) 
(23.07 — 23.08)

ПАННА (ХЛІБОНОША) 
(24.08 — 23.09)

“Смс” до весілля: “Люблю, 
чекаю, сумую”. 

“Смс” після весілля: “Хліб, 
туалетний папір, молоко”. 

Якщо у жінки в руках качалка 
— це ще не факт, що будуть 
пиріжки.

– Як називається найпотуж-
ніша американська зброя? 

– Макдональдс!

– Про що ти думаєш? 
– От би мені всі китайці по 

гривні скинулися...

Весна. Україна. Осінній ас-
фальт сходить раніше, ніж бе-
резневий сніг...

Збираючи чайне листя на 
плантації Ліптона, індус Ашок 
навіть не підозрював, що він це 
робить дбайливо і з любов’ю.

– Як переконати жінку про-
довжити шлях, якщо дорогу пе-
ребігла чорна кішка? 

– Ніяк. Легше вмовити кішку 
повернутися.

– Доню, сходи в магазин.
– А чарівне слово? 
– Інтернет відключу.
– Уже біжу!

Спати на спині — шкідливо 
для легенів, спати на животі — 
шкідливо для кишечника, спати 
на лівому боці — шкідливо для 
серця, на правому — для печін-
ки. Журнал “Здоров’я” бажає 
вам приємних снів!

Чи можна назвати телепнем 
людину, яка в анкеті в графі “не 
заповнювати” написала “до-
бре”?

— Серце обливається кров’ю, 
коли бачу заспиртованих тва-
рин.

— Та що ти, тут усього три 
жаби.

— А спирту — літрів десять!

Усміхніться

®
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Культура ●
Тернопільський 

академічний обласний 
український 

драматичний театр  
ім. Т. Г. Шевченка

1.06 — Комедія “Сто тисяч”.  
І. Карпенко-Карий.

2.06 — Комедія для дорослих 
“Квартет для двох”. А. Крим.

Поч. о 19.00.

Тернопільський 
академічний обласний 
театр актора і ляльки
2.06 — Казка-комедія “Театр 

Братика Кролика”. Д. Гарріс. Поч. о 
12.00,14.30. 

Палац кіно
29.05-4.06 — Фантастика, 

мелодрама (США) “Любов”. Поч. о 
16.45.

30.05-4.06 — Мелодрама 
Дар’ї Онищенко “Іс-тальгія”. (Украї-
на, Німеччина, Сербія). Поч. о 18.20, 
20.15.

Обласна філармонія
4.06 — Концерт симфонічного 

оркестру. Солістка — лауреат між-
народних конкурсів Мирослава Ко-
торович (м. Київ). Диригент  — за-
служений діяч мистецтв України 
Мирослав Кріль.

6.06 — сольний концерт лауре-
ата міжнародних та всеукраїнських 
конкурсів Ігоря Гаврилюка. Поч. о 
18.30.

Надія РЕМУС, 
завідуюча клубом  

с. Чистилів.

7 травня в клубі с. Чистилів 
відбувся святковий концерт 
“Великодні дзвони”. У час 
світлого Христового Во-
скресіння зі сцени звучали 
величальні пісні.

Першими про радісне свято 
Христового Воскресіння розпо-
віли ведучі Христина Петрик і 
Володимир Міклашевський. 
Розпочався концерт “Великодні 
дзвони” піснею “Цвіт весни”, 

яку виконала Христина Ващи-
шин. Про “Найсвітліше свято” 
золотоголосо заспівала присут-
нім Христина Петрик. “Радійте 
всі” закликали у пісні Христина 
Полотнянко, Оксана Микуліч і 
Марія Оліховська. Неперевер-
шеними були виступи дуетів 
Христини Ващишин та Соломії 
Оліховської, Тетяни Міклашев-
ської і Аліни Губерної, квартету 
Антоніни Шкрибайло, Тетяни 
Міклашевської, Ірини Деркач і 
Оксани Качан. У концерті взяв 
участь дитячий ансамбль, який 
представили Вероніка і Руслана 
Сороки, Вероніка Микусь, Неля 

Паламар і Діана Мельниченко. 
Глядачів потішили театралізо-
ваною виставою “Великодній 
кошик”. 

Великдень — це величне свя-
то, яке споконвіку символізувало 
перемогу над силами темряви і 
зла, уособлювало примирення і 
прощення. Воскресіння Ісуса 
Христа дає нам можливість пе-
ремогти смерть і жити новим 
повноцінним життям. Великдень 
у всі часи дарував людям насна-
гу вірити, любити, прощати. У ці 
дні примирімося з ближніми, 
відкриймо душу для добра та 
милосердя. Христос воскрес!

“Великодні дзвони”
Учасники концерту “Великодні дзвони” у клубі с. Чистилів.
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Вітаємо! ●Традиції ●

Уляна ЗОЛОТНИК,  
завідуюча бібліотекою  

с. Ступки, 
Галина ІВАНСЬКА,  

завідуюча клубом с. Ступки.

12 травня у с. Ступки від-
бувся святковий концерт, 
присвячений Дню матері та 
Христовому Воскресінню. 
Та цим святам передує не 
менш важливе — Вербна 
неділя. Про традиції освя-
чення вербних гілок, про  
чудодійні властивості вер-
би розповіли учасники дій-
ства у сценці “Гілка вербо-
ва Великдень звіщає”. 

Діти Олександр Кузь, Артем 
Чубко, Максим Лаховський, На-
зар Романяк, Максим Цебрин-
ський, Анастасія Манза, Хрис-
тина Мисенко просили у Верби 
(у ролі — Таня Гранат): “Пода-
руй  мені лозину, бо ми підем в 
церкву любу, в ранішнюю світлу 
днину”. Весна (Світлана Золот-
ник) нагадала дітям, щоб вони 
прийшли на святкування Вели-
кодня: “У небо дзвін гуде з се-
ла: Христос воскрес! Йому хва-
ла!”.

І ось на сцені з’явився вели-
кодній кошик, повний всілякої 
смакоти. Та в кошику неспокій-
но. Яйце (Максим Цебрин-
ський), Хрін (Андрій Матуши-
нець), Шинка (Ліля Бакалик), 
Ковбаса (Уляна Войцихівська), 
Масло (Віталік Фок), Сир (На-
зар Романяк), Крейда (Ліля Ба-
чинська), Писанка (Христина 
Мисенко) і Паска (Софія Салі-
монова) сперечалися один з од-
ним, хто з них найголовніший у 
кошику. Та всіх помирила Свічка 
(Юля П’ятничка): “Свята — це 
дні єднання родин. Це наше 
спільне знам’я, бо ми — народ 
один!”.

У травні, місяці Діви Марії, 
ми вшановуємо найріднішу, 
найдобрішу людину у світі — 
маму. У сценці “Розбійники” 
учасники показали те, як часто 
ми не шануємо своїх матусь, а 
коли щось з ними трапляється, 
плачемо і шкодуємо. На сцені 
з’явилися два розбійники (Ро-
ман Пятківський і Віталік Полян-
ський), які не тільки не знали 
про таке свято, як День матері, 
а й не уявляли, хто така мама. 
Розбійники думали, що мама — 
це марка кухонного комбайна, 
адже вона готує, прибирає, миє 
посуд, шиє. Та маленькі діти 
Вероніка Золотник, Марічка Ма-
тушинець, Емілія Макух, Таня 
Головата, Каріна Михасів,  
Вікторія Бариловська, Оксана 
Романчук розповіли їм віршики і 
заспівали пісеньки про матусю. 

Тоді розчулені розбійники роз-
плакалися, бо вони є нещасни-
ми сирітками. За мить на сцену 
вибігли хлопчик і дівчинка (Діма 
Качан і Юля Качан). Вони гала-
сували, бігали і не помітили, як 
прийшла мати (Уляна  
Золотник) з важкими сумками. 
Та замість того, щоб їй допо-
могти, діти запитали: “Що ти 
нам купила?”. Давши дітям  по-
дарунок, мама попросила допо-
могти їй, але діти в один голос 
відповіли: “Ми зайняті! Не зава-
жай, дай нам погратись!”. І ма-
ма самостійно почала поратись 
по господарству. Втомилася, 
прилягла та заснула. До оселі 
зайшли розбійники і побачили, 
що в хаті прибрано, а сама ма-
ма спить. Вони вирішили її  
вкрасти, бо їм “саме така мама 
потрібна”. Коли діти награлись,  
згадали про маму, але її ніде не 
було. Дізнавшись, де вона, пла-
чучи, пообіцяли бути чемними і 

слухняними. 
Гарним дарунком  для всіх 

матерів стали пісні у виконанні 
Марічки Базиляк і Анастасії 
Манзи. Іванка Романишин у ві-
рші “Таємниця жінки” прагнула 
розгадати таємницю створення 
жінки:

А може, жінка від руки 
Творця

Тому постала з плоті, 
а не з глини,

Що рід людський родила 
для Отця

І Богу народила Бога-Сина?
Найбільш зворушливим був 

виступ Ганни Василівни Лопу-
шанської, яка продекламувала 
вірш “Померла мати”. Сльози 
бриніли на очах у присутніх і са-
мої виконавиці від щемливих 
поетичних рядків: “Вік матусі 
продовжити хочеш, ощасливити 
далеч життя — так живи, щоб не 
мусили очі слізно в мами про-
сить каяття”. 

День матері у Ступках
Організатори та учасники святкування Дня матері у с. Ступки.

Учасники святкового дійства в Ступках — Віталій Пащин,  
Вероніка Золотник, Надія Пащин, Марічка Матушинець.

24 травня відзна-
чила день народжен-
ня голова Тернопіль-
ської районної орга-
нізації Товариства 
Червоного Хреста 
України Ольга  
М и х а й л і в н а  
НИЖНИК.

Нехай дарують радість Вам літа,

Душа сто літ хай буде молодою,

Хай Вам рясні колосяться жита,

Джерела б’ють цілющою водою.

Хай щастя сонцем усміхається,

І життя сповнює теплом,

Усе омріяне збувається

Й дорога стелиться добром.

З повагою — колективи 
редакцій газети “Подільське 

слово” і радіокомпанії 
“Джерело”.

Щиро вітає-
мо з днем на-
родження гене-
рального дирек-
тора корпорації 
“Агропродсер-
віс”, депутата 
Тернопільської 
районної ради, 
голову обласної 
ради сільгосп-

підприємств Івана Адамовича 
ЧАЙКІВСЬКОГО.

Бажаємо Вам, щоб надії збувались,

Щоб друзі хороші в житті зустрічались,

Щоб стіл був багатий і затишно в хаті,

Хай дні Ваші будуть веселі, як свято.

Від щирого серця Вам щастя й любові,

Нехай Вам таланить і будьте здорові! 

З повагою — колектив 
корпорації “Агропродсервіс”.

Вітаємо з днем народження го-
ловного лікаря Шляхтинецької 
АЗПСМ Володимира Івановича 
МАЩАКА, завідуючу ФАПом  
с. Товстолуг Олександру Микола-
ївну КОРЕНДІЙ, медичну сестру 
Баворівської дільничної лікарні  
Марію Ярославівну ПОСМІТЮХ, 
молодших медичних сестер ТРТМО 
Людмилу Миронівну ГАВРАДУ, 
Галину Михайлівну ГОРІШНУ, 
Ірину Романівну ПОДЛЕЦЬКУ.

Хай життя цвіте пишною айстрою,

 Все добре до вас звідусіль приліта,

 Сердечно бажаємо гарного настрою,

 Щастя, здоров’я на довгі літа.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Вітаємо з днем народження завід-
уючу виробничим відділом ТРТМО 
Ірину Йосипівну ГОРИЧОК, сестру-
господиню Оксану Петрівну  
ПАВЛІК, лікаря загальної практики-
сімейної медицини Ігоря Богдано-
вича СМАЧИЛА, лікаря-
отоларинголога Володимира  
Петровича ЛІЩЕНКА, лікаря-хірурга 
Петра Володимировича КАЧАНА, 
лікарів ШМД Олега Романовича 
МАШТАЛЯРА, Данка Володими-
ровича БЕЛЯВСЬКОГО.

Хай доля подарує зорепад

Здоров’я, щастя, успіхів, надії,

Життя хай квітне, як вишневий сад,

Здійсняться задуми і заповітні мрії.

З повагою — колектив ТРТМО.

Вітаємо з днем народження ліка-
ря з лікувальної фізкультури ТРТМО 
Євгена Михайловича  
ВОРОБЙОВА, лікаря-психіатра  
Галину Богданівну ОРДЕНАС, 
зубного техніка Андрія Тарасови-
ча КОСОВАНА, медичну сестру  
Надію Ярославівну БУКАТУ, пра-
цівника кухні Світлану Анатоліївну 
НІСІФОРОВУ, електромонтера з 
ремонту та обслуговування елек-
троустаткування Зіновія Степано-
вича РОМАНИШИНА, водія  
Євгена Васильовича ПАЦІЯ.

В святковий день прийміть вітання

Та найщиріші побажання

Здоров’я, щастя та добра,

Наснаги, успіхів, тепла.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Щиро і сердечно вітаємо з днем 
народження учасницю дитячого 
фольклорно-етнографічного колек-
тиву “Чернелівські забави” БК  
с. Чернелів-Руський Вікторію  
МАХИНЬКУ.

Хай життя шумить, квітує,

Щасливим буде кожен день,

А доля залюбки дарує

Багато радості й пісень.

З повагою – дирекція будинку 
культури с. Чернелів-Руський.

Колектив територіального цен-
тру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) щиро 
вітає з днем народження соціаль-
ного працівника Орисю Іванівну  
ЗАБАНДЖАЛУ з с. Драганівка.

Бажаєм щастя Вам людського, 

Здоров’я зичимо міцного,

Хай доля добра і ясна 

Несе Вам радощі з собою,

Хай Вам всміхається весна 

З її одвічною красою.

Хай Матір Божа Вас охороняє,

Господь добро із неба посилає.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження директора корпорації  
“Агропродсервіс”, заслуженого 
працівника сільського господар-
ства України Андрія Степановича  
БАРАНА.

Нехай життя квітує буйним цвітом 

І день народження приходить знов і знов, 

А доля хай дарує з кожним роком 

Міцне здоров’я, щастя і любов.

З повагою — колектив 
корпорації “Агропродсервіс”.

Колектив редакції газети  
“Подільське слово” надсилає щирі 
вітання з днем народження гене-
ральному директору корпорації  
“Агропродсервіс” Івану Адамовичу 
ЧАЙКІВСЬКОМУ.

Сонця променистого на Вашому обрії,

Долі Вам бажаємо щедрої та доброї,

Хай всі мрії Ваші збуваються,

Бажаєм того, що щастям називається!

Директора ПП “Агрон” Наталію 
Григорівну БЕРЕЗОВСЬКУ сер-
дечно вітаємо з днем народження.

Достатку в домі Вам рікою,

В родині — злагоди й тепла,

В душі і серденьку — спокою,

Здоров’я, щастя і добра.

З повагою — колективи 
працівників ПП “Агрон”, ФГ 

“Березовського” та редакції 
газети “Подільське слово”.

28 травня відзначив 80-річчя 
хлібороб від Бога, колишній меха-
нізатор із с. Дичків Орест Лукович 
ГРИНИШИН.

Минули, наче мить, десятки літ, 

Вони — як дощик по тоненькій шибці, 

Вони — як ніжний яблуневий цвіт, 

Вони — як тонкі струни в ніжній скрипці, 

Тож хай той цвіт повік не обліта, 

Нехай струна співає, а не рветься, 

Хай доля не скупиться на літа, 

Хай Божа благодать панує в серці. 

З повагою — діти, внуки, 
правнуки, родина та сусіди.

Щиро вітаємо з 40-річчям  
Наталію Мирославівну  
МОЗІЛЬ-КРЕТ з с. Шляхтинці.

Бажаємо сонця, весняного цвіту,

Хай ранки Твої будуть сонцем зігріті,

Нехай Тобі в будні і свята

Лиш радісна звістка приходить до хати.

Хай збудуться всі Твої добрі надії,

А серце від щастя завжди молодіє.

З любов’ю — мама Леся, тато 
Мирослав, брат  

Андрій Капець з родиною.

Щиро вітаємо з ювілеєм  
Лозівського сільського голову  
Володимира Миколайовича ГУЛЯ.

Здоров’я, щастя зичим не на рік,

На все життя бажаєм щиро,

Щоб радісним і довгим був Ваш вік

З добром, любов’ю, спокоєм і миром. 

З повагою — працівники 
Лозівської сільської ради, 

члени виконкому, депутатський 
корпус.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження депутата Великоглибо-
чецької сільської ради Марію  
Богданівну КОЧАН, члена викон-
кому Євгена Степановича  
БЕЗРУКОГО.

Хай Бог пошле Вам літа щасливі

І рівну стрічку сонячних доріг.

Нехай удача на життєвій ниві,

Неначе килим, стелиться до ніг.

З повагою — колектив 
Великоглибочецької сільської 

ради, члени виконкому, 
депутатський корпус.


