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Т
радиційно з нагоди 
Дня захисту дітей на 
стадіоні с. Великі Гаї 
відбулася районна 

культурно-громадська акція 
“В дітях будь щаслива, 
Україно”. Її організатори — 
Тернопільський районний 
центр соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді, який 
очолює Тетяна Непочатова, 
Тернопільська районна орга-
нізація Товариства 
Червоного Хреста України 
(голова Ольга Нижник) — 
запросили кращі учнівські 
команди із шкіл 
Тернопільського  району.
Винуватців торжества сердеч-

но привітали заступник голови 
Тернопільської районної держав-
ної адміністрації Неля Саржев-
ська, керуючий справамиТерно-
пільської районної ради Богдан 
Ящик, начальник відділу освіти 
Тернопільської райдержадміні-
страції Марія Краковецька, Вели-
когаївський сільський голова 
Олег Кохман, начальник 
кримінально-виконавчої інспекції 
Тернопільського РВ УМВС Украї-
ни Тетяна Фарина, начальник 
Тернопільського районного 
управління юстиції Михайло  
Нацюк. Для дітей різножанрову 
концертну програму зорганізува-
ли працівники Тернопільського 
районного будинку культури, яку 
вела методист Наталя Порада. 
Перед присутніми виступили со-
ліст Василь Хлистун, учениці Ве-

ликоберезовицької ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів Діана Кульчицька, Анастасія 
Грачук, солістка студії “Музична 
скриня” РБК Соломія Джинджи-
риста із Настасова. В конкурсі 
“Малюнок на асфальті” перемогу 
святкувала команда “Нове поко-
ління” Великогаївської ЗОШ І-ІІІ 
ст. (керівник — соціальний педа-
гог Надія Петрівна Лаврик), дру-
гими були школярі з Ангелівки, 
третіми — команда Почапинської 
ЗОШ І-ІІІ ст. Серед загальноос-
вітніх шкіл І-ІІ ст. найоригінальні-
ші малюнки на асфальті розписа-
ли учні Плотицької, Петриківської, 
Ігровицької шкіл. Цікаво і зміс-
товно пройшла ігротека під деві-
зом “Діти України мають права”. 
Учасники конкурсу продемон-
стрували ґрунтовні знання з пра-
вознавства, краєзнавства та іс-

торіографії. Журі визнало кращи-
ми серед команд ЗОШ І-ІІІ ст. 
команди з Буцнева, Великої Бе-
резовиці, Мишкович, серед на-
вчальних закладів І-ІІ ст. перемо-
гу святкували ігровицькі учні, 
призерами стали їх ровесники з 
Петрикова та Грабівця.

Вишиванку можна назвати ко-
льоровою душею нашої країни. З 
давніх часів від матері до дитини 
передається любов до Батьків-
щини, увічнена у вишитому візе-
рунку на білому полотні. Перша 
виткана батьками вишиванка — 
оберіг, що вселяє наснагу та віру 
навіть у найскрутніші часи. Тож, 
не випадково цьогорічний День 
захисту дітей відбувся під знаком 
вишиванки.

Продовження на 8 стор.

Переможці конкурсу “Малюнок на асфальті” — команда “Нове покоління”  
Великогаївської ЗОШ І-ІІІ ст., керівник — соціальний педагог Надія Петрівна Лаврик.

До уваги підприємців 
Відповідно до Закону України “Про внесення змін до деяких за-

конодавчих актів України (щодо діяльності Міністерства юстиції, 
Міністерства культури, інших центральних органів виконавчої вла-
ди, діяльність яких спрямовується та координується через відпо-
відних міністрів, а також Державного космічного агентства України 
)”, з 1 липня 2013 року реєстрація юридичних та фізичних осіб — 
підприємців буде здійснюватися в реєстраційній службі Терно-
пільського районного управління юстиції за адресою:  
м. Тернопіль, вул. Київська, 3а, контактний телефон 43-67-25.

У четвер, 27 червня, в Тернопільському районному  
будинку культури відбудуться збори громадськості з нагоди 
Дня Конституції України. Початок о 16 год. 

Оргкомітет.

   8 стор.

Юрій Яржемський 
— кращий 
дільничний 

інспектор області.

Бджоляр з Прошови 
Ігор Олійник: 
“Пасіка — це  

не солодке життя”.

“Чим допоможе 
Асоціація?” — 

радяться сільські  
та селищні голови.

“Вишиване літо” 
— фоторепортаж  

з Дня матері  
у Чернелеві-

Руському.
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Місцеве самоврядування ●

Новації ●

Передплатна ціна:
Для населення (індекс 61357): 
на 6 місяців — 45,87 грн.
Для організацій (індекс 23491): 
на 6 місяців — 51,87 грн.

Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

Відкриваючи чергове 
засідання Асоціації сіль-
ських і селищних рад 
Тернопільського райо-
ну, її голова, Великобір-
ківський селищний го-
лова Роман Мацелюх 
запропонував до роз-
гляду порядку денного 
актуальні питання щодо 
використання земель-
них ділянок у межах і за 
межами населеного 
пункту суб’єктами під-
приємницької діяльнос-
ті без правовстановлю-
ючих документів, каз-
начейського обслуго-
вування сільських і се-
лищних бюджетів, ре-
монту комунальних до-
ріг у 2013 році, літнього 
оздоровлення дітей, 
символіки територіаль-
них громад Тернопіль-
ського району. Участь у 
зібранні взяли голова 
Тернопільської район-
ної ради Василь Дідух, 
голова Тернопільської 
райдержадміністрації 
Віктор Щепановський, 
голова Тернопільського 
регіонального відділен-
ня Всеукраїнської асо-
ціації сільських та се-
лищних рад, Байко-
вецький сільський голо-
ва Анатолій Кулик.

Того дня учасники 
засідання Асоціації під-
тримали пропозицію 
Анатолія Кулика обрати 
представником Терно-
пільського району в 
Тернопільському регіо-
нальному відділенні Асоціації сіль-
ських і селищних рад Великогаїв-
ського сільського голову Олега 
Кохмана. Як зазначив Роман Маце-
люх, Великі Гаї – найбільше село у 
Тернопільській області за чисель-
ністю населення, а Олег Кохман – 
компетентний та успішний керів-
ник.

Можливості для  
оздоровлення дітей

Директор Тернопільської міжра-
йонної дирекції Фонду соціального 
страхування з тимчасової втрати 
працездатності Ірина Хома, висту-
паючи перед присутніми, зупинила-
ся на основних напрямках соціаль-
ної політики держави щодо оздо-
ровлення дітей улітку 2013 року. 
“Якщо батьки дитини застраховані, 
то Фонд соціального страхування 
фінансує оздоровницю на суму 42 
грн. на день за кожну дитину, – за-
значила Ірина Остапівна. – Вартість 
перебування дітей в оздоровчих 
таборах Тернопільської області ста-
новить від 80 до 110 грн. на день. 
Отже, майже половину коштів спла-
чує Фонд соціального страхуван-
ня”. Ірина Хома закликала сільських 
і селищних голів Тернопільського 
району подати заявки на часткове 
фінансування оздоровлення дітей 
до Тернопільської міжрайонної ди-
рекції Фонду соціального страху-
вання з тимчасової втрати працез-
датності у найближчі терміни. “По-
дбати про змістовний відпочинок та 
літнє оздоровлення дітей – наш 
спільний обов’язок”, – підсумувала 
Ірина Хома.

Камінь спотикання 
– “завислі” рахунки 

Особливої актуальності в орга-
нах місцевого самоврядування Тер-
нопільського району нині набрала 
тема затримки перерахування Дер-
жавним казначейством України ко-
штів з рахунків сільських і селищних 
рад, що дестабілізує роботу за ба-
гатьма напрямками і набирає сис-
тематичного характеру. Як зазна-
чили учасники зібрання, затримка 
перерахування коштів навіть на 3-5 
днів створює серйозні проблеми 
для органів місцевого самовряду-
вання. Не виконавши зобов’язання 
за партнерськими договорами, жи-
телі населених пунктів не отриму-
ють відповідних послуг. Начальник 
управління Державної казначей-
ської служби України у Тернопіль-

ському районі Роман Шаст дав по-
яснення з цього питання і зазначив, 
що станом на червень ц. р. із дер-
жавної субвенції 2013 року не ви-
користаними місцевими радами 
Тернопільського району залиша-
ється 2 млн. 61 тис. грн. 

Питання казначейських перера-
хунків лежить каменем спотикання і 
на ремонті доріг Тернопільського 
району. Згідно з розпорядженням 
голови Тернопільської ОДА Вален-
тина Хоптяна №118-од від 29 бе-
резня ц. р., замовником будівни-
цтва, реконструкції, ремонту та 
утримання доріг комунального зна-
чення в області є Служба автомо-
більних доріг у Тернопільській об-
ласті. Ускладнено процедуру 
оформлення документації на поточ-
ний ремонт доріг з обов’язковим 
проведенням експертизи. На капі-
тальний ремонт відтепер треба ви-
готовляти значно дорожчу проектно-
кошторисну документацію. 

Право мати право
Учасники зборів Асоціації проа-

налізували використання земель-
них ділянок у межах і за межами 
населеного пункту суб’єктами під-
приємницької діяльності без право-
встановлюючих документів. 

— Практично на території кожної 
сільської ради району має місце 
використання земельних ділянок 
без зареєстрованих належним чи-
ном договорів оренди, зокрема, у 
Великобірківській селищній раді за-
фіксовано 16 таких суб’єктів, — за-
значив голова Асоціації сільських і 
селищних рад Тернопільського ра-
йону, Великобірківський селищний 
голова Роман Мацелюх. — Відтак, 
місцеві бюджети значно недоотри-
мують надходжень. Звісно, ми  
активно працюємо над виправлен-
ням цієї ситуації, запрошуємо під-
приємців на засідання земельних 
комісій, звертаємось до правоохо-
ронних і контролюючих органів, 
втім, зволікання з виготовлення 
правовстановлюючих документів на 
землю триває, бюджет все ще тер-
пить великі збитки, відсутній дієвий 
механізм подолання цього явища. 

Представники прокуратури ра-
дять керівникам територіальних 
громад під час формування сіль-
ських і селищних бюджетів закла-
дати кошти на судові витрати і 
самим звертатися до суду з відпо-
відною вимогою. Як зазначив за-
ступник начальника відділу дер-
жавної інспекції сільського госпо-
дарства Тернопільської області 

Микола Слободян, за порушення 
земельного законодавства з цього 
питання на підприємця чи фізичну 
особу складається протокол про 
адміністративну відповідальність, а 
розмір штрафу становить 170 грн. 
для фізичних осіб, 340 грн. – для 
юридичних осіб. Ще одним каме-
нем спотикання є поділ компетен-
цій – ті підприємці, що працюють 
за межами населеного пункту, пе-
ребувають під контролем райдер-
жадміністрації, в межах населеного 
пункту – в компетенції сільської чи 
селищної ради. Анатолій Кулик за-
пропонував сільським і селищним 
головам скористатися позитивним 
досвідом Байковецької сільської 
ради і змінити межі населеного 
пункту з внесенням суб’єктів під-
приємницької діяльності в межі на-
селеного пункту.

На важливості формування по-
зитивного іміджу території через 
запровадження символіки терито-
ріальних громад — гербів і хоругв 
сіл та селищ — наголосив під час 
засідання Асоціації автор герба 
Тернопільського району, доктор 
гуманістичних наук, академік сві-
тової Академії русинської культу-
ри, голова Тернопільського відді-
лення Волино-Подільської гераль-
дичної колегії Сергій Ткачов. “Вва-
жається, що герб породжує в сер-
цях жителів невеличких населених 
пунктів відчуття гордості за свою 
малу батьківщину, поєднує людей 
духовно, виховує патріотичні по-
чуття в молодого покоління, — ска-
зав Сергій Ткачов. — Розробляє і 
затверджує герб сільська спільно-
та з власної ініціативи та на влас-
ний розсуд. Згідно з законодав-
ством про місцеве самоврядуван-
ня, герби ухвалюються рішеннями 
рад і представників громад”. Не 
наділена функціями реєстратора і 
громадська організація “Україн-
ське геральдичне товариство”, 
проте, за словами Сергія Ткачова, 
вона безкоштовно надає органам 
місцевого самоврядування кон-
сультації щодо відповідності зміс-
ту та символів герба правилам 
його створення. Він розповів про 
порядок розробки і затвердження 
місцевої символіки, закликав ке-
рівників місцевого самоврядуван-
ня проявляти більшу активність у 
вирішенні цих питань. 

У різному учасники засідання 
підтвердили запити Буцнівської і 
Білецької сільських рад стати чле-
нами Асоціації сільських і селищ-
них рад Тернопільського району.

Чим допоможе Асоціація?

Учасники засідання Асоціації сільських і селищних рад Тернопільського району.Анастасія Редчук (1 рік 9 місяців) с. Ігровиця. 

Фото Людмили ДЕЙНЕКИ.

Під час засідання Асоціації сільських і селищних рад Тернопільського району 
(справа наліво) голова Тернопільської районної ради Василь Дідух, голова Терно-
пільської райдержадміністрації Віктор Щепановський, голова Асоціації сільських і 

селищних рад Тернопільського району, Великобірківський селищний голова Роман 
Мацелюх, секретар Асоціації, Чистилівський сільський голова Ігор Полотнянко, 

голова Тернопільського регіонального відділення Всеукраїнської асоціації  
сільських та селищних рад, Байковецький сільський голова Анатолій Кулик.

Володимир ДОРОШЕНКО, 
начальник відділу ведення 

Державного реєстру виборців 
апарату Тернопільської 
райдержадміністрації.

Службою розпорядника Дер-
жавного реєстру виборців 
Центральної виборчої комісії 
на офіційному веб-сайті Цен-
тральної виборчої комісії 
“Державний реєстр вибор-
ців” (http://www.drv.gov.ua/) 
розроблений та функціонує в 
тестовому режимі програм-
ний ресурс “Особистий кабі-
нет виборця”. Метою ство-
рення “Особистого кабінету 
виборця” є надання відповіді 
на запит виборця про вклю-
чення його до Державного 
реєстру виборців.

Запрошуємо всіх бажаючих взя-
ти участь у випробуванні цього 
програмного ресурсу, створити 
свій “особистий кабінет” та переві-
рити власну наявність у Державно-
му реєстрі виборців. Для цього не 
потрібно навіть виходити з власної 
оселі, за умови наявності доступу 
до глобальної інформаційної мере-
жі Інтернет. Процедура реєстрації 
на сайті доволі проста та не потре-
бує багато часу.

В “Особистому кабінеті вибор-
ця” ви зможете перевірити інфор-
мацію про своє включення (не 
включення) до Державного реє-

стру виборців. Для того, щоб пере-
вірити інформацію про включення 
виборця до Державного реєстру 
виборців, необхідно заповнити всі 
поля у формі запиту з достовірни-
ми даними про виборця. Через 
два-три дні відповідь на запит буде 
надіслана на вашу електронну по-
шту. Кількість запитів обмежена. 
Протягом доби можна відправити 
лише один запит.

При відвідуванні “Особистого 
кабінету виборця” використовуйте 
свій пароль, який ви створите 
(який ви, до речі, можете змінюва-
ти), заповнюючи відповідні поля, 
що будуть з’являтись після натис-
кання кнопки “Особистий кабінет 
виборця” на головній сторінці веб-
сайту “Державний реєстр вибор-
ців”. Якщо ви правильно ввели 
свій E-mail та пароль, то “двері” 
вашого “Особистого кабінету ви-
борця” відчиняться і ви матимете 
змогу в ньому працювати.

Шановні виборці! За потреби 
уточнити питання щодо створення 
“Особистого кабінету виборця” та 
інших питань, пов’язаних з Дер-
жавним реєстром виборців, звер-
тайтесь у відділ ведення Держав-
ного реєстру виборців апарату 
Тернопільської районної держав-
ної адміністрації за телефоном  
43-59-59, або особисто завітайте 
до нас за адресою: м. Тернопіль, 
майдан Перемоги, 1, Тернопіль-
ська райдержадміністрація, кабі-
нет №118.

Особистий  
кабінет виборця

23 червня — День державної служби
Шановні державні службовці! Щиросердечно вітаємо Вас із профе-

сійним святом — Днем працівників державної служби. 
Державна служба відіграє надзвичайно важливу роль у процесі по-

будови й утвердження суверенної, демократичної, соціальної і правової 
України. Працювати в державних органах, забезпечувати виконання за-
вдань і функцій держави — відповідальна і почесна справа. Від цього 
залежить і розвиток суспільних процесів, і вагомість результатів націо-
нальної політики, і благополуччя людей та їх ставлення до влади. 
Обов'язок кожного державного службовця, від найнижчого до найви-
щого щаблів органів влади, — служити народу України, забезпечувати 
дотримання конституційних прав і свобод громадян, сприяти досягнен-
ню європейських стандартів життя людей.

Шановні колеги! Бажаємо Вам успіхів та наснаги у справі сумлінного 
служіння народу України. Зичимо Вам і Вашим родинам міцного 
здоров'я, добра і злагоди, щастя та життєвих гараздів! 

Василь ДІДУХ,  
голова Тернопільської 

районної ради.

Віктор ЩЕПАНОВСьКИЙ, 
голова Тернопільської 
райдержадміністрації.

Шановні читачі!  
Не забудьте до 25 червня передплатити 
газету “Подільське слово” на ІІ півріччя 

2013 року у свого листоноші, або у  
будь-якому відділенні зв’язку, щоб 

улюблене видання завжди було з Вами.
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Взаємодія України  
з Євразійською 

економічною 
комісією не 
суперечить 

євроінтеграційним 
прагненням держави 

Підписання Меморандуму про 
поглиблення взаємодії між Украї-
ною та Євразійською економічною 
комісією відповідає інтересам на-
шої країни і жодним чином не су-
перечить Угоді про асоціацію з 
Європейським Союзом. Про це 
Президент України Віктор Януко-
вич заявив журналістам після за-
вершення українсько-білоруських 
переговорів.

“Це рішення продиктоване ви-
ключно економічними інтересами 
нашої країни і традиційними від-
носинами між країнами Митного 
союзу й Україною”, — сказав  
Віктор Янукович. Він нагадав, що 
за підсумками 2012 року на країни 
Митного союзу припадає понад 
36% зовнішньоторговельного обо-
роту України, що становить 63 
млрд. дол. США.

“Упевнений, зусилля з розвитку 
взаємодії з Митним союзом, нада-
лі і з Євразійським економічним 
союзом сприятимуть досягненню 
необхідного прогресу в економіч-
ній взаємодії наших країн і, відпо-
відно, зростанню добробуту на-
ших народів”, — наголосив Віктор 
Янукович.

Глава держави підкреслив, що 
Україна прагне мати “нормальні 
торговельні відносини” з країнами 
Митного союзу.

“Ми хочемо також, щоб Митний 
союз інтегрувався у Світову орга-
нізацію торгівлі. Сьогодні Росія 
стала членом СОТ. На черзі — Ка-
захстан і Білорусь. І ми готові на-
шим колегам допомагати і сприя-
ти інтеграції в СОТ. Я думаю, що 
всі ці кроки, які ми робимо спіль-
но, сприятимуть просуванню на-
ших фінансів, товарів, послуг, ро-
бочої сили, і це сприятиме зрос-

танню наших економік”, — зазна-
чив Віктор Янукович.

Він також наголосив, що Украї-
на послідовно йде шляхом євро-
пейської інтеграції та наближення 
всіх сфер життєдіяльності до єв-
ропейських стандартів. “Все, що 
ми робимо, ми робимо передусім 
для себе — для того, щоб краще 
жилося людям, щоб комфортні-
шим у людей було життя, щоб бу-
ли захищені країна і народ, права 
особистості, права людини. Про 
це йде мова”, — сказав Президент 
України Віктор Янукович.

Україна та Білорусь 
домовились про 

спільні дії у торгово-
економічній сфері 
Президент України Віктор Яну-

кович та Президент Республіки 
Білорусь Олександр Лукашенко 
під час переговорів у Києві обго-
ворили широкий спектр питань 
двосторонньої взаємодії і окрес-
лили перспективи співробітни-
цтва. Як повідомив журналістам 
Президент України Віктор Януко-
вич після завершення переговорів 
з Президентом Республіки Біло-
русь Олександром Лукашенком, 
йшлося, передусім, про 
торговельно-економічну співпра-
цю.

“Білорусь є одним із наших го-
ловних торговельних партнерів, 
двосторонній товарообіг з яким 
минулого року досяг рекордного 
рівня — 7,5 мільярда доларів США. 
І це не межа. Тому одним із пер-
шочергових завдань ми визначили 
здійснення спільних заходів у сфе-
рі торговельно-економічного спів-
робітництва”, — сказав Президент 
України. За словами Віктора Яну-
ковича, сторони домовилися по-
вніше використовувати економіч-
ний потенціал країн для нарощу-
вання взаємної торгівлі. 

“Прикладом ефективного взає-
мовигідного співробітництва у 
транспортній сфері є комбіновані 
й контейнерні залізничні переве-
зення поїздами “Зубр” і “Вікінг”, 

— підкреслив Глава держави. На 
переконання Віктора Януковича, є 
значні перспективи для розши-
рення взаємодії в електроенерге-
тичній сфері, зокрема, шляхом 
забезпечення поставок україн-
ської електроенергії у країни Бал-
тії з використанням транзитних 
можливостей Білорусі. Віктор 
Янукович також зазначив, що 
Україна та Білорусь зацікавлені у 
збільшенні взаємних поставок 
продукції агропромислового 
комплексу.

Глава держави 
наголошує  

на важливості 
демаркації 
українсько-

білоруського 
кордону

Президент України Віктор  
Янукович наголошує на важливос-
ті демаркації українсько-
білоруського кордону для розви-
тку міжрегіональної прикордонної 
співпраці.

“Нами нарешті поставлено 
крапку в питанні договірно-
правового оформлення  
українсько-білоруського кордону. 
Підписанням Протоколу про обмін 
Ратифікаційними Грамотами До-
говору про державний кордон між 
Україною та Білоруссю ми даємо 
старт демаркації нашого спільного 
кордону”, — сказав Президент 
України журналістам після завер-
шення переговорів з Президентом 
Республіки Білорусь Олександром  
Лукашенком.

Віктор Янукович підкреслив, що 
під час переговорів сторони при-
ділили окрему увагу питанням 
міжрегіональної та прикордонної 
співпраці.

 
За матеріалами офіційного 

інтернет-представництва  
Президента України  

Віктора Януковича  
(www.president.gov.ua).

Щиро вітаємо з 
днем народження 
працівників Вели-
коберезовицької 
селищної ради — 
іменинників черв-
ня: бухгалтера  
Надію Володимирів-
ну ОЛЬШАНСЬКУ, де-
путатів Віталія Петровича 
КРУТИГОЛОВУ, Олега Івановича 
БАКАЛЬЦЯ, депутата Тернопіль-
ської районної ради Петра  
Миколайовича МАЙКОВИЧА.

Нехай для Вас розквітне цілий світ,

Стають життям усі найкращі мрії

І доля надсилає безліч літ

Здоров’я, щастя, радості й надії.

З повагою — колектив 
Великоберезовицької селищної 

ради, члени виконавчого 
комітету, депутатський корпус.

Сердечно вітаємо з днем наро-
дження головного спеціаліста від-
ділу освіти Тернопільської райдер-
жадміністрації, інспектора шкіл 
Остапа Олексійовича НОСКА.

Хай доля подарує зорепад

Здоров’я, щастя, успіхів, надії,

Життя хай квітне, як вишневий сад,

Здійсняться задуми і заповітні мрії. 

З повагою — колектив відділу 
освіти Тернопільської 

райдержадміністрації.

Найщиріші вітання з днем наро-
дження надсилаємо начальнику 
відділу соціальної політики на селі 
та земельних відносин Тернопіль-
ської районної ради Святославу 
Михайловичу НОГАСУ.

Хай квітне доля у роках прекрасних,

Господь дарує радість і здоров’я,

Хай кожен ранок з неба сонцем ясним

Вас осяває світлом і любов’ю.

З повагою — колектив 
виконавчого апарату 

Тернопільської районної ради.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження інженера-програміста Тер-
нопільського районного методич-
ного кабінету Володимира Вікто-
ровича ҐАВВУ.

Хай Бог пошле Тобі літа щасливі

І рівну стрічку сонячних доріг,

Нехай удача на життєвій ниві,

Неначе килим, стелиться до ніг.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 

методичного кабінету.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження депутатів Великоглибо-
чецької сільської ради Володими-
ра Ярославовича ФЕДІРКА,   
Івана Богдановича ШАЙДУ.

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.

З повагою — колектив 
Великоглибочецької сільської 

ради, члени виконкому, 
депутатський корпус.

Педагогічний колектив  
Жовтневої ЗОШ І-ІІ ст. щиро ві-
тає з днем народження директо-
ра школи Ларису Вікторівну 
ЄЖИЖАНСЬКУ.

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 днем наро-
дження лікаря-стоматолога 
ТРТМО Богдана Романовича 
МІСЕВИЧА, старшу медичну се-
стру Тетяну Теодорівну  
ГОНЧАР, медсестер стаціонару 
Надію Іванівну ГЛАДКУ, Галину 
Михайлівну БУЧИНСЬКУ, Гали-
ну Станіславівну РУДУ, лабо-
ранта Ольгу Миколаївну ЦЬОНЬ, 
медсестру Юлію Василівну 
КРАВЧУК, інструктора з лікуваль-
ної фізкультури Ярослава Васи-
льовича КІЗИМЧУКА.

В святковий день прийміть вітання

Та найщиріші побажання

Здоров’я, щастя та добра,

Наснаги, успіхів, тепла.

З повагою — колектив ТРТМО.

Щиро вітаємо з днем народжен-
ня завідуючу фельдшерським пунк-
том с. Костянтинівка Ольгу Васи-
лівну ЛОЗІНСЬКУ, акушерку ФАПу 
с. Малий Ходачків Наталію Васи-
лівну САЛАМАНДРУ, фельдшера 
Ступківської АЗПСМ  
Галину Володимирівну ГИД, мо-
лодших медичних сестер ТРТМО 
Ганну Богданівну ЄВЧИН,  
Олександру Василівну РЕМЕЗ, 
Валентину Миколаївну  
СИДОРУК, Ганну Ярославівну  
БИКІВ, Ольгу Іванівну ДОРОЖКО, 
Оксану Михайлівну СЕНТИК.

Хай життя буде схоже на свято,

Доля щастя принесе багато,

Теплом зігріє і любов’ю

І подарує міцного здоров’я.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Педагогічний колектив Жов-
тневої ЗОШ І-ІІ ст. щиро вітає з 
днем народження вчителя почат-
кових класів Оксану Володими-
рівну БОДНАРЧУК-КУРИК.

Бажаємо миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі,

Творчого вогнику, віри й наснаги,

Щедрості серця, людської поваги.

Колектив Баворівської ЗОШ І-ІІІ 
ст. щиро вітає з днем народження 
технічного працівника Галину  
Василівну БОЛДИЖЕВУ.

Бажаємо щастя, гараздів без ліку,

Міцного здоров’я та довгого віку,

Нехай оминають болі і тривоги,

Хай стелиться довга життєва дорога.

Вітаємо! ●

Це важливо ●

18 червня Венеціанська ко-
місія оприлюднила свою по-
зицію щодо прийняття кон-
ституційних змін під час ре-
ферендуму, і визначила її 
такою, що може завдати 
шкоди законності в Україні. 
Про це йдеться в оприлюд-
неній офіційній позиції Вене-
ціанської комісії щодо Зако-
ну “Про всеукраїнський ре-
ферендум”, прийнятого Вер-
ховною Радою у листопаді 
2012 року.

“Можливість приймати Консти-
туцію на референдумі, скликаному 
за народною ініціативою, не пе-
редбачена чинною Конституцією 
України”, — наголошується в по-
зиції Венеціанської комісії, опри-

людненій на її сайті, повідомляє 
“УНІАН”. 

“Надання дозволу на націо-
нальний референдум за народ-
ною ініціативою щодо нової Кон-
ституції або змін до Конституції 
дозволить уникнути необхідності 
голосування кваліфікованої біль-
шості у Верховній Раді. Комісія 
щиро вірить, що це завдасть шко-
ди конституційній стабільності і 
законності в Україні”, — продовжу-
ється в документі. 

Венеціанська комісія наголо-
шує, що і в своїх попередніх ви-
сновках щодо проектів законів 
про референдум в Україні зазна-
чала, що зміни до Конституції, і 
навіть прийняття нової Конститу-
ції повинні проходити за процеду-
рою, встановленою чинним Осно-

вним законом. Вимога конститу-
ційної більшості голосів у Верхо-
вній Раді на підтримку таких змін 
або нової Конституції має збері-
гатися. 

Венеціанська комісія провела 
оцінку закону про національний 
референдум за запитом голови 
Моніторингового комітету Парла-
ментської асамблеї Ради Європи 
Андреса Геркеля. Нагадаємо, го-
лова Конституційної асамблеї, 
перший президент України Лео-
нід Кравчук повідомив, що Асамб-
лея планує у березні оприлюдни-
ти концепцію внесення змін до 
Основного закону. Пізніше пре-
зентація нового проекту Консти-
туції України була перенесена на 
травень, проте на сьогоднішній 
день так і не була представлена. 

Венеціанська комісія не схвалює внесення 
змін до Конституції на референдумі

Педагогічний колектив Жовтневої ЗОШ І-ІІ ст. глибоко сумує з 
приводу смерті колишнього вчителя музики та обслуговуючої  
праці Галини Михайлівни Форгель. Висловлюємо співчуття  
рідним та близьким.

Ілона ГАЙДАДІНА, 
ВДСО при УМВС України  
в Тернопільській області.

Зараз в Україні проходить 
зовнішнє незалежне оціню-
вання знань випускників за-
гальноосвітніх шкіл, яке за-
вершиться 27 червня. У Тер-
нопільській області зареє-
стровано 7708 абітурієнтів, 
які виявили бажання взяти 
участь у тестуванні. 

Пункти тестування упродовж 
усього терміну будуть охороняти 
професійно підготовлені праців-
ники відділу державної служби 
охорони при УМВС в Тернопіль-
ській області, які сумлінно вико-
нують покладені на них вимоги у 
105 школах Тернопілля. Їх діяль-
ність регламентується інструкці-
єю, затвердженою спільним на-
казом МВС та Міносвіти, що пе-

редбачає використання спецза-
собів — ручних металошукачів. 
Зокрема, було введено поняття 
“технологічна перерва”, яка ого-
лошується під час роботи абітурі-
єнтів над тестовими завданнями. 
Саме тоді представники ДСО ви-
користовують металодетектори 
для контролю за дотриманням 
правил проходження ЗНО.

Для дітей скласти тести ЗНО 
— важливий крок до майбутньої 
омріяної професії. Проте зна-
йшлися хитруни, які намагалися 
пронести на пункти ЗНО телеко-
мунікаційні засоби та “полегши-
ти” собі життя традиційними спо-
собами — шпаргалками. У Терно-
пільській області було виявлено 
двоє. Завдяки ручним металошу-
качам та ретельно підготовленим 
працівникам охорони у абітурієн-
тів немає шансів на сторонню до-
помогу.  Лише на свої знання.

Служба “102” ●

Тернопільські абітурієнти 
проходять “сканування” 

металодетекторами

Податкові новини ●
Більшість 

спрощенців 
обирають другу 

групу
Понад 9900 приватних підпри-

ємців Тернополя та Тернопільсько-
го району обрали спрощену систе-
му оподаткування станом на поча-
ток цього місяця. Про це повідомив 
заступник начальника Тернопіль-
ської об’єднаної ДПІ Василь Кра-
вець. “Більшість суб’єктів господа-
рювання надають перевагу другій 
групі спрощеної системи оподат-
кування, а це понад 5440 підпри-
ємців, – констатував Василь Тара-
сович. – Популярними серед 
платників-спрощенців залишають-
ся перша та третя групи: їх обрали, 
відповідно, 2160 та 2300 осіб”. 
П’яту групу єдиного податку обра-
ли два приватних підприємці. 

На думку Василя Тарасовича, 
популярність “єдиного податку” 
серед малого бізнесу є результа-
том запровадження нової моделі 
спрощеної системи оподаткуван-
ня, створення сприятливих умов 

для ведення бізнесу та належного 
сервісу податкової служби для 
платників податків.

Підприємці теж 
хочуть відпочити

Принаймні 730 бізнесменів — 
платників єдиного податку Терно-
поля і Тернопільського району ско-
ристалися своїм правом на від-
пустку, передбаченим 295 статтею 
Податкового кодексу.

Нагадаємо, що суб’єкти госпо-
дарювання, які обрали першу, дру-
гу групу спрощеної системи опо-
даткування і не використовують 
працю найманих осіб, звільняють-
ся від сплати єдиного податку про-
тягом одного календарного місяця 
на рік на час відпустки, або ж на 
період хвороби, підтвердженої ко-
пією листка непрацездатності, як-
що вона триває 30 і більше кален-
дарних днів. Підставою для нена-
рахування єдиного податку спро-
щенцю у зв’язку з відпусткою чи 
лікарняним є заява довільної фор-
ми. При цьому, у випадку лікарня-
ного необхідно додати листок не-
працездатності. 

Тернопільські 
платники активно 

звітують 
“електронкою”

Щороку зростає кількість плат-
ників податків, які подають звіт-
ність до Тернопільської об’єднаної 
ДПІ в електронному вигляді. Най-
більше звітів “електронкою” надій-
шло з податку на додану вартість 
– 98,8 відсотка, дещо менше де-
кларацій з податку на прибуток – 
80,8 відсотка. Від приватних під-
приємців, що обрали спрощену 
систему оподаткування, надійшло 
майже 32 відсотки декларацій че-
рез Інтернет. 

Протягом травня цього року 
укладено 356 договорів про визна-
ння електронних звітних докумен-
тів, з них 123 – із юридичними осо-
бами, 157 – з приватними підпри-
ємцями та 76 – з громадянами.

 
Відділ взаємодії із ЗМІ та 

громадськістю Тернопільської 
об’єднаної ДПІ.
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Профорієнтація ●До джерел ●

Галина ЮРСА –  
ТРР “Джерело”.

У Тернопільській обласній 
бібліотеці для молоді від-
булося свято великодньої 
гаївки “А вже весна  
воскресла!”. 

Ведуча дійства – завідуюча 
мистецьким відділом Леся Олій-
ник зазначила, що свято стало 
заключним етапом циклу “Все-
ленський дух народного мисте-

цтва”, під час якого читачі та усі, 
хто відвідує бібліотеку, мали 
можливість взяти участь у книж-
кових та мистецьких презентаці-
ях, зустрічах, виставках народ-
них промислів.

Студентка Теребовлянського 
вищого училища культури Уляна 
Колоденна розповіла про істо-
рію, традиції та обряд велико-
дньої гаївки. Юні аматори теа-
трального гуртка с. Серединки 
Тернопільського району “Народ-
ні джерельця” заспівали гаївок 

так гарно та проникливо, що по-
года змилосердилась над людь-
ми, і вперше за травневий мі-
сяць пішов благодатний дощик.

Присутні на святі великодньої 
гаївки “А вже весна воскресла!” 
студенти Тернопільського тех-
нічного коледжу та старшоклас-
ники із Лозови були щиро вдячні 
організаторам та учасникам дій-
ства за подаровану годину  
спілкування з невичерпним дже-
релом давнього народного мис-
тецтва.

Заспіваймо гаївочку

Завідуюча мистецьким відділом Тернопільської обласної бібліотеки  
для молоді Леся Олійник (справа), студенти та школярі з Лозови  

під час свята великодньої гаївки. 

Пенсійна реформа ●

Куди потрібно 
звертатися 

громадянам для 
призначення пенсії?

Звернутися щодо призначен-
ня пенсії можна в будь-який час 
після виникнення права на пен-
сію, але не раніше, ніж через 
місяць до досягнення пенсійного 
віку. Якщо ви працюєте, то не 
пізніше, як за місяць до дня, ко-
ли ви досягнете пенсійного віку, 
посадова особа підприємства, 
установи чи організації (далі — 
посадова особа), де ви працює-
те, на яку покладено обов’язок 
оформлення документів на при-
значення пенсій працівникам, 
зобов’язана письмово повідоми-
ти вас про виникнення права на 
пенсію за віком, у тому числі і на 
пільгових умовах. У 10-денний 
термін із дня отримання від вас 
заяви про призначення пенсії ця 
посадова особа готує всі належ-
ні документи та надсилає їх в 
управління Пенсійного фонду за 
адресою підприємства, устано-
ви, організації або за місцем 
проживання (реєстрації) особи.

За бажанням громадянина та-
ку заяву можна подати особисто 
за місцем проживання (реєстра-
ції).

Як подають заяву 
про призначення 

пенсії особи, які не 
працюють?

Заяву про призначення пенсії 
громадянам, які не працюють, 
заявник подає особисто або че-
рез представника, що діє на під-
ставі виданої йому довіреності, 
посвідченої нотаріально, безпо-
середньо в орган, який призна-
чає пенсію, за місцем проживан-
ня (реєстрації). У разі, якщо 
особа, якій призначають пенсію, 
є неповнолітньою або недієздат-
ною, заяву подають батьки або 
опікуни (піклувальники) за міс-
цем їх проживання (реєстрації).

Заяву про переведення з  

одного виду пенсії на інший, про 
перерахунок пенсії пенсіонер 
подає особисто в управління 
Пенсійного фонду України, де 
він перебуває на обліку як отри-
мувач пенсії.

Який день 
вважають днем 
звернення для 

призначення пенсії?
Днем звернення для призна-

чення пенсії вважають день, ко-
ли Пенсійний фонд прийняв за-
яву про призначення, перераху-
нок, відновлення або переве-
дення з одного виду пенсії на 
інший. Якщо заяву надсилають 
поштою (окрім випадків призна-
чення — поновлення пенсій), 
днем звернення для призначен-
ня пенсії вважають дату, зазна-
чену на поштовому штемпелі 
місця відправлення заяви.

У разі, якщо до заяви про 
призначення відновлення пенсії 
додано не всі належні докумен-
ти, орган, що призначає пен-
сію, письмово повідомляє заяв-
ника про те, які документи по-
трібно подати додатково, про 
що в заяві про призначення 
пенсії роблять відповідний за-
пис. Якщо їх буде подано не 
пізніше як через три місяці із 
дня повідомлення про необхід-
ність подання додаткових доку-
ментів, то днем звернення для 
призначення пенсії вважають 
день, коли приймають заяву 
про призначення пенсії, або да-
ту, зазначену на поштовому 
штемпелі місця відправлення 
заяви.

Оригінали чи копії 
документів подають 

для призначення 
пенсії?

Для призначення пенсії може 
бути подано як оригінали по-
трібних документів, так і їх ко-
пії, засвідчені в нотаріальному 
порядку або адміністрацією під-
приємства, установи, організа-

ції, що подає документи заяв-
ника для призначення пенсії, чи 
органом, який призначає пен-
сію. 

Документи про стаж і заро-
бітну плату подають лише в 
оригіналах. У разі, якщо під-
твердженням страхового стажу 
є трудова книжка, подають її 
копію, засвідчену адміністраці-
єю підприємства, установи, ор-
ганізації за місцем останньої 
роботи або органом, який при-
значає пенсію.

Що відбудеться, 
якщо інформації 

про сплату 
страхових внесків 
за останні місяці 
роботи немає?

У такому випадку орган, який 
призначає пенсію, розглядає 
подані документи та ухвалює 
рішення щодо призначення пен-
сії без урахування вказаного 
періоду, а після надходження 
даних про сплату страхових 
внесків здійснює перерахунок 
пенсії з урахуванням цього пе-
ріоду з часу призначення пен-
сії.

В аналогічному порядку здій-
снюють перерахунок пенсії, як-
що на час її призначення немає 
даних про середню заробітну 
плату працівників, зайнятих у 
галузях економіки України, за 
попередній рік. При цьому, як-
що після перерахунку пенсії її 
розмір зменшився, виплату 
пенсії в новому розмірі здій-
снюють із місяця, наступного за 
місяцем, у якому Пенсійний 
фонд повідомив про розмір се-
редньої заробітної плати пра-
цівників, зайнятих у галузях 
економіки України.

Ірина ЛЕБІДЬ, 
заступник начальника відділу 

з призначення пенсій 
управління Пенсійного фонду 

України в Тернопільському 
районі.

Оформлення пенсії: 
 крок за кроком

Оксана ГОРОХОВСЬКА,  
спеціаліст відділу довідково-

інформаційної роботи  
з населенням  

Тернопільського МРЦЗ.

Наприкінці навчального року 
спеціалісти відділу довідково-
інформаційної роботи з насе-
ленням Тернопільського місь-
крайонного центру зайнятості 
провели виїзні акції з вико-
ристанням СОТЗ “Мобільного 
центру профорієнтації” в за-
гальноосвітні школи Терно-
пільського району. 

Під час проведення заходів про-
водилося профдіагностичне обсте-
ження школярів випускних класів. 
Старшокласники мали змогу за до-
помогою тестових методик визна-
чити той вид професійної діяльнос-
ті, до якої в них є інтерес та зді-
бності. Учні охоче брали участь у 
проведенні профорієнтаційних 
вправ, мали можливість продемон-
струвати свої знання з основних 
характеристик та особливостей 
професій, проаналізували найакту-
альніші професії на ринку праці, 

переглядали довідники навчальних 
закладів. Під час вправ-ігор школярі  
мали можливість перелічити про-
фесії: які затребувані в селі, а які — 
в місті; охарактеризувати позитивні 
та негативні сторони обраних ними 
професій.

Відбулася презентація нових 
можливостей профорієнтаційного 
терміналу. Учні мали змогу перегля-
нути оновлену інформацію про акту-
альність професій, нові навчальні 
заклади, перспективи зайнятості. 
Програма терміналу передбачає 
розвиток зацікавленості до профе-
сійного самовизначення, виховання 
шанобливого ставлення до праці, 
зокрема, робітничих професій, роз-
ширення знань про світ професій, 
засоби та інструменти, що викорис-
товуються фахівцями, вміння орієн-
туватися в різноманітті професій. 

Загалом  у  весняний період бу-
ло здійснено 11 виїздів у школи 
Тернопільського району (с. Біла, с. 
Йосипівка, с. Прошова, с. Мишко-
вичі, с. Довжанка, с. Козівка, с. По-
чапинці, с. Дубівці, с. Ангелівка, с. 
Товстолуг, с. Острів), 378 старшо-
класників отримали профорієнта-
ційні послуги.

ТМРЦЗ у школах 
Тернопільського району

Варто знати ●

У рамках національного плану 
дій на 2013 рік щодо впровадження 
Програми економічних реформ на 
2010-2014 роки “Заможне суспіль-
ство, конкурентоспроможна еконо-
міка, ефективна держава”, затвер-
дженого Указом Президента від 12 
березня 2013 року №128, та в рам-
ках Меморандуму про співпрацю 
між Тернопільською обласною дер-
жавною адміністрацією та Терно-
пільською дирекцією “Укрпошти” 
14 травня 2013 року стартує про-
ект “Адміністративні послуги: спро-
щений доступ через пошту” у Тер-
нопільській області. Метою проекту 
є створення для споживачів адміні-
стративних послуг ефективного 
механізму доступу до адміністра-
тивних послуг, прозорості проце-
дури та легкості отримання резуль-
тату. На практиці це означає, що 
будь-який громадянин або суб’єкт 
господарювання зможе через від-
ділення поштового зв’язку: отри-
мати інформацію про види та тер-
міни надання адміністративних по-
слуг, перелік необхідних докумен-
тів, бланки заяв та консультації 
стосовно адміністративних послуг; 
відправити оформлений пакет до-
кументів, необхідних для отриман-
ня документу в рамках адміністра-
тивних послуг, поштовим відправ-
ленням (лист, бандероль, посилка) 
з оголошеною цінністю та описом 
вкладення на адресу Центру адмі-

ністративних послуг, а потім отри-
мати кінцевий документ також че-
рез пошту (у поштовому відділенні 
або через листоношу). 

На базі відділенні поштового 
зв’язку Тернопіль-1 Тернопільської  
дирекції УДППЗ “Укрпошта” відбу-
лася урочиста презентація проекту 
“Адміністративні послуги: спроще-
ний доступ через пошту”. Для зруч-
ності тернополян, крім ВПЗ 
Тернопіль-1, проект стартував ще у 
9-ти ВПЗ Тернопіль-5,16,12, 27  
м. Тернополя, ВПЗ смт. Великі Бір-
ки, с. Великі Гаї, смт. Велика Бере-
зовиця, с. Біла, с. Мишковичі (Тер-
нопільський р-н). Як зазначив ди-
ректор Тернопільської дирекції “Ук-
рпошти” Василь Юрчишин, ці по-
слуги, що надаються сьогодні, — це 
не весь перелік, він буде розширю-
ватися, та перелік самих ВПЗ, які 
надаватимуть такі послуги, також 
буде збільшуватися, і до кінця 2013 
року цей проект реалізовувати-
меться у всіх відділеннях поштово-
го зв’язку нашої області. Василь 
Іванович ознайомив присутніх з 
особливостями надання нової по-
штової послуги, поспілкувався з 
колективом поштового відділення 
щодо популярності цієї послуги се-
ред клієнтів “Укрпошти”.

 
Тернопільська дирекція  

УДППЗ “Укрпошта”.

Адміністративні послуги: 
спрощений  

доступ через пошту

Юрій ТКАЧИК,  
начальник Тернопільського РВ 

управління ДСНС України  
у Тернопільській області.  

Настало справжнє літо, а з 
ним і пожежонебезпечний 
період. Розпочалися літні 
канікули, які, на жаль, че-
рез допитливість дітей не 
проходять без пригод та 
прикрих випадків. Нерідко 
саме через дитячі пустощі з 
вогнем та людську байду-
жість і безвідповідальність 
при виконанні господар-
ських робіт та на відпочинку 
виникають пожежі, які заби-
рають роками надбане май-
но, а нерідко й життя.

Щоб не трапилось біди, пиль-
нуйте за діями та місцем пере-
бування дітей; навчіть дітей пер-
шочергових заходів безпеки; за-
бороняйте дітям користуватися 
вогнем; демонструйте дітям 
власним прикладом обережність 

у поводженні з вогнем, газом, 
водою, побутовою хімією, ліка-
ми; розводьте багаття та спа-
люйте сміття на відстані, не мен-
шій 15 метрів від будівель та 
споруд; місця розведення багать 
забезпечуйте первинними засо-
бами пожежогасіння (вогнегас-
ник, вода, пісок тощо); не зали-
шайте багаття без нагляду; не 
допускайте випалювання луків, 
пасовищ, ділянок зі степовою, 
водно-болотною та іншою при-
родною рослинністю або її за-
лишків та опалого листя у смугах 
відводу автомобільних доріг і за-
лізниць, у парках та загонах, у 
населених пунктах; ідучи додому 
з відпочинку переконайтесь, що 
багаття погашене.

Шановні краяни, пам’ятайте 
— пожежі легше запобігти, ніж 
загасити, тому, дотримуючись 
елементарних правил безпеки, 
ви зможете зберегти своє майно 
та життя. Якщо ж біда все таки 
прийшла — номер виклику служ-
би порятунку “101”!

Діти на канікулах:  
ризики і застереження

Служба “101” ●
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06.10 Концертна 
      програма до 
     Дня Матерi.
08.10 Панянка 
        та кулiнар.
08.40 Кориснi поради.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.50 Без цензури.
10.15 Право на захист.
10.35 Т/с “Царiвна”.
13.15 Т/с “Варiант 
        Омега”.
14.35 Вiкно до Америки.
14.55 Euronews.
15.00 Життя на рiвних.
15.15 Темний силует.
15.30 Т/с “Передiл”.
17.50, 22.20 Фестиваль
        пiснi в Коблево.
18.30 Агро-News.
18.45 Останнє 
       попередження.
19.15 Концертна 
      програма до 
        Дня Матерi.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.00 Пiдсумки дня.
21.30 Українська пiсня.
22.55 Трiйка, Кено,
        Секунда удачi.
23.10 Пiсенний 
     фестиваль “Родина”
      iм. Н. Яремчука.

канал “1+1”
06.30, 19.30 “ТСН”.
07.15 Х/ф “Вiй”.
09.00 Комедiя 
      “У джазi 
      тiльки дiвчата”.
11.40 Комедiя 
    “Дванадцять стiльцiв”.
15.00 Комедiя “Любов
         i голуби”.
17.10 Мелодрама
       “Моя любов”.
20.00 Мелодрама 
        “Ляльки”.
00.05 Бойовик
        “Центурiон”. (2).

Iнтер
06.10 “Подробицi
         тижня”.
07.00, 7.30, 8.00, 
      8.30, 9.00, 12.00, 
     18.00 Новини.
07.10, 7.35, 8.10, 
      8.35 “Ранок 
       з Iнтером”.

09.10 Х/ф “Зойкина
         любов”.
11.20 Т/с “Не вiдрiкаються
            люблячи”.
15.35 “Чекай на мене”.
18.10 Т/с “Земський
         лiкар. 
         Продовження”.
19.05 Т/с “Жiночий
         лiкар-2”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Петрович”.
22.30 Т/с “Одного разу 
       в Ростовi”.
00.25 Х/ф “Максимальний
          ризик”. (2).
 

ICTV
06.15, 7.15 Дiловi факти.
06.25 Т/с “Таксi”.
06.45 Т/с “Леся+Рома”.
07.25 Факти тижня.
08.10, 19.20 Надзвичайнi
            новини.
09.05 Т/с “У червнi 
           41-го”.
13.10, 21.55 Т/с 
       “Прокурорська
         перевiрка”.
14.20, 20.05 Т/с “Брат
        за брата-2”.
16.15 Х/ф “Залiзний
         лицар”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.05 Х/ф “Немислиме”.
           (2).

СТБ
06.35, 15.55 “Усе 
        буде добре!”
08.25, 18.20 “Неймовiрна
       правда про зiрок”.
10.05 Х/ф “Нiколи 
        не забуду тебе”.
12.00 “Один за всiх”.
13.55 “Правила життя.
        Обережно! 
        Шахрайство!”
18.00, 22.00
         “Вiкна-новини”.
20.00 “Слiдство ведуть
        екстрасенси”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї 
        з Павлом 
        Костiцинiм”.
22.25 “Детектор брехнi”.
23.50 “Битва
          екстрасенсiв”.

новий канал
06.00 Х/ф “Арабськi 
         пригоди”.
09.10 Х/ф “Запитайте
           Сiндi”.
11.05 Х/ф “Сутiнки”.
13.25 Х/ф “Сутiнки. 
       Сага. 
        Молодий мiсяць”.
16.10 Х/ф “Сутiнки. 
       Сага. Затемнення”.
18.45 Х/ф “Сутiнки. 
        Сага. Свiтанок:
        частина-1”. (2).
21.00 Ревiзор-2.
22.55 Т/с “Свiтлофор”.
00.00 Т/с “Купiдон”.

Трк «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 “Я подаю 
        на розлучення”.
15.10 Т/с “Жiночий
        лiкар”.
16.00 Т/с “Проспект
        Бразилiї”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.40 “Давай 
        одружимося!”
18.55 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Лист
        очiкування”.
22.40 “Вечiрнiй Ургант”.
23.15 “Познер”.

к1
07.00 М/ф.
09.25 Т/с “Маргоша”.
10.25 “Пороблено 
       в Українi”.
12.20 “Вечiрнiй квартал”.
14.15 Т/с “Пiтерськi
          канiкули”.

18.00 “Звана вечеря”.
19.00 “Орел i Решка”.
20.00 “Музична 
     премiя “YUNA-2013”.
22.00 Х/ф “Як позбутися
        хлопця за 
        10 днiв”. (2).
00.10 Х/ф
    “Сiмнадцятирiчнi”. (2).

нТн
06.00 Х/ф “Змiєлов”.
07.30 “Агенти впливу”.
08.25 Х/ф “Кохати
        по-росiйськи-3”.
10.10 Т/с “Острiв
       непотрiбних
       людей”.
13.40 Т/с “Батькiвщина
           чекає”.
19.30 Т/с “Меч”.
21.30 Т/с “Тiло як 
        доказ”. (2).
22.30 Т/с “CSI: 
       Лас-Вегас-12”. (2).
23.30 Т/с “Менталiст”.
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 “Шоу
         Гарфiлда”.
09.00 Т/с “Ранетки”.
10.00 Т/с “Всi жiнки 
          вiдьми”.
11.50 Т/с “Та, що
    говорить з привидами”.
12.50 Т/с “Беверлi Гiлз-
90210. Нове поколiння”.
13.50 Одна за всiх.
14.40 4 весiлля.
19.40 Королева балу-3.
21.00 Дайош молодьож!
21.35 ТЕТ-Iнтернет.
23.00 Дурнєв+1.
23.35 Т/с “Секс i мiсто”. (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 “Я подаю на
          розлучення”.
15.10 Т/с “Жiночий
         лiкар”.
16.00 Т/с “Проспект
        Бразилiї”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.40 “Давай
          одружимося!”
18.55 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Лист
        очiкування”.
22.40 “Вечiрнiй Ургант”.
23.15 “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 павутини,
       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.
17.30 Українські 
          традиції.
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.

рТр-планета
07.00 “Ранок Росiї”.
11.00 “1000 дрiбниць”.
11.35 “Про 
       найголовнiше”.
12.15 Т/с “Поцiлуйте
        наречену!”
13.00, 16.00, 19.00 Вiстi.
13.25 Вiстi  Спорт.
13.35 “Справа Х. 
       Розслiдування 
       продовжується”.
14.25 Т/с “Єфросинiя. 
       Тайгова любов”.
15.10 Т/с “Таємницi
     iнституту шляхетних 
     дiвчат”.
16.10, 18.40 Мiсцевий
       час. Вiстi Москва.
16.25 “Academia”. 
   Ю. Зiнченко. “Сучасна
    психологiя що це 
    таке?”
17.10 Д/с “Сiгурд Шмiдт.
  Довiрена особа iсторiї”.
17.40 Новини культури.
17.50 Т/с “Самара”.
19.45 “Данило Гранiн.
         Iду на грозу”.
20.30 “Прямий ефiр”.
21.30 Т/с “Королева
       бандитiв”.
23.05 “Один у полi воїн.
         Подвиг 41-го”.
23.50 “Тим часом”.

канал “2+2”
06.20 Т/с “Солдати-13”.
10.05 Х/ф “Кiнг Конг”.
13.00 Х/ф “Кiнг Конг 
       живий”.
15.10 Х/ф “Десять
        заповiдей”.
19.00 Т/с “Ментiвськi
       вiйни-2”. (2).
21.00 Х/ф “Дрейф”. (2).
22.55 Т/с “Секретнi
       матерiали-2”. (2). 

Тонiс
06.00, 8.00 “Свiт за

       тиждень”.
06.30 “Україна-Європа: 
        маятник Фуко”.
07.05 Ганна Герман. 
       Всупереч долi.
08.40 “Кумири”.
09.00 Таємницi 
      стародавнiх iмперiй.
10.00, 16.50 “Алло,
         лiкарю!”
11.15 Д/ф “Щоденник
        великої кiшки”.
12.40 “Таке спортивне
         життя.
        Iван Богдан”.
13.50 “Такi знайомi 
        мелодiї...”
14.50 Х/ф “Дещо з
     губернського життя”.
17.45 “П’ять дорiг 
         доктора Сивого”.
18.45 “Цивiлiзацiя
         Incognita”.
19.00 В гостях 
      у Д. Гордона. 
     Олексiй Панiн.
20.00 Великi битви.
21.00 Мiкаел
      Тарiвердiєв.
     17 миттєвостей долi.
23.50 Дивовижнi
    розповiдi про тварин.

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 “Знаки долi”.
18.30 “Прокурорська
        перевiрка”.
19.35 “Говоримо
         i показуємо”.
20.25 Т/с “Семiн. 
        Вiдплата”.
22.15 “Сьогоднi. 
        Пiдсумки”.
22.40 Т/с “Чужий
       район-2”.
00.30 Т/с “Помста”.

УТ-1
06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.15 Х/ф “Формула
          гри”.
07.15 Ера будiвництва.
07.25 Ера бiзнесу.
07.35 Д/ф “М. Державiн. 
   Менi все ще смiшно”.
08.45 Кориснi поради.
09.05, 21.00 Пiдсумки
       дня.
09.40 Шеф-кухар країни.
10.40 Т/с “Царiвна”.
13.05, 18.45, 21.10
         Дiловий свiт.
13.25 Свiтло.
13.45 Т/с “Варiант 
        Омега”.
15.00, 18.20 Новини.
15.15 Euronews.
15.40 Дiловий свiт.
        Агросектор.
15.55 Т/с “Передiл”.
19.05 Про головне.
19.45 О. Пекун. 
   “Життя неповторний
    сюжет”.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.15 “Адреналiн”.
22.55 Трiйка, Кено, 
        Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Х/ф “Формула
         гри”.

канал “1+1”
06.10, 7.00, 8.00, 9.00,
    19.30, 23.50 “ТСН”.
06.45, 7.15, 8.05, 9.10
      “Снiданок з 1+1”.
07.10 “Особистий
       рахунок”.
10.00 “Шiсть кадрiв”.
10.35 Мелодрама
        “Ляльки”.
14.40 “Росiйськi 
       сiмейнi драми”.
15.45 “Красуня за 
       дванадцять годин”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Мелодрама
    “Бережи мене, дощу”.
20.15 Т/с “Величне 
       столiття.
       Роксолана-3”.
22.30 “Мiняю жiнку-7”.
00.05 Комедiя
    “Дванадцять стiльцiв”.

Iнтер
05.30, 18.10 Т/с 
     “Земський лiкар. 
     Продовження”.
06.15, 19.05 Т/с
      “Жiночий
       лiкар-2”.

07.00, 7.30, 8.00, 8.30,
       9.00, 12.00, 18.00
        Новини.
07.10, 7.35, 8.10, 
        8.35 “Ранок 
        з Iнтером”.
09.10, 20.30 Т/с 
        “Петрович”.
11.10, 12.20 Д/с
      “Слiдство вели...” 
       з Леонiдом 
       Каневським”.
13.20 “Судовi справи”.
15.00 “Сiмейний суд”.
15.55 “Давай 
       одружимося!”
20.00 “Подробицi”.
22.30 Т/с “Одного разу 
       в Ростовi”.
00.25 Х/ф “Iдеальний
         шторм”.

ICTV
06.35, 7.45 Дiловi факти.
06.45 Т/с “Таксi”.
07.05 Т/с “Леся+
         Рома”.
07.50 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi
          новини.
10.10, 16.40 Т/с
     “Далекобiйники”.
12.45 Факти. День.
13.00, 21.55 Т/с
      “Прокурорська 
       перевiрка”.
14.45, 20.05 Т/с “Брат 
       за брата-2”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.05 Х/ф “Вiддiл
  спецрозслiдувань”. (2).

СТБ
06.30, 15.55 “Усе
        буде добре!”
08.15, 18.20 “Неймовiрна
     правда про зiрок”.
09.55 “Зоряне життя. 
     Випробування
      смертю”.
10.55 Х/ф “Сонцеворот”.
13.00 “Правила життя.
       Дiм-убивця”.
18.00, 22.00 
       “Вiкна-новини”.
20.05 “Слiдство ведуть
         екстрасенси”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї 
      з Павлом
       Костiциним”.
22.25 “Детектор брехнi”.
23.20 “Битва
       екстрасенсiв”.
00.20 Т/с “Доктор 

       Хаус”. (2).

новий канал
06.20, 6.45, 22.00 Т/с
        “Свiтлофор”.
06.40, 7.10, 7.40,
         8.45 Пiдйом.
07.30, 8.30, 19.00
        Репортер.
09.00 Т/с “Щасливi
        разом”.
11.05, 16.50 
        Т/с “Татусевi 
        доньки”.
13.25, 14.35 Kids’ Time.
13.30 М/с “Качинi
         iсторiї”.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.50 Т/с “Кадетство”.
19.20 Т/с “Воронiни”.
00.35 Т/с “Купiдон”.

Трк «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 “Я подаю 
       на розлучення”.
15.10 Т/с “Жiночий
        лiкар”.
16.00 Т/с “Проспект
        Бразилiї”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.40 “Давай
          одружимося!”
18.55 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Лист
       очiкування”.
22.40 “Вечiрнiй Ургант”.
23.15 “Проти ночi”.

к1
07.00 М/ф.
08.50 “Три сестри”.
09.50, 21.00 “Розсмiши
        комiка”.
10.50 “Сiмейний пес”.
12.05, 19.00 “Орел i
        Решка”.
13.00, 18.00 “Звана
         вечеря”.

14.00, 23.00 Д/с “Вiйна
        статей”.
15.00 Т/с “Маргоша”.
16.00 “Реальна любов”.
17.00 “Велика рiзниця”.
20.00 Т/с “Моя 
        прекрасна няня”.
22.00 Д/с “Мене не 
      люблять батьки”.
0.00 Х/ф “Провiнцiалка”.
         (2).

нТн
05.20 Т/с “Доктор 
       Тирса”.
06.50 Х/ф 
     “...На прiзвисько
      “Звiр”.
08.30 “Обережно,
        контроль!”
09.00 “Кримiнальнi 
       справи”.
10.00 “Речовий доказ”.
10.30 Т/с “Батькiвщина
        чекає”.
12.35, 19.30 Т/с “Меч”.
14.50, 17.00 Т/с “Спас
         пiд березами”.
16.45, 19.00 “Свiдок”.
21.30 Т/с “Тiло як
        доказ”. (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 
        “Шоу Гарфiлда”.
09.00 Т/с “Ранетки”.
10.00, 18.00 Т/с
      “Всi жiнки вiдьми”.
11.50 Т/с “Та, що 
      говорить з 
       привидами”.
12.50 Т/с “Беверлi 
       Гiлз-90210. 
       Нове поколiння”.
13.50 Т/с “Руда”.
14.55, 19.00 Богиня
          шопiнгу.
17.15 УТЕТа пара.
19.35 М/ф “Чiп i Дейл 
        бурундучки-
        рятiвнички”.
20.35 Дайош молодьож!
21.35 ТЕТ-Iнтернет.

23.00 Шпiлiвiлi.
23.35 Т/с “Секс
        i мiсто”. (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 “Я подаю на
        розлучення”.
15.10 Т/с “Жiночий 
       лiкар”.
16.00 Т/с “Проспект
       Бразилiї”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.40 “Давай 
        одружимося!”
18.55 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Лист
        очiкування”.
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 Нови-
ни, 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.

рТр-планета
07.00 “Ранок Росiї”.
11.00 “1000 дрiбниць”.
11.35 “Про
   найголовнiше”.
12.15 Т/с “Поцiлуйте
        наречену!”
13.00, 16.00, 19.00 Вiстi.
13.25 Вiстi Спорт.
13.35 “Справа 
   Х. Розслiдування
      продовжується”.
14.25 Т/с “Єфросинiя.
      Тайгова любов”.
15.10 Т/с “Таємницi
   iнституту шляхетних
      дiвчат”.
16.10, 18.40 Мiсцевий
       час. Вiстi Москва.
16.25 “Academia”. 
     Ю.Зiнченко. “Високi
     технологiї на службi
     психологiї: вiд “детектора 
     брехнi” до вiртуальної
     реальностi i 
    суперкомп’ютера”.
17.10 Д/с “Сiгурд Шмiдт. 
Довiрена особа iсторiї”.
17.40 Новини культури.
17.50 Т/с “Самара”.
19.45 “Данило Гранiн. 
      Iду на грозу”.
20.30 “Прямий ефiр”.
21.30 Т/с “Королева
       бандитiв”.
23.05 “Трагедiя 
        Галицької Русi”.
23.50 “Магiя кiно”.

канал “2+2”
06.00 М/ф.
08.00, 11.25 “Шалене
    вiдео по-українськи”.
09.25 Т/с “Солдати-14”.
13.50 “Облом.UA”.
14.50 Найкращi 
        матчi Лiги Європи.
17.00 Т/с “Кодекс
        честi-2”.

19.00 Т/с “Ментiвськi
        вiйни-2”. (2).
21.00 “Новини 2+2”.
21.25 Х/ф “Каратель”.
         (2).
23.15 Х/ф “Дедлайн”.
         (3).

Тонiс
06.30, 8.30, 15.00, 18.30,
     21.00 “Служба новин
    “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 “П’ять дорiг 
        доктора Сивого”.
12.35 Мiкаел Тарiвердiєв.
  17 миттєвостей долi.
16.10 “Україна-Європа:
      маятник Фуко”.
17.45 “Соцiальний 
     статус: ваша пенсiя”.
19.00 В гостях у 
     Д. Гордона. 
      Олексiй Панiн.
21.35 Вiчний Шурик. 
  Олександр Дем’яненко.
22.40 Культурний шок.
23.40 Д/ф “Жителi
        глибин”.

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 “Соло для 
   пiстолета з оркестром”.
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 “Знаки долi”.
18.30 “Прокурорська
        перевiрка”.
19.35 “Говоримо i
         показуємо”.
20.25 Т/с “Семiн.
      Вiдплата”.
22.15 “Сьогоднi. 
      Пiдсумки”.
22.40 Т/с “Чужий
        район-2”.
00.35 Т/с “Помста”.

вівТорок, 25 червня
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06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.15 Х/ф “Формула гри”.
07.20 Ера бiзнесу.
07.30 Д/ф “А. Краско. 
       Я залишаюся”.
08.45 Кориснi поради.
09.05, 21.00 Пiдсумки
        дня.
09.30 Уряд на зв’язку
       з громадянами.
10.15 Кордон держави.
10.40 Т/с “Царiвна”.
12.30 Книга.ua.
13.00, 18.45, 21.25
        Дiловий свiт.
13.05 Українська пiсня.
13.45 Т/с “Варiант 
        Омега”.
15.00, 18.20 Новини.
15.25 Дiловий свiт. 
       Агросектор.
15.35 Аудiєнцiя.
       Країни вiд А до Я.
15.55 Т/с “Передiл”.
19.10 Фестиваль пiснi 
       в Коблево.
19.40 Концертна 
      програма В. Павлика
       “Я знаю все”.
20.50 Мегалот.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.35 Концертна 
     програма I. Поповича
    “Трембiтар української
     душi”.
21.55 Футбол. Кубок 
     Конфедерацiй. 
     1/2 фiналу.
00.00 Пiдсумки.

Канал “1+1”
06.05, 7.00, 8.00, 9.00,
     19.30, 23.35 “ТСН”.
06.45, 7.15, 8.05, 
     9.10 “Снiданок з 1+1”.
07.10 “Особистий
         рахунок”.
10.00 “Шiсть кадрiв”.
10.20 Мелодрама
     “Бережи мене, дощу”.
12.30 “Не бреши менi-4”.
13.35, 14.40 “Росiйськi 
       сiмейнi драми”.
15.45 “Красуня за 
     дванадцять годин”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10, 20.15 Т/с “Величне
    столiття. Роксолана-3”.
22.30 “Територiя
      обману-2”.
23.50 “Секс-мiсiя-2”.

Iнтер
05.30, 18.10 Т/с 
  “Земський лiкар.

       Продовження”.
06.15, 19.05 Т/с “Жiночий
       лiкар-2”.
07.00, 7.30, 8.00, 
     8.30, 9.00, 12.00, 
     18.00 Новини.
07.10, 7.35, 8.10, 8.35
       “Ранок з Iнтером”.
09.10, 20.30 Т/с 
      “Петрович”.
11.10, 12.20 Д/с “Слiдство
      вели...” з
      Л. Каневським”.
13.20 “Судовi справи”.
15.00 “Сiмейний суд”.
15.55 “Давай 
       одружимося!”
20.00 “Подробицi”.
22.30 Х/ф “За 
        тобою”. (2).
00.10 Х/ф “Чудова
          афера”.

ICTV
06.30, 7.40 Дiловi факти.
06.40 Т/с “Таксi”.
07.00 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Нетаємнi файли.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
       новини.
10.10, 16.45 Т/с
       “Далекобiйники”.
12.45 Факти. День.
13.00, 21.55 Т/с 
    “Прокурорська
        перевiрка”.
14.45, 20.05 Т/с “Брат
        за брата-2”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.05 Х/ф “Пекельний
          бункер”. (2).

сТБ
06.35, 15.55 “Усе буде 
        добре!”
08.25, 18.20 “Неймовiрна
        правда про зiрок”.
10.10 “Зоряне життя.
         Бiднi родичi”.
11.05 “Зоряне життя.
        Зорянi власницi”.
12.05 Х/ф “Алiса 
        назавжди”.
14.05 “Правила життя.
 Солодощi: гiрка правда”.
15.00 “Правила життя. 
   Дитячi iграшки.
  Iнструкцiя з виживання”.
18.00, 22.00 “Вiкна-
      новини”.
20.00 “Слiдство
      ведуть екстрасенси”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї 

   з Павлом Костiциним”.
22.25 “Детектор 
     брехнi-2”.
23.25 “Битва 
    екстрасенсiв”.
00.25 Т/с “Доктор 
        Хаус”. (2).

новий канал
06.20, 6.45, 22.00
        Т/с “Свiтлофор”.
06.40, 7.10, 7.40,
      8.45 Пiдйом.
07.30, 8.30, 19.00
     Репортер.
09.00 Т/с “Щасливi
          разом”.
11.05, 16.50 Т/с “Татусевi
          доньки”.
13.25, 14.35 Kids’ Time.
13.30 М/с “Качинi iсторiї”.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.50 Т/с “Кадетство”.
19.20 Т/с “Воронiни”.
00.35 Т/с “Купiдон”.

ТрК «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 “Я подаю 
        на розлучення”.
15.10 Т/с “Жiночий лiкар”.
16.00 Т/с “Проспект
          Бразилiї”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.40 “Давай 
        одружимося!”
18.55 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с
       “Лист очiкування”.
22.40 “Вечiрнiй Ургант”.
23.15 “Свобода
   i справедливiсть”
    з А. Макаровим.

К1
07.00 М/ф.
09.00 “Три сестри”.
10.00, 15.00 Т/с 
         “Маргоша”.

11.00, 20.00 Т/с “Моя
        прекрасна няня”.
12.05, 19.00 “Орел 
        i Решка”.
13.00, 18.00 “Звана
         вечеря”.
14.00 Д/с “Мене не 
        люблять батьки”.
16.00 “Реальна любов”.
17.00 “Велика рiзниця”.
21.00 “Розсмiши комiка”.
22.00 Д/с “Батьки-
               одинаки”.
23.00 Д/с “Вiйна статей”.
00.00 Х/ф “Нижча освiта”.

нТн
05.40, 14.50, 17.00 Т/с
        “Каменська-6”.
07.10 Х/ф “Екiпаж 
         машини бойової”.
08.30, 16.45, 
       19.00 “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальн
         i справи”.
10.00 “Правда життя”.
10.30 Т/с “Батькiвщина
            чекає”.
12.35, 19.30 Т/с “Меч”.
21.30 Т/с “Тiло як 
          доказ”. (2).
22.30 Т/с “CSI:
        Нью-Йорк-7”. (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 “Шоу 
        Гарфiлда”.
09.00 Т/с “Ранетки”.
10.00, 18.00 Т/с “Всi 
       жiнки вiдьми”.
11.50 Т/с “Та, що 
       говорить
       з привидами”.
12.50 Т/с “Беверлi 
        Гiлз-90210.
       Нове поколiння”.
13.50 Т/с “Руда”.
14.55, 19.00 Богиня
          шопiнгу.
17.15 УТЕТа пара.
19.35 М/ф “Чiп i Дейл 
   бурундучки-рятiвнички”.
20.35 Дайош молодьож!
21.35 ТЕТ-Iнтернет.
23.00 Шпiлiвiлi.
23.35 Т/с “Секс 

       i мiсто”. (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 “Я подаю
       на розлучення”.
15.10 Т/с “Жiночий лiкар”.
16.00 Т/с “Проспект
          Бразилiї”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.40 “Давай
          одружимося!”
18.55 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с
         “Лист очiкування”.
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 павутини, 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.

рТр-Планета
07.00 “Ранок Росiї”.
11.00 “1000 дрiбниць”.
11.35 “Про
        найголовнiше”.
12.15 Т/с “Поцiлуйте
          наречену!”
13.00, 16.00, 19.00 Вiстi.
13.25 Вiстi Спорт.
13.35 “Справа 
      Х. Розслiдування 
      продовжується”.
14.25 Т/с “Єфросинiя.
        Тайгова любов”.
15.10 Т/с “Таємницi
     iнституту шляхетних
       дiвчат”.
16.10, 18.40 Мiсцевий 
        час. Вiстi Москва.
16.25 “Academia”. 
    В. Подорога. 
   “Фiлософiя лiтератури.
      Час змiн”.
17.10 Д/с “Сiгурд Шмiдт. 
   Довiрена особа iсторiї”.
17.40 Новини культури.
17.50 Т/с “Самара”.
19.45 “Обмiняли хулiгана
     на Луїса Корвалана...”
20.30 “Прямий ефiр”.
21.30 Т/с “Королева
          бандитiв”.
23.05 “Янголи з моря”.
23.50 “Сатi. Ненудна 
         класика...” з 
        Д. Корчаком 
         i А. Тiтелем.
00.55 Т/с “Достоєвський”.

Канал “2+2”
06.00 М/ф.
08.00, 11.25 “Шалене
    вiдео по-українськи”.
09.00, 21.00 “Новини
       2+2”.
09.25 Т/с “Солдати-14”.
13.50 “Облом.UA”.
14.50 Найкращi матчi
         Лiги Європи.

17.00 Т/с “Кодекс
       честi-2”.
19.00 Т/с “Ментiвськi
        вiйни-2”. (2).
21.25 Х/ф “Повiтряний
         мисливець”. (2).
23.25 Х/ф “Третя 
         свiтова вiйна”. (2).

Тонiс
06.30, 8.30, 15.00, 18.30,
     21.00 “Служба новин 
     “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 Вiчний Шурик. 
        Олександр
        Дем’яненко.
12.30 “Соцiальний статус: 
        ваша пенсiя”.
13.10 “Свiтськi хронiки”.
14.00, 22.40 Культурний
           шок.
16.00, 23.40 Д/ф 
         “Дикий молодняк”.
17.45 Секретнi матерiали.
19.00 В гостях у
       Д. Гордона.
       Людмила Сенчина.
21.35 Борис 
    Хмельницький. Стрiла 
     в серцi Робiн Гуда.
00.50 Амурнi мелодiї. (3).

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 “Соло для
         пiстолета
         з оркестром”.
12.30 “До суду”.
13.30 Суд присяжних.
14.35, 17.35 Огляд.
        Надзвичайна подiя.
15.30 “Суд присяжних.
      Остаточний вердикт”.
16.40 Т/с “Знаки долi”.
18.30 “Прокурорська
          перевiрка”.
19.35 “Говоримо i 
        показуємо”.
20.25 Т/с “Семiн.
           Вiдплата”.
22.15 “Сьогоднi.
       Пiдсумки”.
22.40 Т/с “Чужий Район-2”.
00.35 Т/с “Помста”.

УТ-1
06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.15 Х/ф “Формула гри”.
07.30 Д/ф “С. Морозов.
        Душа навстiж”.
08.45 Кориснi поради.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.20 Д/ф “Сiмдесятники.
        Тимофiй Левчук”.
09.50 Х/ф “Тiнь
        полiцейського”.
11.25 Т/с “Царiвна”.
12.45, 18.45, 21.25 
        Дiловий свiт.
12.50 Крок до зiрок.
13.40 Т/с “Варiант Омега”.
15.00, 18.20 Новини.
15.25 Дiловий свiт. 
        Агросектор.
15.40 Т/с “Передiл”.
19.05 Про головне.
19.25 Останнє
          попередження.
19.55 Дорослi iгри.
20.55 Офiцiйна хронiка.
21.35 Концертна програма
    I. Поповича “Трембiтар 
    української душi”.
21.55 Футбол. Кубок 
        Конфедерацiй.
        1/2 фiналу.
00.00 Пiдсумки.

Канал “1+1”
06.05, 7.00, 8.00,
      9.00, 19.30 “ТСН”.
06.45, 7.15, 8.05, 
      9.10 “Снiданок з 1+1”.
07.10 “Особистий 
          рахунок”.
10.00 “Шiсть кадрiв”.
10.20 Мелодрама 
        “Моя любов”.
12.35 “Не бреши менi-4”.
13.40, 14.45 “Росiйськi 
       сiмейнi драми”.
15.50 “Красуня за 
       дванадцять годин”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10, 20.15 Т/с “Величне 
   столiття. Роксолана-3”.
22.30 “Пекельна кухня-3”.
00.30 Комедiя “Клуб 
          щастя”. (2).

Iнтер
05.30 Т/с “Земський лiкар.
         Продовження”.
06.15 Т/с “Жiночий
            лiкар-2”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
     9.00, 12.00, 18.00

      Новини.
07.10, 7.35, 8.10, 8.35
       “Ранок з Iнтером”.
09.10, 21.00 Т/с 
       “Петрович”.
11.10, 12.20 Д/с “Слiдство
         вели...” з
         Л. Каневським”.
13.20 “Судовi справи”.
15.00 “Сiмейний суд”.
15.55 “Давай 
           одружимося!”
18.30 Футбол. “Спартак”
       (Москва) - “Динамо”
       (Київ).
20.30 “Подробицi” “Час”.
22.55 Х/ф “Тарас Бульба”.

ICTV
06.30, 7.40 Дiловi факти.
06.40 Т/с “Таксi”.
07.05 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi
         новини.
10.10, 16.40 Т/с
        “Далекобiйники”.
12.45 Факти. День.
13.00, 21.55 Т/с
“Прокурорська перевiрка”.
14.45, 20.05 Т/с “Брат 
         за брата-2”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.05 Х/ф “Пекельний
     бункер-2: Чорне
       сонце”. (2).

сТБ
06.30, 15.55 “Усе буде
         добре!”
08.15, 18.20 “Неймовiрна
         правда про зiрок”.
09.55 “Зоряне життя.
         Зваженi i нещаснi”.
11.00 “Зоряне життя. 
        Пiвжиття за мрiю”.
12.00 Х/ф “На мосту”.
14.00 “Правила життя.
      Краса вимагає жертв”.
15.00 “Правила життя.
      Шлаки: брехня про 
      чищення органiзму”.
18.00, 22.00 
        “Вiкна-новини”.
20.00 “Слiдство 
      ведуть екстрасенси”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї 
     з Павлом Костiциним”.
22.25 “Детектор брехнi-2”.

23.30 “Битва
        екстрасенсiв”.
00.30 Т/с “Доктор
         Хаус”. (2).

новий канал
06.20, 6.45, 22.00 
       Т/с “Свiтлофор”.
06.40, 7.10, 7.40, 
       8.45 Пiдйом.
07.30, 8.30, 19.00
         Репортер.
09.00 Т/с “Щасливi
         разом”.
11.05, 16.45 Т/с “Татусевi 
          доньки”.
13.25, 14.35 Kids’ Time.
13.30 М/с “Качинi iсторiї”.
14.45 Т/с “Друзi”.
15.45 Т/с “Кадетство”.
19.20 Т/с “Воронiни”.
00.35 Т/с “Купiдон”.

ТрК «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 “Я подаю на
        розлучення”.
15.10 Т/с “Жiночий лiкар”.
16.00 Т/с “Проспект
        Бразилiї”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.40 “Давай
         одружимося!”
18.55 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Лист
            очiкування”.
22.40 “Вечiрнiй Ургант”.
23.15 “Полiтика”.

К1
07.00 М/ф.
09.00 “Три сестри”.
10.00, 15.00 Т/с 
           “Маргоша”.

11.00, 20.00 Т/с “Моя
      прекрасна няня”.
12.05, 19.00 “Орел 
         i Решка”.
13.00, 18.00 “Звана 
        вечеря”.
14.00 Д/с 
       “Батьки-одинаки”.
16.00 “Реальна любов”.
17.00 “Велика рiзниця”.
21.00 “Розсмiши комiка”.
22.00 Д/с “Як знайти
         нареченого”.
23.00 Д/с “Вiйна статей”.
00.00 Х/ф “Останнiй 
        шанс Харвi”.

нТн
05.20, 14.50, 17.00 Т/с
         “Каменська-6”.
06.50 Х/ф “Салон краси”.
08.30, 16.45, 19.00
         “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi 
         справи”.
10.00 Д/с “Таємницi
      кримiнального свiту”.
10.30 Т/с “Батькiвщина 
          чекає”.
12.35, 19.30 Т/с “Меч”.
22.30 Т/с “CSI:
         Нью-Йорк-7”. (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 “Шоу Гарфiлда”.
09.00 Т/с “Ранетки”.
10.00, 18.00 Т/с “Всi жiнки
           вiдьми”.
11.50 Т/с “Та, що говорить
          з привидами”.
12.50 Т/с “Беверлi
      Гiлз-90210. 
      Нове поколiння”.
13.50 Т/с “Руда”.
14.55, 19.00 Богиня
          шопiнгу.
17.15 УТЕТа пара.
20.00 М/ф “Чiп i Дейл 
    бурундучки-рятiвнички”.
20.35 Дайош молодьож!
21.35 ТЕТ-Iнтернет.
23.00 Шпiлiвiлi.

23.35 Т/с “Секс i 
        мiсто”. (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 “Я подаю на
          розлучення”.
15.10 Т/с “Жiночий лiкар”.
16.00 Т/с “Проспект
           Бразилiї”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.40 “Давай 
        одружимося!”
18.55 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с 
        “Лист очiкування”.
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 
     павутини, хронограф, 
      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.

рТр-Планета
07.00 “Ранок Росiї”.
11.00 “1000 дрiбниць”.
11.35 “Про найголовнiше”.
12.15 Т/с “Поцiлуйте 
        наречену!”
13.00, 16.00, 19.00 Вiстi.
13.25 Вiстi Спорт.
13.35 “Справа Х.
      Розслiдування
       продовжується”.
14.25 Т/с “Єфросинiя. 
         Тайгова любов”.
15.10 Т/с “Таємницi
      iнституту шляхетних
          дiвчат”.
16.10, 18.40 Мiсцевий час.
      Вiстi Москва.
16.25 “Academia”.
   В. Подорога. “Фiлософiя 
    лiтератури. Час змiн”.
17.10 Д/с “Сiгурд Шмiдт. 
Довiрена особа iсторiї”.
17.40 Новини культури.
17.50 Т/с “Самара”.
19.45 “Зникла субмарина.
         Трагедiя К-129”.
20.30 “Прямий ефiр”.
21.30 Т/с “Королева
            бандитiв”.
23.05 “Куди йде пам’ять?”
23.50 “Уроки кохання”.
   Людмила Петрушевська.

Канал “2+2”
06.00 М/ф.
08.00, 11.25 “Шалене 
        вiдео по-українськи”.
09.00, 21.00 “Новини 2+2”.
09.25 Т/с “Солдати-14”.
13.50 “Облом.UA”.
14.50 Найкращi матчi 
          Лiги Європи.
17.00 Т/с “Кодекс честi-2”.
19.00 Т/с “Ментiвськi 
          вiйни-2”. (2).

21.25 Х/ф “Я прийшов 
       з миром”. (2).
23.20 Х/ф “Панiка 
       на Рок-Айлендi”. (2).

Тонiс
06.30, 8.30, 15.00, 18.30,
  21.00 “Служба новин
     “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 Борис 
   Хмельницький. 
Стрiла в серцi Робiн Гуда.
12.40 Секретнi матерiали.
13.10 “Таке спортивне
        життя. Iван Богдан”.
14.00, 22.40 Культурний 
           шок.
 16.00, 23.40 Д/ф “Дикий     
        молодняк”.
17.45 “Соцiальний статус: 
         вашi права i пiльги”.
19.00 В гостях
       у Д. Гордона. 
         Людмила Сенчина.
21.35 М. Жванецький. 
     “Ретельнiше треба,
       хлоп’ята”.
00.50 Амурнi мелодiї. (3).

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 “Соло для 
  пiстолета з оркестром”.
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 “Знаки долi”.
18.30 “Прокурорська
              перевiрка”.
19.35 “Говоримо
           i показуємо”.
20.25 Т/с “Семiн. 
          Вiдплата”.
22.15 “Сьогоднi.
           Пiдсумки”.
22.40 Т/с “Чужий 
            район-2”.
00.35 Т/с “Помста”.

чеТвер, 27 червня
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Ярослав БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото автора.

Ігор Олійник з Прошови — зі 
славного роду галицьких 
бджолярів. Його дід Ілько з 
Підгаєччини тримав чималу 
пасіку, мав землю, худобу, 
був добрий газда у рідному 
селі, за що разом із сім’єю 
був вивезений радянською 
владою до Сибіру. Батько 
Мирон Ількович тяжко пра-
цював у свої юні літа на ву-
гільних шахтах і копальнях 
міста Кадала Читинської об-
ласті. До рідної землі у Про-
шову повернулися лише піс-
ля кончини “вождя народів”, 
у далекому 1954 році. Прак-
тично все тоді довелося по-
чинати з нуля, але щоденна 
копітка праця, віра в Україну 
та її незалежність принесла 
свої плоди. Побудували ха-
ту, посадили сад. Мирон 
Ількович довгий час пасічни-
кував у скоморохівському 
колективному господарстві 
аж до виходу на заслужений 
відпочинок, тримав чималу 
господарку. 

Саме від діда й батька Ігор Ми-
ронович почерпнув ази бджоляр-
ства, коли допомагав йому на 
пасіці. А стати фахівцем “медової 
справи” допоміг Бучацький 
радгосп-технікум, який він закін-
чив у 1990 році. Служив у прикор-
донних військах України, старши-
на запасу, здобув спеціальність 
кінолога. Доводилося з вірними 
друзями побувати на митницях 
Рави-Руської, що на Львівщині, в 
Одеському торговому порту. По-
вернувшись із лав Збройних сил 
України, взявся за улюблену 
справу — бджолярство. Отож, за-
кономірно, став спадкоємцем, 
продовжувачем родинної справи.

У ПП “Агрофірма “Медобори” 
відновлюють пасічництво, вже по-
ставили у колишньому парку ву-
лики на 30 бджолосімей, а плану-
ють довести кількість до ста. Са-
ме тут і господарює пан Ігор. У 
травневі дні, що пахли медоноса-
ми, цвітом черешневих й вишне-
вих садів, трудовим гулом благо-
родних комах, автор цих рядків 
познайомився з паном Ігорем.

— Ігоре Мироновичу, по-
годьтесь, що пасіка — це не 
солодке життя, а клопоти, кло-
поти…

— А без клопотів людина не 
може, бо життя стає нецікавим.

— Але пасіка вимагає по-
всякденної уваги, треба і під-
годувати бджіл, і боротися зі 
шкідниками та хворобами.

— Так, довго пасікам дошкуляв 

кліщ Вароа. Його дослідив ще 
1902 року Вароа Якобсон. А вже 
через 70 років кліщ вперше 
з’явився на Далекому Сході то-
дішнього СРСР. Та невдовзі вина-
йшли препарат для боротьби з 
цим шкідником. Я, приміром, за-
стосовував “Байварол” — препа-
рат німецького виробництва, зго-
дом — вітчизняний засіб “Біпін” 
— ефективний та дешевший від 
закордонних. Однієї ампули ціл-
ком вистачає на 20 бджолосімей. 
Проти хвороб та шкідників вико-
ристовую “Аповірол”. Коли немає 
червів, двічі обробляю — і кліщ 
гине.

— Часто пасічники нарікають 
на те, що рої діляться і втіка-
ють. У вас таких випадків не 
траплялось?

— Чому бджоли втікають? То-
му, що вони, як слід, не доглянуті. 
І це відбувається у травні-червні, 
коли їм потрібно найбільше тру-
дитися. Відомо ж, бджола над-
звичайно працелюбна комаха. 
Робочі бджоли будують стільники, 
збирають і переробляють нектар 
та квітковий пилок, охороняють 
своє помешкання. Бачите, скільки 
у них обов’язків. Отож, треба все 
зробити, щоб навесні, в час най-
більшого вильоту бджіл з вулика, 
вони не відчували тісноти. Вулики 
тут нові, їх виготовили скоморо-

хівські столяри, надійні й добро-
тні, пофарбовані у світлі жовто-
сині кольори. Мені у Прошові 
дісталися у спадок вулики від 
батька, маю 50 бджолосімей. 
Найкращі вулики ті, що виготов-
ляються на так звані українські 
рамки. У червні уже викачую мед, 
так би мовити, плоди праці не-
втомних трудівниць.

— Чи буває так, що господар 
увесь мед забере, а потім су-
тужно комахам взимку?

— Це поганий господар, якщо 
жадібний до меду. Восени треба 
їх обов’язково підгодувати. Якщо 
є залишок меду, на сім’ю треба 
давати майже до 12 літрів сиро-
пу.

— Медоносні культури сієте? 
Люпин, буркун, люцерну та ес-
парцет мало хто з аграріїв сіє.

— Медоносних культур у нас 
не вистачає. Маємо лісові угіддя, 
де цвіте іван-чай, акація, малина, 
липа та інші рослини. Крім того, 
агрофірма щороку сіє чималі пло-
щі гречки, багаторічних трав, 
адже маємо млин, тримаємо ви-
сокопродуктивне молочне стадо. 
Весняний мед — смачний і над-
звичайно корисний.

— Як тільки Вам, Ігоре Ми-
роновичу, на все вистачає ча-
су?

— Якщо любиш справу, яка є 

основою родоводу пасічників 
Олійників, часу вистачає на все.  
А ще допомагає син Андрій, ви-
пускник Скоморохівської школи, а 
нині студент Галицького коледжу 
ім. В. Чорновола, який у майбут-
ньому хоче стати юристом. Дру-
жина Наталя — найперший поміч-
ник.

— Що найбільше дошкуляє 
нині пасічникам?

— Пасічників у Тернопільському 
районі є чимало. У сусідній Козівці 
Степан Дека, Михайло Задорож-
ний, Василь Назар та інші. Одна 
бджолосім’я за сезон може зібра-
ти до 30-40 кілограмів меду, тому 
виникає запитання: куди його збу-
ти? Якби держава закуповувала 
мед — проблем з реалізацією цін-
ного продукту не було б. Пасічни-
кам важко цілими днями сидіти на 
ринку, щоб продати декілька бано-
чок меду. А мед треба споживати 
постійно — тоді і ліки не будуть по-
трібні. Та не лише мед реалізову-
ють пасічники. У магазинах чи лі-
карнях ви не знайдете ні прополі-
су, ні маточного молочка чи бджо-
линої отрути. А  все це необхідно 
для оздоровлення.

— Дякую Вам, Ігоре Мироно-
вичу, за цікаву розмову. Зичу 
здоров’я Вам і Вашій родині. 
Щоб у вуликах на пасіці завжди 
було гамірно й плодовито.

Пасіка — це не солодке життя

Ігор Олійник — пасічник ПП “Агрофірма “Медобори” з с. Прошова.

З усіх бобових культур квасо-
ля — найбільш теплолюбна, її 
насіння проростає при темпера-
турі 10-12 °С. Дуже чутлива до 
холоду — при 0 °С гине. Любить 
вологу, особливо під час про-
ростання та цвітіння. Ґрунт для 
неї має бути гарно прогрітим, 
легким. Не підходять для квасолі 
важкі, в’язкі, кислі та солоні зем-
лі, а також з близьким заляган-
ням ґрунтових вод, затоплювані.

Щороку саджайте квасолю на 
нове місце. Найкращі попере-
дники для цієї культури — огірки, 
капуста, помідори, картопля. На 
одне й те саме місце квасоля 
може повернутися не раніше, 
ніж через 3-4 роки.

Краще сіяти квасолю у два 
етапи: перший раз — коли ґрунт 
на глибині 10 см прогріється до 
12-14 °С, і другий — через 7-10 
діб. Це подовжить період отри-

мання поживних стручків.
Перед посівом насіння двад-

цять хвилин витримують у роз-
чині марганцівки (10 г на 1 л 
води). Кущову квасолю сіють на 
глибину 5-6 см, на відстані 40 
см ряд від ряду, 20-25 см між 
рослинами. В’юнку квасолю сі-
ють на відстані 50 см ряд від 
ряду, 25-30 см між рослинами. 
Для неї слід поставити опори 
заввишки 1,5 м.

Збирають зернову квасолю 
після дозрівання. А спаржеву 
(разом зі стручками) — через 
8-10 днів після утворення 
зав’язей. У цій фазі стручок 
найсоковитіший, з ніжною 
м’якоттю. Стручки потрібно зби-
рати своєчасно, щоб не пере-
росли. Також це стимулювати-
ме утворення нових зав’язей. 
За один сезон вдасться зібрати 
врожай п’ять разів або й біль-
ше.

Стручки спаржевої квасолі 
варять, тушкують, консервують, 
маринують і заморожують.

Грядка ●

Вирощуємо квасолю

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ.

В агропідприємствах та 
фермерських господар-
ствах Тернопільського ра-
йону станом на 1 травня 
ц.р. утримували 2816 голів 
великої рогатої худоби, в 
тому числі 918 корів, 
свинопоголів’я склало 
48431 тварину. Найчисель-
ніше поголів’я ВРХ у ТОВ 
“Дружба” — 722 голови, 
тут стадо збільшилося на 
292 голови, порівняно з 
минулим роком. Нині в Ло-
зові ґрунтовно займаються 
молочним скотарством, на 
місцевій фермі утримують 
200 корів. Дійну череду 
цьогоріч поновили на 30 
корів. Надій на корову з 
початку цього року — 1658 
кг, плюс до минулого року 
склав 302 кг.

Стабільність молочної галузі 
характерна для ТОВ “Стегни-
ківське”, ПП “Агрофірма “Медо-
бори”, ТОВ “Агрокомплекс”. У 
ПП “Агрофірма “Медобори” 
значно зросла продуктивність 
дійного стада за рахунок про-
гресивних технологій та належ-
ної кормової бази, збалансова-
ного раціону годівлі тварин і 
селекційно-племінної роботи. 
Валове виробництво молока за 
чотири місяці ц.р. склало 12197 
ц, надій  на корову — 1307 кг 
молока. На 100 корів отримано 
36 голів приплоду. На ВАТ “Пта-
хофабрика “Тернопільська” 
більш як на третину збільшили 
поголів’я птиці, зросло вироб-
ництво м’яса, від курей-несучок 
отримано 36,17 млн. штук яєць, 
що на 10 млн. яєць більше, ніж 
за чотири місяці 2012 року.

Основа 
зростання

Селянину на замітку ●

Роман БИРКА,  
головний зоотехнік 

управління 
агропромислового розвитку 

Тернопільської 
райдержадміністрації.

З 22 травня ц.р. набрала 
чинності Постанова №357 Кабі-
нету Міністрів України в частині 
нарахування дотацій у розмірі 
250 гривень за утримання та 
збереження молодняка великої 
рогатої худоби фізичними осо-
бами. Теля, утримуване в під-
собних селянських господар-
ствах, не повинно бути стар-
шим 15 місяців. Дотація за кож-
ну голову молодняка надається 
за раніше наданою формою. У 
районі вже оформлено супро-
воджувальні документи на 639 
голів ВРХ на суму 346 тис. 150 
грн. Процес цей триває. В ціло-
му державна підтримка за ви-
рощування сільським населен-
ням області молодняка вже 
склала 12 млн. грн., але тільки 
на папері, до реальних виплат 
ще не дійшло.

Дотація  
на молодняк 

ВРХ
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Продовження.
Початок на 1 стор.

П’ятикласниця Білівської ЗОШ 
І-ІІ ст. Діанка Худоб’як прийшла 
на свято у вишитому оригіналь-
ними узорами й барвами костю-
мі. Цю красу створили її мама і 
дві люблячі бабусі — Ганна 

Худоб’як та Надія Дейнека. Спо-
добався костюм семикласниці 
Вероніки Півторак із Буцнева.

Найкращі вишиванки, які від-
значило журі, — у Марії Дідух з 
Ангелівки, Надії Соколовської, 
Марії Пастух з Мишкович, Діани 
Кульчицької із Великої Березови-
ці, Лесі Попко з Дичкова. Всі пе-

реможці нагороджені грамотами 
та призами. Учасники дитячого 
свята у Великих Гаях нагородже-
ні цінними подарунками Терно-
пільського центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, 
Тернопільської районної органі-
зації Товариства Червоного 
Хреста України.

Нове покоління

Учасників акції “В дітях будь щаслива, Україно” вітали (справа наліво передній план): керуючий 
справами Тернопільської районної ради Богдан Ящик, заступник голови Тернопільської районної 

державної адміністрації Неля Саржевська, директор Тернопільського районного центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді Тетяна Непочатова, начальник кримінально-виконавчої інспекції 

Тернопільського РВ УМВС України Тетяна Фарина,начальник відділу освіти Тернопільської райдер-
жадміністрації Марія Краковецька, оперуповноважений кримінальної міліції у справах дітей,  

капітан міліції Світлана Смук.

Учасники команди Буцнівської ЗОШ І-ІІІ ст. (зліва направо): Олексій Півторак,  
Руслан Іконяк, Тамара Дуда, Таня Якубішин, Аня Якубішин, Вероніка Півторак. 

Команда “Веселка” з с. Настасів: Софія Західна, 
Альона Сич, Христина Куріца, Михайло Ониськів, 

Іван Дідух, Ярослава Бахмач.
П’ятикласниця Білецької ЗОШ І-ІІ ст. 

Діана Худоб’як.

Шановна редакціє газети “Подільське слово”! Зі сторінок газети 
хочемо привітати з Днем медичного працівника та висловити вдяч-
ність людям у білих халатах, які працюють у Великому Глибочку 
Тернопільського району. Амбулаторія, відділення швидкої медичної 
допомоги, терапевтичне відділення, аптека добре обслуговують 
хворих. Колективи цих закладів заслуговують на повагу, шану і 
вдячність. Медичним працівникам Великого Глибочка властива лю-
дяність, душевність, сердечність. Усвідомлюючи свій обов’язок, во-
ни з любов’ю і терпінням завжди приходять на допомогу хворим. 
Низький уклін до землі за їхню працю. Щиро бажаємо лікарям, ме-
дичному персоналу, які обслуговують пацієнтів з Великого Глибоч-
ка, та їхнім сім’ям міцного здоров’я, радості, добра, щастя, від Гос-
пода Бога — опіки і ласки.

Любов ПАЧКОВСЬКА, 
пацієнтка терапевтичного відділення, пацієнти амбулаторії, 

відділення швидкої медичної допомоги, терапевтичного 
відділення, мешканці Великого Глибочка.

Завжди на варті здоров’я

Вітаємо! ●
Щиро вітаємо з днем 

народження начальника 
фінансового управління 
Тернопільської райдер-
жадміністрації Світлану 
Миколаївну МАРЧУК. 
Щиро зичимо великого 
людського щастя, міц-
ного здоров’я, родин-
ного благополуччя, професійних 
успіхів, здійснення усіх мрій і спо-
дівань. 

Всіх благ земних ми Вам бажаєм

За вдачу людяну й просту,

Всі квіти світу Вам даруєм

За серце щире й теплоту.

Хай праця радість лиш приносить,

А дім — достаток і тепло,

Хай доля високо підносить

Надії світлої крило.

З повагою — колектив 
фінансового управління 

Тернопільської 
райдержадміністрації. 

Від щирого серця вітаємо з 
днем народження вчителя україн-
ської мови та літератури  Байко-
вецької ЗОШ І-ІІ ст. Галину 
Мар’янівну СЬОМЕР.

Нехай Ваш цвіт повік не обліта,

Нехай струна співає, а не рветься,

Хай доля не скупиться на літа

І Божа благодать панує в серці.

З повагою — колектив  
Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.

Щиро і сердечно вітаємо з днем 
народження вчителя початкових 
класів Байковецької ЗОШ І-ІІ ст. 
Марію Миронівну  
МАРИНЮК.

Хай здоров’я, радість і достаток 

Сипляться до Вас, як вишні цвіт,

Хай малює доля з буднів свято,

А Господь дарує многа-многа літ.

З повагою — колектив  
Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.

Щиро і сердечно вітаємо з днем 
народження Юлечку  
ЗАЯЧКІВСЬКУ з Жовтневого.

Хай промінчик сонця, як ангелик Божий,

Прилетить до тебе і сяде на плече,

Принесе здоров’я, щастя й добру долю,

І на крилах радості все життя несе.

З любов’ю – мама Тамара, тато 
Петро, братики Василько і 

Андрійко, дід Василь, прабабця 
Валерія, хресний тато Андрій 

Мацько з сім’єю.

Щиросердечно вітаємо з днем 
народження дорогого чоловіка, 
турботливого тата і люблячого ді-
дуся Петра Франковича  
КУБІШИНА з Жовтневого.

Наш славний і рідний, найкращий у світі,

З Тобою нам завжди затишно й світло.

Ти — гарний господар і батько чудовий,

Даруєш турботу та море любові.

Спасибі за ласку, за руки умілі,

Що вмієш підтримати словом і ділом.

Хай Бог милосердний з високого неба

Дарує усе, чого тільки треба,

А Матінка Божа — цариця свята —

Дарує щасливі і довгі літа.

З повагою і любов’ю – рідні.

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

Хай щастя сонцем усміхається

І життя сповнює теплом,

Усе омріяне — збувається

Й дорога стелиться добром.

22 червня день народження від-
значає Павло Васильович  
ЗАЯЧКІВСЬКИЙ з с. Гнилиці Під-
волочиського району. Щиро і сер-
дечно вітаємо іменинника!

Хай доля подарує зорепад

Здоров’я, щастя, успіхів, надії,

Життя хай квітне, як вишневий сад,

Здійсняться задуми і заповітні мрії! 

З повагою – брат Петро 
Заячківський з сім’єю.

 

Щиро і сердечно вітаємо із 60-
річчям Ярослава Івановича  
ЖУРАВЛЯ з Настасова.

Нехай над Тобою небо ясніє,

Не знають втоми руки золоті,

Душа нехай ніколи не старіє,

А серце не втрачає доброти!

З повагою — дружина Марія, 
діти, внуки Володя, Ігорчик, 

родина і сусіди.

Найщиріші вітання з днем  
народження надсилаємо Івану Єв-
геновичу ГОРІШНЬОМУ з  
Довжанки.

Хай щастя переповнює це свято

І золотіє мрії небосхил,

Хай вділить доля радості багато,

Енергії, завзяття, творчих сил. 

З повагою і любов’ю – рідні.

22 червня відзначає 70-річчя ко-
ханий чоловік, люблячий батько і 
дідусь Михайло Петрович  
ОБЕРЛЕЙТНЕР з Великих Бірок.

З ювілеєм, із роками, 

Що прожив Ти щедро й плідно!

Ти усім ділився з нами, 

Не жалів нічого, рідний.

Дітям — поміч і надія, 

Люблячий дідусь — онукам, 

І робити все уміють 

Працьовиті Твої руки.

З любов’ю — дружина Євгенія, 
дочка Галина з чоловіком 

Миколою, онука Христина, 
дочка Надія з чоловіком Юрієм, 

онука Руслана  
з чоловіком Володимиром.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження практичного психолога 
НВК “Домаморицька ЗОШ І-ІІ ст.-
ДНЗ” Галину Петрівну  
ДОВГАНИК. 

Хай квітує доля у роках прекрасних,

А життя приносить радість і любов,

Миру і здоров’я, злагоди і щастя,

Многая літа Вам знов і знов.

З повагою – педагогічний 
колектив НВК “Домаморицька 

ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ”.

З 80-річчям вітаємо Ольгу  
Андріївну ЦІДИЛО з с. Жовтневе 
Тернопільського району. Від душі 
зичимо міцного здоров’я, благопо-
луччя, добра, многії літа ювілярці 
та її родині.

Нехай душа у Вас ніколи не старіє,

На білій скатертині будуть хліб і сіль,

Своїм теплом Вас завжди сонце гріє

Слова подяки линуть звідусіль.

З повагою — сім’я Гурських з с. 
Чернелів-Руський та сім’я 

Осадчук з с. Смиківці.

Педагогічний колектив Острів-
ської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з 
днем народження вчителя біології 
Оксану Богданівну ПРАЦІНЬ.

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!
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Шановні краяни!
Щиро і сердечно вітаю Вас із Зеленими святами!
Це свято символізує триєдину Божу сутність і несе в собі осо-

бливий глибокий духовний зміст. Воно є торжеством віри, духо-
вності та моральності. Цієї днини в наші домівки входить мир і 
Божа благодать, а світ стає кращим, доброзичливішим і світлішим. 
Людські серця наповнюються любов’ю, щи-
рістю та всепрощенням, примножуючи спіль-
не прагнення жити в мирі та творити добро 
на рідній землі. Бажаю вам сердечного тепла, 
родинного затишку та справжнього людсько-
го щастя. Нехай єднає нас світло незгасних 
людських чеснот, а духовне піднесення стане 
благодатним ґрунтом для нових благих  
починань!

З повагою – голова Асоціації сільських  
та селищних рад Тернопільської області, 

Байковецький сільський голова 
Анатолій КУЛИК.

Ірина ЮРКО. 
Тернопіль – Верховина.

16 червня байківчани взяли 
участь у чи не найбільшому 
фестивалі України – “Поло-
нинське літо-2013” в селі 
Верхній Ясенів (урочище 
Запідок) Верховинського 
району. Дійство присвяче-
не проводам вівчарів на ви-
сокогірні пасовища та від-
родженню вівчарського 
господарства. Мовою тан-
цю до гуцулів та гостей 
фестивалю того дня звер-
нулися учасники народного 
аматорського ансамблю 
танцю “ГлоріяБай” БК  
с. Байківці (керівник – Лілія 
Вельган). 

Та перш ніж розповідати про 
“Полонинське літо”, зазирнемо в 
історію мальовничої місцевості, 
адже йдеться про таємничі Кар-
пати! Верховина – це нефор-
мальна столиця Гуцульщини, 

якою до 1962 року йменувалося 
також село Жаб’є. Згідно з на-
родним переказом, першим по-
селенцем у цих місцях був Яким 
Жабка, тому селище назвали 
Жаб’єм, про це згадується у до-
кументах 1424 р. Інший варіант 
легенди розповів нашому корес-
понденту Байковецький сіль-
ський голова Анатолій Кулик, 
який тут побував не вперше. За 
словами Анатолія Романовича, 
швидка говірка гуцулів, а це по-
над 80 слів за хвилину, скороти-
ла фразу “жива вода б’є”, йдеть-
ся про чисельні тут цілющі гір-
ські джерела, до славнозвісного 
“Жаб’є”. Верховинський – єди-
ний адміністративний район 
Івано-Франківської області, який 
повністю розташований на тери-
торії карпатської гірської систе-
ми. Крім того, що це найвисоко-
гірніший район, він єдиний меж-
ує з іншою державою. На півден-
ному заході протяжністю 49 кіло-
метрів проходить державний 
кордон України з Румунією.

Гуцульське свято “Полонин-
ське літо” прийшло з високогір-
них смарагдових луків і накри-
ває столи першими літніми 
ужинками полонинської газдів-
ки. Свято вкотре відбулося в 
урочищі Запідок, поблизу Верх-
нього Ясенова Івано-
Франківської області. Ця поло-
нина є місцем урочистих зібрань 
гуцулів і має притягальну духо-
вну силу – над нею на висоті 
1221 м знаходиться загадковий 
Писаний Камінь. “Дуже давно 
навколишні гори заселяли пле-
мена карпів, які дали назву Кар-
патам. Це були люди-гіганти, як 
міфічні титани, наділені надзви-
чайною силою. Так-от, вони при-
котили сюди ці камені, щоб уві-
ковічити пам’ять про перебуван-
ня тут, закопали свої скарби і 
накрили їх каменями. Відтоді і 
ходять сюди люди, щоб покло-
нитися могутньому духові своїх 
предків”, — йдеться у легенді 
про Писаний Камінь. 

Продовження на 10 стор.

Зустрічала Верховина
Байківчани у Карпатах на чолі з Байковецьким сільським головою  

Анатолієм Куликом (у центрі), 16 червня 2013 року.

Під час виступу на головній сцені фестивалю “Полонинське літо-2013” вищий клас  
демонструють учасники народного аматорського ансамблю танцю “ГлоріяБай” БК с. Байківці. 

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото автора.

Обласний огляд-
конкурс “Кращий за 
професією” пройшов 
серед дільничних ін-
спекторів міліції Тер-
нопільщини. Конкур-
санти демонструва-
ли майстерність у 
володінні вогнепаль-
ною зброєю, загаль-
ний рівень фізичної 
підготовки, а також 
пройшли тестові ви-
пробування з 
т а к т и ч н о -
спеціальної підго-
товки, освоєння тео-
ретичних питань та 
основних положень, 
які регламентують 
діяльність органів 
внутрішніх справ.

Судді брали до уваги 
особистісні якості кон-
курсантів, основні показ-
ники роботи, дисципліно-
ваність та дотримання 
чинного законодавства. 
За підсумками конкурсу, 
кращим дільничним  ін-
спектором став капітан 
міліції Тернопільського райвідділу 
внутрішніх справ Юрій Яржем-
ський.

— Яким був шлях у правоо-
хоронні органи, пане Юрію?

— Я родом із с. Шляхтинці. Там 
народився і нині проживаю. Після 
закінчення Лозівської ЗОШ І-ІІІ ст. 
вступив на денну форму навчання 
у Прикарпатський юридичний ін-
ститут внутрішніх справ УМВС 
України Львівського державного 

університету. У Тернопільському 
райвідділі внутрішніх справ вже 
пройшов шлях від лейтенанта до 
капітана. На посаді дільничного 
інспектора міліції працюю сьомий 
рік, обслуговую с. Байківці, де 
проживає 1745 осіб. Щодня зі 
своїми проблемами і бідами при-
ходять до мене місцеві жителі. 
Намагаюсь їм допомогти. Поста-
вив собі за мету виправдати дові-
ру громадян і гарантувати поря-
док на дільниці. 

Юрій Яржемський —  
кращий дільничний 

області

Капітан міліції Тернопільського  
райвідділу внутрішніх справ,  

дільничний інспектор с. Байківці  
Юрій Яржемський.

Громада села Байківці вітає Байковецького 
сільського голову Анатолія Кулика з 

обранням головою Асоціації сільських і 
селищних рад Тернопільської області 

Анатолію Романовичу! На різних керівних постах Ви проявили себе 
мудрим, вольовим державним діячем, який піклується про людей. 
Вам доводилося долати багато труднощів, але при цьому Ви ніко-
ли не поступалися інтересами громади. Впевнені,  
результатом Ваших професійних дій стане успішний економічний 
розвиток, громадянська злагода, порядок, мир та спокій, а  
значить, — благополучне майбутнє Байковець, Тернопільського 
району і області. Нехай перебування на відповідальному посту  

буде сповнене творчим натхненням, життєвою енергією,  
добром, злагодою, впевненістю в завтрашньому дні!
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Ірина ЮРКО.

У травні під час свята остан-
нього дзвоника у Байковець-
кій ЗОШ І-ІІ ст. випускниками 
школи офіційно визнали 9 
дев’ятикласників – Галину 
Бербеничук, Марію Гльос, На-
зара Гльоса, Олену Зіньков-
ську, Юрія Данильця, Назара 
Лисака, Олену Сосін, Василя 
Шулика, Надію Яськевич. Зо-
всім юними до школи їх при-
вела перша вчителька Світла-
на Тадеївна Гануляк, у стар-
ших класах мудрим наставни-
ком і щирим другом учнів був 
класний керівник, вчитель фі-
зики і математики Анатолій 
Вікторович Погнерибко. Зага-
лом протягом 2012-2013 на-
вчального року у Байковецькій 
школі освіту здобували 58 
учнів.

У зв’язку з несприятливими по-
годними умовами байковецький 
останній дзвінок пролунав цьогоріч 
у затишній актовій залі школи “Рід-
на світлиця”. На урочистості до 
школярів завітали завідуючий сек-
тором відділу взаємодії з правоохо-
ронними органами, органами обо-
ронної та мобілізаційної роботи 
Тернопільської РДА Василь Загоро-
днюк, Байковецький сільський голо-
ва Анатолій Кулик, директор Байко-
вецької школи у 1995-1998 роках 
Ігор Бориславович Костецький, ко-
лишні вчителі Оксана Теодорівна 
Румак та Володимир Олександро-
вич Маєвський. Святкову програму 
за участю школярів провели учні 8 
класу Ірина Шулик та Володимир 
Пулька. В дарунок випускникам мо-
лодші школярі приготували чимало 
сюрпризів. Відтак, п’ятикласниця 
Анастасія Зварич виконала етюд на 
бандурі, а її однокласниця Тетяна 

Босюк привітала випускників автор-
ським поетичним словом.

Того дня директор Байковецької 
ЗОШ І-ІІ ст. Любов Миколаївна Ко-
зуб вручила кращим учням школи 
похвальні листи, грамоти і медалі за 
визначні досягнення вихованців 
школи у різних галузях науки. “28 
травня дев’ятикласники успішно 
склали державну підсумкову атес-
тацію з математики, української мо-
ви, географії, біології, правознав-
ства (практичний курс), — сказала 
Любов Миколаївна. — Найкращі ре-
зультати продемонстрували Надія 
Яськевич, Олена Сосін, Галина Бер-
беничук, Марія Гльос. 16 червня для 
колишніх школярів провели випус-
кний бал. Наша Країна знань пере-
горнула чергову сторінку освітян-
ського літопису. У рідній школі зміц-
ніли й загартувалися душі громадян 
цієї Країни – і безтурботних першо-
класників, і замріяних у майбутнє 
випускників. Зміцнилися береги не-
вичерпного моря доброти та сер-
дечного тепла, що випромінюють 
учительські очі. Висловлюю щиру 
вдячність педагогам школи, що по-
стійно передають вихованцям гли-
бокі знання, уміння та навички, пе-
дагогічну мудрість і терпіння. Осо-
бливої вдячності варті батьки наших 
учнів, які безвідмовно допомагають 
і словом, і ділом, і думкою. Руку до-
помоги школі щиро подають гене-
ральний директор ТОВ “Вікторія” 
Степан Маціборка, директор ТОВ 
“Most-Україна” Олександр Твердох-
ліб, Байковецька сільська рада. Не-
хай це безкорисливе добро повер-
тається сторицею здоров’я, щастя 
і благополуччя у їхніх родинах”.

Як зазначила Любов Миколаїв-
на, у вересні 2013 року поріг Бай-
ковецької школи вперше пересту-
плять шестеро першокласників. У 
світ знань колишніх вихованців ди-
тячого садка “Метелик” с. Байківці 

поведе вчитель початкових класів 
Любов Володимирівна Кравчук. 

... а “Метелик” 
проводжав друзів
31 травня,  дитячий садок “Ме-

телик” закінчили 9 талановитих ви-
хованців. “Кожного разу, прощаю-
чись із малечею, віддаєш частинку 
серця, адже кожна дитина непо-
вторна, — каже завідуюча дитячим 
садком “Метелик” с. Байківці Окса-
на Ярославівна Шулик. — Прига-
дую дні, коли чотири роки тому 
вони вперше переступили поріг са-
дочка, міцно тримаючись за руки 
своїх батьків. Здавалося, що це 
триватиме вічно…  Та одна мить – і 
з маленьких діток виросли  впевне-
ні у своїх силах дошкільнята”. 

Вихователі з почуттям викона-
ного обов’язку дивилися на своїх 
вихованців, які радісно та урочис-
то читали вірші зі словами подяки 
тим, хто дбав про їхнє сьогоден-
ня, співали пісні, демонстрували 
свої таланти у танцях та акторстві. 
Благословив дітей у шкільне жит-
тя парох с. Байківці отець Віталій 
Дзюба, який впродовж усіх років 
опікувався духовністю юних вихо-
ванців. Жодне свято в дитячому 
садку не відбувається без Байко-
вецького сільського голови Ана-
толія Кулика. Як раділи діти, коли 
отримали перше шкільне прилад-
дя з рук очільника Байковець! 
Втім, і випускники підготували 
Анатолію Романовичу сюрприз – 
сувенір, виготовлений своїми ру-
ками. Зі словами подяки до пер-
соналу дитячого садка звернула-
ся мама юної випускниці Любов 
Касарда, яка зазначила, що роки, 
проведені дітьми в “Метелику”, 
стали добрим стартом для на-
вчання в школі та першим етапом 
сходження у доросле життя.

Школа закликала літо дзвінком...

Учасники свята останнього дзвоника-2013  
на порозі Байковецької школи.

Подорожі ●

Продовження.
Початок на 9 стор.

Цьогоріч, за неофіційними да-
ними, фестиваль зібрав близько 
15 тисяч відвідувачів. Масштаб-
не мистецьке дійство “Полонин-
ське літо” відоме не тільки в 
Україні, але й за її межами про-
тягом восьми років і проводить-
ся з метою вшанування людей 
нелегкої професії “полонинни-
ків” – щоб добрим словом, весе-
лою піснею і запальним танцем 
принести їм жадані хвилини 
змістовного культурного відпо-
чинку і величання. Цьогоріч тут 
репрезентували проект “Карпат-
ський редик” –  мандрівка ове-
чого стада старовинним волось-
ким шляхом полонинами кількох 
країн, об’єднаних Карпатами. 
Також у лотерею розіграли 
справжнього баранчика, голов-
ного винуватця свята.

— Колись вівчарство було 
єдиним способом прогодувати 
сім’ю, — розповів нашому ко-
респонденту гуцул Петро Бу-
блик. — Нині це ремесло еконо-
мічно не вигідне, догляд за па-
совиськом потребує значних за-
трат, а овече м’ясо горяни зму-
шені реалізувати за низькими 
цінами. Загалом з 9,5 тисяч гек-
тарів полонин у Верховинському 

районі в умовах оренди вико-
ристовують 5,4 тисяч гектарів. 

Бринзою, сиром, вурдою, 
маслом, медовухою та узварами 
частували гостей того дня вправ-
ні газдині, газди ж пропонували 
помірятися силою у численних 
конкурсах, випробувати себе 
верхи на колоритно вбраному 
коні чи творчо поексперименту-
вати на гуцульських музичних 
інструментах. Свято тривало ці-
лий день. Благо, погода вида-
лась сонячною.

Підтримати учасників народ-
ного аматорського ансамблю 
танцю “ГлоріяБай” у Карпати 
приїхало чимало односельчан на 
чолі з Байковецьким сільським 
головою Анатолієм Куликом, які 
високо оцінили вміння своїх мит-
ців, втім, не шкодували оплесків 
і для виконавців із Карпат. По-
вертаючись додому, байківчани 
відвідали водоспад та ярмарок 
сувенірів в Яремче, сфотографу-
вались на згадку і залишили в 
серці спогад про незабутній 
день, проведений разом. До 
слова, подорож відбулася за фі-
нансового сприяння Байковець-
кої сільської ради. 

Більше фото з фестивалю ди-
віться на сторінці “Подільського 
слова” на веб-сайті соцмережі 
Facebook.

Зустрічала Верховина

Надія ШУЛЬ,  
педагог-організатор 

Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.

Найбільшим дарунком Гос-
пода для людини є сім’я. Це 
оберіг і той поріг, куди по-
вертаються з далекої доро-
ги, те місце, де можна спо-
чити, зігріти душу. І справ-
ді, “Нема сім’ї — нема дер-
жави”, “Без сім’ї немає 
щастя на землі” — говорить 
українська народна му-
дрість. Вже доброю тради-
цією стало проводити ро-
динне свято у Байковецькій 
ЗОШ І-ІІ ст. Цього року 21 
травня свято відбулося під 
назвою “Усе найкраще у ді-
тях — від родини”. Це свято 
зіткане з добра і щирості, 
ніжності, зворушливості, бо 
воно — родинне, сімейне. 
Де тато і мама, братики й 
сестрички, дідусі й бабусі, 
там завжди весело, сонячно 
і затишно.

У цей день зібралася дружна 
шкільна родина 5 класу. До свята 
усі старанно готувалися. Добра, 
щира, енергійна і творча класний 

керівник Ольга Зіновіївна Пулька, 
яка викладає біологію, хімію та 
християнську етику, навчила 
учнів виразно та емоційно декла-
мувати вірші і гуморески. Діти 
розповідали про свої родини як 
найцінніше і найдорожче, що ма-
ють у цьому світі. Талановита 
учениця Анастасія Зварич вико-
нала на бандурі пісню “Летіли 
галочки”. Пісенні твори “Ой, пле-
тися барвіночку”, “Україночка”, 
“Матусенька”, “Моя бабуся”, “Ка-
линова пісня”, “Моя сім’я”, які 
підібрав вчитель музики Анатолій 
Романович Шельвах, у виконанні 
учасників свята справили неаби-
яке враження на присутніх. Ко-
жен п`ятикласник продемонстру-
вав власні здібності. Глядачі 
аплодували юним музикантам і 
танцюристам, із захопленням 
слухали поезії про найрідніших 
людей.

Хочеться, щоб кожен із нас 
дорожив своїми батьками, думав 
про них, був поруч у важку хви-
лину. Бо вони вчать нас жити, 
вчать любові до праці, чесності, 
щирості, терпінню, вчать своїм 
життєвим прикладом. Бережімо 
своїх батьків, будьмо уважніши-
ми до них.

Шкільний меридіан ●

“Усе найкраще  
в дітях — від родини”

Під час родинного свята у Байковецькій школі учні 
 (зліва направо) Тетяна Босюк, Володимир Башняк,  

Анастасія Зварич, Наталія Лемещак.

Випускники дитячого садка “Метелик” с. Байківці (зліва направо)  
Дмитро Гарбуз, Назар Гарбуз, Микола Куліш, Ростислав Горак, Максим Букартик,  

Діана Гуменна, Соломія Музичко, Аліна Касарда, Христина Кукурічка. 
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ут-1
06.10 Концертна 
    програма “Українська 
     пiсня року”.
08.10 Д/ф “Євробачення-
      2013. За кадром”.
08.40 Кориснi поради.
09.05, 21.00 Пiдсумки
         дня.
09.30 Контрольна 
         робота.
09.50 “Вiра. Надiя.
          Любов”.
10.55 Концертна 
   програма “Мелодiя
      двох сердець”.
12.25 М. Мозговий 
        майстер-клас
         “Жити...”
14.25 Т/с “Варiант
        Омега”.
15.45 Концертна 
        програма до 
        Дня випускника.
16.50 Концертна 
       програма 
      М. Поплавського
     “Я українець!”
18.50 “Надвечiр’я”.
19.50 Концертна 
   програма до 
  Дня Конституцiї України.
21.30 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, 
       Секунда удачi.
23.10 Д/ф “Євробачення-
         2013. За кадром”.
23.45 Концерт В. Павлiка
        “Освiдчення”.

Канал “1+1”
06.05, 19.30 “ТСН”.
06.50 “Шiсть кадрiв”.
09.00 Комедiя
      “Китайська бабуся”.
10.50 Комедiя “I батьки,
           i дiти”.
20.15 “Вечiрнiй 
        Київ - 2013”.
22.05 Комедiя “Мамусi”.
00.15 Комедiя 
        “Бiднi родичi”. (2).

Iнтер
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
     9.00, 12.00, 18.00 
      Новини.
07.10, 7.35, 8.10, 8.35
        “Ранок з Iнтером”.
09.10 Т/с “Петрович”.
11.05, 12.20 
   Д/с “Слiдство вели...” 

      з Л. Каневським”.
13.10 Х/ф “Огiркова
           любов”.
17.00 “Давай
         одружимося!”
18.10 Т/с “Жiночий
          лiкар-2”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 “Шустер Live”.
00.40 Х/ф “Останнiй
           рейд”.

ICTV
06.55, 8.40 Дiловi факти.
07.05 Т/с “Таксi”.
07.25 Т/с “Леся+Рома”.
08.45 Стоп-10.
09.45, 19.20 Надзвичайнi
           новини.
10.40, 16.50 Т/с
         “Далекобiйники”.
12.35, 21.55 Т/с 
        “Прокурорська
         перевiрка”.
14.50, 20.05 Т/с “Брат 
           за брата-2”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.05 Максимум 
         в Українi.
00.00 Х/ф “Ромео
         повинен 
       померти”. (2).

стб
06.05, 18.20 “Неймовiрна
        правда про зiрок”.
07.35 Х/ф “Я тебе
          люблю”.
18.00, 22.00 
        “Вiкна-новини”.
20.00 “Моя правда Вiктор
      i Iрина Салтикови. 
     Розплата за любов”.
21.00 “Моя правда. 
      Олександр Барикiн.
      Розiрване серце”.
22.25 “Зоряне життя.
        Батьки-одинаки”.
23.20 “Зоряне життя.
         Народженi 
         в чужому тiлi”.
00.20 Х/ф “На мосту”.

новий канал
06.10 Х/ф “Джек i бобове
    дерево”.
09.40 Педан-Притула
         Шоу.
18.00 Т/с “Воронiни”.
22.00 Т/с “Свiтлофор”.
00.05 Т/с “Купiдон”. 

трК «україна»
04.00, 8.00, 11.00,
       14.00 Новини.
04.05 Телеканал
      “Доброго ранку!”
04.10 “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 “Я подаю
         на розлучення”.
15.10 Т/с “Жiночий
         лiкар”.
16.00 Т/с “Проспект
       Бразилiї”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.40 “Людина i закон”.
18.55 “Поле чудес”.
20.00 “Час”.
20.30 “Один в один!”
         На бiс!
23.30 Комедiя “Кiлери”.

К1
07.00 М/ф.
09.00 “Три сестри”.
10.00 Т/с “Маргоша”.
11.00 Т/с “Моя
        прекрасна няня”.
12.00 Т/с “Щасливчик 
        Пашка”.
23.50 Розсмiши комiка.
00.50 Нiчне життя.

нтн
06.10 Х/ф “Трембiта”.
07.40, 15.30 Т/с
         “Каменська-6”.
11.00 Х/ф “Максим
         Перепелиця”.

12.45 Т/с “Меч”.
19.00 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Полювання 
        на гауляйтера”.
21.30 Х/ф “Грiм лютi”.
23.20 Х/ф “Вихiд”.

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 “Шоу
        Гарфiлда”.
09.00 Т/с “Ранетки”.
10.00 Т/с “Всi жiнки 
         вiдьми”.
11.50 Т/с “Та, що
       говорить 
        з привидами”.
12.50 Одна за всiх.
13.20 Х/ф “Доктор
        Дулiттл-3”.
15.15 Х/ф “Доктор
         Дулiттл-4”.
17.05 Х/ф “Доктор
        Дулiттл-5”.
18.55 Х/ф “Доктор
        Дулiттл”.
20.45 Х/ф “Доктор
         Дулiттл-2”.
22.35 УТЕТа в Iнтернетi.
23.00 Шпiлiвiлi.
23.35 Т/с “Секс i мiсто”.
          (2).

перший 
канал 

(україна)
04.00, 8.00, 11.00, 
          14.00 Новини.
04.05 Телеканал 
       “Доброго ранку!”
04.10 “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 “Я подаю 
         на розлучення”.
15.10 Т/с “Жiночий
         лiкар”.
16.00 Т/с “Проспект
         Бразилiї”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.40 “Людина i закон”.
18.55 “Поле чудес”.
20.00 “Час”.
20.30 “Один в один!”
          На бiс!
23.30 Комедiя “Кiлери”.

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».
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.

ртр-планета
07.00 “Ранок Росiї”.
11.00 “1000 дрiбниць”.
11.35 “Про 
         найголовнiше”.
12.15 Т/с “Поцiлуйте 
          наречену!”
13.00, 16.00, 19.00 Вiстi.
13.25 Вiстi Спорт.
13.35 “Справа 
       Х. Розслiдування
       продовжується”.
14.25 Т/с “Єфросинiя.
     Тайгова любов”.
15.10 Т/с “Таємницi
      iнституту шляхетних
       дiвчат”.
16.10, 18.40 Мiсцевий
       час. Вiстi Москва.
16.25 “Academia”.
    Д. Хохлов. “T-променi
     що це таке i навiщо 
     це потрiбно?”
17.10 “П’ятий вимiр”.
17.40 Новини культури.
17.50 Т/с “Самара”.
19.45 “Людмила 
      Савельєва. 
       Пiсля балу”.
20.30 “Прямий ефiр”.
21.30 “Юрмала”.
23.05 Х/ф “Мама
        виходить замiж”.

Канал “2+2”
06.00 М/ф.
07.40 Т/с “Солдати-14”.
11.25 “Шалене вiдео
       по-українськи”.
13.50 Найкращi матчi 
   Лiги Європи. “Базель” 
      “Тоттенгем”.
17.00 Т/с “Кодекс
        честi-2”.
19.00 Х/ф
    “Американ-бой”. (2).
21.20 Бiйцiвська п’ятниця.
     Схiднi єдиноборства.
      Бушидо.

23.40 Х/ф “Гоемон”. (2).

тонiс
06.00 Х/ф 
       “Красень-чоловiк”.
08.35 “Щоденник 
         для батькiв”.
09.00, 20.00 Великi 
          битви.
10.00, 16.50 “Алло, 
            лiкарю!”
11.15 М. Жванецький.
      “Ретельнiше треба,
          хлоп’ята!”
12.30 “Соцiальний 
     статус: вашi права
       i пiльги”.
13.15, 22.10 Культурний
         шок.
14.10 “Художнi iсторiї”.
       Європейський 
       джазовий оркестр
       у Києвi.
15.45, 23.10 Д/ф “Дикий
         молодняк”.
17.45 Д/ф “Секретнi
        матерiали”.
18.30 Самобутнi
         культури.
19.00 В гостях 
    у Д. Гордона. 
    Людмила Сенчина.
21.00 Дiти-актори. 
        Життя пiсля слави.
00.15 Амурнi 
         мелодiї. (3).

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 “Соло 
       для пiстолета
       з оркестром”.
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 “Знаки долi”.
18.35 “Прокурорська
          перевiрка”.
19.45 “Говоримо 
         i показуємо”.
20.40 Т/с “Росiйський
          хрест”.
00.30 Т/с “Помста”.

ут-1
06.20 Ювiлейний концерт
       гурту “На-На”.
08.00 Присвяти
           себе футболу!
08.25 Панянка та кулiнар.
09.00 Життя на рiвних.
09.20 Армiя.
09.30 Православний
           вiсник.
10.00 Розiграш
         “Пошторг”.
10.15 “Таємницi успiху”
       з Н. Городенською.
10.45 Х/ф “Останнє 
      лiто дитинства”.
14.20 Театральнi сезони.
15.20 В гостях 
      у Д. Гордона.
16.30 Золотий гусак.
17.00 Концертна
  програма А. Демиденка
     “На вiдстанi душi”.
20.50 Мегалот.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Без цензури.
21.55 Кабмiн:
         подiя тижня.
22.05 Українська пiсня.
22.50 Суперлото,
          Трiйка, Кено.
23.10 Ювiлейний концерт
         гурту “На-На”.
00.50 Клуб гумору.

Канал “1+1”
06.20 Комедiя
       “Китайська бабуся”.
08.00 “Свiтське життя”.
09.00 “Хто там?”
10.15 М/ф “Енгрi бердс”.
10.20, 10.45 М/с “
       Людина-павук. 
        Щоденник
        супергероя”.
11.05 “Свiт навиворiт-4:
          В’єтнам”.
12.10 “Пекельна
         кухня-3”.
14.30 Комедiя “Корпорацiя
          монстрiв”.
16.30 “Вечiрнiй
        Київ - 2013”.
18.30 “Розсмiши
          комiка-3”.
19.30 “ТСН”.
20.00 “Великi перегони”.
21.30 Драма 
  “Царство небесне”. (2).
00.30 Бойовик “Дiаманти
          назавжди”. (2).

Iнтер
06.00 “Шустер Live”.
10.00 “Городок”.

11.05 Х/ф “Джентльмени
        удачi”.
12.55 Т/с “Сiмейний
        детектив”.
14.50 Т/с “Щасливий 
        квиток”.
18.05 Т/с “Загадка 
       для Вiри”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Загадка
        для Вiри”.
22.25 Концерт “Фiлiп
        Кiркоров. Iнший”.

ICTV
06.20 Козирне життя.
06.50 Х/ф “Повернення
         мушкетерiв”.
08.50 Зiрка YouTube.
10.00 Дача.
10.40 Квартирне 
         питання.
11.35 За кермом.
12.05 Розiграш.
12.45 Замочені.
13.55 Веселi iсторiї.
14.55 Х/ф “Полiцейська
         академiя”.
16.55 Х/ф “Полiцейська
        академiя-2:
       Їх перше завдання”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Надзвичайнi
        новини. Пiдсумки.
19.55 Навчiть нас жити!
21.55 Х/ф “Три 
         мушкетери”.
00.25 Х/ф “Iдеальна 
          втеча”. (2).

стб
06.20 Х/ф “Дами 
  запрошують кавалерiв”.
07.45 “Караоке
         на Майданi”.
08.40 “Їмо вдома”.
09.45, 23.55 Х/ф
       “Оксамитовi ручки”.
11.50 Х/ф “Бiнго-Бонго”.
14.00 “Зоряне життя.
        Батьки-одинаки”.
15.00 “Зоряне життя.
      Народженi
       в чужому тiлi”.
16.00 “Моя правда 
        Вiктор i Iрина 
       Салтикови. 
      Розплата за любов”.
17.00 “Моя правда. 
   Олександр Барикiн.
      Розiрване серце”.
18.00 Х/ф 
        “Спадкоємиця”.

22.00 Х/ф “Павутина 
         бабиного лiта”.

новий канал
06.35 Аферисти.
08.10, 10.00 Ревiзор-2.
11.55 Уральськi 
          пельменi.
13.40 Люди ХЕ.
14.00 Нереальна iсторiя.
14.40 Файна Юкрайна.
15.15 Т/с “Воронiни”.
18.20 Х/ф “Той ще 
        Карлсон”.
20.10 Х/ф “Ржевський
   проти Наполеона”. (2).
22.00 Хто зверху?-2.
00.00 Х/ф “Весiльна
         лихоманка”.

трК «україна»
05.00, 9.00, 11.00 
           Новини.
05.10 “Генiї i лиходiї”.
05.35 Х/ф “Випробування
      вiрностi”.
07.45 “Смiховинки.
         Новi пригоди”.
08.00 “Грай, гармонь 
         улюблена!”
08.45 “Слово пастиря”.
09.15 “Смак”.
09.55 “Алсу. “Я 
         не принцеса”.
11.15 “Iдеальний 
           ремонт”.
12.10 “Абракадабра”.
14.10 Т/с “Спадок”.
16.15 “Вiдгадай
         мелодiю”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.15 “Форт Боярд”.
18.50 “Неймовiрний 
       Гудвiн”.
20.00 “Час”.
20.20 “Сьогоднi увечерi”.
22.100 “Зоряна рiдня”.
23.15 Т/с “Елементарно”.

К1
07.00, 10.30 М/ф.
09.15 М/с “Казки Ганса

    Хрiстiана Андерсена”.
11.15 М/ф “Мулан”.
12.45 Х/ф “У пошуках
    скарбiв тамплiєрiв-2”.
14.15 “Три сестри”.
14.40 “Пороблено 
        в Українi”.
 15.50 “Музична премiя  
         “YUNA-2013”.
17.50 “Розсмiши комiка”.
18.50 “Велика рiзниця”.
19.50 “Вечiрнiй квартал”.
21.40 Т/с “
       Надприродне”. (2).
00.15 Х/ф “Пробач,
        я хочу одружитися
        з тобою”. (2).

нтн
06.15 Х/ф “Трембiта”.
07.45 Т/с “Каменська-6”.
11.30 “Речовий доказ”. 
  Операцiя “Чорна iкра”.
12.00 “Головний свiдок”.
13.00 “Випадковий
        свiдок”.
13.30 Х/ф “Вихiд”.
15.15 Т/с “Лiкар”.
19.00 Т/с “Таємницi 
        слiдства”.
23.00 “Парк
автомобiльного перiоду”.
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”.
10.40 М/с “Смiшарики. 
        Пiн-код”.
11.05 Х/ф “Заборонена
         мiсiя”.
13.00 Т/с “Всi жiнки 
         вiдьми”.
15.50 Королева балу-3.
17.05 Х/ф “Доктор 

          Дулiттл”.
18.55 Х/ф “Щоденники
         принцеси”.
21.10 Вiталька.
22.00 ТЕТ-Iнтернет.
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 “Випробування
          вiрностi”.
07.45 “Смiховинки.
       Новi пригоди”.
08.00 “Грай, 
       гармонь улюблена!”
08.45 “Слово пастиря”.
09.15 “Смак”.
09.55 “Алсу. “Я не
        принцеса”.
11.15 “Iдеальний 
         ремонт”.
12.10 “Абракадабра”.
14.10 Т/с “Спадок”.
16.15 “Вiдгадай 
        мелодiю”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.15 “Форт Боярд”.
18.50 “Неймовiрний
        Гудвiн”.
20.00 “Час”.
20.20 “Сьогоднi увечерi”.
22.100 “Зоряна рiдня”.
23.15 Т/с 
        “Елементарно”.

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

ртр-планета
07.00, 10.00, 13.00 Вiстi.
07.10, 10.10, 13.20 
     Мiсцевий час. Вiстi 
       Москва.
07.20 Х/ф “Мама
         виходить замiж”.
08.55 “Пряниковий
         будиночок”.
09.25 “Суботник”.
10.20 “Хвилинна
          справа”.
11.10 М/ф.
11.30 Х/ф “Медовий
         мiсяць”.
13.25 “Чесний детектив”.
13.55 “Городок”.
14.25 “Чорнi дiри.
           Бiлi плями”.
15.10 Х/ф “Бiлi 
       троянди надiї”.
16.40 “Суботнiй вечiр”.
18.15 “Iсторичнi хронiки”
    з Н. Сванiдзе. “1984. 
      Юрiй Любимов”.
19.00 Вiстi у суботу.
19.50 Х/ф “Мiй 
        коханий генiй”.
23.00 “Романтика 
          романсу”.

Канал “2+2”
06.00 М/ф.
08.00 “Маскi-шоу”.
10.00, 13.05 “Шалене
     вiдео по-українськи”.
12.40, 13.45 “В бiй 
        iдуть мужики”.
14.00 Т/с “Хiромант”.
22.00 Х/ф

     “Американ-бой”. (2).
00.20 Х/ф “Монстр 
       на карнавалi”. (3).

тонiс
06.00 Х/ф “Небезпечний
         вiк”.
07.40 Д/ф “Духовне
      життя з тваринами”.
08.00 “Таке спортивне
 життя. Олександр Усик”.
09.00 Дiти-актори. 
      Життя пiсля слави.
10.00 “Свiтськi хронiки”.
10.35 Х/ф “Здрастуйте,
         я ваша тiтка”.
13.20 За сiм морiв.
14.00, 18.20 “Цивiлiзацiя
            Incognita”.
14.10 Культурний шок.
15.20 Д/ф “Щоденник
        великої кiшки”.
16.00, 23.15 Д/ф “Iкони
       тваринного свiту”.
17.00 “Ронiн”.
17.50 “Щоденник 
          для батькiв”.
18.30 “Соцiальний 
         пульс вихiдних”.
19.00 Легенди Тауера.
20.00 Д/ф “Людина-
        ягуар”.
21.20 Х/ф “Вороги”.
00.20 Х/ф “Хрещений
       батько iталiйського
         кварталу”.

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”.

придбати газету "подільське 
слово" можна в усіх кіосках 
"торгпреси", м. тернополя  
та усіх відділеннях зв'язку 

тернопільської області.

Банк речей
при Тернопільському районному територіальному центрі соціаль-
ного обслуговування 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.
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Програми місцевих телекаНалівTV-4 
Понеділок, 24 червня
06.00 Т.с.«Серцю не накажеш»   
06.45 Ранковий фітнес
07.00 Провінційні вісті. Тиждень
07.35 Оголошення. Бюро знахідок
07.40 Програма «Індекс
          небезпеки»
08.05 Абітурієнт 2013
08.10 Вікно в Америку        
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.15 Ранковий фітнес
09.30 Програма «Справжня ціна»
09.45 Програма «Про нас»
10.00 Т.с.«Серцю не накажеш»  
10.45 Ранковий фітнес
11.00 Дитяча година 
12.10 Межа правди         
13.10 Хіт-парад                                             
14.00 Х.ф. «Останній бункер»  
15.45 Абітурієнт 2013
15.50 Оголошення. Бюро знахідок
16.00 Дитяча година
17.00 Програма «Розкішні маєтки»
17.30 Музична програма
          «Гал-кліп»
18.00 Т.с.«Серцю не накажеш»  
18.45 Абітурієнт 2013
18.50 Оголошення. Бюро знахідок
18.55 Тернопільська погода
19.00 В.ф. «Дністровський каньйон
          – туристичне диво України»
19.30 Наші вітання
20.00 Програма «Погляд 
          зблизька»
20.30 ТНЕУ – калейдоскоп подій
20.40 Дім книги
21.00 Наші вітання
21.25 Оголошення.Бюро знахідок
21.30 Програма «Baby-boom»
22.00 Тернопільська погода
22.05 Оголошення.Бюро знахідок
22.10 Абітурієнт 2013
22.15 Х.ф. «До вас прийшов
         ангел»  
00.15 Час-Tайм
00.30 В.ф. «Дністровський каньйон –
         туристичне диво України»
00.50 Тернопільська погода
00.55 Оголошення.Бюро знахідок
01.00 Х.ф. «Останній бункер»  
02.30 Хіт-парад    
03.30 Програма «Розкішні маєтки»              
04.00 Х.ф. «До вас прийшов ангел»  
ттБ
07.00 «Панорама подій».
07.30 «Урок… для батьків». 
08.00 «Ранок з ТТБ». 
10.00 «Відверті діалоги». 
11.00 «У країні Мультляндії». 
12.00 «Мамина школа». 
12.30 «Живі сторінки». 
13.00 Д/ф «Кримський етюд». 
13.10 Телезамальовка.
13.25 «Плекайте мову». 
13.30 «Зелене вір’я». 
13.45 «Пройди світ». 
14.00 «Словами малечі про 
        цікаві речі». 
14.15 «Клара Лучко. 
         Завоювати життя». 
15.00 «Кіноісторії нашого часу». 
15.30 «Звитяга». 
16.00 «Мій Шевченко». 
16.15 «Чудесний канал». 
16.40 «Юні експерти». 
16.45 «До речі, про речі». 
17.00 «Школа незвичайних наук». 
17.15 «100 шедеврів». 
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». 
19.00 «Моє фольклорне Тернопілля».
19.30 «Актуально». 
19.45 «Храми Поділля». 
20.00 «Шукаю батьків». 
20.15 «Будьте здорові». 
20.45 «Вечірня казка». 
21.00 «Рейд у вічність». 
21.30 «Урок… для батьків». 
22.00 Д/ф «Микола 
         Вінграновський». 

22.50 «Духовні скарби України». 
23.00 «Мистецька палітра». 
TV-4
вівторок, 25 червня
06.00 Т.с.«Серцю не накажеш»  
06.45 Ранковий фітнес
07.00 В.ф. «Дністровський каньйон
         – туристичне диво України»
07.25 Тернопільська погода
07.30 Оголошення. Бюро знахідок
07.35 Програма «Погляд
          зблизька»
08.00 Програма «Ти зможеш»
08.20 ТНЕУ – калейдоскоп подій
08.30 Переможний голос 
            віруючого
09.00 Час-Tайм
09.15 Ранковий фітнес
09.30 Програма «Розкішні маєтки»
10.00 Т.с.«Серцю не накажеш»  
10.45 Ранковий фітнес
11.00 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма
         «Чарівний ключик»
12.10 Програма «Музичні 
         делікатеси»
12.40 Програма «Відчиняй»
13.10 Хіт-парад               
14.00 Х.ф. «Повернення 
        у таємничий сад»  
15.50 Оголошення. Бюро знахідок
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
17.00 Програма «Ти зможеш» 
17.15 Програма «Рекламна кухня»
17.30 Програма «Про кіно»
18.00 Т.с.«Серцю не накажеш»  
18.50 Оголошення. Бюро знахідок
19.00 Провінційні вісті
19.30 Наші вітання
20.00 Зустріч з професором 
         Н.Бурмакою         
21.00 Наші вітання
21.25 Оголошення.Бюро знахідок
21.30 Програма «Автоакадемія»
22.00 Провінційні вісті
22.30 Оголошення. Бюро знахідок
22.35 Х.ф. «Страхіття»  
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті
00.55 Оголошення.Бюро знахідок
01.00 Х.ф. «Повернення 
          у таємничий сад»  
02.30 Хіт-парад
03.30 Провінційні вісті
04.00 Х.ф. «Страхіття»  
ттБ
07.00 «Моє фольклорне Тернопілля».
07.25 «Музична хвиля ТТБ». 
07.30 «Кіноісторії нашого часу». 
08.00 «Ранок з ТТБ». 
10.00 «Будьте здорові». 
10.30 «Час країни». 
11.00 «У країні Мультляндії». 
12.00 «В об’єктиві ТТБ». 
12.15 «100 шедеврів».
12.30 «Випробуй на собі». 
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ». 
13.25 «Плекайте мову». 
13.30 «Шукаю батьків». 
13.45 Д/ф «Кримський етюд». 
13.55 Телезамальовка.
14.00 «Як це було». 
14.30 «Мій Шевченко». 
14.45 «Герої мають імена». 
15.00 «Економічне коло». 
16.15 «Хатинка Василинки». 
16.40 «Озеро Синевир». 
17.00 «Новини України». 
17.15 «Далекі і близькі». 
17.45 «Замки Тернопілля». 
18.00 «Cтудмістечко». 
18.15 «Пісні нашого краю». 
18.30 «ПрофStyle». 
18.45 «Пісня в дарунок». 
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ». 
19.30 «Актуально». 
19.45 «Зона ризику». 
20.45 «Вечірня казка». 
21.00 «Час реформ». 
21.30 «Діловий ритм». 

22.30 «Актуально». 
22.45 Д/ф «Застигла симфонія». 
23.00 «Дзвенить піснями 
          рідний край». 
TV-4
Cереда, 26 червня
06.00 Т.с.«Серцю не накажеш»  
06.45 Ранковий фітнес
07.00 Провінційні вісті
07.30 Оголошення. Бюро знахідок
07.35 Зустріч з професором 
          Н.Бурмакою         
08.25 Новітні впровадження
         в медицині Тернопільщини       
08.30 Переможний голос 
        віруючого
09.00 Час-Tайм
09.15 Ранковий фітнес
09.30 Програма «Автоакадемія»
09.25 Абітурієнт 2013
10.00 Т.с.«Серцю не накажеш»  
10.45 Ранковий фітнес
11.00 Дитяча година
12.10 Музична програма
        «Гал-кліп»
12.40 Програма «Ти зможеш»
13.00 Джаз-фольк гурт «Бріо» , 1ч.
14.00 Х.ф. «Легенда про дракона»  
15.45 Абітурієнт 2013
15.50 Оголошення. Бюро знахідок
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
16.40 Дитяча програма 
         «Чарівний ключик»
17.00 Програма «Розкішні маєтки»
17.30 Програма «Baby-boom»
17.55 Абітурієнт 2013
18.00 Т.с.«Серцю не накажеш»  
18.50 Оголошення. Бюро знахідок
19.00 Провінційні вісті
19.30 Наші вітання
20.00 Програма
          «Формула здоров’я»
21.00 Наші вітання
21.25 Оголошення.Бюро знахідок
21.30 Програма «Музичні делікатеси»
22.00 Провінційні вісті
22.30 Оголошення.Бюро знахідок
22.35 Абітурієнт 2013
22.40 Х.ф. «Айріс» 
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті
00.55 Оголошення.Бюро знахідок
01.00 Х.ф. «Легенда про дракона»  
02.30 Джаз-фольк гурт «Бріо» , 1ч.
03.30 Провінційні вісті
04.00 22.40 Х.ф. «Айріс» 
ттБ
07.00, 13.00, 16.00 «Вісті ТТБ». 
07.30 «Удосвіта». 
08.00 «Ранок з ТТБ». 
10.00 «Пісні нашого краю». 
10.15 Д/ф «Застигла симфонія». 
10.30 «Час країни». 
11.00 «У країні Мультляндії». 
12.00 «Далекі і близькі». 
12.30 «Час реформ». 
13.25 «Плекайте мову». 
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 «Юна зірка». 
17.00 «Новини України». 
17.15 «Обери життя». 
17.30 «Після школи». 
18.00 «Думки вголос». 
18.15 «Пісні нашого краю». 
18.30 «Надія є». 
18.45 «Пісня в дарунок». 
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ». 
19.30, 22.30 «Актуально». 
19.45 «Мій Шевченко». 
20.00 «Економічний інтерес». 
20.15 Д/ф «Таїна Суботова». 
20.30 Дует «Писанка». 
20.45 «Вечірня казка». 
21.00 «Непідвладний часу». 

21.30 «Енергоманія». 
22.45 Д/Ф «Трембітар». 
23.00 Д/Ф «Монолог гетьмана». 
23.45 «Гра долі». 
TV-4
четвер, 27 червня
06.00 Т.с.«Серцю не накажеш»  
06.45 Ранковий фітнес
07.00 Провінційні вісті
07.30 Оголошення. Бюро знахідок
07.35 Програма 
         «Формула здоров’я»
08.30 Переможний голос 
         віруючого
09.00 Час-Tайм
09.15 Ранковий фітнес
09.30 Програма «Розкішні маєтки»
10.00 Т.с.«Серцю не накажеш»  
10.45 Ранковий фітнес
11.00 Дитяча година 
12.10 Програма «Про кіно»
12.20 Програма «Рекламна кухня»
12.35 Програма «Автоакадемія»
13.00 Джаз-фольк гурт «Бріо» , 2ч.
14.00 Х.ф. «Повітряні пірати»  
15.50 Оголошення. Бюро знахідок
16.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
17.00 Програма «Розкішні маєтки»
17.30 Програма «Музичні 
          делікатеси»
18.00 Т.с.«Серцю не накажеш»  
18.50 Оголошення. Бюро знахідок
19.00 Провінційні вісті
19.30 Наші вітання
20.00 Знати більше
21.00 Наші вітання
21.25 Оголошення.
         Бюро знахідок
21.30 Програма «Відчиняй»
22.00 Провінційні вісті
22.30 Оголошення. Бюро знахідок
22.35 Х.ф. «Новокаїн»  
00.15 Час-Tайм
00.30 Провінційні вісті
00.55 Оголошення.Бюро знахідок
01.00 Х.ф. «Повітряні пірати»  
02.30 Джаз-фольк гурт «Бріо» , 2ч.
03.30 Провінційні вісті
04.00 Х.ф. «Новокаїн»  
ттБ
07.00, 13.00, 16.00 «Вісті ТТБ». 
07.30 «Розмова без нотацій». 
08.00 «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 «Обери життя». 
13.25 «Плекайте мову». 
13.30 «Надія є». 
13.45 «Новини України». 
14.00 «Мій Шевченко». 
14.15 «Мистецька палітра». 
15.10 Д/ф «Іван 
            Григорович-Барський». 
15.30 «Фабрика ідей». 
16.15 «Чудесний канал». 
16.40 «Іноземна для дітей». 
16.50 «Мандруємо разом». 
17.00 «Новини України». 
17.15 «Місто сонця». 
17.30 «Добрий господар». 
17.50 «Музична хвиля ТТБ». 
18.00 «Загублені у часі». 
18.15 «Пісні нашого краю». 
18.30 «Музейні скарби». 
18.45 «Пісня в дарунок». 
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ». 
19.30, 22.30 «Актуально». 
19.45 «Що робити?» 
20.45 «Вечірня казка». 
21.00 «Час реформ». 
21.30 «Розмова без нотацій». 
22.45 Д/ф «Серце Поділля 
       Немирів». 
23.00 «Конституція України. 
         Ніч народження». 

TV-4
П’ятниця, 28 червня
06.00 Т.с.«Серцю не накажеш»  
06.45 Ранковий фітнес
07.00 Провінційні вісті
07.30 Оголошення. Бюро знахідок
07.35 Знати більше 
08.30 Переможний голос 
         віруючого
09.00 Час-Tайм
09.15 Ранковий фітнес
09.30 Програма «Розкішні маєтки»
10.00 Т.с.«Серцю не накажеш»  
10.45 Ранковий фітнес
11.00 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма
         «Чарівний ключик»
12.10 Музична програма «Гал-кліп»
12.40 Програма «Baby-boom»
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Поет і княжна»  
15.50 Оголошення. Бюро знахідок
16.00 Дитяча година
17.00 Програма «Розкішні маєтки»
17.30 Програма «Відчиняй»
18.00 Т.с.«Серцю не накажеш»  
18.50 Оголошення. Бюро знахідок
18.55 Тернопільська погода
19.00 В.ф. «Диво калинове»
19.30 Наші вітання
20.00 ТНЕУ – калейдоскоп подій
20.10 Програма «Погляд зблизька»
20.40 Програма «Ти зможеш»
21.00 Наші вітання
21.25 Оголошення.Бюро знахідок
21.30 Новітні впровадження в
         медицині Тернопільщини       
21.35 Програма «Про кіно»
22.00 Тернопільська погода
22.05 Оголошення. Бюро знахідок
22.10 Х.ф. «Братство»  
00.15 Час-Tайм
00.30 В.ф. «Диво калинове»
00.50 Тернопільська погода
00.55 Оголошення.Бюро знахідок
01.00 Знати більше 
02.00 Х.ф. «Поет і княжна»  
03.30 Програма «Розкішні маєтки»
04.00 Х.ф. «Братство»  
ттБ
07.00 «Вісті ТТБ». 
07.30 «Легенди Запоріжжя». 
08.00 «Ранок з ТТБ». 
10.00 «Пісні нашого краю». 
10.20 «Добрий господар». 
10.30 «Час країни». 
11.00 «У країні Мультляндії». 
12.00 «Музейні скарби». 
12.15 «Місто сонця». 
12.30 «Час реформ». 
13.00 Д/ф «Серце Поділля Немирів». 
13.25 «Плекайте мову». 
13.30 «Загублені у часі». 
13.45 «Новини України». 
14.00 «Що робити?» 
15.00 «Міське кільце». 
15.30 «Повір у себе». 
16.00 «Цікаво про чай та каву». 
16.15 «Чудесний канал». 
16.40 «Іноземна для дітей». 
16.50 «Юні експерти». 
17.00 «Чернігівщина у
         житті славетних». 
17.15 «Вінтаж». 
17.30 «Сяйво віри». 
18.00 «Музей гетьманства». 
18.15 «Пісні нашого краю». 
18.30 «Назбиране». 
18.45 «Пісня в дарунок». 
19.00 «Гра долі». 
19.15 Д/ф «Хотин». 
19.30 «Актуально». 
19.45 «Західний експрес». 
20.00 «Ми українські». 
20.25 «Обереги». 
20.45 «Вечірня казка». 
21.00 «З вірою в Україну». 
21.30 «Абетка здоров’я». 
22.00 «Співають «Козаки
          Поділля». 
23.00 Х/ф «Весілля». (1).

TV-4
субота, 29 червня
06.00 Програма «Відчиняй»
06.30 Програма «Про нас»
06.45 Ранковий фітнес 
07.00 Тернопільська погода
07.05 Оголошення.Бюро знахідок
07.10 Абітурієнт 2013
07.15 Програма «Ти зможеш»
07.30 Х.ф. «Повітряні пірати»  
09.00 Час-Tайм
09.15 Ранковий фітнес
09.30 Знати більше
10.30 Блага звістка з 
         Ріком Реннером 
11.00 Ранковий фітнес
11.15 Програма «Про нас»       
11.30 Зміни свій світ
11.50 Оголошення.Бюро знахідок
11.55 Тернопільська погода
12.00 Новини Європи
12.30 Х.ф. «Добряки»  
14.00 Програма «Рекламна кухня»
14.20 Оголошення.Бюро знахідок
14.25 Тернопільська погода
14.30 Абітурієнт 2013
14.35 Мультфільми
15.00 Дитяче кіно.Х.ф.«Щеня 
          з сузір’я «Гончих псів»  
16.30 Дім книги
16.50 Оголошення.Бюро знахідок
16.55 Тернопільська погода
17.00 Хіт-парад
17.50 ТНЕУ – калейдоскоп подій
18.00 Наші вітання
19.00 Програма «Коліжанка»
19.25 Абітурієнт 2013
19.30 Програма «Музичні делікатеси»
20.00 Оголошення. Бюро знахідок
20.05 Тернопільська погода
20.10 Суботній вечір. «Живу – 
  люблю», Надія Шестак-Крутова
21.55 Абітурієнт 2013
22.00 Х.ф. «Голлівудський фінал»  
00.00 Оголошення. Бюро знахідок
00.05 Тернопільська погода
00.10 Час-Тайм
00.30 Х.ф. «Повітряні пірати»  
02.00 Програма «Музичні 
         делікатеси» 
02.30 Х.ф. «Врятована»  
04.00 Суботній вечір. «Живу – 
    люблю», Надія Шестак-Крутова
ттБ
07.00 «Гра долі». 
07.15 Д/ф «Хотин». 
07.30 «Ми українські». 
08.00 «Ранок з ТТБ». 
10.00 «З вірою в Україну». 
10.30 «Час країни». 
11.00 «У країні Мультляндії». 
12.00 «Дитячі забави». 
12.30 «Музичний калейдоскоп». 
13.00 «Азбука смаку». 
13.25 «Плекайте мову». 
13.30 «Назбиране». 
13.45 «Новини України». 
14.00 «Співають «Козаки Поділля». 
15.00 «Театральні зустрічі».
16.00 «Скарби роду». 
16.30 «Країна талантів». 
17.00 «Фільм-дітям».
          «Золотий ключик».
18.15 «Пісні нашого краю». 
18.30 Д/ф «Воронцовський палац». 
18.45 «Пісня в дарунок». 
19.00 «Панорама подій». 
19.30 «Смак життя». 
20.00 «Немов сльозинка 
         на щоці землі». 
20.15 «Спортивні меридіани». 
20.30 «Просто неба». 
20.45 «Вечірня казка». 
21.00 «Поклик таланту». 
22.00 «Народні перлинки з 
         бабусиної скриньки». 
22.30 «Час рікою пливе». 
23.00 Х/ф «Велика перерва». (1).
TV-4
Неділя, 30 червня
06.00 Х.ф. «Добряки»  

07.40 Абітурієнт 2013
07.45 Ранковий фітнес
08.00 Новини Європи
08.30 Оголошення. Бюро знахідок
08.35 Тернопільська погода
08.40 Час-Тайм  
09.00 Повнота радості життя
09.30 Програма «Справжня ціна»
09.45 Ранковий фітнес 
10.00 Дім книги
10.15 Пряма трансляція 
      Божественної Святої Літургії
      з Архикатедрального Собору 
       УГКЦ м.Тернополя 
11.40 Програма «Про нас»
11.55 Оголошення. Бюро знахідок
12.00 Дитяче кіно.Х.ф.«Щеня 
        з сузір’я «Гончих псів»  
13.30 Дитяча програма
         «Чарівний ключик»
14.00 Програма «Сільський 
         календар» 
14.25 Абітурієнт 2013
14.30 Зустріч з професором 
        Н.Бурмакою         
15.30 Програма «Про нас»
15.45 Новітні впровадження в
          медицині Тернопільщини       
15.50 Оголошення. Бюро знахідок
15.55 Тернопільська погода
16.00 Програма «Формула 
          здоров’я»
17.00 Вікно в Америку
17.20 Програма «Індекс 
         небезпеки»
17.40 Програма «Рекламна кухня»
18.00 Наші вітання
19.00 Провінційні вісті. Тиждень
19.30 Оголошення. Бюро знахідок
19.35 Абітурієнт 2013
19.40 Хіт-парад
20.45 Програма «Про нас»
21.00 Музична програма 
        «Гал-кліп»
21.30 Програма «Про кіно»
21.45 Абітурієнт 2013
21.50 Оголошення. Бюро знахідок
21.55 Тернопільська погода
22.00 Х.ф. «Врятована»  
23.45 Час-тайм
00.00 Провінційні вісті. Тиждень
00.30 Оголошення. Бюро знахідок
00.35 «Живу – люблю», 
         Надія Шестак-Крутова
02.30 Програма «Рекламна кухня»
03.00 Музична програма
          «Гал-кліп»
03.30 Провінційні вісті. Тиждень
04.00 Х.ф. «Голлівудський фінал» 
ттБ
07.00 «Панорама подій». 
07.30 «Час рікою пливе». 
08.00 «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 «Просто неба». 
12.15 «Спортивні меридіани». 
12.30 «Дитячі забави». 
13.00 «Пісні нашого краю». 
13.25 «Плекайте мову». 
13.30 «Смак життя». 
14.00 «Бременські
          музики». 
14.20 «Квіти Ромена». 
14.25 «На берегах Дністра». 
14.30 «Поклик таланту».  
15.30 «Народні перлинки 
          з бабусиної скриньки». 
16.00  «Мамина школа». 
16.30 «Театральні зустрічі».
17.40 «Фарби життя». 
18.00 «Пройди світ». 
18.15 «Пісні нашого краю». 
18.30 «Зірковий коктейль». 
18.45 «Пісня в дарунок». 
19.00 Х/ф «Міміно». (1).
20.30 «Музична хвиля ТТБ». 
20.45 «Вечірня казка». 
21.00 «Відверті діалоги». 
22.00 «Скарби роду». 
22.30 «Молодіжний формат». 
23.00 Х/ф «Велика 
         перерва». (1).

Ут-1
06.35 Моя земля моє право.
07.05 Панянка i кулiнар.
07.35 “Дружина”.
09.05 Подорожуй свiтом
          з Ю. Акунiною.
09.30 Околиця.
10.00 Крок до зiрок.
11.00 Маю честь запросити.
11.45 Шеф-кухар країни.
12.35 Рояль в кущах.
13.15 Хто в домi хазяїн?
13.35 Ближче до народу.
14.05 Золотий гусак.
14.45 В гостях у Д. Гордона.
15.35 Караоке для дорослих.
16.30 Як Ваше здоров’я?
17.20 Не вiр худому кухарю.
17.55 Дiловий свiт. Тиждень.
18.30 Офiцiйна хронiка.
18.40 Головний аргумент.
18.55 Футбол. Кубок 
   Конфедерацiй. 
         Матч за третє мiсце.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.20 Церемонiя нагороджен-
ня переможцiв Всеукраїнсько-
го рейтингу “Сумлiннi 
     платники податкiв  2012”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.10 “Дружина”.
00.25 Клуб гумору.

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”.
10.35 М/с “Тiмон i Пумба”.
11.00 “Недiля з Кварталом”.
12.00 “Смакуємо”.
12.35 “Шiсть кадрiв”.
13.10, 14.10, 15.10, 
     16.20 “Сiмейнi
       мелодрами-3”.
17.25 Комедiя “Мамусi”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
20.15 Комедiя
          “Травневий дощ”.
22.15 “Свiтське життя”.
23.20 “Багатi теж плачуть”.
00.20 Драма “Артист”.

Iнтер
05.55 Т/с “Загадка для Вiри”.
07.25 Х/ф “Джентльмени
         удачi”.
09.20 “Школа доктора 
        Комаровського”.
10.00 “Орел i Решка. 
      Курортний сезон”.
11.00 Х/ф “Операцiя “И” 
       та iншi пригоди Шурика”.
12.55 Т/с “Сiмейний 
       детектив”.
14.50 Т/с “Щасливий квиток”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Футбол. “Зенiт” 
      (Санкт-Петербург) 
      “Динамо” (Київ).
22.15 Т/с “Реквiєм для
         свiдка”. (2).

ICTV
06.15 Свiтанок.
07.15 Квартирне питання.
08.05 Анекдоти
         по-українськи.
08.25 Дача.
09.10 Основний iнстинкт.
09.55 Мульт особи.
10.30 Легкi грошi.
11.00 Козирне життя.
11.30 Максимум в Українi.
12.25 Навчiть нас жити!
14.25 Х/ф “Полiцейська
   академiя-2: Їх
       перше завдання”.
16.15 Х/ф “Три мушкетери”.
18.45 Факти тижня.
19.30 Замочені.
20.35 Х/ф “Подорож
         до центру Землi”.
22.45 Х/ф “Подорож-2:
          Таємничий острiв”.
00.40 Т/с “Таксi”.

стБ
06.10 М/ф “Дванадцять 
         мiсяцiв”.
07.05 Х/ф “Пригоди Квентiна 
   Дорварда - стрiлка 
     королiвської гвардiї”.
08.55 “Їмо вдома”.

10.05 “Караоке на Майданi”.
11.00 Х/ф “Спадкоємиця”.
15.05 “Мiстичнi iсторiї з
        Павлом Костiциним”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
20.00 Х/ф “Роза вiтрiв  
           прощальних”.
21.50 Х/ф “Пiд прицiлом
          любовi”.
00.05 Х/ф “Бiнго-Бонго”.

Новий канал
06.50 Аферисти.
07.45 Церква Христова.
08.00 Уральськi пельменi.
09.35 Хто зверху?-2.
11.30 Педан-Притула Шоу.
13.00 Т/с “Воронiни”.
16.20 Х/ф “Той ще Карлсон”.
18.10 Х/ф “Ржевський
        проти Наполеона”. (2).
20.00 Х/ф “Про що 
        говорять чоловiки”.
22.00 Х/ф “Машина часу”.
00.00 Х/ф “До бiса любов”.

трк «Україна»
05.00, 9.00, 11.00 Новини.
05.10 “Генiї i лиходiї”.
05.35 Х/ф “Молода
           дружина”.
07.10 “Армiйський магазин”.
07.45 “Смiховинки. ПIН-код”.
07.55 “Здоров’я”.
09.10 “Непутящi нотатки”.
09.30 “Поки всi вдома”.
10.25 “Фазенда”.
11.15 “Єралаш”.
12.25 Т/с “Життя i пригоди
          Мишка Япончика”.
15.35 “Клуб Веселих 
      та Кмiтливих”. Вища лiга.
17.50 “Вежа”.
20.00 Недiльний “Час”.
21.00 “Унiверсальний 
        артист”.
22.55 “Дiти Третього рейху”.
00.00 Х/ф “Балкон з видом 
            на море”.

к1
07.00, 10.00 М/ф.

08.30 М/ф “Мулан”.
10.45 Х/ф “У пошуках
        скарбiв тамплiєрiв-2”.
12.10 Х/ф “Олiвер Твiст”.
14.50 “Сiмейний пес”.
16.00 “Розкiшне життя”.
16.50 “Красиво жити”.
17.50 “Вечiрнiй квартал”.
19.45 Х/ф “Казки на нiч”. (2).
21.40 Т/с “Надприродне”. (2).
00.15 Х/ф
      “Довiрся чоловiковi”. (2).

НтН
06.10 Х/ф “Максим 
          Перепелиця”.
07.40 Х/ф “Грiм лютi”.
09.30 Т/с “Полювання 
          на гауляйтера”.
11.30 “Легенди карного
        розшуку”. Зубодери.
12.00 “Агенти впливу”.
12.55 Х/ф “Джокер”.
15.20 Т/с “Таємницi
         слiдства”.
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”.
10.40 М/с “Смiшарики.
          Пiн-код”.
11.20 М/ф “Сердитi пташки”.
11.40 М/ф “Покахонтас-2:
     подорож в Новий Свiт”.
13.00 Т/с “Всi жiнки вiдьми”.
14.55 Х/ф “Любов зла”.
17.05 Х/ф “Доктор Дулiттл-2”.
19.00 Королева балу-3.
20.15 БарДак-3.
21.15 Вiталька.
22.00 ТЕТ-Iнтернет.
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 “Молода
           дружина”.
07.10 “Армiйський магазин”.
07.45 “Смiховинки. ПIН-код”.
07.55 “Здоров’я”.
09.10 “Непутящi нотатки”.
09.30 “Поки всi вдома”.
10.25 “Фазенда”.
11.15 “Єралаш”.
12.25 Т/с “Життя i пригоди
         Мишка Япончика”.
15.35 “Клуб Веселих 
      та Кмiтливих”. Вища лiга.
17.50 “Вежа”.
20.00 Недiльний “Час”.
21.00 “Унiверсальний
         артист”.
22.55 “Дiти Третього рейху”.
00.00 Х/ф “Балкон з 
         видом на море”.

іНтБ
07.00, 10.00 Хронограф,
           погода, гороскоп.
07.10 Бізнес за правилами.
07.30 Висновки.
08.00 Духовні роздуми.
08.30, 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, погода,
         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. Підсу-

мок 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.

ртр-Планета
06.50 Х/ф “Хатня робiтниця”.
08.20 “Сам собi режисер”.
09.00 “Смiхопанорама”.
09.25 “Ранкова пошта”.
10.00, 13.00 Вiстi.
10.10 Мiсцевий час. Вiстi 
     Москва. Тиждень в мiстi.
10.45 “В свiтi тварин”.
11.10 М/ф.
11.35 Х/ф “Особова 
      справа суддi Iванової”.
13.20 Мiсцевий час. Вiстi 
         Москва.
13.25 “Бiльше, нiж 
        кохання”.
14.10 “Абсолютний слух”.
14.55 Х/ф “Бiлi 
          троянди надiї”.
16.25 “Смiятися 
         дозволяється”.
18.15 Д/ф 
        “Пояс Богородицi”.
19.00 Вiстi Тижня.
20.30 Х/ф “Рiдна 
          людина”.
22.10 Х/ф “Красуня i
             Чудовисько”.
00.00 Х/ф “Варенька”.

канал “2+2”
06.00 М/ф.
08.00 “Маскi-шоу”.
10.00 Т/с “Мисливцi за
         старовиною”.
12.00 Х/ф “Амулет
          Землемор’я”.
15.50 Х/ф “Мерлiн. 
        Перший лицар”.
19.35 Х/ф “Облога”. (2).
21.55 Х/ф “Арахнiя”. (2).
23.45 Х/ф “Людина-комар”.
           (3).

тонiс
06.00 Х/ф “Здрастуйте, 
        я ваша тiтка”.
07.45, 20.00 “Цивiлiзацiя
          Incognita”.
08.00 “Соцiальний 
        пульс вихiдних”.
09.00 Легенди Тауера.
10.00 “Будь у курсi!”
10.30 “Щоденник для батькiв”.
11.00 Х/ф “Небезпечний вiк”.
13.55 За сiм морiв.
14.30 Арт сiтi.
15.20 Д/ф “Щоденник
          великої кiшки”.
16.05 Д/ф “Iкони 
       тваринного свiту”.
17.15 Д/ф “Самобутнi культури”.
18.00 Таке спортивне життя. 
          Лариса Заспа.
18.30 “Свiт за тиждень”.
19.00 Д/ф “Легенди Тауера”.
20.15 “Кумири”.
20.45 “Свiтськi хронiки”.
21.25 Х/ф “Хрещений батько 
      iталiйського кварталу”.
23.30 Д/с “Iкони тваринного 
          свiту”.

Нтв-свiт
06.15 “Жiночий погляд”.
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 “Дана Борисов i 
  Микола Агурбаш. Як на духу”.
21.40 Т/с “Стерво”.
23.30 Надзвичайна подiя.
        Огляд за тиждень.
00.05 Т/с “Мент у законi-5”.
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ПРОДАМ
* німецьке фортепіано марки 

“ZIMMERMAN”, малогабаритне, в 
хорошому стані, кориговане. Тел. 
(067) 947-63-52.

* вапно, керамзит, цемент. 
Зроблю доставку. 096-462-85-
63, 067-354-19-94.

* ВАЗ-21063, в хорошому ста-
ні, 1984 року випуску, червоний 
колір, ціна 1 500 у.о., можливий 
торг. Тел. (098) 966-90-39.

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

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

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

* теличку (1 рік) молочної по-
роди, 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 кім-
нати. 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, стяж-
ки на основі перліту, пінопласто-
вих крихт, мікросфери, добавки 
до бетонів. 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 (потужніс-
тю від 4 до 15 к.с.), трактори 
(від 12 к.с.), мототрактори 
двигуни різних потужностей, 
навісне обладнання, гарантія, 
з/ч, безкоштовна доставка. 
Знайдете дешевше — віддамо 
ще дешевше. Тел. (098) 598-
94-84, (0352) 49-30-00, (098) 
259-19-58.

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

* автомобіль “САЗ 3507”, 
1987 р. в. у хорошому стані. 

Ціна договірна. Тел. (096) 137-
70-60.

* газову колонку AEG в хоро-
шому стані, виробник — Німеччи-
на. Тел. (067) 165-87-97, 24-98-
61.

* газова колонка в хорошому 
стані, 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 забудо-
ву в с. Романівка Тернопільсько-
го р-ну, 0,15 га, тел. (096) 789-
34-34.

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

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

* продаються музичні ко-
лонки (електровойси), 2 шт. 
по 1000 Вт. Підсилювач “Фо-
нік”. Ціна 7500  грн. Тел. 
0971599714. Володимир.

* продам земельну ділянку під 
забудову 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 
комунікації, город, сад. Площа - 
0,13 га. Ціна 100 тис. у. о. Тел. 
(097) 247-80-81.

* частину житлового будинку 
площею 53 м. кв. з надвірними 
будівлями в смт. Микулинці, 
центр, можлива добудова. Ціна 
договірна.Тел. (099) 237-57-20, 
(098) 817-52-42.

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

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

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

* продаю вікна, двері мета-
лопластикові, дерев’яні, мета-
леві ворота, захисні ролети, 
паркет, меблі. Низькі ціни. 
Тел.: (0352) 52-42-39.

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

* цегла від виробника, можли-
ва 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 пові-
тряний. Тел. (098) 49-53-189.

ПОСЛУГИ
* штукатурка зовнішня — 30-

35 грн./м2 , внутрішня — 25-30 
грн./м2; стяжка — 30 грн./м2; уте-
плення: пінопласт, вата — 35-40 
грн./м2; підвісні стелі — 50-70 

грн./м2; шпаклівка — 20-25 грн./
м2, “короїд”, “баранек”  — 25-30 
грн./м2; набриск, драп в кольорі 
— 20-25 грн./м2. Власне ришту-
вання, підсобники, без обідів. 
Тел.: 25-25-86, 098-531-95-46.

* готівковий кредит до 
11000 грн. без довідки про до-
ходи за 15 хвилин. Довідки за 
тел.: 43-51-18, (097) 001-79-
09, www.terramania.com.ua

*л і к у вально -оздоровчий  
масаж (медовий, антицелюліт-
ний). Перший сеанс — безко-
штовний. Мирослав, тел. 097-
867-52-79.

* безкоштовні консультації 
щодо 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.

* здам в оренду відбійні мо-

лотки, бетонозмішувачі, ришту-
вання, 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 сто-
лярні вироби, терміново. Тел.:  
(067) 350-66-21 (Василь),  
(096) 813-88-93 (Володимир).

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

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

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

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

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
* загублене свідоцтво про за-

кінчення Годівської ЗОШ І-ІІ ст. 
Зборівського р-ну, видане в 1998 
р. на ім’я Коршилівського Михай-
ла Андрійовича, вважати недій-
сним.

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

Консультації ●Духовні роздуми ●

За матеріалами управління 
Державної міграційної 

служби України в 
Тернопільській області.

Доступну та якісну первин-
ну правову допомогу з пи-
тань міграції, громадян-
ства, реєстрації фізичних 
осіб чи інших, які належать 
до компетенції міграційної 
служби, тернополяни та 
жителі області можуть 
отримати у громадській 
приймальні, яка діє в об-
ласному управлінні ДМС 
України.

Діяльність приймальні ґрун-
тується на Законі України “Про 
безоплатну правову допомогу” 
і принципах верховенства пра-
ва і законності. Прийом осіб 
проводить перший заступник 
начальника УДМС України в 
Тернопільській області Олег 
Володимирович Кондрашов. 
Проконсультуватися з фахівцем 
можна кожної другої та четвер-
тої середи з 10 до 13 години. 
Прийом громадян відбувається 
за адресою: м. Тернопіль,  
бул. Т. Шевченка, 10, каб. 10. 
Також в управлінні Державної 
міграційної служби України в 
Тернопільській області за но-
мером телефону (0352) 27-13-
89 функціонує “гаряча лінія”. 
Щоб отримати консультацію, 
громадянам достатньо зателе-
фонувати на номер “гарячої  

лінії”. Працівники обласного 
апарату управління міграційної 
служби обов’язково нададуть 
вичерпні та ґрунтовні відповіді 
на усі запитання, поінформують 
про готовність документів чи 
стадію розгляду заяви. Чимало 
краян уже скористалися з цієї 
нагоди. Щодня на “гарячу лі-
нію” надходить більше десятка 
звернень і їх кількість постійно 
зростає. Найчастіше цікавлять-
ся місцем розташування Дер-
жавної міграційної служби 
України в Тернопільській об-
ласті та графіком роботи тери-
торіальних підрозділів УДМС, 
процедурою отримання адміні-
стративних послуг, вартістю 
оформлення паспорта грома-
дянина України для виїзду за 
кордон чи проїзного документа 
дитини. Буває, просять прокон-
сультувати щодо оформлення і 
видачі запрошень для інозем-
ців на отримання візових доку-
ментів для в’їзду в Україну чи 
продовження строку перебу-
вання на території нашої дер-
жави.

Корисними для краян будуть 
ще декілька номерів телефонів 
в УДМС: (0352) 27-16-08 — від-
діл паспортної роботи, грома-
дянства та реєстрації фізичних 
осіб, (0352) 27-12-57 — сектор 
громадянства, (0352) 27-12-49 
— сектор адресно-довідкової 
роботи, (0352) 27-12-57 — від-
діл у справах іноземців та  
біженців.

В управлінні Державної 
міграційної служби України  
в Тернопільській області діє 

громадська приймальня

Виконавчий комітет Лозівської сільської  ради оголошує 
конкурс на визначення виконавця послуг з вивезення побутових 
відходів на території с. Лозова. Документи приймаються про-
тягом місяця з дня опублікування оголошення за адресою: 
47710, с. Лозова, вул. Грушевського, 46, Лозівська сільська  
рада. Тел. 29-86-42.

о. Богдан ЗІНЧЕНКО, 
член Національної 
спілки журналістів 

України.

Був празник 
П’ятидесятниці і до 
Єрусалиму зійшлися 
побожні прочани-іудеї 
з усіх кінців Римської 
імперії. Раптом серед 
них поширилася чут-
ка, що ученики Ісуса 
Назарянина, недавно стра-
ченого за наказом прокура-
тора і внаслідок підступів 
первосвящеників, проповід-
ують про Його воскресіння 
з мертвих та про те, що Він 
є справжній Месія. 

Для Єрусалимських священи-
ків та старійшин поява апосто-
лів, їх проповідь і безстрашність 
перед загрозами були незрозу-
мілі. Адже, здається, недавно ці 
ученики покинули свого Учителя 
і розбіглися, коли Його повели 
зв’язаним до первосвящеників. 
Звідкіль у Петра, що малодушно 
зрікався Ісуса, тепер з’явилася 
така твердість та сміливість? Хто 
міг вкласти в уста простих галі-
лейських селян слова надзви-
чайної переконливості? Правда, 
тіло Ісуса Назарянина зникло з 
гробу, а воїни, які стерегли за-
печатану печеру, розповідали 
про надзвичайні явища, що су-
проводжували цю подію. Але їм 
дали грошей досить, щоб вони 
мовчали, а ученики Христа не 
давали про себе знати протягом 
кількох тижнів. Вони вірили у во-
скресіння Учителя, але не нава-
жувалися говорити про це від-
крито. Вони переховувалися, за-
чиняли двері, боячись ворогів. І 
раптом — така несподівана змі-
на, такі приголомшуючі події...

Те, що сталося у Єрусалимі на 
празник П’ятидесятниці, справді 

виходило за межі 
людського розумін-
ня і звичних мірку-
вань. У Сіонську 
горницю увійшли 
прості боязкі галі-
леяни, а вийшли 
звідтіль провісники 
вселенської істини, 
готові навчати всі 
народи. Коли над 
апостолами спалах-
нули язики боже-

ственного полум’я, в їх серця 
проник вогонь Святого Духа. Те-
пер вони, сповнені мужності й 
рішучості, відкрито, перед вели-
чезним натовпом, проповідують 
про воскресіння Ісуса Розп’ятого, 
називаючи Його Месією-
Христом. Це було діяння Духа 
Божого, Утішителя, обіцяного 
Господом, чудо П’ятидесятниці, 
явлення сили Його. Бог спочив 
на Своїй Церкві, всюдисущий і 
всенаповняючий прийшов і все-
лився в людських серцях, Тво-
рець з’єднався зі Своїм творін-
ням. День зішестя вогняних язи-
ків на апостолів був лише почат-
ком безперервного зішестя Духа 
Божого у віруюче людство. 

Хіба не чудом була вся діяль-
ність апостола Павла? Слабкий 
здоров’ям, він учинив те, що не 
під силу звичайній людині. Об-
ходячи безмежні простори важ-
кими дорогами, не один раз за-
знаючи смертельної небезпеки, 
він утверджував Церкви по всьо-
му Середземномор’ю – від Ма-
лої Азії до Іспанії.

Історія поширення християн-
ства в перші століття життя 
Церкви зберігає чимало прикла-
дів того, як люди, зміцнені Духом 
Святим, виявляли справжні чуде-
са героїзму і стійкості. Це благо-
датне єднання Творця і створін-
ня, споріднення з Духом Утіши-
телем, невимовне блаженство, 
яке підносить людину від землі 

до неба.
Яким великим було прагнення 

єднання з Богом, можна бачити 
з молитви блаженного Августи-
на, де знаходимо такі слова: “О, 
ти Божественна любов Отця і 
всемогутнього та всеблаженного 
Сина святе спілкування, все-
сильний Утішителю Душе, сум-
них всемилостивий Утішителю! 
Увійди всемогутньою силою Тво-
єю всередину серця мого і по-
хмурі в ньому від недбальства 
мого місця освіти світлом сяяння 
Твого і багатством роси Твоєї 
зроби їх плодоносними. Запали, 
Спасителю, полум’ям силу осла-
бленого серця мого і, освячую-
чи, спали вогнем усе гріховне в 
думці й тілі”. Ніколи не перери-
вався в Церкві Христовій живий 
зв’язок неба і землі. “Бог, — пи-
ше преподобний Максим Спо-
відник, — на те і створив нас, 
щоб ми робилися спільниками 
Божественного єства і причас-
никами Його вічносутності”.

Багато святих, як уславлених 
Церквою, так і відомих одному 
Богові, досягли цього стану за 
свого життя. “Коли Дух Божий 
приходить до людини,— гово-
рить Серафим Садовський, — і 
покриває її повнотою свого зі-
шестя, тоді душа людини напо-
внюється невимовною радістю, 
бо Дух Божий наповнює радістю 
все, чого б тільки доторкнувся”. 
Така таємниця постійного пас-
хального настрою тих, що дого-
дили Богові і отримали Духа, 
який усе наповнює радістю.

З того самого дня, коли 
апостоли зібралися в Сіонській 
горниці, у духовний світ уві-
йшла нова сила. Ісус Христос 
сповістив Царство Боже, яке 
“не від світу цього”, але утвер-
джується в світі і насамперед у 
серцях людських. Будьмо гідні 
тих благ, які подає нам  
Господь! 

Бог спочив на Своїй Церкві
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Номери телефонів бригад  
швидкої медичної допомоги 

Тернопільського району:  
Баворів: 29-42-33, 8 (067) 354-73-64; 

Великі Бірки: 49-23-03, 8 (067) 354-73-67; 
Великий Глибочок: 29-51-03, 8 (067) 354-73-65;  

Мишковичі: 29-09-81, 8 (067) 208-52-92; 
Тернопіль: 43-03-03, 8 (067) 354-73-69.

Людина і її справа ●SOS! ●

Микола ШВЕД, 
професор, доктор  

медичних наук, 
Олена ПРОКОПОВИЧ, 

кандидат медичних наук.

Як дізнатися,  
чи є у Вас 
гіпертонія?

Підвищений артеріальний 
тиск, або гіпертонія, є одним з 
найпоширеніших серцево-
судинних захворювань, від не-
дуги потерпає кожен п’ятий 
житель планети. В Україні лише 
половина хворих на артеріаль-
ну гіпертонію знає про свою 
хворобу. Однак, з них лише по-
ловина лікується, а серед тих, 
хто лікується, лише половина 
лікується правильно (тобто, 
всього один гіпертонік з вось-
ми). Повністю вилікувати це за-
хворювання неможливо, проте, 
завдяки сучасним програмам 
лікування і профілактики арте-
ріальної гіпертензії тиск можна 
тримати під контролем і тим 
самим запобігти розвитку не-
безпечних для життя усклад-
нень. Тому людям після 40 ро-
ків рекомендується контролю-
вати показники свого тиску і 
обов’язково записувати ці зна-
чення, щоб встановити наяв-
ність тенденції до гіпертонії. 

Що ж дає правильне лікуван-
ня гіпертонії? Доведено, що 
при утриманні цільового рівня 
артеріального тиску (нижче 140 
і 90 мм рт. ст.) смертність се-
ред хворих знижується в 2 рази 
(!), а розвиток тяжких усклад-
нень (стенокардії, інфарктів, ін-
сультів та ниркової недостат-
ності) — в 10 разів (!). Нормою 
вважаються показники артері-
ального тиску від 120 і 80 мм 
до 140 і 90 мм рт.ст. Одноразо-
ве підвищення тиску ще не є 
ознакою гіпертонічної хвороби 
та може проявлятися при силь-
ному емоційному переживанні, 
надмірному фізичному наванта-
женні, прийомі алкоголю. 

Встановити діагноз артері-
альної гіпертензії досить легко 
— необхідно правильно виміря-
ти рівень артеріального тиску. 
Як це зробити — знає кожен 
лікар. Зверніться за допомогою 
і консультацією до свого сімей-
ного (дільничного) лікаря. 

Які чинники 
збільшують ризик 

розвитку 
гіпертонічної 

хвороби?
— Вік (з віком стінки великих 

артерій втрачають еластич-
ність, стають більш ригідними, 
підвищується периферичний 
опір судин для кровотоку, от-
же, підвищується тиск);

— спадкова схильність (якщо 
на артеріальну гіпертонію хво-
ріли батьки (близькі родичі), то 
вірогідність розвитку гіпертонії 
у дітей зростає в 4 рази);

— стать (частіше артеріаль-
ною гіпертонією страждають 
чоловіки); 

— куріння, надмірне вживан-
ня алкоголю, кухонної солі;

— ожиріння, недостатня фі-
зична активність. У 80-90% хво-
рих гіпертонія викликана мета-
болічним синдромом. Це озна-
чає, що у них підвищений арте-
ріальний тиск поєднується з 
ожирінням. Кожні 10 кг надмір-
ної ваги підвищують тиск на 
7-10 мм рт. ст., зменшення ва-
ги, відповідно, призводить до 
зменшення артеріального тис-
ку. Високий ризик розвитку 
ускладнень існує, якщо у хво-
рого є, як мінімум, три з крите-

ріїв, які перераховані нижче: 1) 
збільшення окружності талії (у 
чоловіків ≥ 94 см, у жінок ≥ 80 
см); 2) гіпер-диспротеїнемія, 
тобто рівні холестерину та три-
гліцеридів (жирів) у крові сут-
тєво перевищують норму; 3) 
систолічний (верхній) артері-
альний тиск перевищує 130 мм 
рт. ст. або діастолічний (ниж-
ній) артеріальний тиск переви-
щує 85 мм рт. ст.; 4) рівень 
глюкози в крові натще ≥ 5.6 
ммоль/л; 

— надмірна схильність до 
стресів. Сварки, конфлікти, не-
досипання, робота в нічну змі-
ну, відрядження, такі почуття, 
як заздрість чи злість — все це 
підвищує артеріальний тиск за 
рахунок підвищення рівня адре-
наліну в крові;

— захворювання нирок, пе-
чінки, ендокринних залоз та ін-
ші хвороби з порушенням об-
міну речовин;

— регулярний прийом деяких 
лікарських засобів (наприклад, 
пероральних контрацептивів, 
глюкокортикоїдів, тощо);

— ускладнення перебігу ва-
гітності. 

Які клінічні прояви 
гіпертонічної 

хвороби?
Першими ознаками гіперто-

нії можуть бути:
— з боку центральної нерво-

вої системи: періодичний голо-
вний біль, які зазвичай виникає 
вранці і локалізується в ділянці 
потилиці, шум у вухах, голово-
кружіння, пульсація в голові;

— вегетативні прояви: дра-
тівливість та запальність, швид-
ка втомлюваність, почервоніння 
обличчя, напади пітливості чи 
ознобу, тривожність;

— з боку серця: прискорене 
серцебиття, неприємні відчуття 
в ділянці серця;

— внаслідок затримки рідини 
в організмі обличчя стає одут-
луватим, німіють кінчики паль-
ців, з’являється відчуття поко-
лювання і “повзання мурашок” 
на шкірі. 

При наявності хоча б части-
ни вищенаведених симптомів 
необхідно обов’язково декілька 
разів на добу перевіряти рівень 
артеріального тиску.

Як можна запобігти 
розвитку 

гіпертонічної 
хвороби?

1. Киньте палити цигарки і 
вживати алкоголь. 

2. Перегляньте харчування. 
Гіпертонія у 6 разів частіше 
розвивається у любителів жир-
ної, солоної, гострої їжі та ал-
коголю. 

3. Скиньте зайву вагу. Кожні 
0,5 кг набраної ваги підвищує 
тиск на один пункт, тому нехай 
на вашому столі переважають 
овочі та фрукти. 

4. Нормалізуйте сон, спіть не 
менше 7-8 годин на добу. Якщо 
у вас безсоння, вживайте захо-
ди, щоб його усунути.

5. Навчіться розслаблятися. 
Перенапруження нервової сис-
теми веде до збоїв у роботі 
судин і серця. Коли прийдете 
додому, послухайте приємну 
музику протягом півгодини або 
поспілкуйтеся з домашнім улю-
бленцем — кішкою чи собакою 
тощо.

6. Якщо у Вас гіподинамія — 
займіться одним з видів спор-
ту, таким, як плавання, біг, тан-
ці, йога, або гімнастикою вдо-
ма (щонайменше півгодини), 
виберіть собі активний вид від-
починку, який вам найбільше 
подобається і підходить.

1. Регулярно відвідуйте ліка-
ря та приймайте антигіпертен-
зивні ліки, які призначив вам 
лікар. Про будь-які побічні ре-
акції та небажані ефекти пові-
домляйте лікаря. Не припиняй-
те прийом ліків, не порадив-
шись з лікарем. Своєчасний 
початок лікування допоможе 
уникнути таких небезпечних 
для життя ускладнень гіперто-
нії, як інфаркт міокарда, ін-
сульт, ниркова недостатність, 
сліпота.

Правила 
харчування  

при гіпертонії
Вживайте менше:
 1. Солі. Натрій утримує воду 

в організмі. Через це збільшу-
ється об’єм циркулюючої крові. 
І, як наслідок, — тиск. Тобто, 
додатково солити їжу вже не 
треба. 

2. Міцного чорного і зелено-
го чаю, кави і, головне, — алко-
голю. Всі ці продукти виклика-
ють спазм кровоносних судин і 
збільшують навантаження на 
серце. Перейдіть на споживан-
ня соків, морсів, компотів.

3. Продуктів, що містять 
тваринні жири: ковбас, жиру, 
вершкового і топленого мас-
ла. До категорії “шкідливих 
жирів” також відносять крем з 
тортів, практично всі сири і 
сало. Замініть вживання твер-
дих жирів на олії (соняшнико-
ва, оливкова, лляна, кукуру-
дзяна, ріпакова).

4. Цукри. Легкозасвоювані 
вуглеводи провокують набір 
зайвих кілограмів, з раціону 
краще виключити, замінивши їх 
фруктами і сухофруктами, ово-
чами та продуктами з цілісного 
зерна — все те, що організм 
буде перетравлювати довго і з 
задоволенням.

Вживайте більше:
 1. Овочів. Продукти, багаті 

клітковиною, дозволяють зни-
зити рівень шкідливого холес-
терину в крові та надовго збе-
регти відчуття ситості і не пе-
реїдати. 

2. Магнію і калію. Це дозво-
лить зміцнити серцевий м’яз і 
підвищити його витривалість. 
Включіть в раціон крупи, капус-
ту, курагу, моркву, буряк, а та-
кож морську капусту, морепро-
дукти і нежирну морську рибу. 

Рекомендується їсти малими 
порціями 5-6 разів на день, не 
наїдатись перед сном, вибира-
ти нежирне м’ясо курки, індич-
ки або телятини, не голодувати 
і не виснажувати себе дієтами 
з різким обмеженням певних 
груп продуктів.

Великий лікар Авіцена, звер-
таючись до хворого, говорив: 
“Нас троє — ти, я і хвороба. На 
чий бік ти встанеш, той і пере-
може...”. Кожна людина пови-
нна не лише хотіти бути здоро-
вою, але й докладати для цього 
зусилля, вести здоровий спосіб 
життя, створювати для себе і 
своєї сім’ї комфортні умови 
життя, праці, відпочинку.

Зараз в Україні реалізується 
державна програма пілотного 
проекту щодо запровадження 
державного регулювання цін на 
лікарські засоби для лікування 
хворих на гіпертонічну хворобу. 
Мета програми — зробити до-
ступнішими препарати для лі-
кування гіпертонії та попереди-
ти ризик розвитку ускладнень. 
Кожен хворий з артеріальною 
гіпертензією тепер має можли-
вість виписати рецепт антигі-
пертензивних засобів у сімей-
ного лікаря та придбати в апте-
ці ліки зі знижкою, причому чим 
дорожчий препарат, тим суттє-
вішою буде знижка. 

“Німий вбивця”
Артеріальну гіпертензію  

називають “німим вбивцею”,  
тому пересвідчіться, що у вас немає 

гіпертонічної хвороби

Ігор ПРОЦИШИН, 
лікар Тернопільського 

відділення Теребовлянського 
міжрайонного відділу 
Державної установи 

“Тернопільський обласний 
лабораторний центр 

Держсанепідслужби України”.

Питання організації відпо-
чинку та оздоровлення дітей 
є невід’ємною складовою 
державної політики України. 
Основні засади державної 
політики у сфері оздоров-
лення та відпочинку дітей, 
повноваження органів вико-
навчої влади і органів місце-
вого самоврядування, пра-
вові, фінансові та організа-
ційні засади утворення і ді-
яльності дитячих закладів 
оздоровлення та відпочин-
ку, права, обов’язки та від-
повідальність усіх учасників 
процесу визначені Законом 
України “Про оздоровлення 
та відпочинок дітей”.  

Однією з умов повноцінного 
оздоровлення та розвитку дітей є 
раціональний режим їх перебу-
вання в оздоровчому закладі. 
Основне місце в режимі дня по-
сідає харчування, яке є одним із 
найважливіших чинників збере-
ження здоров’я та працездатнос-
ті. Правильно організоване харчу-
вання сприяє фізичному та розу-
мовому розвитку, зміцнює орга-
нізм, створює бадьорий настрій. 
В окремих випадках харчування 
відіграє роль лікувального факто-
ра (дієтичне, лікувальне). Тому в 
режимі дня дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку при-
ймання їжі дітьми слід суворо ре-
гламентувати в часі: після 3-4 го-
динної перерви, як мінімум тричі 
на добу, у встановлені години. 
Причиною різних захворювань чи 
повільного росту і розвитку дитя-
чого організму може стати недо-
статнє чи неправильне харчуван-
ня. Тому дитячий заклад оздоров-
лення та відпочинку має забезпе-
чити збалансоване харчування 
дітей, дотримуючись норм харчу-
вання, вимог щодо якості та без-
пеки продукції. 

Повноцінний відпочинок дітей 
може бути забезпечений лише за 
умови дотримання санітарно-
гігієнічних вимог, особливо при 
організації харчування. Харчобло-
ки дитячих оздоровчих таборів 
незалежно від їх місткості повинні 
мати повний набір обробних це-
хів. Столи, призначені для оброб-

ки харчових продуктів, повинні 
бути цільнометалеві, з нержавію-
чої сталі або дюралюмінію.

Транспортування харчових 
продуктів необхідно проводити в 
умовах, що забезпечують їх збе-
рігання і запобігання від забруд-
нення. Транспортування продук-
тів, що особливо швидко псують-
ся, повинно проводитись у закри-
тій маркованій тарі. У теплу пору 
року транспортування повинно 
проводитись в ізотермічному 
транспорті. Харчові продукти, що 
надходять до харчоблоку, повинні 
відповідати вимогам нормативно-
технічної документації і супрово-
джуватися документами, що вста-
новлюють їх якість. Не допуска-
ється приймати харчові продукти 
без супроводжувальних докумен-
тів, з минулим строком зберіган-
ня, з ознаками псування. У супро-
воджувальних документах про 
якість продуктів, які особливо 
швидко псуються, повинні бути 
вказані дата і година випуску про-
дукції.

Забороняється зберігання про-
дуктів, які швидко псуються, без 
холоду. У холодильних камерах  
(холодильних шафах, побутових 
холодильниках) повинні строго 
дотримуватися правил товарного 
сусідства. Не допускається суміс-
не зберігання сирих продуктів 
або напівфабрикатів з готовими 
виробами, зберігання зіпсованих 
або підозрілих за якістю продуктів 
разом з доброякісними, а також 
зберігання у приміщеннях разом 
з харчовими продуктами тари, 
господарчих матеріалів і нехарчо-
вих продуктів.

Категорично забороняється 
використовувати залишки їжі від 
попереднього прийому, а також 
приготовану напередодні їжу. За-
бороняється виготовлення кисло-
го молока та інших кисломолоч-
них продуктів, млинців з м’ясом, 
макаронів по-флотськи, конди-
терських виробів з кремом, кре-
мів, напоїв, квасу, холодців, за-
ливних блюд (м’ясних та рибних), 
фаршмаків з оселедців, виробів у 
фритюрі, паштетів. Категорично 
забороняється вживання грибів, 
молока без кип’ятіння, сметани і 
зеленого горошку без термічної 
обробки, кров’яних та ліверних 
ковбас, яєць і м’яса водоплавних 
птахів, консервованих продуктів 
домашнього виготовлення.

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

Працівник фітобару відділення реабілітації і фізіотерапії ТРТМО 
Оксана Шестака пропонує оздоровлюючі коктейлі на всі смаки.

Принципи безпечного 
харчування

Це важливо ●
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Завдяки високому професіона-
лізму вміло усунете “хвости”, які 
накопичились у вас впродовж пер-
шого півріччя. Незважаючи на об-
ставини, не дратуйтесь, а втішай-
теся самотністю, особливо, якщо 
ви на відпочинку.

Приготуйтесь діяти під впливом 
зовнішніх обставин, які сигналізу-
ють про масштабні, життєво необ-
хідні зміни. Саме в екстремальних 
ситуаціях ваш енергетичний гене-
ратор працюватиме на повну по-
тужність.

Ви втягнуті в коловорот гло-
бальних соціальних катаклізмів, то-
му про власні інтереси доведеться 
забути, бо тут панують жорсткі за-
кони суперництва, конкуренції. 
Правда і влада — на боці сильного. 
Не дивно, що вороги зі своїми 
стратегічними планами стануть для 
вас взірцем для наслідування.

Ви на передових рубежах сус-
пільства, тільки службові інтриги, 
які нині у розпалі, можуть гальму-
вати ваш демарш. Утім, їхня мета 
— виховна, аби ви повною мірою 
усвідомили, що тільки через на-
тхненну працю спроможні до само-
вдосконалення.

Зараз потрібно контролювати 
себе і свої емоції. Різні обставини 
спонукатимуть на провокації, тож 
не завжди матимете терпіння, щоб 
уникнути зривів. Зараз вам дого-
дити вкрай важко.

Дійте конкретно, але виважено, 
якщо хочете змін або виграти якусь 
заплутану справу. Не маскуйтесь 
за ширмою невизначеності, не-
дбальства чи байдужості там, де 
панує невідомість. Радьтесь, чи-
тайте інструкції, сперечайтесь, але 
відстоюйте своє.

Каламутний вир службових ін-
триг на стадії очищення. Будьте 
розсудливі і не гарячкуйте. Доля 
справедливо все розставить на 
свої місця. Покращиться фінансо-
ве становище. У вихідні уникайте 
конфліктів.

Через несамовиту агресивність 
задля задоволення жадоби вам ви-
значено вписати у свою біографію 

воістину легендарну сторінку. Бо-
йовий дух перемагатиме все. Але 
будете руйнувати те, що власноруч 
збудували. Оскільки гірший період 
минув, тепер дійте на власний роз-
суд.

Буде краще, коли відмежуєте-
ся від життєвої суєти. Хоча лука-
вий завзято підкидає дров у вог-
нище вашого благородства, про-
вокуючи до заколотів нібито під 
гаслами справедливості, за яки-
ми ховається жага помсти, обма-
ну, зради. Не ризикуйте!

Молодецького ентузіазму вам 
не позичати. Оскільки помилково 
сприймаєте світ через викривле-
ну призму власної досконалості і 
сили, ризикуєте залишитися при 
своїх інтересах. Намагайтесь дія-
ти узгоджено і збалансовано зі 
своїми колегами і тими, хто за-
вжди підтримує і розуміє вас.

Не дивуйтесь, якщо будете хо-
дити з клеймом користолюбця. 
Бо все, що не вписується в рамки 
вашого раціоналізму, суворо від-
сікатимете. Це нормально, адже 
марнотратство життєвих ресурсів 
неприпустиме.

На кар’єрному небосхилі па-
лахкотять грозові блискавиці — 
розпуста й самодурство керівни-
цтва, безграмотність та недолу-
гість підлеглих. Ваша участь у 
службовій ієрархії проходить під 
гаслом “фатально”. Ви — еталон 
сили, енергії і благополуччя.

від Івана Круп'яка з 24 по 30 червня

Розіграш 
№723
від 16.06.2013 р.
Кульки — 20, 15, 

48, 28, 18, 5, 12, 13, 
45, 29, 17, 1, 56, 36, 

6, 64, 24, 62, 7, 27, 59, 42, 22, 68, 
51, 73, 46.

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

гравець — 1 000 000 грн.
3 лінії з 2 підковами — 1 гравець 

— 267 623 грн.
3 лінії у 3 полях — 64 гравці —  3 

041 грн.
2 лінії у 2 полях — 4 052 гравці 

— 18 грн.
2 лінії — 866 гравців — 112 грн.
1 лінія — 95 985 гравців —  

7 грн. 
Бiлет № 0840865 — Кримське. 
Бiлет № 0438311 — Тернопіль-

ське.
“Забава плюс”
Кульки — 8, 2, 

9, 1, 0, 7.
І кулька — №829107 — 2 гравці 

— 100 000 грн.
ІІ кулька — №29107 — 18 гравців 

— 2 500 грн.
ІІІ кулька — №9107— 199 гравців 

— 250 грн.
ІV кулька — №107 — 1 979 грав-

ців — 50 грн.
V кулька — №07 — 19 802 гравці 

— 10 грн.
VІ кулька — №7 — 197 360 грав-

ців — 2 грн.
Розіграш

 №1273
від19.06.2013 р.
Лототрон Б.
Набір кульок: №2
Виграшні номе-

ри:  1, 13, 23, 28, 
34, 52.  

6 номерів — не виграно.
5 номерів — 3 гравці — 6 500  

грн.
4 номери — 109 гравців — 

250 грн.
3 номери — 2320 гравців —  

20 грн.
2 номери — 20775 гравців — 

6 грн.
Розіграш 
№1232

від 19.06.2013 р.
Виграшні номе-

ри: 27, 40, 19, 18, 
15, 5.

Мегакулька — 7.
МЕГАДЖЕК — ПОТ — не виграно.
МЕГАПРИЗ — 1 гравець — 7 500 

000 грн.
5 номерів — 8 гравців — 6 589 

грн.
4 номери — 257 гравців —  

206 грн.
3 номери — 3 775 гравців — 

21 грн.
5+ Мегакулька — не виграно.
4+ Мегакулька — 50 гравців — 412 

грн. 
3+ Мегакулька — 668 гравців —  

42 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)

Я люблю сон, а сон любить ме-
не, але будильник завжди ревнує і 
розлучає нас.

— Хочеш, доведу, що ти осел?
— Спробуй.
— Скажи “і-а”.
— Не скажу.
— Отож, осли завжди вперті.

— Ти так схудла! Дивлячись на 
тебе, можна подумати, що в країні 
голод!

— А дивлячись на тебе, можна 
подумати, що голод з твоєї  
вини...

Як каже моя бабуся: добре все 
вміти, але не дай, Боже, все самій 
робити.

Головне, щоб любив. І не важ-
ливо, якого кольору в нього 
“Lexus”.

— Куди ти вирішила їхати відпо-
чивати?

— Оцінивши свій бюджет, я  
вирішила, що не втомилася.

Жінка — як театр: сьогодні — 
комедія, завтра — трагедія, а піс-
лязавтра — гастролі в іншому  
місті.

Жіночий гардероб: одягти  
нічого, а вішати нікуди.

— Алло! Коханий, ти з чим кар-
топельку будеш на вечерю?

— З м’ясом...
— Як знала — вже купила чіпси 

з беконом.

З розмови приятелів:
— Як твоя дієта?
— Чудово! Пам’ятаєш татуюван-

ня у мене на грудях?
— Звісно, пам’ятаю твого орла.
— Так ось, він тепер перетво-

рився на колібрі. 

— Кохана, чим від тебе так  
чудово пахне?

 — Парфумами, які ти мені  
вчора подарував!

 — Я тобі не дарував парфуми.
 — Дарував, дарував! Подивися 

в гаманці!

Усміхніться

Виходить з березня  
1967 року.
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Тернопільський 
академічний 

обласний український 
драматичний театр 
ім. Т. Г. Шевченка
23.06 — Прем’єра Ілюзії життя 

“За крок до тебе”. М. Коляда.
27.06 — Прем’єра Ілюзії життя 

“За крок до тебе”. М. Коляда.
30.06 — Закриття театрально-

го сезону. Прем’єра Ілюзії життя 
“За крок до тебе”. М. Коляда. 
Поч. о 19.00.

Тернопільський 
академічний 

обласний театр 
актора і ляльки

23.06 — Давня казка на новий 
лад “Ще раз про Червону Ша-
почку”. С. Єфремов. Поч. о 12.00, 
14.30. 

Палац кіно
19-25.06 — Мультфільм на за-

мовлення.Поч. о 13.00,15.00.
Фантастика, мелодрама “Лю-

бов” (США). Поч. о 20.20.
Мелодрама Дарії Онищенко 

“Істальгія” (Україна, Німеччина, 
Сербія). Поч. о 16.40.

Фільм на замовлення “Той, 
хто пройшов крізь вогонь”. Поч. 
о 18.20.

Марія МИЦ,  
бібліотекар с. Курники.

У неділю, 2 червня, в клубі 
села Курники з нагоди 
Всесвітнього дня захисту 
дітей відбулося свято “Моє 
дитинство золоте”. Урочис-
ті заходи зорганізували за-
відуюча клубом с. Курники 
Юлія Шевцова та автор цих 
рядків. Діти взяли участь у 
різноманітних конкурсах. 

Учасники, розділившись на 
дві команди, змагалися, чия ко-
манда швидше і більше нало-

вить іграшкових рибок, хто 
швидше і більше наповнить пля-
шечку водою, на швидкість на-
дували кульки, складали пазли. 
Дівчатка показували своє вміння 
скакати на скакалці, хлопці — 
хто більше підіб’є м’яч ногою, 
щоб він не торкнувся землі. 
Учасники віком 5-7 років декла-
мували віршики та взяли участь 
у конкурсі, хто краще намалює 
сонечко, квіточку і грибочок, а  
відтак допомагали командам 
швидше перенести з місця на 
місце кульки. До конкурсів були 
залучені також батьки, які із 
зав’язаними очима на дотик 

впізнавали своїх дітей. 
У перервах між конкурсами 

проводилася вікторина “Найро-
зумніший”. Із завданнями з гео-
графії, математики, біології, мо-
вознавства, мистецтва, астро-
номії, музики, спорту та загад-
ками діти впоралися на “відмін-
но”. Відповідати на найскладніші 
запитання дітям допомагали їхні 
батьки і бабусі. 

На завершення свята було 
визначено переможців і за спри-
яння директора ТОВ “Дружба” 
Наталії Янкевич всіх дітей було 
нагороджено призами та соло-
дощами. 

“Моє дитинство золоте”
Учасники свята “Моє дитинство золоте” у клубі с. Курники.
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Вітаємо! ●Культура ●

Недільного дня будинок 
культури у Чернелеві-
Руському наповнився радіс-
тю, піснями та вишиванка-
ми. Діти подарували яскра-
ве і незабутнє свято своїм 
матусям — День матері. 

Під керівництвом директора 
будинку культури Людмили Ми-
ти, вчителів початкових класів 
Чернелево-Руської ЗОШ І ст.-
дитячого садка Ірини Ярославів-
ни Гуменної та Ганни Степанівни 
Романюк, вихователя Люби Во-
лодимирівни Божемської, музич-
ного керівника Надії Михайлівни 
Думанської дошкільнята, учні по-
чаткової школи, старші школярі 
та учасники диячого фольклорно-
етнографічного гурту “Чернелів-

ські забави” (художній керівник  
Тарас Сотула) представили зміс-
товну літературно-музичну ком-
позицію.

Її лейтмотив — повага до Ма-
тері — доброї, ніжної, люблячої, 
яка плекає майбутнє Вітчизни. 
Усі діти — учасники свята — ви-
ходити на сцену з квітами, чита-
ли вірші, привітання, співали піс-
ні. А після цього кожен підходив 
до своєї мами у залі і дарував їй 
квітучий букет. Це було гарно, 
душевно і зворушливо.

— Будинок культури, який збу-
довано і відкрито в нашому селі 
стараннями Чернелево-Руського 
сільського голови Михайла Друч-
ка став осередком національно-
патріотичного виховання дітей, 
молоді, місцем активного і зміс-

товного відпочинку односельчан, 
— розповідає директор БК  
с. Чернелів-Руський Людмила 
Мита. — Минулого року зробле-
но нові кроки в облаштуванні за-
лу — обладнали сцену, придба-
ли крісла для великого залу, 
проводиться благоустрій тери-
торії — в цьому також є великі 
старання і по-
стійна допомо-
га сільського 
голови.

Чернелево-
Руський сіль-
ський голова 
Михайло Дру-
чок виступив з 
привітанням до 
учасників свя-
та, разом з 
тим, акценту-
вав увагу од-
носельчан на 
актуальних пи-
таннях життє-
діяльності се-
ла, громади. 
Перед одно-
с е л ь ч а н а м и , 
у ч а с н и к а м и 
торжества ви-
ступила депу-
тат Тернопіль-
ської районної 
ради, головний 
редактор газе-
ти “Подільське 
слово” Ганна 
Макух. Важли-
во і знаменно, 
що святу мате-
рі передувало 
в ш а н у в а н н я 
пам’яті генія 
нації Тараса 
Шевченка з 
нагоди річниці 
його перепо-
ховання на 
Чернечій горі 

в Каневі. У цій частині урочис-
тостей з колоритною 
національно-патріотичною про-
грамою виступив народний 
аматорський хор “Конар Лем-
к і в щ и н и ”  Б К  
с. Жовтневе (художній керівник 
— заслужений працівник куль-
тури України Михайло Рапіта). 

Вишиване літо

Солістки гурту “Чернелівські забави” (зліва направо)  
Наталя Мурдза, Анастасія Курик, Зоряна Гонзул.

Проникливо читала поезію  
Мар’яна Слобода.

До матерів звертаються  
Богдан Мита (зліва) та Ігор Разюк.

Наймолодша учасниця  
свята Вікторія Разюк.

Музичний керівник Надія Михайлівна Думанська, класовод Чернелево-Руської ЗОШ І ст.-дитячого садка Ганна Степанівна  
Романюк, директор БК с. Чернелів-Руський Людмила Богданівна Мита та учні початкових класів на сцені будинку культури.

24 червня відзначає 
40-річчя завідуюча ди-
тячим садком “Дзвіно-
чок” с. Щляхтинці Ірина 
Йосипівна ФЕРЕНЦ.

Летять роки в міжзоряний

                            політ,

Але душа нехай про це

                           не знає,

І хай так буде ще багато літ,

Нехай бадьорість Ваша не згасає.

Хай доля Вам відсипле ще сповна

І радості, й наснаги, і здоров’я,

Нехай завжди в душі цвіте весна

І серце зігрівається любов’ю. 

З повагою — колектив дитячого 
садка “Дзвіночок”  

с. Шляхтинці.

Педагогічний  колектив Мишко-
вицької ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з 
днем народження заступника  
директора з навчальної частини 
Любов Ярославівну РОСЯК.

Сонця променистого на Вашому обрії,

Долі Вам бажаємо щедрої та доброї,

Хай всі мрії Ваші збуваються,

Бажаєм того, що щастям називається!

Педагогічний  колектив Мишко-
вицької ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з 
днем народження вчителя матема-
тики Марію Богданівну БЕДРІЙ.

Щастя бажаємо, гараздів без ліку,

Доброго здоров’я та довгого віку,

Хай обминають Вас болі і тривоги,

Хай пахучим цвітом стеляться дороги.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження Великоберезовицького се-
лищного голову Марію Іванівну 
КАЛИНКУ.

Хай день святковий, наче казка,

Промінням світла привітає,

Дарує гарний настрій, ласку

Та піснею життя лунає.

Нехай добробут, щастя й лад

У долі лагідно панують,

Нехай життя цвіте, мов сад,

Приємно друзі хай дивують.

З повагою — колектив 
Великоберезовицької селищної 

ради, члени виконавчого 
комітету, депутатський корпус.

Щиро вітаємо з днем ангела 
головного бухгалтера Товстолузь-
кої сільської ради Ігоря Михайло-
вича КОПИТА.

Хай добрий ангел береже повік

Вогонь зорі, що долею зоветься,

Життя, неначе вишитий рушник,

Багрянцем калиновим хай сміється.

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні крапельки страждань.

З повагою — колектив 
Товстолузької сільської ради, 

члени виконкому, депутатський 
корпус.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження начальника військово-
облікового столу Товстолузької 
сільської ради Оксану Петрівну 
ГАЙДУК.

Достатку в домі Вам рікою,

В родині — злагоди й тепла,

В душі і серденьку — спокою,

Здоров’я, щастя і добра! 

З повагою — колектив 
Товстолузької сільської ради, 

члени виконкому, депутатський 
корпус.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження бухгалтера Товстолузької 
сільської ради Оксану Богданівну 
ГОЦКО.

Нехай вирують почуття,

Хай буде казкою життя,

Нехай дивує кожна мить,

Нехай у всьому Вам щастить.

З повагою — колектив 
Товстолузької сільської ради, 

члени виконкому, депутатський 
корпус.

Щиро вітаємо з 60-річчям водія 
ПП “Агрофірма “Медобори” Рома-
на Григоровича ДЯКІВА.

Добрий газда у роботі,

Щонайкращий за кермом,

Ви розрадите в скорботі,

До людей Ви — лиш з добром.

З святом Вас віта сьогодні

Весь наш дружній колектив,

Працьовиті, гарні, мужні

Будьте Ви і повні сил!

З повагою — дирекція  
ПП “Агрофірма  

“Медобори”, колеги.


