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 “Марійська дружина” церкви Преподобної Параскеви Тарновської з отцем Романом та громадою села Ігровиця.

Глибоку віру та вшанування Пре-
святої Діви Марії, наслідування Її 
чеснот, любов і милосердя плека-
ють у душах дітей ті, що присвятили 
себе служінню Покровительці “Ма-
рійської дружини” — Богородиці — 
та стали апостолами добра.

Гарно та врочисто було того дня 
в Ігровиці, коли незримо приймала 
під свій омофор Пресвята Марія 
щирі дитячі серця. До спільноти 
“Марійська дружина” прийняли 
Юлію Дейнеку, Христину Остяк, 
Анастасію Мізьолик, Галинку Мо-
крицьку, Олену Сович,  Марію Ко-
вальчук, Анну Корнят, Юлію Хороз, 
Вікторію Лихолат, Тетяну  
Боївку, Вікторію Пачковську, Андріа-
ну Боднар, Юлію Данчак, Марію 
Трач, Анастасію Трач, Вікторію  
Харун, Вікторію Біловус, Уляну  
Луцко, учасників вівтарного брат-
ства Романа Мізьолика, Михайла 
Горбатюка, Романа Пержила, Ярос-
лава Ониськіва, Михайла Мізьоли-

ка, Михайла Романечка, Олега Бо-
ївку, Михайла Ковальчука. Дівчатка 
у небесно-синіх накидках, а хлопчи-
ки — у косинках, затамувавши по-
дих, слухали духовні науки пароха 
церкви Преподобної Параскеви 
Тарновської отця Романа, з якими 
він звернувся до дітей. Відтак,  
о. Роман закликав до щирої молит-
ви до Матері Божої, спільно з пара-
фіянами церкви помолився за 
здоров’я дітей та громади села.  
Діти приступали до сповіді, взяли 
участь у Святій літургії. 

Після літургії учасники спільноти 
“Марійська дружина” декламували 
присутнім вірші про Матір Божу  
Марію, виконали пісню-гімн “З нами 
є Марія” (музика і слова о. Василя  
Брони), у яких щиро славили  
Небесну Царицю. Концертну про-
граму підготувала вчитель початко-
вих класів, музики та образотворчо-
го мистецтва Ігровицької ЗОШ І-ІІ 
ст. Оксана Федорівна Горбатюк. 

Людмила ДЕЙНЕКА. 
Фото автора.

7 
липня в Ігровиці в храмі Преподобної Параскеви 
Тарновської відбулася історична для села подія: 26 
дітей вступили до спільноти “Марійська дружина” — 
релігійного товариства, що діє за сприяння церковної 

влади і має за мету відроджувати та утверджувати серед 
віруючих християнські цінності, сповідувати любов і 
прив’язання до обрядів католицької церкви. 

    8 стор.

Зоряна Михайлюк:  
“Сучасну молодь 

переконує  
не теорія, а добрий 

приклад”.

    9 стор.

Спортивна сім’я 
Чудиків 

 із села Дичків — 
переможець ХХІІІ 

сільських спортивних 
ігор Тернопільщини.

    10 стор.

Пшеничні перевесла 
долі Ярослава 

Журавля.
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Анонс ●
Жнива-2013 ●

Світлої пам’яті Ігоря Водвуда  
та Ігоря Маховського

Життя хлопців тільки 
починалося: незабутнє 
почуття першого кохання, 
тріумф перших перемог 
та гіркота перших невдач. 
Але все несподівано обі-
рвалося — Ігорів не стало 
в липні 2012 року. Знена-
цька увірвалася у наші 
родини жорстока смерть, 
заступила небо своїм 
чорним крилом, наповни-
ла серця вічним болем, 
відібравши Вас — люблячих, щирих, добрих синочків, чуйних братиків, 
дорогих онуків.

Безжально обірвала страшним вихором молодий цвіт, і ми осиро-
тіли. Світло померкло в наших очах. Болить душа і серце розриваєть-
ся від пекучого болю, розум не хоче сприйняти те, що сталося. Не 
можемо змиритися з думкою, що Вас уже ніколи не буде поруч…  
Ніколи не висохнуть мамині і татові сльози. Ви залишили нас і віді-
йшли у світ інший, а нам без Вас сумно і дуже важко. Тяжко згадувати 
день прощання з Вами. Однокласники, однокурсники, друзі несли кві-
ти, а пелюстки жалобним дощем спадали на землю, сльози виїдали 
очі, мовчазно кричав світ. Вам, хлопці, було тільки жити і жити…

А ми у цей день усією родиною прийдемо до Ваших могил. При-
йдемо, щоб порушити спокій цвинтарної тиші і, витираючи сльози, 
тихо промовлятимемо, як сильно любимо Вас, пам’ятаємо і дуже су-
муємо. Нехай наші гіркі сльози не потривожать Вашого вічного сну, а 
свята земля буде Вам пухом…  

Через газету “Подільське слово” хочемо подякувати однокласни-
кам і друзям, які не забувають стежину до могил наших синів, родині 
і сусідам, усім, хто приходить помолитися за світлі душі Ігоря Водвуда 
та Ігоря Маховського. 

У вічній скорботі — батьки та рідні,  
с. Чистилів Тернопільського району.

На паломництві очікують  
Главу УГКЦ Блаженнішого 
Святослава. У неділю, 14 лип-
ня, він очолить у Зарваниці 
Архиєрейську Божественну 
Літургію.

Щороку в паломництві беруть 
участь десятки тисяч віруючих з різ-
них куточків України та з-за кордо-
ну. Значна частина людей іде пішки 
сотні кілометрів, щоб помолитися 
перед чудотворною іконою Матері 
Божої Зарваницької. Цьогоріч про-
ща присвячена Року віри, яким в 
УГКЦ проголосили 2013 рік.

11 липня піша колона прочан іти-
ме до Зарваниці з Хмельницького, 
Кам’янця-Подільського, Волочись-
ка, Сатанова, Підволочиська. 12 
липня — з Тернополя. Наступного 
дня вирушать паломники з Бере-
жан, Козови, Зборова, Збаража та 
Теребовлі. Колони супроводжува-
тимуть міліція та медперсонал.

Програма паломництва
Субота, 13 липня
11.00-18.00 — Реєстрація учас-

ників прощі.
16.00-17.00 — Зустріч патріарха 

УГКЦ Святослава з молоддю (ка-
плиця біля парафіяльної церкви).

17.00 — Освячення пам’ятника 
Папі Івану-Павлу ІІ біля купелі св. 
Анни.

17.30 — Вервиця на площі біля 
Собору.

19.00 — Вечірня.
20.00 — Архиєрейська Свята 

Літургія.
22.00 — Похід зі свічками до  

чудотворного місця.
23.00 — Молебень до Богоро-

диці.

00.00 — Освячення води.
00.30 — Хресна дорога.
00.30 — Початок духовного  

концерту (співоче поле).
00.30 — Нічні чування (Собор, 

підземна церква, парафіяльна  
церква).

Неділя, 14 липня
07.00 — Утреня у Соборі.
08.00 — Похід владик і священи-

ків від собору до подіуму на чудот-
ворному місці. Привітання владик.

08.30 — Архиєрейська Свята  
Літургія, яку очолить Блаженніший 
Святослав. Освячення води та релі-
гійної атрибутики.

11.30 — Свята Літургія (каплиця 
біля парафіяльної церкви).

12.00, 14.00 — Свята Літургія у 
Соборі.

13-14 липня — 
Всеукраїнська проща  

до Зарваниці

Повідомлення ●
Про оприлюднення регуляторного акту “Проект рішення район-

ної ради “Про затвердження Порядку обліку об’єктів нерухомого 
майна на території Тернопільського району Тернопільської облас-
ті”. Розробник — комунальне підприємство “Тернопільське районне 
госпрозрахункове бюро технічної інвентаризації”.

Проект регуляторного акта передбачає збереження і накопичення ін-
формації про об’єкти нерухомого майна на території Тернопільського 
району.

Проект рішення Тернопільської районної ради “Про затвердження По-
рядку обліку об’єктів нерухомого майна на території Тернопільського 
району Тернопільської області” та аналіз регуляторного впливу розміще-
но на веб-сайті   www.trrada.te.ua.

Строк прийняття пропозицій та зауважень до проекту регуляторного 
акта становить один місяць з дня оприлюднення регуляторного акта та 
регуляторного впливу.

Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта можна нада-
вати в письмовій формі:

— поштова адреса: м. Тернопіль, вул. полковника Данила Нечая, 27;
— електронна адреса: trgbti@gmail.com

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото автора.

На Тернопільщині розпоча-
лися жнива. Як завше, пер-
шими розпочинають хлібоз-
бирання працівники агро-
формувань та фермерських 
господарств південних ра-
йонів краю. Вже обмолоче-
но 1,3 тисячі гектарів ози-
мого ріпаку, що склало 4% 
засіяних площ, озимий яч-
мінь зібрано з тритисячного 
гектарного лану. Попередня 
урожайність цих культур, 
відповідно, 20 ц з га та 30,6 
ц з га. Найвищі темпи зби-
рання колоскових і техніч-
них культур в Бучацькому і  
Монастириському районах. 

Аграрії, фермери Тернопіль-
ського району у перші погожі дні 
приступили до обмолоту озимо-
го ячменю, який вже зібрано з 
площі  350 гектарів. Зернозби-
ральну техніку вивели на лани в 
корпорації “Агропродсервіс”, ФГ 
“Костик”, ФГ “Мричко”, ФГ “Бе-
резовського”, ПП “Агрон”. 

Днями побував на ячмінних 
полях товстолузького господар-
ства. Була гаряча пора: три по-
тужних комбайни “CLAAS” домо-
лочували 70-гектарну площу по-
близу села Малий Ходачків. 
Вправно й старанно трудилися 
комбайнери та їх помічники Во-
лодимир Балабан, Василь На-
зарко, Степан Матушевський, 
який жнивує із сином Мар’яном. 
Один за одним польовими доро-
гами поспішали до збиральних 
агрегатів водії потужних, велико-
вантажних машин Василь Осад-
чук, Юрій Федьків, Михайло Озе-
рянець. На жнивному лані роз-
мовляв з водієм Михайлом Озе-
рянцем, який вже зустрів 32-і 
робочі жнива. Його автомобіль 

марки ГАЗ-53, хоч не новенький, 
але старанно підготовлений, ви-
глядає так, ніби нині зійшов із 
заводського конвеєра. З весни 
до осені пан Михайло перево-
зить зерно, цукрові буряки, буд-
матеріали та інші сільськогоспо-
дарські вантажі.

На час збирання урожаю в 
полі чергував пожежний автомо-
біль. Пожежна команда ПП “Аг-
рон” у складі Ярослава Бойка, 
Василя Осадчука, Тараса Со-

пільника вже не перший рік 
утримується і фінансується за 
рахунок господарства. Пригада-
лося, як колись у кожному гос-
подарстві був пожежний автомо-
біль, бочки з водою, щоб у будь-
яку хвилину ліквідувати займан-
ня посівів під час збирання. Нині 
— це рідкісне явище, а шкода, 
бо недавно на Миколаївщині во-
гонь знищив 60 гектарів пше-
ничного лану.

У нинішньому році в ПП  

“Агрон” придбали два імпортних 
великотонних автомобілі “Деф”. 
За кермом одного з них — моло-
дий водій Роман Масло. Ця тех-
ніка може перевозити 45 тонн 
зерна на будь-які відстані, у са-
лоні — як у кабіні сучасного авіа-
лайнера. Токове господарство 
повністю готове до приймання 
нового урожаю. Всі складські 
приміщення побілені, продезін-
фіковані, територія заасфальто-
вана, перекрито дахи будівель. 
Нині тут господарює Богдан Гу-
ля, він же і начальник ПСО, до-
бре відгукується про роботу 
працівників току Володимира Ді-
дика, Юрія Олексія, оператора 
зерноочисного комплексу Андрія 
Давидовича, вагаря Любові Куш, 
яка за допомогою комп’ютера 
проводить операції з перемі-
щення зерна. За словами голов-
ного агронома Володимира Но-
восада, необхідно зібрати 1250 
га зернових і 1235 га технічних 
культур. 

— Технікою і транспортом ми 
забезпечені, отже, слово за по-
годою. Жнива лише стартували, 
до них готувалися цілий рік, спо-
діваємося, що будемо з щедрим 
урожаєм, — підсумовує директор 
ПП “Агрон”, заслужений  праців-
ник сільського господарства 
України, депутат Тернопільської 
районної ради Юрій Березов-
ський.

Хліб — мірило достатку

Водій Роман Масло. 

Водій Михайло Озерянець (зліва)  
та заввіділком Віталій Росовський.

Завідуючий токовим господарством  
ПП “Агрон” і ФГ “Березовського” Богдан Гуля.

Місцеве самоврядування ●

На засіданні постійної депу-
татської комісії з питань 
соціально-економічного розви-
тку, фінансів і бюджету та міжбю-
джетних відносин  Тернопільської 
районної ради, яку 8 липня про-
вела голова комісії Надія Тищук, 
прийнято рішення про виділення 
100 тисяч гривень з районного 
бюджету на капітальний ремонт 
ЗОШ І-ІІ ст. у с. Козівка Терно-
пільського району.

За інформацією голови Терно-
пільської районної ради Василя  
Дідуха, це викликано аварійним 
станом коридору навчального 
закладу, де внаслідок протікання 
даху сталося руйнування стіни. 
На цей момент виготовлена про-
ектна документація капремонт-
них робіт (розробник — проектно-
вишукувальний інститут “Терно-
пільагропроект”), проведено її 
експертизу.

До початку навчального ро-
ку, зазначив Василь Степано-
вич, ремонтні роботи будуть 
завершені, і 1 вересня Козівків-
ська ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ, де на-
вчається і виховується понад 
50 дітей, зазвичай прийме сво-
їх вихованців. Всі витрати з фі-
нансування капітального ре-
монту навчального закладу у 
Козівці взяла на себе Терно-
пільська районна рада.

Капремонт НВК “Козівківська  
ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ” фінансує 
Тернопільська районна рада

Працівники культури Тернопільського району сумують з  
приводу смерті колишньої завідуючої клубом с. Дичків Ганни  
Василівни Герасим’юк. Співчуваємо рідним і близьким.
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Вітаємо! ●

Факт і коментар ●

10 липня від-
значив день наро-
дження начальник 
управління Агро-
промислово г о 
розвитку Терно-
пільської райдер-
жадміністрації Петро 
В а с и л ь о в и ч  
СМАЛЮК.

Бажаємо щастя i достатку,

Ясного неба i тепла,

В житті лиш злагоди й порядку,

Щоб доля світлою була. 

В роботі — успіху й терпіння,

У справах — вічного горіння. 

З повагою — колектив 
управління агропромислового 

розвитку Тернопільської 
райдержадміністрації. 

Щиро і сердечно вітаємо  
з 60-літтям працівника СГ ПОП 
“Золотий колос” Петра  
Петровича КУЧМАЯ.

Нехай душа у Вас ніколи не старіє,

На білій скатертині будуть хліб і сіль,

Своїм теплом Вас завжди сонце гріє,

Слова подяки линуть звідусіль.

В житті нехай все буде, що потрібно,

Без чого не складається життя,

Любов, здоров’я, щастя, дружба 

Та вічно юна, нестаріюча душа.

З повагою — члени виконкому 
Ігровицької сільської ради, 

колектив СГ ПОП  
“Золотий колос”.

Вітаємо з днем народження 
лікаря-інфекціоніста ТРТМО  
Ольгу Мирославівну СТЕЦЬ, 
зубного лікаря Ларису Іванівну 
НАУМЕНКО ,  л ікаря-
дерматовенеролога Сергія Во-
лодимировича СКОЧИЛА, 
лікаря-терапевта Олега Борисо-
вича ЯСІНОВСЬКОГО, фель-
дшера ШМД Ольгу Іванівну  
ПОСОЛЕНИК, медсестер стаціо-
нару Тетяну Сафронівну  
ПРОНІКОВУ, Тетяну Миколаїв-
ну ПОКРИШКУ.

Хай Бог пошле Вам літа щасливі

І рівну стрічку сонячних доріг,

Нехай удача на життєвій ниві,

Неначе килим, стелиться до ніг.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження методистів з навчальних 
дисциплін Тернопільського ра-
йонного методичного кабінету 
Володимира Ярославовича 
ВАСИЛЬЦЬО, Наталію Іванівну 
ТЕЛЕВ’ЯК, методиста з моніто-
рингових досліджень Надію  
Володимирівну КУБЕЛКО.

Бажаємо сонця, весняного цвіту,

Хай ранки Ваші будуть сонцем зігріті,

Нехай Вам завжди — у будні і свята —

Лиш радісна звістка приходить до хати.

Хай збудуться легко всі Ваші надії,

Хай серце від щастя завжди молодіє.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 

методичного кабінету.

З днем народження вітаємо 
директора ТОВ “Агрокомплекс” 
Григорія Євгеновича ПІНЯЗЯ.

Висловлюємо Вам щиру 
вдячність за постійне сприяння 
школі, щире вболівання за наші 
справи і проблеми, значний 
внесок у зміцнення матеріаль-
ної бази навчального закладу. 
Прийміть сердечні побажання 
міцного здоров’я, великого 
людського щастя, родинного 
тепла, успіхів і процвітання  
Вашому підприємству.

Життя Вам щедрого, як колос 

в переджнив’я,

Яскравого, мов квітка навесні,

Щоб довгі роки доля Вам щаслива

Співала теплі, радісні пісні.

Хай Ваші задуми не відають порогів,

А мрії, наче ластівки, летять

Бажаємо багато світлих років

На рахівницях Вашого життя.

З повагою — колектив 
Великоглибочецької ЗОШ  

І-ІІІ ст. ім. Я. Стецька.

Щиро вітаємо жителів села Буцнів з престольним празником  
Петра і Павла. Бажаємо Божого благословення, родинного затишку 
та справжнього людського щастя.

З повагою — Буцнівський сільський голова Марія МАЦ, 
виконком Буцнівської сільської ради.

Дорогі мешканці Лозови! Вітаю Вас з храмовим 
празником церкви святих апостолів Петра і Павла. 
Бажаю Вам міцного здоров’я, успіхів у добрих по-
чинаннях, незламної віри, незгасимої надії та все-
перемагаючої любові.

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

З повагою — Наталя ЯНКЕВИЧ,  
директор ТОВ “Дружба”.

Жителів с. Лозова щиро вітаємо з храмовим празником церкви 
святих Петра і Павла! Зичимо Вам міцного здоров’я, злагоди, до-
бра та миру, успіхів у всіх добрих починаннях, щастя в родинному 
житті. Нехай Господь та святі покровителі — апостоли Петро і Пав-
ло — допомагають Вам втілювати в життя всі Ваші задуми.

З повагою — Лозівський сільський голова Володимир ГУЛЬ, 
депутатський корпус Лозівської сільської ради.

Шановні бухгалтери! 
Прийміть найщиріші та теплі вітання з нагоди вашого професій-

ного свята — Дня бухгалтера — від колективу Тернопільської 
об’єднаної ДПІ головного управління Міндоходів у Тернопільській 
області.

Хай цей чудовий літній день буде наповнений гідним визнанням 
професійного внеску в загальнодержавну справу. Бажаю, щоб Ва-
шу скромну, але вкрай необхідну, клопітку працю, яка визначається 
ще й найвищими моральними критеріями — порядністю, чесністю, 
принциповістю — завжди достойно оцінювали. 

У день Вашого професійного свята зичу Вам здоров’я, довголіт-
тя, бадьорості та наснаги, гарного настрою, сімейного достатку та 
благополуччя, душевної рівноваги, нових звершень, професійних 
успіхів та кар’єрного росту.

З повагою — Петро ЯКИМЧУК,  
начальник Тернопільської ОДПІ ГУ Міндоходів  

у Тернопільській області.

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ.

Літо в розпалі, настала пора 
його маківки. Липень — час 
збору урожаю, час активно-
го відпочинку, відпусток, 
дитячого оздоровлення. 

Хтось поспішає в Крим, дехто 
— у чарівні  Карпати, де настає 
грибна пора, інші відправили 
своїх дітей, онуків до оздоровчих 
таборів, санаторіїв. На території 
Тернопільщини зараз функціонує 
14 оздоровчих таборів, у яких  
перебувають хлопці і дівчата від 
7 до 18 років. 

Термін перебування у таких 
закладах відпочинку 18 або 21 
календарний день. Про особли-
вості цьогорічного оздоровлення 
юних краян розповіла директор 
Тернопільської міжрайонної  

виконавчої 
дирекції Тер-
нопільського 
о б л а с н о г о 
в ідд ілення 
Фонду стра-
хування з 
тимчасової 
втрати пра-
цездатності 
Ірина Хома.

— Ресурси 
нашого Фонду значно здешев-
люють для батьків плату за пере-
бування дітей в оздоровчих табо-
рах області, України на суму 42 
грн. на добу на кожну дитину, 
але за умови, що хтось із батьків 
офіційно працює на підприємстві 
будь-якої форми власності, — за-
значає Ірина Остапівна. — Діти 
формуються у групи залежно від 
вікового цензу, за інтересами. З 

ними працюють вихователі. Хар-
чування калорійне, 3-4 рази на 
день. Для дітей організовують 
цікаві екскурсії, конкурси, спор-
тивні змагання, змістове дозвіл-
ля. 

На санаторно-курортне ліку-
вання виділяємо і спрямовуємо 
фінанси також і для застрахова-
них осіб. Торік такими послугами 
скористалися майже 4 тисячі 
осіб. Застрахована особа спла-
чує 20% вартості путівки, а решту 
— Фонд соціального страхування 
з тимчасової втрати працездат-
ності. Підстава — медична довід-
ка форми 80 зі встановленим ді-
агнозом захворювання, що вида-
ється дільничним або сімейним 
лікарем. Повторюю, надаємо ці 
пільги тим працівникам, які спла-
чують єдиний соціальний внесок 
із заробітної плати.

Дитяче оздоровлення  
у літніх таборах

Новації ●

Тетяна 
НЕПОЧАТОВА, 

директор 
Тернопільського 

районного центру 
соціальних служб 
для сім’ї, дітей і 

молоді. 

В Україні існує 
проблема ран-
нього соціаль-
ного сирітства, 
зокрема, збільшується кіль-
кість вагітних жінок (у т.ч. не-
повнолітніх) та жінок, які на-
родили дитину, проте опини-
лися в складних життєвих об-
ставинах і не в змозі подола-
ти їх за допомогою власних 
засобів і можливостей.  

— На виконання соціальних ініці-
атив Президента України в області 
до кінця 2013 року буде створено 
соціальний центр матері і дитини 
для забезпечення соціального су-
проводу жінок, які мають ризики 
відмовитися від дитини у полого-
вому відділені, — зазначив заступ-
ник голови Тернопільської облдер-
жадміністрації Петро Гоч. —  У та-
кому закладі матір з дитиною бу-
дуть забезпечені тимчасовим жит-
лом та соціальним супроводом. 
Незважаючи на те, що кількість від-
мов від новонароджених дітей в 
області в останні роки зменшуєть-
ся, проблема зберігає соціальну 
актуальність і створення соціально-

го центру матері та дитини у 
Тернопільській області на 10-
15 місць є доцільним і дозво-
лить вирішувати проблему 
раннього соціального сиріт-
ства.

 З метою уникнення відмов 
матері від новонародженої ди-
тини та відповідно до угоди 
про співробітництво Тернопіль-
ського районного центру соці-
альних служб для сім’ї, дітей та 
молоді і Тернопільського ра-

йонного територіального медично-
го об’єднання в Тернопільському 
районі створено і працює спеціалі-
зоване формування “Консульта-
тивний пункт при кабінеті плану-
вання сім’ї Тернопільського район-
ного територіального медичного 
об’єднання”. Метою діяльності 
консультативного пункту є забез-
печення доступу цільових груп до 
соціальних послуг, сприяння зміц-
ненню інституту сім’ї шляхом фор-
мування засад відповідального, 
усвідомленого батьківства. 

Соціальні послуги надаються: 
вагітним жінкам та жінкам-
породіллям, які народили дитину, 
в тому числі тим, які опинилися у 
складних життєвих обставинах і не 
в змозі подолати їх за допомогою 
власних засобів та можливостей; 
вагітним жінкам та жінкам-
породіллям, які потребують соці-
альної та психологічної підтримки; 
вагітним жінкам та жінкам-
породіллям, які мають намір від-
мовитися від новонароджених, а 

також членам їх сімей; вагітним 
жінкам та жінкам-породіллям, які 
не досягли повноліття; молодим 
подружжям; сім’ям, які передають 
дитину до 3-х років на тимчасове 
влаштування до будинку дитини; 
сім’ям, у яких народились діти з 
вадами психологічного та фізич-
ного розвитку або померли ново-
народжені діти.

Послуги, що надає консульта-
тивний пункт, є державними і здій-
снюються на безоплатній основі. 
Надання послуг ґрунтується на 
принципах законності, дотриман-
ня прав людини, доступності, кон-
фіденційності, відповідальності за 
дотримання етичних норм, добро-
вільності у прийнятті допомоги. 

Спеціалісти Тернопільського 
районного центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді 
спільно з лікарями Тернопільсько-
го районного територіального ме-
дичного об’єднання і надалі пра-
цюватимуть на випередження кри-
зової ситуації в сім’ї, особливо, де 
є вагітні жінки та новонароджені 
діти. 

В разі виникнення проблем 
звертайтесь до: Тернопільського 
районного центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді за 
адресою: м. Тернопіль, майдан 
Перемоги, 1, тел.: 51-29-36, 53-
71-41; Тернопільського районного  
територіального медичного 
об’єднання за адресою: м. Терно-
піль, вул. Кн. Острозького, 9  
(кабінет планування сім’ї).

Нові соціальні ініціативи Президента України  
щодо створення в області соціального центру 

матері та дитини

В інтересах матері й дитини

Валентина ЖУРАВЛЮК,  
бібліотекар відділу 

сільськогосподарської 
літератури ТОУНБ.

В Україні є значні площі вну-
трішніх водойм, придатні для 
вирощування риби. Наявність 
водного фонду для вирощу-
вання об’єктів аквакультури 
перевищує 1 млн. га. За цим 
показником Україна посідає 
друге (після Росії) місце в  
Європі. 

Переважна кількість ставків і 
озер, в яких здійснюється рибо-
розведення, перебувають в оренді 
рибогосподарських підприємств. 
Основним напрямом рибогоспо-
дарської діяльності на внутрішніх 
водоймах України, яка забезпечує 
до 70% рибної продукції та стано-
вить головний резерв дальшого 
розвитку вітчизняної аквакультури, 
є ставове рибництво.

Ставова аквакультура є досить 

специфічним напрямом рибництва, 
який містить основні резерви збіль-
шення обсягів виробництва рибної 
продукції в Україні. Розвиток ста-
вової аквакультури є важливим по-
казником підвищення ефективнос-
ті використання сільськогосподар-
ських територій та отримання то-
варної продукції. Сьогодні вилов 
риби у ставках рибних господарств 
складає 51% загального вилову 
риби у внутрішніх водоймах та 
8,4% загального вилову риби та 
добування інших водних живих ре-
сурсів у водоймищах України.

Проблеми відродження вітчиз-
няної аквакультури за останні роки 
почали просуватися вперед, осо-
бливо у сфері удосконалення 
нормативно-правової бази діяль-
ності самого держрибагенства 
України. Зокрема, прийняття за-
кону України “Про рибне госпо-
дарство, промислове рибальство 
та охорону водних біоресурсів”, на 
основі якого почали прийматися 
різні директиви, що пов’язані із 

риборозведенням, створення но-
вого проекту закону “Про аква-
культуру” — це ті закони, які пови-
нні підтримати вітчизняного ви-
робника у риборозведенні.

У сучасних умовах розв’язання 
проблем розвитку рибної галузі 
вимагає виваженої політики з боку 
держави, регулювання і підтримки 
виробництва рибної продукції. 
Причому таку підтримку слід здій-
снювати переважно економічними 
методами, які повинні стати 
невід’ємною частиною сучасної 
політики розвитку аквакультури.

У відділі сільськогосподарської 
літератури Тернопільської облас-
ної універсальної бібліотеки орга-
нізована книжкова виставка, при-
свячена цій темі та приурочена до 
Дня рибалки, на якій представлені 
періодичні видання. Запрошуємо 
всіх, кого зацікавила ця тема, від-
відати бібліотеку та, користуючись 
нагодою, вітаємо всіх працівників 
рибного господарства з їхнім  
професійним святом.

Вітчизняна аквакультура: 
відродження чи занепад?

Проблеми і рішення ●

Шановні мешканці Буцнева!
Щиро вітаю Вас із престольним празником 

церкви св. апостолів Петра і Павла. Від душі зичу 
кожній родині благополуччя, добра, міцного 
здоров’я, радості, Господнього благословення. 
Святкуйте у мирі та злагоді, духовному єднанні, 
щоб найсвітліші Ваші мрії здійснювались.

 
З повагою — Юрій МИХАЙЛЮК,  

депутат Тернопільської районної ради.
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Служба 101 ●

Колегія ● Семінари ●

Марія МАЗУР,  
методист Тернопільської 

районної бібліотеки для дітей.

Методично-бібліографічний 
відділ центральної бібліотеки 
Тернопільського району час-
то проводить навчальні семі-
нари, практикуми з метою 
підвищення кваліфікації  
бібліотечних працівників  
району. Один із них пройшов 
на базі Тернопільської облас-
ної бібліотеки для дітей. 

Бібліотекарі Тернопільського 
району взяли участь у семінарі-
практикумі. Директор обласної бі-
бліотеки для дітей Надія Новіцька 
розповіла про успіхи і труднощі ро-
бочих буднів колективу, завідуюча 
науково-методичним відділом 
Людмила Томків ознайомила при-
сутніх з нормативними документа-
ми, запропонувала інноваційні 
форми роботи з дітьми. 

Учасники семінару-практикуму 
ознайомилися з “Бібліомістечком”: 
оглянули ігрові кімнати, “Інтернет-
куточок”, де маленькі користувачі 
складають флеш-картки на сенсор-
них моніторах, беруть участь у 
інтернет-вікторинах, віртуальних 
мандрівках, грають у відеоігри, шаш-
ки онлайн. Тут можна цікаво розва-
жити дітей віком від одного року. З 
цією метою розроблено навчальні 
плани занять для кожної вікової гру-
пи (1-3 роки, 3-6 років, 6-10 років). У 
“Бібліомістечку” для таких занять 
створено всі відповідні умови.

Подорожували бібліотекарі 
“Казковим двором”, де малюки 
слухають казки, які їм читають вго-
лос, переглядають відеоказки, 
пробують свої акторські здібності у 
ляльковому театрі. В “Кварталі ро-
зумників” малята змагаються у 
складанні малюнків з пазлів, бе-
руть участь в логічних, розвиваль-
них іграх за методикою Монтессо-
рі. А хто любить ліпити з пластилі-

ну, виготовляти витинанки, розма-
льовувати писанки, будувати піра-
міди, відвідують майстерню “Умілі 
ручки” та “Будмайданчик”.

Участь у семінарі дала можли-
вість бібліотекарям Тернопільсько-
го району реалізувати на практиці 
запропоновані форми і методи ро-
боти з дітьми, зробити відвідуван-
ня бібліотеки цікавим для юних 
користувачів.

“Бібліомістечко”: інноваційні 
форми роботи з дітьми

Під час навчального семінару (зліва направо): завідуюча бібліотекою-філією с. Великі Гаї  
Надія Прийма, завідуюча бібліотекою-філією с. Острів Галина Паучок, завідуюча бібліотекою-

філією с. Біла Тетяна Гураль, завідуюча бібліотекою-філією с. Буцнів Оксана Бандак, методист  
Тернопільської районної бібліотеки для дітей Марія Мазур.

Завідуюча науково-методичним відділом  
Людмила Василівна Томків та працівники  
бібліотек-філій Тернопільського району.

Ірина ЮРКО.

2 липня перший заступник 
голови Тернопільської РДА 
Володимир Дев’ятков провів 
засідання колегії Тернопіль-
ської райдержадміністрації. 

Про стан виконання районної 
програми боротьби із захворюван-
нями на туберкульоз на 2011-2016 
роки доповідав заступник голов-
ного лікаря Тернопільського ра-
йонного медичного об’єднання 
Ігор Войтович. “За даними Всес-
вітньої організації охорони 
здоров’я, у світі щороку реєстру-
ють 9 млн. хворих на туберкульоз, 
від якого помирає 1,7 млн. осіб, 
— сказав Ігор Войтович. — Утім, ця 
цифра не є вичерпною, оскільки 
не всі хворі зареєстровані. З 1 
квітня ц. р. Тернопільською район-
ною організацією Товариства Чер-
воного Хреста України та ТРТМО у 
Тернопільському районі започат-
кована програма соціальної під-
тримки хворих на туберкульоз. 
Відтак, хворі, які перебувають на 
амбулаторному лікуванні і регу-
лярно приймають ліки, отримують 
продуктові набори. З початку року 
в Тернопільський обласний дитя-
чий протитуберкульозний санато-
рій “Яблунів” спрямовано п’ять ді-
тей. У республіканські санаторії у 
Криму і в Одеській області спря-
мовано вісім хворих. Путівки — 
безкоштовні”. Як зазначив Ігор 
Романович, нині медиків турбує 
ситуація, що склалася в Тернопіль-
ському районі з туберкулінодіаг-
ностикою, адже проб Манту у цьо-
му році ще не виконували через 
відсутність туберкуліну. Відтермі-
новано і ревакцинацію БЦЖ серед 
дитячого населення району. У Тер-
нопільській області призупинена 
робота пересувних флюорогра-
фів.

Щодо питання про забезпечен-
ня виконання заходів з профілак-
тики правопорушень та боротьби 
із злочинністю на території Терно-
пільського району, протидії проя-
вам корупції у першому кварталі 
2013 року доповів начальник сек-
тору кадрового забезпечення 
Тернопільського районного від-
ділу міліції Олександр Зазуля. З 
цього питання прийнято розпоря-
дження голови Тернопільської РДА 
Віктора Щепановського, яким Тер-
нопільському РВ УМВС України в 
Тернопільській області рекомен-
довано протягом липня-серпня 
2013 року заповнити штатні вакан-
сії дільничних інспекторів міліції та 
раціонально закріпити їх для об-
слуговування населених пунктів 
Тернопільського району. У липні-
вересні ц.р. рекомендовано про-
вести спільні заходи дільничних 
інспекторів міліції з сільськими і 
селищними головами, керівника-
ми громадських формувань з охо-
рони громадського порядку. Вод-
ночас голова Асоціації сільських 
і селищних рад Тернопільського 
району, Великобірківський се-
лищний голова Роман Мацелюх 

висловив до правоохоронців по-
бажання проявити посилений 
контроль до фактів розпивання ал-
когольних напоїв, тютюнопаління 
серед молоді та візитів неповно-
літніх у розважальні заклади в ніч-
ний час.

Начальник служби у справах 
дітей Тернопільської РДА  
Олександр Романцов компетент-
но висвітлив питання щодо забез-
печення організаційно-правових 
умов соціального захисту дітей-
сиріт та дітей, позбавлених бать-
ківського піклування. 

— На обліку служби у справах 
дітей Тернопільської РДА перебу-
ває три сім’ї, які виявили бажання 
всиновити дитину, — зазначив 
Олександр Романцов. — Наразі 
триває процедура усиновлення 
сім’єю з Тернопільського району 
дитини з Миколаївщини. У червні 
цього року органом опіки та піклу-
вання Тернопільської райдержад-
міністрації надано позитивний ви-
сновок для проведення усинов-
лення дитини-інваліда, вихованця 
Петриківського дитячого будинку-
інтернату, якого бажає всиновити 
сім’я іноземців.

Олександр Степанович підкрес-
лив, що іноземці проявляють біль-
шу ініціативу до всиновлення дітей-
інвалідів. Нагадаємо, однорічного 
Андрійка, який народився без кін-
цівок і від нього відмовилась 18-
річна мати, забирає до себе аме-
риканське сімейство Рейнолдзів.

Директор Тернопільського 
районного центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та мо-
лоді Тетяна Непочатова ви-
світлила результати моніторингу 
діяльності Тернопільського ра-
йонного ЦСССДМ щодо під-
тримки дітей-сиріт та дітей, по-
збавлених батьківського піклу-
вання, що виховуються у при-
йомних сім’ях та дитячому бу-
динку сімейного типу в Терно-
пільському районі. “Протягом 
2011-2012 років під соціальним 
супроводом спеціалістів перебу-
вали 22 сім’ї опікунів та піклу-
вальників, в яких виховується 29 
дітей, — інформувала Тетяна  
Вікторівна. — Відповідно до но-
вих соціальних ініціатив Прези-
дента України, до штатної чи-
сельності центру додатково вве-
дено 24 посади фахівців із соці-
альної роботи, під супроводом 
яких перебуває 20 опікунських 
сімей, в яких виховується 30 ді-
тей. 14 червня 2013 року розпо-
рядженням голови Тернопіль-
ської РДА Віктора Щепановсько-
го створена прийомна сім’я на 
базі родини Рибки, яка прожи-
ває у с. Буцнів Тернопільського 
району. Прийомні батьки взяли 
на виховання дитину, позбавле-
ну батьківського піклування.

Про стан виконання виконав-
чими комітетами сільських, се-
лищних рад делегованих повно-
важень органів виконавчої влади 
на колегії доповів керівник апа-
рату Тернопільської райдер-
жадміністрації Арсен Чудик. 

Протидія туберкульозу, 
злочинності, проблеми 

всиновлення

Тернопільський РВ УДСНС 
України у Тернопільській 

області.

Часто люди не можуть само-
стійно впоратися з комахами, які 
селяться поряд. Працівники ДСНС 
наполегливо радять не зачіпати їх 
вдень. Обприскувати кубло мож-
на будь-яким засобом для зни-
щення комах увечері, перебуваю-
чи на безпечній відстані від кубла 
і користуючись засобами захисту 
органів дихання. При цьому не 
слід користовуватися парфумами 
з сильним запахом і яскраво одя-
гатись, оскільки це приваблює 
бджіл, ос та шершнів. Багатьох 
комах приваблюють залишки ово-
чів, фруктів, м’яса, різноманітних 

напоїв, у тому числі пива. 
Перша допомога при укусі оси: 

насамперед постарайтесь вилу-
чити отруту із ранки, потім охоло-
діть ужалене місце, прикладіть 
примочку з розчином солі або со-
ди (десертна ложка на півсклянки 
води). Навколо ранки можна на-
нести гормональну мазь або ан-
тигістамінний гель. Прийміть ан-
тигістамінний засіб, а також глю-
конат кальцію (по одній таблетці 
чотири рази на день). Якщо в уку-
шеного розвивається набряк ли-
цевих тканин, бронхоспазм, при-
скорюється серцебиття, 
з’являються судоми, біль у попе-
реку, суглобах, ділянці серця, слід 
негайно викликати “швидку допо-
могу”.

Не зачіпайте вдень 
осиних кубел

Це важливо ●

Такого висновку можна ді-
йти, проаналізувавши кроки 
назустріч, зроблені владою 
і бізнесом. Адже не минуло 
й тижня з дня проведення 
зустрічі суб’єктів господа-
рювання, які здійснюють ді-
яльність на об’єктах літньої 
торгівлі, з представниками 
міської ради, Тернопіль-
ської об’єднаної ДПІ, цен-
тру зайнятості, а результати 
діалогу уже є. 

Нагадаємо, що одним із на-
гальних питань, що розглядалися 

під час заходу, є легальне пра-
цевлаштування найманих праців-
ників, задіяних на період літньої 
торгівлі та офіційна виплата їм 
заробленого. Варто зауважити, 
що після детального моніторингу 
це питання було визначене як 
одне із ризикоорієнтованих на-
прямів такої діяльності. Тому, 
щоб максимально не втручатися 
у діяльність бізнесу, було ініційо-
вано провести зустріч, під час 
якої вкотре наголосити підпри-
ємцям на необхідності дотриман-
ня букви закону в трудових від-
носинах. 

Відрадно, що бізнес почув іні-
ціаторів. Шість приватних під-
приємців уже оформили належ-
ним чином трудові відносини із 
36 продавцями морозива, конди-
терських виробів та напоїв. Від-
так, тим, хто має повноваження 
щодо проведення перевірок з 
цих питань, не має потреби за-
йвий раз турбувати продавців.

 
Інформаційно-комунікаційний 
відділ Тернопільської ОДПІ ГУ 

Міндоходів у Тернопільській 
області.

Не боятись платити податки,  
а боятись втратити довіру

* Середня номінальна заробіт-
на плата штатного працівника 
сфери економіки Тернопільської 
області в травні 2013 р. станови-
ла 2326 грн., що на 5,5% більше, 
ніж у травні 2012 р.

* Заборгованість з виплати за-
робітної плати на підприємствах 

Тернопільської області станом на 
1 червня 2013 р. становила 
10016,1 тис. грн., з них 5518,5 
тис. грн. — на економічно актив-
них підприємствах. 

* У загальній структурі боргу 
Тернопільської області найбільша 
сума заборгованості серед видів 

економічної діяльності припадає 
на підприємства промисловості 
(37,8%), транспорту, складського 
господарства, поштової та 
кур’єрської діяльності (26,3%).
Головне управління статистики 

у Тернопільській області.

Статистика ●

Середня заробітна плата  
та стан її виплати на 1 червня 2013 року
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06.00 Православний 
       календар.
06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.15 Д/ф “Битва 
       пiд Еджхiллом”.
07.15 Ера бiзнесу.
07.25 Д/ф “Дорiвнює 
         одному Гафту”.
08.45 Кориснi поради.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.40 Без цензури.
10.05 Головний аргумент.
10.35 Нехай Вам буде 
         кольорово!
11.45, 18.40, 21.20 
        Дiловий свiт.
12.00 Т/с “Дiти
        бiлої богинi”.
13.50 “Таємницi успiху” 
     з Н. Городенською.
14.20 Хай щастить.
14.40 Право на захист.
15.00 Темний силует.
15.10 Вiкно в Америку.
15.30 Життя на рiвних.
15.45 Дiловий свiт. 
        Агросектор.
16.00 Х/ф “Смерть 
        пiд вiтрилом”.
18.20 Новини.
18.55 Агро-News.
19.10 Сiльрада.
19.25 Останнє 
        попередження.
19.55 Дорослi iгри.
21.00 Пiдсумки дня.
21.30 Криве дзеркало.
22.55 Трiйка, Кено, 
        Секунда удачi.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Х/ф “Чаклунка”.

канал “1+1”
06.10, 8.05 Мелодрама
       “Мати й мачуха”.
07.05, 19.30 “ТСН”.
07.40 “Економiчнi подiї”.
08.00 “Особистий 
         рахунок”.
10.05, 17.10 Т/с “Сила.
     Повернення додому”.
12.05 “Знiмiть це 
        негайно”.
13.10 “Не бреши менi-4”.
14.10 “Росiйськi сiмейнi
        драми”.
15.15 Т/с “Тисяча i
          одна нiч”.
20.15 Т/с 
        “Склiфосовський”.
22.15 “Грошi”.
23.25 Т/с “Борджiа”. (3).
00.25 Т/с “Кедр 

  простромлює небо”. (2).

інтер
06.11 Т/с “Дорога 
        в порожнечу”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30,
      9.00, 11.59 Новини.
07.10, 7.35, 8.10, 8.35
        “Ранок з “Iнтером”.
09.10 Т/с “Ящик 
        Пандори”.
13.18 Д/с “Слiдство
        вели...” з 
       Л. Каневським-2”.
14.12, 14.59 “Судовi 
        справи”.
15.46 “Чекай на мене”.
17.58 Х/ф “Громадянка
         начальник”. (2).
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Рiдкiсна 
       група кровi”.
21.35 Т/с “Рiдкiсна 
       група кровi”.
22.40 Т/с “Шаповалов”.
          (3).

ICTV
06.30, 7.40 Дiловi факти.
06.40 Т/с “Таксi”.
07.05 Т/с “Леся+Рома”.
07.45, 8.45, 12.45 Факти.
09.15 Надзвичайн
        i новини.
10.10 Х/ф “Полiцейська
        академiя-6: 
        Мiсто в облозi”.
12.00, 13.00, 21.55 Т/с
        “Прокурорська
          перевiрка”.
14.50, 20.05 Т/с “Самотнiй
          вовк”.
16.45 Х/ф “Солдати
         удачi”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi 
       новини.
23.00 Х/ф “Днi
         руйнувань”. (2).

СТБ
06.15, 15.55 “Усе буде
        добре!”
08.00, 18.20 “Неймовiрна
       правда про зiрок”.
09.35 “Зоряне життя.
      Сльози клоуна”.
10.35 “Зоряне життя.
      Недолюбленi дiти”.
11.40 Х/ф “Осiннiй вальс”.
13.50 “М’ясо. Iсторiя

  всеросiйського обману”.
18.00, 22.00 “Вiкна-
          новини”.
19.55 “Слiдство ведуть
        екстрасенси”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї-4 
    з Павлом Костiциним”.
22.25 “Зоряне життя”.
23.20 “Битва
        екстрасенсiв”.

новий канал
06.05 Т/с “Свiтлофор”.
06.50, 7.40 Т/с “Як сказав
         Джим”.
07.30, 19.00 Репортер.
09.00 Х/ф “Аферисти Дiк 
   i Джейн розважаються”.
11.00 Х/ф “Завжди говори
           “так”.
13.15 М/с “Аладдiн”.
14.45 Т/с “Друзi”.
15.45 Т/с “Кадетство”.
16.45 Т/с “Татусевi 
        доньки”.
19.20 Т/с “Воронiни”.
21.00 Ревiзор-2.
23.10 Т/с “Закрита
          школа”. (2).

ТРк «Україна»
06.10 Т/с “Матусю, 
       я кiлера люблю”.
07.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.10 Ранок з Україною.
09.10, 13.10, 17.20, 21.35
       Т/с “Слiд”.
10.00 Х/ф “Вiддаленi
        наслiдки”.
12.10 “Хай говорять.
         За кадром”.
15.35 Щиросердне
        зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Подружжя”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Бiгти”.
22.30 Х/ф “Цар
        скорпiонiв”.
00.20 Х/ф “Подорож
         привида”. (2). 

к1
08.40 “Добрий вечiр,
         тварини”.
09.40 “Три сестри”.
11.00, 18.00 “Звана
         вечеря”.
12.00 “Пороблено
        в Українi”.
13.40 “Рандеву”.

14.50 “КВК”.
19.00 “Орел i решка”.
20.00 Т/с “Моя прекрасна
        няня”.
21.00 “Розсмiши комiка”.
22.00 Х/ф “Ванiльне
        небо”. (2).
00.50 Т/с “Вiдчайдушнi 
     домогосподарки”. (2).

нТн
04.40, 8.30 “Правда 
         життя”.
05.25 Х/ф “Гу-га”.
07.40, 2.35 “Агенти
        впливу”.
09.00 Х/ф “Загiн
       спецiального
        призначення”.
15.20 Т/с “Лiкар”.
19.00 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Вулицi 
    розбитих лiхтарiв-12”.
21.30 Т/с “Тiло як доказ”.
         (2).
22.30 Т/с “CSI: 
         Нью-Йорк-7”. (2).
23.30 Т/с “Менталiст-4”.
           (2).

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/ф “Чiп i Дейл —
  бурундучки-рятiвнички”.
09.00 Т/с “Ранетки”.
10.00 Т/с “Всi жiнки —
        вiдьми”.
11.50 Т/с “Та, що
         говорить
         з привидами”.
13.50 Т/с “Беверлi 
       Гiлз-90210. 
       Нове поколiння”.
14.50 Богиня шопiнгу.
17.10 УТЕТа пара.
18.00 Моду народу.
19.00 Т/с “Крем”.
20.00 Королева балу-3.
21.15 Вiталька.
21.25 Велика 
         рiзниця.
22.25 УТЕТа в 
       Iнтернетi.
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!”
12.00 “Доброго
        здоров’ячка!” 
         з Г. Малаховим.
12.45 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20 “Зрозумiти. 
      Пробачити”.
14.15 Т/с “Проспект
         Бразилiї”.
15.10 “Я подаю на 
        розлучення”.
16.05 Т/с “Жiночий лiкар”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.45 “Давай 
        одружимося!”
19.00 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Вiдображення”.
22.45 “Вечiрнiй Ургант”.
23.20 “Фалькон”.

інТБ
07.00, 7.45, 8.45, 
       16.00 Мультсалон.
07.15, 8.15 Новини, 
        новини з павутини, 
        погода, гороскоп, 
        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, погода,
     гороскоп, 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, погода, 
      гороскоп, 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”.
12.10 Т/с “Поцiлуйте 
      наречену!”
13.00, 16.00, 19.00 Вiстi.
13.25 Вiстi  Спорт.
13.35 “Особливий
        випадок”.
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”. 
   Симон Шноль.
   “Бiологiчний годинник”.
17.10 “Сцени з життя.
       Тамара Синявська”.
17.40 Новини культури.
17.50 Т/с “Земський лiкар.
        Продовження”.
19.45 Свiдки. “Про царя,
    його доктора i про себе.
      Костянтин 
      Мельник-Боткiн”.
20.30 “Прямий ефiр”.
21.30 Т/с “Льодовикiв”.
23.05 Фестиваль
      “Слов’янський 
       базар-2013”.

канал “2+2”
08.00 “Шалене вiдео 
        по-українськи”.
09.00 “ДжеДАI”.
10.05 “ДАI. Дорожнi 
        вiйни”.
10.35 Т/с “Хiромант. 
          Лiнiї долi”.
17.00 Т/с “Кодекс
         честi-3”.
19.00 “Маски-шоу. 
         Маски в ДАI”.
19.45 ЧУ. Металiст — 
        Металург Донецьк.
22.00 Х/ф “Горгулья:
       Страж темряви”. (2).
00.00 Т/с “Секретнi
        матерiали 2”. (2).

Тонiс
06.00, 15.00 Д/с “Дика
          Австралiя”.
06.30, 8.30 “Свiт 
         за тиждень”.
07.00 Х/ф “Щасливий 
         рейс”.
09.00 Д/с “Мешканцi 
         дому Вiндзорiв”.
09.30 Монгольське нашестя
         на Пiвнiчно-Схiдну 
         Стародавню Русь.
10.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 “Такi знайомi мелодiї”.
12.50 “Таке спортивне 
    життя. Анна Бессонова”.
13.35 “Будь у курсi!”
14.15 Д/с “Дивовижнi 
       розповiдi про тварин”.
16.00, 23.00 Д/с “Дикi кiшки
         Трента Барклi”.
16.35 “Цивiлiзацiя Incognita”.
16.45 “Погода”.
17.50 Секретнi матерiали.
18.30 Майстер подорожей.
18.55 “Економiчний пульс”.
19.00 В гостях у Д. Гордона.
         С. Соловйов.
20.00 Великi битви.
21.00 Одрi Хепберн: 
         магiя стилю.
22.00 Неймовiрно, 
        чи не так?
23.50 “Свiтськi хронiки”. 

нТВ-Свiт
07.10 Т/с “Повернення
         Мухтара-2”.
09.00, 12.00, 15.00,
          18.00 Сьогоднi.
09.25 О. Журбiн. 
         Мелодiї на згадку.
10.05 “Таємнича Росiя:
    Оренбурзька область.
    Земля екстрасенсiв?”
11.05 “Ти не повiриш”.
12.35 “До суду”.
13.35 Суд присяжних.
14.35, 17.35 Огляд. 
        Надзвичайна
        подiя.
15.30 Т/с “Знаки 
        долi”. “Бич божий”.
16.25 “Прокурорська
         перевiрка”.
18.30 Т/с “Десант 
       є десант”.
20.25 Т/с “Господиня
         тайги-2. До моря”.
22.15 “Сьогоднi.
          Пiдсумки”.
22.40 Т/с “Кодекс
          честi-6”.
00.35 Т/с “Братани-2”.

УТ-1
06.00 Православний 
       календар.
06.05, 7.00, 8.00
              Новини.
06.15 Д/ф “Греко-перська
      вiйна”.
07.15 Ера будiвництва.
07.20 Ера бiзнесу.
07.30 Д/ф “Л. Полiщук. 
     Королева епiзоду”.
08.45 Кориснi поради.
09.05, 21.00 Пiдсумки
          дня.
09.35 Шеф-кухар країни.
10.40 Нехай Вам 
        буде кольорово!
11.50, 18.40, 21.20
          Дiловий свiт.
11.55 Т/с “Дiти бiлої
         богинi”.
13.35 Крок до зiрок.
14.20 Х/ф “Затока
        щастя”.
15.45 Дiловий свiт. 
        Агросектор.
16.00 Х/ф “Про Червону
         Шапочку”.
18.20 Новини.
19.00 Про головне.
19.35, 21.35 Криве
         дзеркало.
22.50 Трiйка, Кено, 
         Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Х/ф “Чаклунка”.

канал “1+1”
06.00 “Грошi”.
06.55, 19.30, 2.10 “ТСН”.
07.40 “Економiчнi подiї”.
08.00 “Особистий
         рахунок”.
08.05 “Повне
        перевтiлення. 
        Дiм за тиждень-3”.
09.05 Т/с “Трохи не 
        при собi”.
10.15, 17.15 Т/с “Сила.
          Повернення 
          додому”.
12.15 “Знiмiть це
         негайно”.
13.20 “Не бреши
         менi-4”.
14.25 “Росiйськi
        сiмейнi драми”.
15.30 Т/с “Тисяча i
        одна нiч”.
20.15 Т/с
       “Склiфосовський”.
22.25 “Мiняю 
         жiнку-5”.
00.05 Т/с “Борджiа-2”.
         (3).

інтер
07.00, 7.30, 8.00, 8.30,
     9.00, 12.14 Новини.
07.10, 7.35, 8.10, 8.35
      “Ранок з “Iнтером”.
09.10 Т/с “Рiдкiсна 
      група кровi”.
10.15 Т/с “Рiдкiсна 
        група кровi”.
11.20, 12.34 Д/с
     “Слiдство вели...” 
    з Л. Каневським-2”.
13.28, 14.15 “Судовi 
        справи”.
15.03 “Сiмейний суд”.
16.01 “Давай 
        одружимося!”
17.03 Т/с “Громадянка
        начальниця. 
        Продовження”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Рiдкiсна
        група кровi”.
21.35 Т/с “Рiдкiсна 
       група кровi”.
22.40 Т/с “Шаповалов”.
         (3).
00.35 Х/ф “Каратель:
       територiя вiйни”.

ICTV
06.35, 7.45 Дiловi факти.
06.45 Т/с “Таксi”.
07.05 Т/с “Леся+Рома”.
07.50 Провокатор.
08.45, 12.45 Факти.
09.15, 19.20 Надзвичайнi
       новини.
10.10, 16.30 Т/с “Вулицi
      розбитих лiхтарiв”.
13.00, 21.55 Т/с 
        “Прокурорська
        перевiрка”.
14.40, 20.05 Т/с
        “Самотнiй вовк”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.05 Х/ф “Втеча 
        Чарлi Райта”. (2).

СТБ
06.20, 15.55 “Усе буде
         добре!”
08.05, 18.20 “Неймовiрна
       правда про зiрок”.
09.40 “Зоряне життя”.
11.20 Х/ф “Тариф на
        любов”.
13.10 “Цiни. Iсторiя
    всеросiйського обману”.
18.00, 22.00 “Вiкна-
         новини”.

19.55 “Слiдство ведуть
      екстрасенси”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї-4 
       з Павлом
        Костiциним”.
22.25 “Зоряне життя”.
23.25 “Битва
        екстрасенсiв”.
00.30 Т/с “Доктор
       Хаус”. (2).

новий канал
06.05, 22.05 Т/с
        “Свiтлофор”.
06.50, 7.40 Т/с “Як 
         сказав Джим”.
07.30, 19.00 Репортер.
09.00 Х/ф “Ейс 
         Вентура”.
10.50 Х/ф “Ейс Вентура.
          Поклик природи”.
12.40, 16.50, 21.00 Т/
       с “Татусевi доньки”.
13.20 М/с “Аладдiн”.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.50 Т/с “Кадетство”.
19.20 Т/с “Воронiни”.
23.05 Т/с “Закрита
         школа”. (2).

ТРк «Україна»
06.10 Т/с “Матусю,
       я кiлера люблю”.
07.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.10 Ранок з Україною.
09.10, 12.50, 17.20, 
        21.35 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Бiгти”.
11.50 “Хай говорять”.
15.25 Щиросердне 
        зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Подружжя”.
19.20 “Говорить
         Україна”.
20.00 Т/с “Бiгти”.
23.15 Т/с “Глухар.
           Продовження”.

к1
09.00 “Добрий вечiр,
         тварини”.
10.00 “Три сестри”.
11.35, 19.00 “Орел 
          i решка”.
12.35, 18.00 “Звана
           вечеря”.
13.35, 23.00 Д/с “Фактор
      ризику”.
14.35 “Рандеву”.
15.50, 20.00 Т/с “Моя
         прекрасна няня”.

17.00, 21.00 “Розсмiши
         комiка”.
22.00 Д/ф “Мене не
        люблять батьки”.
00.00 Т/с “Вiдчайдушнi
    домогосподарки”. (2).

нТн
05.20 “Правда життя”.
08.30, 16.45, 19.00, 
       1.25, 3.55 “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi 
          справи”.
10.00 “До суду”.
11.50 “Речовий доказ”.
12.30 “Легенди 
         карного розшуку”.
13.00, 19.30 Т/с “Вулицi
    розбитих лiхтарiв-12”.
14.50, 17.00 Т/с
         “Шериф”.
21.30 Т/с “Тiло 
        як доказ”. (2).
22.30 Т/с “CSI:
        Нью-Йорк-7”. (2).
23.30 Т/с “Менталiст-4”.
          (2).

ТеТ
06.00 “Єралаш”.
6.30 Телепузики.
7.00 Малята-твiйнята.
7.30 М/с “Даша-
        дослiдниця”.
7.55 Мультик з Лунтiком.
8.25 М/ф “Чiп i Дейл —
  урундучки-рятiвнички”.
9.00 Т/с “Ранетки”.
10.00 Т/с “Всi жiнки —
     вiдьми”.
11.50 Т/с “Та, що 
 говорить з привидами”.
13.50 Т/с “Беверлi Гiлз-
90210. Нове поколiння”.
14.50 Богиня шопiнгу.
17.10 УТЕТа пара.
18.00 Моду народу.
19.00 Т/с “Крем”.
20.00 Дайош молодьож!
21.00, 22.25 ТЕТ-
         інтернет.
21.25 Бiйцiвський клуб.
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!”
12.00 “Доброго
       здоров’ячка!” 
      з Г. Малаховим.
12.45 “Iстина десь
        поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20 “Зрозумiти. 
       Пробачити”.
14.15 Т/с “Проспект
         Бразилiї”.
15.10 “Я подаю 
        на розлучення”.
16.05 Т/с “Жiночий
        лiкар”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.45 “Давай 
        одружимося!”
19.00 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с
       “Вiдображення”.
22.45 “Вечiрнiй Ургант”.
23.20 “Фалькон”.

інТБ
07.00, 7.45, 8.45 
        Мультсалон.
07.15, 8.15 Новини, 
   новини з павутини, 
   погода, гороскоп,
    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, погода, 
   гороскоп, хронограф,
    телебіржа.
10:30 Телевітамінки.
11.30 Бізнес 
       за правилами.
12.00 Срібний струмок.
13.00, 15.00, 17.00
    Новини, новини 
  з павутини, хронограф, 
   телебіржа.
16.00 Телевітамінки.
17.30 Життя-буття.
18.00 Українські 
         традиції.
18.30, 20.30, 22.00, 23.30
   Новини, новини 
   з павутини, погода,
  гороскоп, 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”.
12.10 Т/с “Поцiлуйте
        наречену!”
13.00, 16.00, 19.00 Вiстi.
13.25 Вiстi  Спорт.
13.35 “Особливий 
      випадок”.
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”. 
  Симон Шноль.
  “Бiологiчний годинник”.
17.10 “Сцени з життя.
     Тамара Синявська”.
17.40 Новини культури.
17.50 Т/с “Земський
     лiкар. Продовження”.
19.45 Свiдки. “Про царя,
    його доктора i про
     себе. Костянтин
     Мельник-Боткiн”.
20.30 “Прямий ефiр”.
21.30 Т/с “Льодовикiв”.
23.05 Урочиста церемонiя 
  закриття XXII 
   Мiжнародного 
   фестивалю 
    “Слов’янський базар 
    у Вiтебську”.

канал “2+2”
08.00, 11.55 “Шалене
    вiдео по-українськи”.
09.00, 21.00 “ДжеДАI”.
10.05 “Угон по-нашому”.
10.45 “ДАI. Дорожнi
        вiйни”.
11.20 “Нереальнi iсторiї”.
13.35 “Облом UA”.
15.10 Х/ф “Товариш
        генерал”.

17.00 Т/с “Кодекс
        честi-3”.
19.00 Т/с “Ментiвськi
         вiйни-4”. (2).
21.40 “Маски-шоу. 
          Маски в Одесi”.
22.05 Х/ф “Красунчик 
         Джоннi”. (2).
00.00 Х/ф “Оселя
          зла”. (3).

Тонiс
06.30, 18.30 Майстер 
        подорожей.
06.55, 18.55 “Економiчний
         пульс”.
07.00 Х/ф “Дiти
      капiтана Гранта”.
09.00, 20.00 Великi 
           битви.
10.00, 16.50 “Алло,
         лiкарю!”
11.15 Одрi Хепберн:
         магiя стилю.
12.30 “Ронiн”.
13.10 Секретнi матерiали.
14.00 Неймовiрно, 
         чи не так?
16.00, 23.00 Д/с “Дикi
      кiшки Трента Барклi”.
17.45 “Соцiальний 
     статус: ваша пенсiя”.
19.00 В гостях у 
Д. Гордона. С. Соловйов.
21.00 Декiлька рокiв з
          життя Табакова.
22.00 Культурний шок.
23.50 “Художнi iсторiї”.

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 “Остання 
       подорож Синдбада”.
12.35 “До суду”.
13.30 Суд присяжних.
14.35, 17.35 Огляд. 
        Надзвичайна подiя.
15.30 Т/с “Знаки долi”.
16.25 “Прокурорська
     перевiрка”.
18.30 Т/с “Десант
            є десант”.
20.25 Т/с “Господиня 
      тайги-2. До моря”.
22.15 “Сьогоднi.
          Пiдсумки”.
22.40 Т/с “Кодекс
         честi-6”.
00.30 Т/с “Братани-2”.

ВіВТоРок, 16 липня
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06.00 Православний
         календар.
06.05, 7.00, 8.00
          Новини.
06.15 Д/ф “Перша
         свiтова вiйна”.
07.15 Ера бiзнесу.
07.25 Д/ф 
  “Руссо-туристо. 
   Вперше за кордоном”.
08.45 Кориснi поради.
09.05, 21.00 Пiдсумки
         дня.
09.40 Свiтло.
10.30 Т/с “Дiти 
       бiлої богинi”.
11.30, 18.40, 21.20
         Дiловий свiт.
11.45 Т/с “Дiти 
        бiлої богинi”.
13.25 Українська пiсня.
14.05 Х/ф “Кочiвний
          фронт”.
15.35 Дiловий свiт. 
        Агросектор.
15.45 Х/ф “Запорожець
        за Дунаєм”.
17.00 Х/ф “Шукай вiтру”.
18.20 Новини.
19.10 Бенефiс 
       М. Поплавського
        у Москвi.
20.50 Мегалот.
21.35 Криве дзеркало.
22.50 Суперлото, 
        Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Х/ф “Чаклунка”.

Канал “1+1”
06.00 “Мiняю жiнку-5”.
06.55, 19.30, 1.40 “ТСН”.
07.40 “Економiчнi подiї”.
08.00 “Особистий 
        рахунок”.
08.05 “Повне
      перевтiлення. 
      Дiм за тиждень-3”.
09.05 Т/с “Трохи не
         при собi”.
10.15, 17.15 Т/с “Сила.
    Повернення додому”.
12.15 “Знiмiть це 
           негайно”.
13.20 “Не бреши
         менi-4”.
14.25 “Росiйськi
        сiмейнi драми”.
15.30 Т/с “Тисяча 
          i одна нiч”.
20.15 Т/с
       “Склiфосовський”.
22.30 “Моя хата скраю”.
23.35 Т/с “Борджiа-2”

          (3).
00.40 Т/с “Кедр 
        простромлює 
        небо”. (2).

Інтер
06.14 Т/с “Громадянка
        начальниця. 
       Продовження”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30,
 9.00, 12.15 Новини.
07.10, 7.35, 8.10, 8.35
     “Ранок з “Iнтером”.
09.10 Т/с “Рiдкiсна 
       група кровi”.
10.15 Т/с “Рiдкiсна 
       група кровi”.
11.21, 12.35 Д/с
       “Слiдство вели...” 
     з Л. Каневським-2”.
13.29, 14.16 “Судовi
          справи”.
15.03 “Сiмейний суд”.
16.01 “Давай
          одружимося!”
17.03 Т/с “Громадянка 
        начальниця.
        Продовження”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Рiдкiсна 
        група кровi”.
22.41 Т/с “Шаповалов”.
          (3).
00.35 Х/ф “Капiтан 
      Америка 
     перший месник”. (2).

ICTV
06.30, 7.35 Дiловi факти.
06.40 Т/с “Таксi”.
07.05 Т/с “Леся+Рома”.
07.40 Нетаємнi файли.
08.45, 12.45 Факти.
09.15, 19.20 Надзвичайнi
        новини.
10.10, 16.45 Т/с “Вулицi
      розбитих лiхтарiв”.
13.00, 21.55 Т/с 
       “Прокурорська
       перевiрка”.
14.50, 20.05 Т/с
       “Самотнiй вовк”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.05 Х/ф 
     “Фотовитримка”. (2).

сТБ
06.40, 15.55 “Усе
         буде добре!”
08.25, 18.20 “Неймовiрна 
правда про зiрок”.
09.55 “Зоряне життя”.
11.55 Х/ф “Прилетить

      раптом чарiвник”.
13.55 “Краса. Iсторiя
       всеросiйського 
       обману”.
18.00, 22.00 “Вiкна
       -новини”.
20.00 “Слiдство ведуть
         екстрасенси”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї-4
  з Павлом Костiциним”.
22.25 “Зоряне життя”.
23.25 “Битва
         екстрасенсiв”.
00.25 Т/с “Доктор
         Хаус”. (2).

новий канал
06.10, 22.05 Т/с
         “Свiтлофор”.
06.50, 7.40 Т/с “Як
        сказав Джим”.
07.30, 19.00 Репортер.
09.00 Т/с “Щасливi 
        разом”.
11.00, 16.55, 21.00 Т/с
       “Татусевi доньки”.
13.30 М/с “Аладдiн”.
14.55 Т/с “Друзi”.
15.55 Т/с “Кадетство”.
19.20 Т/с “Воронiни”.
23.10 Т/с “Закрита 
        школа”. (2).

ТрК «Україна»
06.10 Т/с “Матусю,
       я кiлера люблю”.
07.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.10 Ранок з Україною.
09.10, 12.50, 17.20,
        21.35 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Бiгти”.
11.50 “Хай говорять”.
15.25 Щиросердне
        зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Подружжя”.
19.20 “Говорить
         Україна”.
20.00 Т/с “Бiгти”.
23.15 Т/с “Глухар.
         Продовження”.

К1
09.00 “Добрий вечiр, 
         тварини”.
10.00 “Три сестри”.
11.35, 19.00 “Орел i 
        решка”.
12.35, 18.00 “Звана
         вечеря”.
13.35 Д/ф “Мене 
      не люблять батьки”.
14.35 “Рандеву”.

15.50, 20.00 Т/с “Моя
       прекрасна няня”.
17.00, 21.00 “Розсмiши
           комiка”.
22.00 Д/ф “Нерiвний 
        шлюб”.
23.00 Д/ф “Врятувати
         кохання”.
00.00 Т/с “Вiдчайдушнi
    домогосподарки”. (2).

нТн
05.45 Х/ф “Дума 
        про Ковпака”.
08.30, 16.45, 19.00, 
       1.30, 4.20 “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi
        справи”.
10.00 “До суду”.
11.50 “Речовий доказ”.
12.30 “Легенди карного
           розшуку”.
13.00, 19.30 Т/с “Вулицi 
   розбитих лiхтарiв-12”.
14.50, 17.00 Т/с
         “Шериф”.
21.30 Т/с “Тiло
       як доказ-2”. (2).
22.30 Т/с “CSI: 
        Нью-Йорк-7”. (2).
23.30 Т/с “Менталiст-4”.
         (2).

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/ф “Чiп i Дейл —
 бурундучки-рятiвнички”.
09.00 Т/с “Ранетки”.
10.00 Т/с “Всi жiнки —
        вiдьми”.
11.50 Т/с “Та, що
        говорить 
        з привидами”.
13.50 Т/с “Беверлi 
         Гiлз-90210. 
         Нове поколiння”.
14.50 Богиня шопiнгу.
17.10 УТЕТа пара.
18.00 Моду народу.
19.00 Т/с “Крем”.
20.00 Дайош молодьож!
21.00, 22.25 
       ТЕТ-інтернет.
21.25 Бiйцiвський клуб.
23.00 Шпiлiвiлi.
23.35 Т/с “Секс i 
        мiсто”. (2).

перший канал 
(Україна)

Профiлактика.
11.00, 14.00 Новини.
11.15 “Час обiдати!”
12.00 “Доброго
      здоров’ячка!”
      з Г. Малаховим.
12.45 “Iстина десь
         поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20 “Зрозумiти. 
         Пробачити”.
14.15 Т/с “Проспект
           Бразилiї”.
15.10 “Я подаю
         на розлучення”.
16.05 Т/с “Жiночий
         лiкар”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.45 “Давай 
         одружимося!”
19.00 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Iду тебе
          шукати-2”.
22.50 “Вечiрнiй Ургант”.
23.25 “Фалькон”.

ІнТБ
07.00, 7.45, 8.45, 16.00
          Мультсалон.
07.15, 8.15 Новини,
       новини з павутини,
       погода, гороскоп,
        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, погода, 
    гороскоп, 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, погода,
    гороскоп, 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”.
12.10 Т/с “Поцiлуйте 
        наречену!”
13.00, 16.00, 19.00 Вiстi.
13.25 Вiстi  Спорт.
13.35 “Особливий
         випадок”.
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. Недзвецький. 
   “Чи живий росiйський
    роман ХIХ столiття?”
17.10 “Сцени з життя.
     Тамара Синявська”.
17.40 Новини культури.
17.50 Т/с “Земський
     лiкар. Продовження”.
19.45 Свiдки. “Євгенiй
    Євтушенко. Я рiзний”.
20.30 “Прямий ефiр”.
21.30 Т/с “Льодовикiв”.
23.05 “Любов i голуби.
         Фестиваль-57”.
23.50 “Сатi. Ненудна 
     класика...” з 
     П. Коганом i 
     А. Варгафтиком.

Канал “2+2”
08.00, 11.55 “Шалене
     вiдео по-українськи”.
09.00, 21.00 “ДжеДАI”.
10.05 “Угон по-нашому”.
10.45 “ДАI. Дорожнi 
        вiйни”.
11.20 “Нереальнi iсторiї”.
13.35 “Облом UA”.

14.45 Х/ф “Танк КВ-2”.
17.00 Т/с “Кодекс
        честi-4”.
19.00 Т/с “Ментiвськi
        вiйни-4”. (2).
21.40 “Маски-шоу. 
    Маски на перегонах”.
22.05, 1.55 Х/ф “Таємнi
      агенти”. (2).
00.20 Х/ф “Смертельний
        рiй”. (2).

Тонiс
06.00, 15.00 Д/с
        “Дика Австралiя”.
06.30, 18.30 Майстер
          подорожей.
06.55, 18.55 “Економiчний
          пульс”.
07.00 Х/ф “Попелюшка”.
09.00, 20.00 Великi битви.
10.00, 16.50 “Алло,
         лiкарю!”
11.15 Декiлька рокiв 
        з життя Табакова.
12.45 “Соцiальний 
       статус: ваша пенсiя”.
13.20 “Цивiлiзацiя
         Incognita”.
14.00, 22.00 Культурний
         шок.
16.00, 23.00 Д/с “Дикi
    кiшки Трента Барклi”.
17.50 Секретнi матерiали.
19.00 В гостях у
        Д. Гордона. 
        С. Соловйов.
21.00 Три польоти 
         Нiки Турбiної.
23.50 “Художнi iсторiї”.

нТВ-свiт
Профiлактика.
09.00, 12.00, 15.00, 
        18.00 Сьогоднi.
09.25 Квартирне питання.
10.30 “Поїдемо, поїмо!”
11.00 Т/с “Остання 
       подорож Синдбада”.
12.35 “До суду”.
13.35 Суд присяжних.
14.35, 17.35 Огляд. 
       Надзвичайна подiя.
15.30 Т/с “Знаки
        долi”. “Цейтнот”.
16.25 “Прокурорська
         перевiрка”.
18.30 Т/с “Десант
         є десант”.
20.25 Т/с “Господиня
     тайги-2. До моря”.
22.15 “Сьогоднi
         Пiдсумки”.
22.40 Т/с “Кодекс 
         честi-6”.
00.30 Т/с “Братани-2”.

УТ-1
06.00 Православний
         календар.
06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.15 Д/ф “Весняний
        наступ”.
07.15 Ера будiвництва.
07.20 Ера бiзнесу.
07.30 Д/ф “Руссо-туристо.
    Вперше за кордоном”.
08.45 Кориснi поради.
09.05, 21.00 Пiдсумки
         дня.
09.35 Аудiєнцiя. 
        Країни вiд А до Я.
10.05 Книга.ua.
10.30 Нехай Вам буде
         кольорово!
11.40, 18.40, 21.20
         Дiловий свiт.
11.50 Т/с “Дiти 
       бiлої богинi”.
14.20 Х/ф “Шукай вiтру”.
15.40 Дiловий свiт. 
       Агросектор.
15.50 Х/ф “Машенька”.
17.05 Х/ф “Повiтряний
       вiзник”.
18.20 Новини.
19.00 Останнє 
        попередження.
19.20, 21.35 Криве
          дзеркало.
22.50 Трiйка, Кено, 
        Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Х/ф “Чаклунка”.

Канал “1+1”
06.00 “Моя хата скраю”.
06.55, 19.30, 1.50 “ТСН”.
07.40 “Економiчнi подiї”.
08.00 “Особистий
           рахунок”.
08.05 “Повне перевтiлення. 
Дiм за тиждень-3”.
09.05 Т/с “Трохи 
       не при собi”.
10.15, 17.10 Т/с “Сила.
    Повернення додому”.
12.05 “Знiмiть це 
       негайно”.
13.10 “Не бреши менi-4”.
14.15 “Росiйськi
        сiмейнi драми”.
15.20 Т/с “Тисяча i
          одна нiч”.
20.15 Т/с
        “Склiфосовський”.
22.30 “На ножах”.
23.40 Т/с “Борджiа-2”. (3).
00.50 Т/с “Кедр 
  простромлює небо”. (2).

Інтер
06.13 Т/с “Громадянка 
        начальниця.
        Продовження”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 
      9.00, 12.15 Новини.
07.10, 7.35, 8.10, 8.35
      “Ранок з “Iнтером”.
09.10 Т/с “Рiдкiсна 
       група кровi”.
10.16 Т/с “Рiдкiсна 
        група кровi”.
11.21, 12.35 Д/с “Слiдство
         вели...” з 
        Л. Каневським-2”.
13.29, 14.16 “Судовi 
         справи”.
15.04 “Сiмейний суд”.
16.02 “Давай 
         одружимося!”
17.04 Т/с “Громадянка 
        начальниця.
        Продовження”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Рiдкiсна 
        група кровi”.
22.40 Т/с “Iлюзiя
        полювання”. (2).

ICTV
06.35, 7.45 Дiловi факти.
06.45 Т/с “Таксi”.
07.05 Т/с “Леся+Рома”.
07.50 Провокатор.
08.45, 12.45 Факти.
09.15, 19.20 Надзвичайнi
       новини.
10.10, 16.45 Т/с “Вулицi
       розбитих лiхтарiв”.
13.00, 21.55 Т/с
       “Прокурорська
         перевiрка”.
14.50, 20.05 Т/с “Самотнiй
         вовк”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.05 Х/ф “Iнкасатор”. (2).

сТБ
06.05, 15.55 “Усе буде 
        добре!”
07.50, 18.20 “Неймовiрна 
       правда про зiрок”.
09.10 “Зоряне життя”.
11.15 Х/ф “Чоловiк 
      для життя, або На 
      шлюб не претендую”.
13.40 “Лiки. Iсторiя
  всеросiйського обману”.
18.00, 22.00 “Вiкна-
         новини”.

19.55 “Слiдство ведуть
       екстрасенси”.
20.55 “Мiстичнi iсторiї-4 
    з Павлом Костiциним”.
22.25 “Зоряне життя.
       Любов без штампу”.
23.25 “Битва
        екстрасенсiв”.
00.25 Т/с “Доктор
         Хаус”. (2).

новий канал
06.15, 22.05 Т/с
        “Свiтлофор”.
06.55, 7.40 Т/с “Як сказав
       Джим”.
07.30, 19.00 Репортер.
9.00 Т/с “Щасливi разом”.
11.10, 16.50, 21.00 
     Т/с “Татусевi доньки”.
13.30 М/с “Аладдiн”.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.50 Т/с “Кадетство”.
19.20 Т/с “Воронiни”.
23.10 Т/с “Закрита 
       школа”. (2).

ТрК «Україна»
06.10 Т/с “Матусю, 
        я кiлера люблю”.
07.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.10 Ранок з Україною.
09.10, 12.50, 17.20, 
         21.35 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Бiгти”.
11.50 “Хай говорять”.
15.25 Щиросердне 
        зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Подружжя”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Бiгти”.
23.15 Т/с “Глухар.
        Продовження”.

К1
09.00 “Добрий вечiр, 
         тварини”.
10.00 “Три сестри”.
11.35, 19.00 “Орел 
         i решка”.
12.35, 18.00 “Звана
          вечеря”.
13.35 Д/ф “Врятувати
       кохання”.
14.35 “Рандеву”.
15.50, 20.00 Т/с “Моя 
         прекрасна няня”.
17.00, 21.00 “Розсмiши
           комiка”.

22.00 Д/ф “Милий, 
      я вагiтна”.
23.00 Д/с “Фактор
          ризику”.
00.00 Т/с “Вiдчайдушнi 
     домогосподарки”. (2).

нТн
06.05 Х/ф “Вигiдний 
        контракт”.
08.30, 16.45, 
         19.00 “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi 
          справи”.
10.00 “До суду”.
11.50 “Речовий доказ”.
12.30 “Легенди
        карного розшуку”.
13.00, 19.30 Т/с “Вулицi 
     розбитих лiхтарiв-12”.
14.50, 17.00 Т/с “Шериф”.
21.30 Т/с “Тiло як 
        доказ-2”. (2).
22.30 Т/с “CSI:
        Нью-Йорк-7”. (2).
23.30 Т/с “Менталiст-4”.
         (2).

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/ф “Чiп i Дейл —
     бурундучки-
     рятiвнички”.
09.00 Т/с “Ранетки”.
10.00 Т/с “Всi жiнки — 
          вiдьми”.
11.50 Т/с “Та, що 
         говорить 
         з привидами”.
13.50 Т/с “Беверлi 
       Гiлз-90210.
        Нове поколiння”.
14.50 Богиня шопiнгу.
17.10 УТЕТа пара.
18.00 Моду народу.
19.00 Т/с “Крем”.
20.00 Дайош молодьож!
21.00, 22.25 ТЕТ-інтернет.
21.25 Бiйцiвський клуб.
23.00 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!”
12.00 “Доброго
         здоров’ячка!” 
         з Г. Малаховим.
12.45 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20 “Зрозумiти. 
         Пробачити”.
14.15 Т/с “Проспект
          Бразилiї”.
15.10 “Я подаю 
          на розлучення”.
16.05 Т/с “Жiночий лiкар”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.45 “Давай 
         одружимося!”
19.00 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Iду тебе 
         шукати-2”.
22.45 “Вечiрнiй Ургант”.
23.20 “Фалькон”.

ІнТБ
07.00, 7.45, 8.45. 
       Мультсалон.
07.15, 8.15 Новини, 
        новини з павутини, 
        погода, гороскоп,
         хронограф.
09.00 Спільна правда.
10.00 Новини, новини 
     з павутини, погода,
     гороскоп, 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, погода, 
      гороскоп, 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”.
12.10 Т/с “Поцiлуйте
        наречену!”
13.00, 16.00, 19.00 Вiстi.
13.25 Вiстi Спорт.
13.35 “Особливий
          випадок”.
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. Недзвецький.
    “Чи живий росiйський 
    роман ХIХ столiття?”
17.10 “Сцени з життя. 
      Тамара Синявська”.
17.40 Новини культури.
17.50 Т/с “Земський лiкар.
        Продовження”.
19.45 Свiдки. “Євгенiй 
     Євтушенко. Я рiзний”.
20.30 “Прямий ефiр”.
21.30 Т/с “Льодовикiв”.
23.05 “Таємниця гори 
       мерцiв. Перевал 
       Дятлова”. 

Канал “2+2”
08.00, 11.55 “Шалене
      вiдео по-українськи”.
09.00, 21.00 “ДжеДАI”.
10.05 “Угон по-нашому”.
10.45 “ДАI. Дорожнi
         вiйни”.
11.20 “Нереальнi iсторiї”.
13.35 “Облом UA”.
14.45 Х/ф “Гарячий снiг”.
17.00 Т/с “Кодекс 
         честi-4”.
19.00 Т/с “Ментiвськi
          вiйни-5”. (2).

21.40 “Маски-шоу. 
       Маски в парку”.
22.05 Х/ф “Кiкбоксер-2”.
         (2).
00.05 Х/ф “Крижанi 
        павуки”. (2).

Тонiс
06.00, 15.00 Д/с “Дика
         Австралiя”.
06.30, 18.30 Майстер
         подорожей.
06.55, 18.55 “Економiчний
         пульс”.
07.00 Х/ф “Кам`яна
        квiтка”.
09.00, 20.00 Великi битви.
10.00, 16.50 “Алло,
         лiкарю!”
11.15 Три польоти
          Нiки Турбiної.
12.50 “Кумири”.
13.10 Секретнi матерiали.
14.00, 22.00 Культурний
         шок.
16.00, 23.00 Д/с “Дикi
       кiшки Трента 
        Барклi”.
17.45 “Соцiальний статус
    : вашi права i пiльги”.
19.00 В гостях у 
  Д. Гордона. Л. Улицька.
21.00 Поет в Росiї бiльший,
       нiж поет. Є. Євтушенко.
23.40 “Художнi iсторiї”. 

нТВ-свiт
07.10 Т/с “Повернення
          Мухтара-2”.
09.00, 12.00, 15.00, 
         18.00 Сьогоднi.
09.25 Дачна вiдповiдь.
10.30 “Диво технiки” 
         з С. Малоземовим.
11.00 Т/с “Остання 
        подорож Синдбада”.
12.35 “До суду”.
13.35 Суд присяжних.
14.35, 17.35 Огляд. 
         Надзвичайна
         подiя.
15.30 Т/с “Знаки долi”.
16.25 “Прокурорська
           перевiрка”.
18.30 Т/с “Десант є 
         десант”.
20.25 Т/с “Господиня
       тайги-2. До моря”.
22.15 “Сьогоднi. 
        Пiдсумки”.
22.40 Т/с “Кодекс
           честi-6”.
00.35 Т/с “Братани-2”.

чеТВер, 18 липня
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Тетяна АНДРУХІВ, 
студентка І курсу  

відділення “Журналістика”  
ТНПУ ім. В. Гнатюка.

4 липня ц.р. учасники моло-
діжного руху Автономних на-
ціоналістів Тернополя в рам-
ках започаткованого ними 
благодійного проекту  
“Крапелька щастя” здійсни-
ли перший візит у Тернопіль-
ський обласний притулок 
для неповнолітніх, в якому 
зараз перебуває 17 дітей. 

Волонтери проекту весело про-
вели час з дітьми, організували 
конкурс призів, подарувавши кож-
ній дитині ручний годинник, грали 
в інтелектуальні ігри.

— Діти напрочуд комунікабельні 
та відкриті для спілкування. Одра-
зу налагодився контакт, вдалося 

подружитися з дітками, почасту-
вати їх солодощами  та  роздати 
подарунки, — говорить волонтер 
проекту “Крапелька щастя”  
Наталя Мощова.

Вже неодноразово волонтери 
проекту “Крапелька щастя” відвід-
ували дитячі будинки в рамках цієї 
благодійної ініціативи. “Крапелька 
щастя” —  це проект доброчинно-
го спрямування, мета якого допо-
могти дитячим будинкам, сиро-
тинцям, притулкам для тварин, 
сприяти збереженню довкілля і 
природи. 

— В рамках цього проекту ми 
відвідуємо дитячі притулки, допо-
магаємо їм матеріально, проводи-
мо збір речей для благодійності, 
спілкуємося з дітьми, намагаємо-
ся приділити їм увагу. Також сис-
тематично робимо візити у собачі 
притулки, допомагаємо їх праців-
никам. Організовуємо еко-акції, 

бо вважаємо, що стан довкілля 
все ж таки незадовільний і потре-
бує втручання з метою його по-
кращення. Зараз основні акценти 
нашої діяльності лежать на візитах 
у сиротинці та дитячі будинки, — 
говорить ініціатор проекту Павло 
Бойко.

Приєднуватись до проекту усіх 
бажаючих і небайдужих запрошує 
волонтер Юрій Мойсей: “Як бачи-
мо, сьогоднішній стан соціального 
захисту суспільства в нашій країні 
не на належному рівні, тому не 
можна залишатися бездіяльними і 
безініціативними”.

За словами ініціатора проекту 
“Крапелька щастя” Павла Бойка, 
візити волонтерів проекту і надалі 
будуть систематичними, бо чим 
більше небайдужих людей залуча-
ється до благодійної діяльності, 
тим ефективнішою стає допомога 
дітям.

Крапелька щастя
Волонтери проекту “Крапелька щастя” з вихованцями  

Тернопільського обласного притулку для неповнолітніх.

о. Богдан ЗІНЧЕНКО,  
член Національної спілки 

журналістів України.

Всі ми усвідомлюємо те, що 
від Творця і Господа нашого 
отримали в дар життя, 
здоров’я, вільну волю, здат-
ність чинити добро і відверта-
тися від зла. В нашому серці 
також закладено бажання 
стати кращими, ніж ми є. Ми, 
прагнемо й моральної доско-
налості, керуючись євангель-
ськими заповідями Христа 
Спасителя. Ми вчимось пере-
магати зло в собі для того, 
щоб досягти боговподібнен-
ня через поступове підійман-
ня сходинками чеснот.

Господь наділив нас ще одним 
неоціненним даром — даром сло-
ва. Здатність виразити словами 
свої думки, почуття й бажання — 
неповторне диво Премудрості й 
Милості Божої в усьому видимому 
світі. Ми покликані підносити з по-
дякою і побожністю розумну пісню 
Богові і тим виражати свою сер-
дечну любов до Нього. Цього нас 
навчає святий пророк Давид, кажу-
чи: “Господи, відкрий уста мої, і 
уста мої сповістять хвалу Твою” 
(Пс. 50, 17). Словом заповідається 
нам спасенна істина, яка будить 
сплячу совість, кличе, напоумляє і 
підносить душу вгору. Через сло-
весну пісню здійснюються бого-
служба і святі таїнства, в яких по-

дається благодать Божа, очищаю-
чи та лікуючи нас від недуг гріхов-
них.

Але послухаймо, що говорить 
псалмоспівець Давид: “Чи хоче 
людина жити й любити дні довгі, 
щоб бачити благо? Стримуй язик 
свій від зла і уста свої від слів під-
ступних” (Пс. 33, 13—14). Нам слід 
звернути увагу на цю настанову, 
бо часто в житті, навіть не поміча-
ючи цього, ми словами сіємо зло й 
неправду на шкоду собі й спокусу 
ближніх. Ми буваємо нестримані в 
розмовах. Іноді одне необережне 
слово може занепокоїти просту 
душу. Своїм язиком ми часто чор-
нимо добре ім’я ближнього, заво-
димо в блуд, коли думаємо одне, а 
говоримо інше. Ми тяжко грішимо, 
коли пристаємо до розмов, проти-
вних побожності, любові й правді, 
коли говоримо зневажливі чи 
блюзнірські слова.

Найгірше зло, коли християнин 
починає виправдовувати свій гріх. 
Не раз ми легко наважуємось щось 
учинити всупереч голосу совісті, 
під якимось пристойним приво-
дом, яким виправдовується наш 
гріх. Так ми звільняємо себе від 
посту, покликаючись часто на 
слабке своє здоров’я. Гордість на-
зиваємо іноді свідомістю власної 
гідності. Образа ближнього — це, 
мовляв, захист своїх прав.

Зовсім, на перший погляд, без-
невинна звичка в усіх нас — зайва 
балакучість. Але пригадаймо, що 
Господь заповідав нам уникати 

пустослів’я (Мф. 12, 36) і клятви 
(Мер. 5. 34), а користуватися тіль-
ки двома, до того ж короткими, 
словами: “Нехай буде слово ваше: 
так — так, ні — ні; а що більше цьо-
го, те від лукавого” (Мф. 5, 37). 
Своїм язиком ми здобудемо собі 
друзів, якщо з усіма будемо обхо-
дитися щиро, лагідно й співчутли-
во, коли  нікого  не  будемо судити, 
а постараємось помічати в людях 
тільки хороше. Поставимо собі за 
правило, як і пророк Давид, гово-
рити: “Буду я пильнувати за доро-
гами моїми, щоб не грішити мені 
язиком моїм; буду стримувати уста 
мої, поки нечестивий передо 
мною”  (Пс. 38,  1).

Мовчання — це дуже сильна 
зброя проти підступів диявола. 
Згадаймо, як мовчання Ісусове за-
соромило Пилата. А ось другий 
приклад: апостол Петро сказав: 
“Не знаю я Чоловіка цього” (Мк. 14, 
71), а потім усе життя проливав 
гіркі сльози.

Святі отці говорять: “Гріхи сло-
вом винищують в душі людини 
страх Божий, ослаблюють розчу-
леність сердечну, любов до чесно-
ти і до важливих занять та бувають 
причиною нестриманості, гніву, не-
нависті й помсти”. Тому користай-
мо в буднях нашого життя зі слів 
псалмоспівця Давида: “Поклади, 
Господи, охорону устам моїм і ого-
роди двері уст моїх. Не дай ухиля-
тися серцю моєму до слів лукавих, 
виправдовувати провину в гріхах” 
(Пс. 140, 3-4). 

Духовні роздуми ●

“Стримуй язик свій від зла  
і уста свої від слів підступних”

Статева структура насе-
лення Тернопільської об-
ласті характеризується пе-
ревагою жінок у її загаль-
ній кількості. 

Станом на 1 січня 2013 р. 
чисельність осіб жіночої статі в 
області становила 574,1 тис., 
чоловічої — 500,0 тис. На кожну 
тисячу жінок в області в серед-
ньому припадав 871 чоловік. В 
районах цей показник колива-
ється від 828 осіб у Збаразько-
му районі до 907 осіб у Шум-
ському.

Співвідношення чоловічої і 
жіночої статі змінюється залеж-
но від віку населення. Якщо у 
новонароджених переважає 
частка осіб чоловічої статі 
(51,4%), то при збільшенні віку 
відсоток осіб жіночої статі зрос-
тає. У молодших вікових гру-
пах, а саме 0-4, 5-9 і 10-14 
років, на 1000 дівчаток припа-
дало, відповідно, 1046, 1060 і 
1055 хлопчиків. Починаючи з 

вікової групи 25-29 років, чи-
сельність осіб жіночої статі 
зростає. Так, якщо у віковій 
групі 35-39 років на 1000 жінок 
припадало 986 чоловіків, 45-49 
років — 952, 55-59 років — 827, 
то вже у віковій групі 65-69 ро-
ків — 645 чоловіків, а у віці 70 
років і старші лише 436 чолові-
ків.

У структурі населення об-
ласті достатньо високу питому 
вагу займають особи старших 
вікових груп (60 років і старші) 
— 20,7%, діти   (0-17 років) — 
19,2%. Серед осіб чоловічої 
статі питома вага дітей вища, 
ніж серед осіб жіночої статі, 
відповідно, — 21,2% і 17,6%. 
Частка осіб старших вікових 
груп розподіляється таким чи-
ном: у чоловіків вона становить 
15,6%, у жінок — 25,1%.

 
Головне управління 

статистики у Тернопільській 
області.

Індекси споживчих  
цін у червні 2013 року

За даними Державної служби статистики України, величина ін-
дексу споживчих цін у червні 2013 року становила 100,0%, з почат-
ку року — 100,2%. 

Індекс споживчих цін у Тернопільській області в червні 2013 року  
становив 100,1% , з початку року  — 99,6%. 

Головне управління статистики у Тернопільській області.

Буцнівська сільська рада веде пошук спадкоємців земельних 
ділянок, власники яких померли, на території Буцнівської сільської 
ради, Тернопільського району Тернопільської області. У разі не ви-
явлення спадкоємців сільська рада ці земельні ділянки передасть у 
тимчасове утримання до появи спадкоємців цих земельних ділянок 
у порядку, передбаченому ст. 1285 Цивільного кодексу. У разі ви-
явлення спадкоємцям слід звернутися до Буцнівської сільської ра-
ди, або за телефоном 29-16-88.

Суб’єктів господарювання, що використовують земельні ділянки 
на території сільської ради згідно з діючими договорами оренди 
землі, просимо звертатись у сільську раду із відповідними клопо-
таннями щодо оформлення договорів на управління спадщиною у 
разі використання земельних ділянок громадян, які померли, а їх 
спадкоємці не оформили право власності на себе та не уклали із 
вами відповідних договорів оренди.

До відома жителів с. Серединки: рішенням сесії Буцнівської 
сільської ради Тернопільського району № 260 від 5.07.2013 р. змі-
нено грошову оцінку земель с. Серединки Тернопільського р-ну в 
межах населеного пункту. Орендарів земельних ділянок в межах на-
селеного пункту просимо звернутись в ОДПІ міста Тернопіль для 
нарахування зміни суми орендної плати.

Грабовецька сільська рада оголошує конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцін-
ки об’єкта управління Грабовецької сільської ради. Назва об’єкта оцін-
ки: нежитлове приміщення комунальної власності. Адреса об’єкта:  
с. Грабовець, вул. Багата, 5. Мета оцінки: продовження договору орен-
ди приміщення.

Конкурсна документація приймається впродовж 15 календарних днів 
після опублікування оголошення за адресою: с. Грабовець, вул. Багата, 
1, Грабовецька сільська рада. Телефон для довідок 29-44-21.

Статево-вікова 
структура населення 

області

Грабовецька сільська рада оголошує конкурс на визначення ви-
конавця послуг з вивезення побутових відходів на території с. Грабо-
вець. Документи приймаються протягом 15 календарних днів з дня 
опублікування оголошення за адресою: с. Грабовець, вул. Багата, 1, 
Грабовецька сільська рада. Телефон для довідок 29-44-21.

Романівська сільська рада повідомляє про зміну нормативно-
грошової оцінки земель с. Романівка та с. Ангелівка Тернопільсько-
го району, які знаходяться в межах населених пунктів сільської ра-
ди. Просимо всіх платників податків (фізичних та юридичних осіб) 
звертатись в сільську раду. Телефон для довідок 49-64-00.

Малоходачківська сільська рада оголошує конкурс на визначен-
ня виконавця послуг зі збирання та вивезення твердих побутових від-
ходів на території сіл Малий Ходачків і Костянтинівка (рішення вико-
навчого комітету №15 від 27 червня 2013 року). З пропозиціями звер-
тайтеся за адресою: с. Малий Ходачків, вул. Січових Стрільців, 16, 
Малоходачківська сільська рада. Телефон для довідок 29-37-36.

Білецька сільська рада Тернопільського району Тернопіль-
ської області повідомляє про зміну нормативної грошової оцінки 
земель села Біла Тернопільського району Тернопільської області в 
межах населеного пункту с. Біла.

Просимо всіх платників податків — фізичних та юридичних осіб 
за роз’ясненнями звертатись в Білецьку сільську раду за адресою: 
47707, вул. Мазепи, 27, с. Біла Тернопільського району Тернопіль-
ської області.

Миролюбівська сільська рада оголошує конкурс на розро-
блення символіки сіл Лучка та Миролюбівка. За довідками зверта-
тися за адресою: 47733, с. Миролюбівка, Тернопільський р-н, Тер-
нопільська обл., вул. Шевченка, 1, Миролюбівська сільська рада. 
Телефон для довідок 29-69-98.
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Традиційно вважається, що 
літо – пора відпусток для пе-
дагогів, а справжня робота у 
них розпочинається 1 верес-
ня, коли приходять до школи 
діти. Та, спілкуючись з ди-
ректором Буцнівської ЗОШ 
І-ІІІ ст. Зоряною Григорівною 
Михайлюк, яка днями завіта-
ла в редакцію “Подільського 
слова”, розумієш: така думка 
помилкова. В інтерв’ю “По-
дільському слову” Зоряна 
Григорівна розповідає про 
життя навчального закладу. 

— Зоряно Григорівно, перед 
тим, як заглиблюватися у тонко-
щі вітчизняної освіти, розкажіть, 
будь ласка, як проводите від-
пустку? Ваші колеги розповіда-
ють, що Ви полюбляєте подо-
рожувати. Чи правда це?

— Правда. Подорожувати – це у 
стилі нашої школи, адже наш на-
вчальний заклад має статус школи 
краєзнавства. Втім, “відпустка” для 
директора школи — формальне 
слово, адже й у цей час доводить-
ся вирішувати багато питань, що 
стосуються навчального процесу. 
Сподіваюся, цьогоріч встигну від-
відати нові цікаві туристичні місця. 
Можливо, подолаю одну із карпат-
ських вершин. На дозвіллі люблю  
вишивати.

— З якими успіхами Буцнів-
ська школа закінчила навчаль-
ний рік?

— На святі останнього дзвінка 
впродовж півгодини я вручала гра-
моти та похвальні листи нашим 
учням. Буцнівська школа в минуло-
му навчальному році співпрацюва-
ла з Львівським інститутом розви-
тку шкільної освіти. В олімпіадах з 
англійської та української мов,  
історії, які проходили на базі цього 
навчального закладу, високі ре-
зультати продемонстрували учні 
4-9 класів нашої школи. Відтак, 
п’ятеро школярів, окрім дипломів, 
нагороджені цінними призами. 
Учень 8 класу Назарій Мачужак від-
значений грамотою районного ета-
пу Всеукраїнських олімпіад з гео-
графії, історії, трудового навчання, 
у яких виборов другі місця. Випус-
книця Христина Катеринюк стала 
переможцем олімпіади районного 
етапу з правознавства, третє місце 
Христина відстояла під час облас-
ного етапу. Учениця 10 класу Ірина 
Щурко отримала нагороду за тре-
тє місце у районній олімпіаді з тру-
дового навчання, перше місце на 
обласній конференції з краєзнав-
ства за представлений матеріал 
про уродженця Буцнева, архітекто-
ра Олександра Лушпинського. 
Одинадцятикласниця Марія Хло-
пецька посіла третє місце у район-
ній олімпіаді з трудового навчання. 
Учениця 4 класу Ірина Забояк – 
третє місце у конкурсі знавців 
української мови імені  
Петра Яцика та за кращий відгук 
на сучасну прозу. У районному 
етапі конкурсу учнівської  
творчості ім. Т. Шевченка 
“Об’єднаймося, брати мої” призо-
ве місце отримала учениця 9 класу 
Олена Хомяк. Учні Буцнівської ЗОШ 
І-ІІІ ст. взяли активну участь у між-

народних кон-
курсах: з ма-
тематики — 
“Кенгуру”, з 
історії — “Ле-
лека”, “Добро 
починається з 
тебе”, стали 
п р и з е р а м и 
конкурсів “Мо-
лодь обирає 
з д о р о в ’ я ” , 
“Час професі-
онала”, лауре-
атами всеу-
країнського 
к о н к у р с у 
шкільних га-
зет. Школа ви-
борола перше 
місце у кон-

курсі на кращу організацію право-
виховної роботи.

— Серед випускників Буцнів-
ської школи є відомі люди?

— Так, це наш наставник і хоро-
ший друг, начальник відділу освіти 
Тернопільської РДА Марія Крако-
вецька, голова Тернопільської об-
ласної організації ВО “Свобода” 
Володимир Стаюра, відомий на 
Тернопільщині журналіст Богдан 
Новосядлий.

— Шкільництво Тернопіль-
ського району та й України за-
галом нині турбує проблема, що 
учні з сіл переходять у навчальні 
заклади міста. Адже відомо, що 
“гроші ходять за дитиною”, тож 
освіта району фінансово втра-
чає, у гіршому випадку – школи 
узагалі зачиняють через малу 
наповненість. Яким позитивним 
досвідом з цього приводу може 
поділитися Буцнівська школа?

— На щастя, у Буцневі ця про-
блема стоїть негостро. Лише чет-
веро з 123 учнів відвідують на-
вчальні заклади міста у зв’язку з 
прив’язаністю до місця роботи їх-
ніх батьків.

— У чому Ви вбачаєте причи-
ну того, що учні сільських шкіл 
переїжджають навчатися у міс-
то?

— У жодному випадку причиною 
є не вищий професіоналізм педа-
гогів у міських школах, не відрізня-
ється й процес освіти. Можливо, 
це відсутність груп продовженого 
дня, де діти могли б довше пере-
бувати під наглядом вчителів.

— Зоряно Григорівно, що Вас 
найбільше сьогодні турбує як 
директора?

— Матеріальна база школи. Для 
того, щоб її удосконалити, нам 
необхідні великі фінансові надхо-
дження. Прикро, але в школі досі 
немає спортзалу. Є й інші пробле-
ми, втім, ми не сумуємо, намагає-
мося компенсувати недоліки твор-
чим підходом до процесу навчан-
ня.

— Розкажіть про свій тил — 
педагогічний колектив  
Буцнівської школи?

— Це 24 педагоги, професіона-
ли своєї справи. Це потужний ко-
лектив, дружній, творчий та ініціа-
тивний. У цьому читачі “Поділь-
ського слова” мали змогу переко-
натися, адже на сторінках видання 
неодноразово друкувалися публі-
кації про життя Буцнівської школи 
авторства наших вчителів. До сло-
ва, у школі діє і власне видання – з 
2008 року учнівський комітет ви-
пускає щомісячну газету “Дивос-
віт”. Серед 24 педагогів одинад-
цять – вчителі  вищої категорії, 
п’ятеро носять звання старшого 
вчителя. П’ятеро освітян першої 
категорії, шість – другої, є двоє 
спеціалістів. Вчитель історії Воло-
димир Святославович Мисик – 
кандидат історичних наук. Викла-
дач інформатики Тетяна Бронісла-
вівна Багрій – лауреат районного 
етапу конкурсу “Вчитель ро-
ку-2012”. Вчителі початкових кла-
сів залучають учнів до дослідниць-
кої роботи. До слова, проект “Від  
осені до осені”, який зі своїми 

учнями підготувала класовод  
Наталія Олексіївна Солопа, пред-
ставлено у Тернопільській район-
ній філії Малої академії наук. Вчи-
тель географії Діана Степанівна 
Яценко взяла участь у  регіональ-
ному українсько-польському про-
екті “Ініціативна молодь – регіо-
нальна система підготовки трене-
рів з підприємництва для україн-
ської системи освіти”. У школі діє 
три гуртки: військово-патріотичний, 
технічний та вокальний. Дружно 
працюємо на шкільній земельній 
ділянці, на площі 35 сотих вирощу-
ємо картоплю, моркву, буряк для 
шкільної їдальні. Головне в роботі 
педагогів Буцнівської школи – бути 
професіоналами, займатися само-
освітою, і що більш важливо – ба-
чити хороше в людях. Сучасну мо-
лодь переконує не теорія, а до-
брий приклад.

— Погодьтеся, у школі вчите-
лі на певний час стають другими 
батьками для дітей. На Вашу 
думку, яку роль відіграє родина 
у вихованні?

— Батьки наших учнів – це наші 
перші колеги. Буцнівській школі 
дуже пощастило, адже батьків-
ський комітет завжди готовий при-
йти на допомогу і словом, і ділом, і 
думкою. Саме за фінансового 
сприяння батьків у навчальному 

закладі встановлено енергозбері-
гаючі вікна, щороку проводиться 
косметичний ремонт кабінетів. Та-
кож батьки фінансово долучаються 
до туристичних візитів учнів школи 
у мальовничі куточки України, які 
організовує дирекція Буцнівської 
ЗОШ І-ІІІ ст. Приміром, днями буц-
нівські школярі повернулися з чо-
тириденної подорожі Карпатами, їх 
супроводжували наші педагоги. 
Свого часу учні та вчителі здійсню-
вали екскурсії в українські міста 
Київ, Умань, Яремча, Хуст, Зборів, 
Збараж, Кам’янець-Подільський.

— Хто ще допомагає Вам на 
освітянській ниві?

— Це — постійні меценати шко-
ли Микола Спільник, генеральний 
директор корпорації “Агропрод-
сервіс” Іван Чайківський. Не стоїть 
осторонь навчально-виховного 
процесу Буцнівський сільський го-
лова Марія Мац. Пишаюся нашою 
співпрацею з місцевими духівника-
ми. На двох парафіях працюють 
три парохи – отці Ярослав Півто-
рак, Василь Дідух та Мирон Гах. 
Відрадно, що у Буцневі немає кон-
фліктів на релігійному грунті. Під 
час Різдвяних свят організовуємо 
шкільний вертеп і йдемо до обох 
церков, так само й з великодніми 
кошиками. На випускний учні та-
кож обов’язково відвідують обидва 

Божі храми у Буцневі. 
— Плануєте сюрпризи на 

Першовересневе свято?
— Чекаємо учнів, вчителів, бать-

ків здоровими, бадьорими. Тради-
ційно наші завучі Марія Миронівна 
Дмитришин та Ірена Богданівна 
Кріса, педагог-організатор Людми-
ла Василівна Козар готують сюрп-
ризи, які поки що не відкриватиму. 
Серед іншого – з вересня цього 
року Буцнівська ЗОШ І-ІІІ ст. буде 
залучена до участі у новому 
українсько-польському проекті 
“Шкільна академія підприємни-
цтва”.

— Чи є педагогічне кредо у 
директора Буцнівської школи?

— Моє кредо радше загально-
людське, аніж професійного спря-
мування, це – китайська народна 
мудрість: “Якщо маленька людина 
в маленькому місті добре робить 
свою маленьку справу – увесь світ 
стає кращим”. У Буцнівській ЗОШ 
І-ІІІ ст. вважають, що школа – най-
цікавіше і найвеселіше місце на 
планеті Земля. 

Користуючись нагодою, вітаю 
мешканців Буцнева з нашим хра-
мовим празником Петра і  
Павла і щиро зичу щастя та добра 
кожній родині. 

Підготувала Ірина ЮРКО.

Зоряна Михайлюк:  
“Сучасну молодь переконує  

не теорія, а добрий приклад”

Директор Буцнівської ЗОШ І-ІІІ ст.  
Зоряна Григорівна Михайлюк.

Біля стенду Буцнівської сільської ради у фойє драмтеатру (зліва направо):  
начальник юридичного відділу Тернопільської районної ради Юрій Михайлюк, начальник відділу 

освіти Тернопільської РДА Марія Краковецька, голова Тернопільської районної ради Василь Дідух, 
директор Буцнівської ЗОШ І-ІІІ ст. Зоряна Михайлюк, Буцнівський сільський голова Марія Мац,  

завуч Буцнівської ЗОШ Марія Дмитришин, о. Ярослав Півторак.

Педагогічний колектив Буцнівської ЗОШ І-ІІІ ст.
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ХХІІІ сільські спортивні ігри Тернопільщини ●Вітаємо! ●

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото автора.

Церемонія відкриття ХХІІІ 
сільських спортивних ігор 
Тернопільщини відбулася 
червневої погожої днини у 
Козові. Насиченою була кон-
цертна програма майстрів 
мистецтв Козівщини, показо-
вими виступи біатлоністів, 
гімнастів, атлетів, марш-
парад учасників змагань із 17 
районів краю. Це було видо-
вищне і святкове дійство.

Попереду святкової ходи йшли 
минулорічні чемпіони малих олім-
пійських ігор краю — фізкультурни-
ки і представники команд сільських 
і селищних рад Тернопільського 
району, які виступали у ранзі шес-
тиразових переможців. Команда 
сільських спортсменів Тернопіль-
ського району (керівник — голова 
райради ФСТ “Колос” Іван Куль-
біцький) і цього разу мала амбітні 
плани усьоме піднятися на 
п’єдестал пошани, і, зауважимо, у 
нелегких баталіях у восьми видах 
спорту заключного етапу це їм 
вдалося. З перемогою їх привітали 
перший заступник голови Терно-
пільської райдержадміністрації  
Володимир Дев’ятков, заступник 

голови Тернопіль-
ської райдержад-
міністрації Неля 
Саржевська, голо-
ва Тернопільсько-
го обласного ФСТ 
“Колос” Георгій 
Гунтік, заступник 
начальника відділу 
у справах сім’ї, 
молоді і спорту 
РДА Василь Сей-
наші, чисельні вбо-

лівальники.
За рішенням суддівської брига-

ди визначили найкращих спортс-
менів у таких видах спорту, як ги-
рьовий спорт, перетягування лин-
ви, армспорт, спортивна сім’я, 
футбол, пляжний волейбол, жіно-
чий та чоловічий волейбол. Ко-
манда складалась із фізкультурни-
ків Малого Ходачкова, Великої 
Березовиці, Почапинців, Дичкова, 
Гаїв Шевченківських, Великих  
Бірок, Івачева Долішнього. Друге 

місце у рукоборстві у ваговій кате-
горії до 70 кілограмів виборов 
Дмитро Дячук із смт. Великі Бірки. 
Юнак вже декілька років поспіль 
займається армспортом. У гирьо-
вому спорті “срібло” дісталося  
Роману Сіправському з Великої 
Березовиці.

Дві хвилини чотири секунди — 
саме стільки часу знадобилося на 
подолання перешкод та виконання 
усіх вправ дружній сім’ї Арсена та 
Ірини Чудиків та їхній донечці, 
п’ятикласниці Мальвіні із села Дич-
ків. До речі, у змаганнях спортив-
них сімей на обласному рівні вони 
перемогли втретє.

Переможці нагороджені кубка-
ми, дипломами та отримали путівку 
на Всеукраїнські сільські спортивні 
ігри, що пройдуть у вересні в Кри-
му. Там же чекають і наших най-
сильніших атлетів-канатоборців з 
Малого Ходачкова, які вшосте по-
спіль підтвердили своє чемпіонське 
звання, — незмінного капітана ко-
манди, у минулому майстра спорту 
СРСР з важкої атлетики Михайла 
Кіналя, Василя Будзила, Григорія 
П’ятківського, братів  
Петра та Ігоря Лавушів. Малоходач-
ківські богатирі перемогли усіх сво-
їх суперників і у фіналі зустрілися з 
борщівськими фізкультурниками та 
вкотре захищатимуть спортивну 
честь краю на всеукраїнських зма-
ганнях. Малоходачківський сіль-
ський голова Михайло Недошитко 
зауважив, що місцеві жителі дру-
жать із спортом. У селі активно за-
ймаються футболом, волейболом, 
тенісом, армспортом, перетягуван-
ням линви. Серед молодих і пер-
спективних спортсменів — Василь 
Зінар, Михайло Костич, отож, росте 
майбутня олімпійська зміна.  

Усьоме чемпіони

Показові виступи біатлоністів Тернопільської обласної ради ФСТ “Колос”. 

На найвищій сходинці п’єдесталу (у центрі) — спортивна сім’я Чудиків 
 із села Дичків: Арсен, Ірина, їхня донечка Мальвіна та синочок Арсенчик.

Юрій Мурза з с. Почапинці  
на гирьовому помості.

Команда спортсменів Тернопільського району — переможець  
ХХІІІ сільських спортивних ігор Тернопільщини.

Л а р и с а 
Г р и г о р і в н а 
Любчик закін-
чила Жито-
мирський пе-
дагогічний ін-
ститут в 1956 
році і була  
направлена  
в с. Ланівці  
колишнього 
М е л ь н и ц е -
Подільського 
району. З вересня 1957 року Лари-
са Григорівна працювала вчителем 
у Великих Бірках до виходу на пен-
сію у 1988 р. Та й після цього Ла-
риса Григорівна навчала дітей до 
2002 року. Загалом Лариса Григо-
рівна Любчик присвятила педаго-
гічній праці 43 роки життя, навчала 
три покоління школярів Великобір-
ківської школи. 

Учні Лариси Григорівни завжди 
брали активну участь в районних 
та обласних олімпіадах, 10 з яких 
згодом навчалися на факультетах 
іноземних мов, частина з них зараз 
працює у Великобірківській школі. 

За сумлінну працю Ларисі Гри-
горівні Любчик присвоєно звання  
“Відмінник народної освіти” (1983 
р.), 2 серпня 1983 р. вона отрима-
ла звання “Старший вчитель”, 25 
серпня 1987 р. нагороджена ме-
даллю “Ветеран праці”. 

Щиро вітаємо Ларису Григорів-
ну Любчик із 80-річчям! Бажаємо 
Вам, Ларисо Григорівно, міцного 
здоров’я, радості, добра та довгих 
років життя.

Спинити час ніщо не в змозі, 

І ліс шумить, і цвіте сад,

На Вашому сонячному порозі

З’явилось цілих 80!

Ваш ювілей — важлива дата,

Про це нагадувать не слід, 

А краще щиро побажати

Щастя, здоров’я й довгих літ. 

Щоб життя завжди було у мирі, 

В колі друзів і сім’ї,

Нехай пісні чудові й щирі

Вам в гаю співають солов’ї.

80 — це зовсім небагато,

Щаслива й радісна пора,

Бажаєм Вам у це родинне свято

Довгих років радості і добра.

Нехай над Вами буде небо синє,

Не залишають сили на путі 

І живіть Ви стільки, скільки треба,

Гордо крокуйте у житті. 

З повагою — колектив НВК 
“Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ст.-

гімназія ім. Степана Балея”.

Ларисі 
Григорівні 

Любчик — 80!

Вітаємо з днем 
народження завіду-
ючу ФАПом с. Сми-
ківці Софію Петрів-
ну ЯБЛОНСЬКУ, за-
відуючу фельдшер-
ським пунктом  
с. Курники Оксану 
Степанівну КОРО-
ЛЮК, акушерку  
жіночої консультації ТРТМО Нелю 
Петрівну ХАНАЦЬКУ, медсестер 
Наталію Ярославівну КРУШЕЛЬ-
НИЦЬКУ, Дарину Романівну 
СМОЛЯК, медсестру загальної 
практики-сімейної медицини  
Уляну Миколаївну БІГУС, мо-
лодших медичних сестер  
Наталію Богданівну КЛАЧКО, 
Галину Володимирівну ГЛУХАН, 
прибиральницю територій Ганну 
Луківну СТУДЕННУ.

Хай радість Вам життя дарує,

Щоб посміхались Ви весь час,

Любов і злагода панують,

Достаток повниться щораз.

Щоб Ви добра мали багато,

А доля квітла, наче сад,

І щоб на Вас із неба падав

Лише щасливий зорепад. 

З повагою — колектив ТРТМО.

Педагогічний колек-
тив НВК “Грабовець-
ка ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ” 
щиро вітає з днем 
народження вчителя 
початкових класів 
Івана Романовича 
ЛУЧКУ, вихователя гру-
пи продовженого дня 
Наталю Степанівну  
ПЕТЕРКІВ.

Бажаємо миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі,

Творчого вогнику, віри й наснаги,

Щедрості серця й людської поваги!
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Ярослав БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото автора та із сімейного 

альбому родини Журавлів.

Хронометр часу у дні черв-
невого рівнодення і Святої 
Трійці настукав Ярославу 
Журавлю рівно шістдесят 
літ. Сорок років Ярослав  
Іванович присвятив нелег-
кому хліборобському ремес-
лу — служінню вірою й прав-
дою землі-годувальниці.  

Хіба думав хлопчина із неве-
ликого, але мальовничого села 
Чернелів-Руський, що буде все 
життя опановувати агрономію, 
землеробство? Ярославові жит-
тєві університети розпочалися у 
1970 році, коли закінчив Велико-
бірківську середню школу. Успіш-
но здав вступні іспити до Креме-
нецького сільськогосподарського 
технікуму. У цьому навчальному 
закладі почав опановувати фах 
“Агрономія”. Навчання довелося 
продовжити після звільнення з 
дійсної армійської служби у лавах 
Збройних сил колишнього Сою-
зу, служив у морській авіації на 
Тихоокеанському флоті. Має чи-
мало подяк і грамот за відмінну 
службу на флоті, подячний лист у 
далеких 1970-х роках команду-
вання надіслало його батькам за 
зразкове виховання і чесну служ-
бу сина.

Змужнілий, із першим життє-
вим досвідом, повернувся Ярос-
лав до рідного села Чернелів-
Руський. Не встиг напарубкува-
тися, подався у Бучацький 
радгосп-технікум завершувати 
навчання. У 1976 році молодого 
агронома призначили на посаду 
завідувача відділу настасівського 
господарства “Колос”, яке тоді 
славилося урожайністю пшениці, 
ячменю, картоплі, стабільною ро-
ботою тваринницької галузі, а ще 
будівництвом виробничих та гос-
подарських приміщень, об’єктів 
культури, медицини, прокладан-
ням асфальтових доріг, високою 
виконавською майстерністю ко-
лективів художньої самодіяльнос-
ті. Через вісім років Ярослав Іва-
нович став головним агрономом 
цього сільськогосподарського 
підприємства. Зараз це уже в да-
лекому минулому, але й донині 
служить настасівчанам.

У 1993 році Ярослава Журавля 
обрали головою колгоспу імені 
Лесі Українки сіл Миролюбівка і 
Лучка. Саме тоді роз’єдналося 
велике мишковицьке господар-
ство. У бригадних селах треба 
було добре засукати рукави і 
працювати. У 1995 році Ярослав 
Журавель став начальником Тер-
нопільського обласного управлін-
ня сільського господарства та 
продовольства, його обрали де-
путатом Тернопільської обласної 

ради народних депу-
татів. 

То були нелегкі ча-
си — перші роки неза-
лежності молодої 
України, мінялися сте-
реотипи і підходи в 
АПК, банкрутіли КСП, 
зароджувався і ставав 
на ноги фермерський 
рух на Тернопіллі. 
Перші масові виїзди 
на заробітки за кор-
дон, перші чорні паро-
стки безробіття на се-
лі. Реформи на селі, 
нищівна руйнація ці-
лісних майнових і тех-
нічних комплексів, 
зневіра людей — все 
це були нелегкі часи 
для тогочасного моло-
дого українського сус-
пільства. Все це треба 
було пережити, висто-
яти перед трудноща-
ми. Ярослав Журавель 
вистояв, переосмис-
лив прожиті літа, на-
буті знання, досвід. 

У той час, на рубе-
жі 2000-х років, на 
широку господарську стежину 
виходили нові агроменеджери, 
керівники молодої генерації. Са-
ме таким був Іван Чайківський — 
нині генеральний директор кор-
порації “Агропродсервіс”, що 
орендує понад 35 тисяч гектарів 
землі у Тернопільському, Тере-
бовлянському, Козівському, Під-
волочиському районах нашої об-
ласті, а також на Івано-
Франківщині. Нині корпорація ви-
робляє понад 10 відсотків усієї 
вітчизняної свинини, є одним із 
потужних лідерів України саме в 
цій галузі, займається насінни-
цтвом, активно впроваджує но-
вітні європейські технології у 
землеробстві, тваринництві, в 
системі захисту й обробітку зла-
кових і технічних культур.

З 2006 року Ярослав Жура-
вель працює директором філії 
корпорації “Агропродсервіс” у 
селах Велика Лука, Лучка і Миро-
любівка. Довірений йому колек-
тив обробляє понад 3 тисячі гек-
тарів українських чорноземів, шу-
кає шляхи підвищення родючості 
грунтів, урожаю сільгоспкультур.

— Змінилися підходи до землі, 
структура посівів, — зазначає 
Ярослав Іванович. — Тепер осно-
вна ставка зроблена на підняття 
урожайності зернового клину. У 
структурі посівів раніше було 
майже 30 відсотків кормових 
культур, зараз по-іншому. У нас 
ці тенденції ще зберігаються, але 
не у таких обсягах, адже вирощу-
ємо свині і повинні мати люцер-
ну, горохові і бобові поля. В 
основному, це рентабельні ви-
сокоурожайні культури вітчизня-

ної та зарубіжної селекції, озимі 
та ярі пшениці, ячмені, кукуру-
дза, соя, ріпак, цукрові буряки 
німецьких сортів і гібридів. Агро-
номічний корпус, який очолює 
досвідчений фахівець своєї 
справи Іван Трач, професійно 
підходить до питань розвитку 
рослинницької галузі. Налаго-
джена тісна співпраця з науково-
дослідними інститутами Києва, 
Одеси, Миронівки, Білої Церкви, 
з провідними фірмами, що пра-
цюють на ринку захисту й обро-
бітку рослин, — “Агроскоп Укра-
їна”, “Баєр”, “Лан” — офіційний 
представник у Західному регіоні 
України фірми “CLAAS”, “Агро-
Союз”, “Піонер”. До нас на День 
поля приїжджають сотні спеціа-

лістів рослинництва, науковців, 
менеджери провідних фірм, що 
співпрацюють з корпорацією. 
Крім того, ми вже чимало років 
атестовані як спецгосп з насін-
ництва зернових культур еліти, 
першої репродукції. Потужний і 
сучасний зерновий комплекс, 
який відкрили два роки тому. 
Працюємо у галузі селекції та 
генетики рослин, є демонстра-
ційні поля майже усіх культур, 
що вирощуються не лише у зоні 
Лісостепу України, але й Європі 
та світі. Наша корпорація — це 
хлібна академія теоретичного та 
практичного зростання молодих 
спеціалістів, практиків, двигун 
прогресу землеробства на су-
часній науково обгрунтованій, 
перевіреній часом основі. З при-
ємністю хочеться згадати у цих 
ювілейних рядках моїх колег — 
це досвідчені агрономи Іван 
Трач, Ярослав Бутинець, Василь 
Савенко, Василь Коцюруба, Ма-
рія Маличок, Юрій Панас, Бог-
дан Дзюба, Михайло Струк, Ми-
хайло Євусяк, Михайло Фурик, 
Михайло Містерман, Михайло 
Ткач, Ольга Олійник, Богдан 
Жук, Орест Заблоцький, Іван 
Дуднік, нині уже, на жаль, покій-
ні Леонід Данилевич, Франц 
Карбовський.

Звісно, своєю міцною опорою 
Ярослав Іванович вважає сім’ю. 
Вже впродовж 35 років спільно 
крокує по рушничку долі з дру-
жиною Марією, яка працює за-
відуючою відділом цін Терно-
пільського обласного управління 
статистики. Радують батьків і ді-
ти — син Зеновій, невістка Ма-
рія, дочка Галина, зять Віктор, 
які подарували йому чудових 
внуків Володю та Ігорчика. 

Сім’я Журавлів збудувала дім, 
посадила сад, виховала і вивела 
в люди нащадків свого хлібо-
робського роду. Хай повнозер-
ним буде колос і багатою земля-
годувальниця, пане Ярославе! З 
роси і води Вам і Вашій родині 
на многії і благії літа!

Пшеничні перевесла його долі

Ярослав Журавель (крайній зліва) з партнерами по бізнесу —  
регіональними представниками у Тернопільській області компаній  

“Агроскоп Україна“ та “Баєр”.

Головні спеціалісти та керівники виробничих підрозділів колективного господарства “Колос”,  
у першому ряду в центрі — головний агроном Ярослав Журавель. Фото 1980-х рр.

Ярослав Журавель з дружиною Марією.

Від щирого сер-
ця вітаємо з днем 
народження ди-
ректора Байко-
вецької ЗОШ І-ІІ 
ст., учасницю жіно-
чого вокального ан-
самблю “Байківчанка” 
БК с. Байківці Любов 
Миколаївну КОЗУБ.

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 –  педагогічний та 
трудовий колективи 

Байковецької ЗОШ І-ІІ ст., 
дирекція будинку культури  

с. Байківці,  
колектив Байковецької 

сільської ради.

Щиросердечно вітаємо з днем 
народження сторожа дитячого сад-
ка “Метелик” с. Байківці Василя 
Івановича ПИЛИП’ЮКА.

Життя Вам щедрого, як колос 

в переджнив’я,

Яскравого, мов квітка навесні,

Щоб довгі роки доля Вам щаслива

Співала теплі, радісні пісні.

Хай Ваші задуми не відають порогів,

А мрії, наче ластівки, летять,

Бажаємо багато світлих років

На рахівницях Вашого життя.

Душа не відає хай Ваша втоми,

А серце буде вічно молодим.

Бажаєм щиро: хай у Вашому домі

Панують щастя й злагода завжди.

Колектив територіального цен-
тру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) Тер-
нопільського району щиро вітає з 
днем народження завідуючу відді-
ленням соціальної допомоги вдома 
Тетяну Зіновіївну СЕНИК та  
соціальних  працівників Іванну 
Миколаївну ЗОЗУЛЮ з с. Чисти-
лів, Надію Мирославівну КОЗАК 
із с. Йосипівка.

Нехай трояндами цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Бажаємо Вам тільки щастя 

Та здійснення всіх мрій і сподівань.

Колектив територіального цен-
тру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг)  
Тернопільського району щиро ві-
тає з ювілеєм  соціального  праців-
ника Станіславу Михайлівну 
БУТКОВСЬКУ з с. Великі Гаї.

Літній день співає дзвінку пісню,

Вітає щиро з ювілеєм Вас,

Хай Ваше серце, лагідне і ніжне,

Не знає смутку і образ.

Нехай повік здоров’я не підводить

І радістю наповнюється дім,

А щастя і любов хай поруч ходять

І  негаразди звіються, як дим.

Педагогічний колектив Мишко-
вицької ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з 
днем народження вчителя  
німецької мови Оксану Ігорівну 
СПОДАРИК, вчителя біології  
Румію Зеновіївну БОРКОВСЬКУ.

Здоров’я, щастя зичим не на рік,

На все життя бажаєм щиро,

Щоб радісним і довгим був Ваш вік

З добром, любов’ю, спокоєм і миром.

Колектив Мишковицької ЗОШ 
І-ІІІ ст. щиро вітає з днем наро-
дження медичну сестру школи 
Ольгу Богданівну БОЙКО.

Нехай волошками цвітуть яскраві ранки,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні крапельки страждань.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження депутатів Ігровицької сіль-
ської ради Петра Миколайовича 
ВИННИЦЬКОГО, Василя Михай-
ловича БУРМАКУ.

Хай доля буде – як волошка в житі,

Душа хай буде вічно молода, 

Від сонця – золота, а від небес – блакиті,

Хай обминають горе і біда.

З повагою — колектив 
Ігровицької сільської ради, 

члени виконкому, 
депутатський корпус.
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ут-1
06.00 Православний
         календар.
06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.15 Д/ф “Франко-
        пруська вiйна”.
07.15 Ера бiзнесу.
07.25 Д/ф “I. Тальков.
     Я точно знаю, що 
     повернуся”.
08.45 Кориснi поради.
09.05, 21.00 Пiдсумки
        дня.
09.35 “Вiра. Надiя. 
      Любов”.
10.35 Нехай Вам буде
       кольорово!
11.45, 18.40, 21.20 Дiловий
      свiт.
11.55 Т/с “Дiти
         бiлої богинi”.
13.40 Х/ф “Три плюс два”.
15.05 Дiловий свiт. 
      Агросектор.
15.15 Х/ф “Винищувачi”.
16.50 Х/ф “Хлопець
       iз нашого мiста”.
18.20 Новини.
19.00 Про головне.
19.30 “Надвечiр’я”.
20.30 Криве дзеркало.
21.35 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, 
      Секунда удачi.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Х/ф “Чаклунка”.

Канал “1+1”
06.00 “На ножах”.
06.55, 19.30 “ТСН”.
07.40 “Економiчнi подiї”.
08.00 “Особистий
         рахунок”.
08.05 “Повне перевтiлення. 
   Дiм за тиждень-3”.
09.05 Т/с “Трохи не
        при собi”.
10.15, 17.15 Т/с “Сила. 
     Повернення додому”.
12.15 “Знiмiть це 
        негайно”.
13.20 “Не бреши менi-4”.
14.25 “Росiйськi 
        сiмейнi драми”.
15.30 Т/с “Тисяча 
      i одна нiч”.
20.15 “Вечiрнiй
        Київ-2013”.
22.05 Комедiя “Людина
  епохи вiдродження”. (2).
01.00 Трилер
      “Райський 
       проект”. (2).

Інтер
06.15 Т/с “Громадянка 
        начальниця.
        Продовження”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30,
      9.00, 12.14 Новини.
07.10, 7.35, 8.10, 8.35 
     “Ранок з “Iнтером”.
09.10 Т/с “Рiдкiсна
       група кровi”.
10.15 Т/с “Рiдкiсна
       група кровi”.
11.20, 12.34 Д/с “Слiдство
    вели...” 
     з Л. Каневським-2”.
13.28, 14.16 “Судовi 
       справи”.
15.03 “Сiмейний суд”.
16.01 “Давай 
        одружимося!”
17.03 Т/с “Громадянка
     начальниця. 
     Продовження”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Громадянка
       начальниця.
       Продовження”.
22.28 Т/с “Мережева 
       загроза”.
23.31 Т/с “Мережева 
        загроза”.
00.32 Т/с “Мережева 
       загроза”.

ICTV
06.30, 7.35 Дiловi факти.
06.40 Т/с “Таксi”.
07.05 Т/с “Леся+Рома”.
07.40 Стоп-10.
08.45, 12.45 Факти.
09.15, 19.20 Надзвичайнi
        новини.
10.10, 16.35 Т/с “Вулицi 
       розбитих лiхтарiв”.
13.00, 21.55 Т/с
       “Прокурорська
         перевiрка”.
14.40, 20.05 Т/с “Самотнiй
         вовк”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.05 Максимум в Українi.
00.05 Х/ф “Реванш”. (2).

стб
06.40 Х/ф “Будьте 
        моїм чоловiком...”
08.15, 18.20 “Неймовiрна
       правда про зiрок”.
09.55 Х/ф “Черговий
         янгол-2”.

18.00, 22.00 “Вiкна-
         новини”.
19.55 “Моя правда. 
       Михайло Свєтiн”.
20.55 “Моя правда. 
        Вадим Демчог”.
22.25 “Зоряне життя”.
23.25 “Зоряне життя”.
00.25 Х/ф “Чоловiк
      для життя, або 
  На шлюб не претендую”.

новий канал
06.15, 22.05 Т/с
      “Свiтлофор”.
06.55, 7.40 Т/с “Як сказав 
          Джим”.
07.30, 19.00 Репортер.
09.00 Т/с “Щасливi 
        разом”.
11.10, 16.50, 21.00 
     Т/с “Татусевi доньки”.
13.30 М/с “Аладдiн”.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.50 Т/с “Кадетство”.
19.20 Т/с “Воронiни”.
23.10 Т/с “Закрита
        школа”. (2).

тРК «україна»
06.10 Т/с “Матусю,
          я кiлера люблю”.
07.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.10 Ранок з Україною.
09.10, 12.50, 17.20, 
         21.00 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Бiгти”.
11.50 “Хай говорять”.
15.25 Щиросердне
        зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Подружжя”.
19.20 “Говорить Україна”.
23.20 Т/с “Охоронець-4”.
         (2).

К1
09.00 “Добрий вечiр,
          тварини”.
10.00 “Три сестри”.
11.35 “Орел i решка”.

12.35, 18.00 “Звана 
         вечеря”.
13.35 Д/с “Фактор ризику”.
14.35 “Рандеву”.
15.50 Т/с “Моя 
         прекрасна няня”.
17.00 “Розсмiши комiка”.
19.00 “КВК”.
21.25 “Crimea Music Fest”.
01.40 “Нiчне життя”.

нтн
06.05 Х/ф “Вигiдний 
          контракт”.
08.30, 16.45, 19.00, 
         4.05 “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi 
        справи”.
10.00 “До суду”.
11.50 “Речовий доказ”.
12.30 “Легенди карного
          розшуку”.
13.00 Т/с “Вулицi розбитих
         лiхтарiв-12”.
14.50, 17.00 Т/с “Шериф
          2”.
19.30 Х/ф “Стомленi
        сонцем-2:
       предстояння”. (2).
23.15 Х/ф “07-й 
        змiнює курс”.

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/ф “Чiп i Дейл —
    бурундучки-рятiвнички”.
09.00 Т/с “Ранетки”.
10.00 Т/с “Всi жiнки —
         вiдьми”.
11.50 Т/с “Та, що говорить
          з привидами”.
13.50 Т/с “Беверлi 
       Гiлз-90210. 
       Нове поколiння”.
14.50 Богиня шопiнгу.
17.10 Досвiдос.

17.35 Вiталька.
17.50 4 весiлля.
19.00 Т/с “Крем”.
20.00 Дайош молодьож!
21.00, 22.25 ТЕТ-інтернет.
21.25 Бiйцiвський клуб.
23.00 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!”
12.00 “Доброго
         здоров’ячка!” 
        з Г. Малаховим.
12.45 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20 “Зрозумiти. 
          Пробачити”.
14.15 Т/с “Проспект
         Бразилiї”.
15.10 “Чекай на мене”.
16.05 Т/с “Жiночий лiкар”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.45 “Людина i закон”.
19.00 “Поле чудес”.
20.00 “Час”.
20.30 “Один в один!”
         На бiс!
23.45 Х/ф “Свiт Кормана”.

Інтб
07.00, 7.45, 8.45, 16.00
         Мультсалон.
07.15, 8.15 Новини, новини
    з павутини, погода,
     гороскоп, хронограф.
09.00 Феєрія мандрів.
09.30 Бізнес за правилами.
10.00 Новини, новини 
    з павутини, погода, 
    гороскоп, 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, погода, 
     гороскоп, 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”.
12.10 Т/с “Поцiлуйте
         наречену!”
13.00, 16.00, 19.00 Вiстi.
13.25 Вiстi Спорт.
13.35 “Особливий 
         випадок”.
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. Захаров. 
        “Хвилi-вбивцi”.
17.10 “Генiї i лиходiї”. 
       В. Верещагiн.
17.40 Новини культури.
17.50 Т/с “Земський 
          лiкар. 
         Продовження”.
19.45 “Числюся по Росiї.
        Пам’ятi Савви 
        Ямщикова”.
20.30 “Прямий ефiр”.
21.30 “Криве дзеркало”.
         Театр.
23.05 Комедiя “Вiддамся 
    в хорошi руки”.

Канал “2+2”
08.00, 11.55 “Шалене вiдео
        по-українськи”.
09.00 “ДжеДАI”.

10.05 “Угон по-нашому”.
10.45 “ДАI. Дорожнi вiйни”.
11.20 “Нереальнi iсторiї”.
13.35 “Облом UA”.
15.05 Х/ф “Рись 
        повертається”.
16.45 Х/ф “Оскаженiлий 
       автобус”.
19.00 Х/ф “Фанат-2”. (2).
21.00 Схiднi єдиноборства.
          “Бушидо”.
23.10 Х/ф “Не вiдступати 
      та не здаватися”. (2).

тонiс
06.00, 15.00 Д/с
        “Дика Австралiя”.
06.30, 18.30 Майстер
         подорожей.
06.55, 18.55 “Економiчний
         пульс”.
07.00 Х/ф
   “П’ятнадцятирiчний
      капiтан”.
09.00, 20.00 Великi битви.
10.00, 16.50 “Алло, 
         лiкарю!”
11.15 Поет в Росiї бiльший, 
    нiж поет. Є. Євтушенко.
12.45 “Соцiальний статус:
       вашi права i пiльги”.
14.00, 22.00 Культурний
        шок.
16.00, 23.00 Д/с “Дикi кiшки
     Трента Барклi”.
17.50 Секретнi матерiали.
19.00 В гостях у 
     Д. Гордона. 
     Л. Улицька.
21.00 Вiд “Нового 
        Вавилона” 
      до “Короля Лiра”.
23.40 “Художнi iсторiї”.

нтВ-свiт
07.10 Т/с “Повернення
         Мухтара-2”.
09.00, 12.00, 15.00, 
         18.00 Сьогоднi.
09.25 “Очна ставка”.
10.25 “Перша передача”.
11.00 Т/с “Остання 
        подорож Синдбада”.
12.35 “До суду”.
13.35 Суд присяжних.
14.35, 17.35 Огляд.
         Надзвичайна подiя.
15.30 “Прокурорська
          перевiрка”.
18.35 Х/ф “Повернення”.
20.25 Т/с “Кодекс честi-6”.
00.00 “Кодекс честi. 
         Чоловiча 
          iсторiя”.

ут-1
06.20 Фiльм-концерт 
       “Г. Хазанов”.
07.55 Присвяти 
       себе футболу!
08.15 Олiмпiйський
         виклик.
08.25 Панянка 
       та кулiнар.
09.05 Життя на рiвних.
09.25 Православний
        вiсник.
10.00 Хто в домi хазяїн?
10.25 Х/ф “Молода
         гвардiя”.
13.25 Пам’ятi Богдана
         Ступки.
14.25 В гостях у 
          Д. Гордона.
15.35 Золотий гусак.
16.05 Криве дзеркало.
18.30 ЧС з водних видiв 
спорту. Стрибки у воду.
19.40 Концертна
       програма “Мелодiя
       двох сердець”.
20.40 Слово регiонам.
20.50 Мегалот.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Без цензури.
21.50 Кабмiн: подiя
         тижня.
22.05 Українська пiсня.
22.50 Суперлото, 
        Трiйка, Кено.
23.10 Фiльм-концерт
         “Г. Хазанов”.
00.40 Д/ф 
  “М. Поплавський:
  приречений на любов”.

Канал “1+1”
06.00 Мелодрама 
     “Танцюють усi”.
07.15, 19.30 “ТСН”.
08.00 “Свiтське життя”.
09.00 “Хто там?”
10.00 М/ф “Енгрi бердс”.
10.05 Х/ф “Горбань 
      з Нотр-Даму-2”.
11.20 “Свiт навиворiт-2:
      Iндiя”.
12.25 Мелодрама 
       “Дiлова жiнка”.
14.55 “Шiсть кадрiв”.
16.30 “Вечiрнiй
         Київ-2013”.
18.30 “Розсмiши
       комiка-3”.
20.00 “Операцiя
      Краса-2”.
21.45 Драма “Сiсi. 
  Чудова iмператриця”. (2).
01.45 Бойовик

    “Кульова блискавка”.

Інтер
06.29 Т/с “Мережева 
        загроза”.
09.29 “Усе для мами”.
09.59 “Лiтня кухня”.
10.59 Х/ф “Iван 
    Васильович 
    змiнює професiю”.
12.58 Т/с “Сiмейний
         детектив”.
13.55 Х/ф “Понаїхали
        тут”.
17.56 Т/с “Диван для 
    самотнього чоловiка”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Диван для 
   самотнього чоловiка”.
22.34 Т/с “Смертельний
       танець”.

ICTV
05.40 Свiтанок.
06.45 Козирне життя.
07.15 Х/ф “Дiти
          шпигунiв-3”.
08.50 Зiрка YouTube.
10.00 Дача.
10.40 Квартирне 
        питання.
11.35 За кермом.
12.05 Розiграш.
12.45 Замоченi.
13.55 Веселi iсторiї.
14.55 Х/ф “Полiцейська
     академiя-7:
       Мiсiя у Москвi”.
16.35 Х/ф “Громобой”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Надзвичайнi
      новини. Пiдсумки з
        К. Стогнiєм.
19.55 Х/ф “Клiтка”.
22.05 Х/ф “Клiтка-2”. (2).
23.50 Х/ф “Судний 
         день”. (2).

стб
06.10 Х/ф “Самотнiм 
         надається 
        гуртожиток”.
07.40 “Караоке
      на майданi”.
08.40 “Їмо вдома”.
09.50 Х/ф “Не може 
       бути!”
11.50 Х/ф “Спортлото-
        82”.
13.50 “Зоряне життя”.
15.55 “Моя правда.
       Михайло Свєтiн”.
16.55 “Моя правда. 

      Вадим Демчог”.
18.00 Х/ф “Розумниця,
       красуня”.
22.25 Х/ф “Жiноча
        iнтуїцiя”.

новий канал
06.25 Аферисти.
08.05, 10.00 Ревiзор-2.
12.20 Хто зверху?
22.00 Хто зверху?-2.
23.50 Х/ф “Лотерейний
         квиток”. (2).

тРК «україна»
06.00 Т/с “Бiгль”.
07.00, 19.00 Подiї.
07.10 Т/с “Бiгль”.
07.50 Т/с “Iнтерни”.
10.00 Таємницi 
        зiрок. Рання слава.
11.00 Т/с “Моя друга
         половинка”.
15.00 Т/с “Варенька:
     i в горi, i в радостi”.
21.15 Х/ф “Справжня
           любов”.
23.15 Трансляцiя 
  церемонiї нагородження
   переможцiв Одеського
    кiнофестивалю.
00.15 Т/с “Матусю,
        я кiлера люблю”.

К1
09.00 М/с “Казки Ганса
    Хрiстiана Андерсена”.
10.15 М/ф “Книга
          джунглiв-2”.
11.30 Х/ф “Думки 
       про свободу”.
13.15 “Розсмiши комiка”.
14.10 “Пороблено 
        в Українi”.
15.50 “Crimea Music
          Fest”.
19.50 “Вечiрнiй квартал”.
21.40 Т/с 
     “Надприродне”. (2).
00.15 Х/ф “Реплi-Кейт”.
         (2).

нтн
06.15 Х/ф “Особиста
         зброя”.
07.45 Т/с
        “Авантюристка”.
11.30 “Речовий доказ”.
12.00 “Головний свiдок”.
13.00 “Випадковий
             свiдок”.
13.30 Х/ф “07-й 
          змiнює курс”.
15.15 Т/с “Крутi 
          повороти”.
19.00 Т/с “Таємницi 
       слiдства-2”.
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”.
11.00 Х/ф “Привид 
         за роботою”.
13.00 Т/с “Всi жiнки —
       вiдьми”.
15.45 Королева балу-3.
17.00 Х/ф “Д.О.А.”
19.00 Х/ф “Мисливцi 
       за привидами”.
21.10 Вiталька.
22.00 ТЕТ-інтернет.
23.00 Т/с “Ходячi
         мерцi-3”. (3).

перший 
канал 

(україна)
05.00, 9.00, 11.00
          Новини.

05.10 Х/ф “Мiцний 
       горiшок”.
06.25 Комедiя 
       “Дорослi дiти”.
07.45 “Смiховинки. 
        Новi пригоди”.
07.55 “Грай, гармонь
          улюблена!”
08.40 “Слово пастиря”.
09.15 “Смак”.
09.55 “Володимир 
     Маяковський.
      Третiй зайвий”.
11.15 “Iдеальний
        ремонт”.
12.10 “Абракадабра”.
13.35 Х/ф “Мiй друг
      Iван Лапшин”.
15.40 “Олексiй Герман.
    Важко бути з Богом”.
16.45, 17.15 Т/с 
         “Спадок”.
17.00 Вечiрнi новини.
18.10 “Вiдгадай
          мелодiю”.
18.55 “Весiльний 
         переполох”.
20.00 “Час”.
20.20 “Сьогоднi
        увечерi”.
22.05 “КВН”. 
         Прем’єр-лiга.
23.50 Т/с 
       “Елементарно”.

Інтб
07.00, 10.00 Хронограф,
      погода, гороскоп.
07.10 Таємниці сходу.
07.30, 09.30, 12.20,
    13.10, 21.20, 23.30
     Український хіт.
07.50, 10.10, 18.20
        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.
18.30 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,
          19.00 Вiстi.
07.10, 10.10, 13.20
       Мiсцевий час. 
       Вiстi Москва.
07.20 Комедiя “Вiддамся
         в хорошi руки”.
09.05, 11.25 М/ф.
09.25 “Суботник”.
10.20 “Proтуризм”.
10.35 “Хвилинна 
          справа”.
11.50 Комедiя “Вулиця
    повна несподiванок”.
13.25 “Чесний 
          детектив”.
13.55 “Городок”.
14.20 “Країна птахiв”.
   “Шикотанськi ворони”.
15.00 Х/ф “Вагiтна 
         бабуся”.
16.40 “Суботнiй вечiр”.
18.15 “Iсторичнi хронiки” 
   з М. Сванiдзе. “1987. 
    Михайло Горбачов”.
19.25 Х/ф “Чотири 
        пори лiта”.
22.35 Х/ф “Особиста
      справа майора 
        Баранова”.
00.20 Московськiй 
        оперетi 85.
        Гала-концерт.

Канал “2+2”
08.00 Т/с “Солдати-14”.
11.00 “В бiй iдуть 
         мужики”.
13.00 Т/с “По той
      бiк вовкiв-2. 
       Ключi вiд безоднi”.
19.20 ЧУ. Арсенал —
            Металiст.
21.30 Х/ф “Не
        вiдступати

    та не здаватися”. (2).
23.30 Х/ф “Таємницi 
Лос-Анджелеса”. (2).

тонiс
06.00 Х/ф “Стрiли 
         Робiн Гуда”.
07.35 “Будь у курсi!”
09.00 Вiд “Нового Вави-
лона” до “Короля Лiра”.
10.00 “Свiтськi хронiки”.
10.40 Х/ф “Стоянка 
     поїзда двi хвилини”.
13.15 За сiм морiв.
13.40 Культурний шок.
15.00 Д/с “Дивовижнi
   розповiдi про тварин”.
15.40, 23.45 Д/с “Iкони
       тваринного свiту”.
16.50 “Ронiн”.
17.35 “Щоденник
         для батькiв”.
18.15 “Цивiлiзацiя
           Incognita”.
18.30 Д/с “Самобутнi
        культури”.
19.00 Єрусалим: 
    виникнення святого
       мiста.
20.00 Д/с “Мешканцi
         глибин”.
21.15 Х/ф “Концерт”.
01.00 Х/ф “Теорiя 
         запою”. (2).

нтВ-свiт
06.25 “Дикий свiт” 
      з Т. Баженовим.
07.00, 9.00, 12.00, 
      18.00 Сьогоднi.
07.20 Головна дорога.
07.55 Їхнi вдачi.
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 
   Львом Новоженовим”.
14.00 “Повернення
         Мухтара-2”.
15.55 О. Журбiн
        Мелодiї на згадку.
16.35 I знову 
        здрастуйте!
17.05 “Слiдство вели...”
18.25 Т/с “Угро”.
22.15 Т/с “Стерво”.
00.05 Т/с “Основна 
          версiя”.

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 телекаНалів
TV-4
понеділок, 15 липня
07.00, 16.00 Провінційні 
       вісті.
07.35 Файне місто 
   Тернопіль. Вулицями 
     славетних.
07.50 «Індекс небезпеки».
08.10 Вікно в Америку.
08.30 Переможний голос 
      віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.15, 10.45 Ранковий
        фітнес.
09.30 «Справжня ціна».
09.45 «Про нас».
10.00 Т/с «Серцю 
       не накажеш». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 Власна думка.
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Везуча». (1).
17.00 «Розкішні маєтки».
17.30 Музична 
       програма «Гал-кліп».
18.00 Т/с «Серцю 
        не накажеш». (1).
19.00, 22.00 Провінційні 
          вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Сільський
         календар».
20.30 «Ти зможеш».
20.40 Дім книги.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Коліжанка».
22.35 Х/ф «Королі 
       самогубства». (2).
00.15 Час-Tайм.
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 “У народному стилі”.
13.00, 16.00 “Вісті ТТБ”.
13.25 “Плекайте мову”.
13.45 “Пройди світ”.
14.15 “Маестро”.
14.45 “7 природних
         чудес України”.
15.00 “Кіноісторії
          нашого часу”.
15.30 “Звитяга”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.45 “До речі, про речі”.
17.00 “Новини України”.
17.15 “100 шедеврів”.
17.30 “Випробуй на собі”.
18.15 “Пісні нашого краю”.
18.30 “Західний експрес”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
19.30, 22.30 “Актуально”.
19.45 “Храми Поділля”.
20.00 “Кобзар єднає
          Україну”.
20.15 “Будьте здорові”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Вони прославили
          наш край”.
21.20 Д/ф “Народний
        артист М. Яковченко”.
21.30 “Урок… для батьків”.
22.45 “Гра долі”.
23.00 “М. Лисенко та його
       опера “Тарас Бульба”.

TV-4
вівторок, 16 липня
07.00, 16.00 Провінційні 
        вісті.
07.35 «Сільський
         календар».
08.00 «Ти зможеш».
08.30 Переможний
          голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.15, 10.45 Ранковий
           фітнес.
09.30 «Розкішні маєтки».
10.00 Т/с «Серцю
          не накажеш». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 «Музичні делікатеси».
12.40 «Відчиняй».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Провулок
        Д’ю Кашало». (1).
15.45 Файне місто 
      Тернопіль. Вулицями
         славетих.
17.00 «Розкішні маєтки».
17.15 «Рекламна кухня».
17.30 «Про кіно».
18.00 Т/с «Серцю 
         не накажеш». (1).
19.00, 22.00 Провінційні
        вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Межа правди.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Автоакадемія».
22.35 Х/ф «Куб-2». (2).
00.15 Час-Tайм.
ттБ
07.00, 13.00, 16.00
        “Вісті 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 “Кобзар єднає 
         Україну“.
12.30 “Вони прославили
         наш край”.
12.50 Д/Ф “Народний
        артист
       М. Яковченко”.
13.25 “Плекайте мову”.
13.30 “Гра долі”.
13.45 “Новини України”.
14.00 “Випробуй на собі”.
14.30 “Трудом возвеличусь”.
15.00 “Економічне коло”.
16.15 “Хатинка Василинки”.
16.40 “Цікаво про
           чай та каву”.
17.00 “Новини України”.
17.15 “Кулінарія від Андрія”.
17.30 “Ми українські”.
18.00 “Cтудмістечко”.
18.15 “Пісні нашого краю”.
18.30 “ПрофStyle”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
19.30, 22.30 “Актуально”.
19.45 “Зона ризику”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Час реформ”.
21.30 “Діловий ритм”.
22.45 “Гра долі”.

23.00 “Привіт вам, гори 
          Авратинські”.
23.45 Д/ф “Ольвія”.
TV-4
середа, 17 липня
07.00, 16.00 Провінційні
             вісті.
07.35 Межа правди.
08.30 Переможний 
         голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.15, 10.45 Ранковий
          фітнес.
09.30 «Автоакадемія».
10.00 Т/с «Серцю 
         не накажеш». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 «Гал-кліп».
12.40 Веселі Галичани-2013.
14.00 Х/ф «У пошуках
        мільйонерші». (1).
16.40 «Чарівний ключик».
17.00 «Розкішні маєтки».
17.20 Файне місто 
    Тернопіль. Вулицями
       славетних.
17.30 «Коліжанка».
18.00 Т/с «Серцю не 
        накажеш». (1).
19.00, 22.00 Провінційні 
         вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Відчиняй».
20.30 «Рекламна кухня».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Музичні делікатеси».
22.35 Х/ф «Вихід у рай». (2).
00.15 Час-Tайм.
ттБ
07.00, 13.00, 16.00
        “Вісті ТТБ”.
07.30 “Удосвіта”.
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Пісні нашого краю”.
10.15 “Кулінарія від Андрія”.
10.30 “Час країни”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Ми українські”.
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 “Дитячі забави”.
17.00 “Новини України”.
17.15 “Обери життя”.
17.30 “Після школи”.
17.45 “Телемандри”.
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 Д/ф “Фантазії
         за Пінзелем”.
20.00 “Економічний
          інтерес”.
20.15 “Остання дорога 
          додому”.
20.35 “Ботанічний музей”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Заповіт Княжому
          місту”.
21.25 “Край, в якому 

         я живу”.
21.30 “Енергоманія”.
22.45 “Гра долі”.
23.00 Д/ф “Олександр 
       Вертинський”.
23.50 Д/ф “Любити людину.
       Антон Макаренко”.
TV-4
Четвер, 18 липня
07.00, 16.00 Провінційні
       вісті.
07.35 «Рекламна кухня».
08.00 «Відчиняй».
08.30 Переможний голос
          віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.15, 10.45 Ранковий
           фітнес.
09.30 «Розкішні маєтки».
10.00 Т/с «Серцю не
          накажеш». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 «Формула здоров’я».
13.00 Веселі Галичани-2013.
14.00 Х/ф «Гарна 
          жінка». (1).
17.00 «Розкішні маєтки».
17.30 «Музичні делікатеси».
18.00 Т/с «Серцю 
        не накажеш». (1).
18.45 Файне місто 
       Тернопіль. Вулицями 
        славетних.
19.00, 22.00 Провінційні
          вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Знати більше.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Відчиняй».
22.35 Х/ф «Я, ти і всі, 
        кого ми знаємо». (2).
00.15 Час-Tайм.
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 “Гра долі”.
13.25 “Плекайте мову”.
13.30 “Надія є”.
13.45 “Новини України”.
14.00 “Філософія життя”.
14.30 “Обери життя”.
14.45 “Постаті”.
15.10 “Остання дорога 
         додому”.
15.30 “Фабрика ідей”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.40 “Мандри кота Фініка”.
17.00 “Новини України”
17.15 “Галерея образів”
17.30 “Остання дорога
          додому”.
18.00 “Загублені у часі”.
18.30 “Так було”.
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 “Гра долі”.
23.00 Д/ф “Монологи 
      майстра. Мирослав 
       Вантух”.
TV-4
п’ятниця, 19 липня
07.00, 16.00 Провінційні
       вісті.
07.35 Знати більше.
08.30 Переможний
       голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.15, 10.45 Ранковий
         фітнес.
09.30 «Розкішні маєтки».
10.00 Т/с «Серцю 
        не накажеш». (1).
11.05, 16.10 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 «Гал-кліп».
12.40 «Коліжанка».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Поклик 
      предків». (1).
17.00 «Розкішні маєтки».
17.30 «Відчиняй».
18.00 Т/с «Серцю
         не накажеш». (1).
19.00, 22.00 Провінційні 
        вісті.
19.30 Наші вітання.
20.10 «Сільський календар».
20.40 «Індекс небезпеки».
21.00 Наші вітання.
21.30 ч «Про кіно».
21.45 Файне місто 
     Тернопіль. 
      Вулицями славетних.
22.35 Х/ф «Гомер». (2).
00.15 Час-Tайм.
ттБ
07.00, 13.00, 16.00 “Вісті
         ТТБ”.
07.30 “Легенди Запоріжжя”.
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Пісні нашого краю”.
10.15 “Гра долі”.
10.30 “Час країни”.
11.00 “У країні 
          Мультляндії”.
12.05 “Остання дорога
           додому”.
12.30 “Час реформ”.
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”.
16.15  “Чудесний
          канал”.
16.40 “Іноземна для дітей”.
16.50 “Юні експерти”.
17.00 “Новини України”.
17.15 “Аспекти життя”.
17.30 “Сяйво віри”.
18.00 “Козацька звитяга”.
18.30 “Назбиране”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
19.30, 22.30 “Актуально”.
19.45 “Західний експрес”.
20.00 “Дивоцвіти”.
20.25 “Антарктида”.
20.45 “Вечірня казка”.

21.00 “На долині туман”.
21.30 “Абетка здоров’я”.
22.45 “Гра долі”.
23.00 “Від класики
         до джазу”.
23.30 “Зірковий коктейль”.
23.50 Д/ф “Сходи до неба”.
TV-4
субота, 20 липня
07.00 Провінційні вісті.
07.35 Х/ф «Вишневі ночі». (1).
09.00 Час-Tайм.
09.15, 11.00 Ранковий
          фітнес.
09.30 Знати більше.
10.30 Блага звістка 
        з Ріком Реннером.
11.15 «Про нас».
11.30 Зміни свій світ.
12.00 Новини Європи.
12.30 Х/ф «Пасажир,
           який заснув». (1).
14.00 «Рекламна кухня».
14.30 Файне місто Тернопіль. 
        Вулицями славетних.
14.40 Мультфільми.
15.00 Х/ф «Домовик і 
        мереживниця»». (1).
16.30 Дім книги.
17.00 Хіт-парад.
18.00 Наші вітання
19.00 «Baby-boom».
19.30 «Музичні делікатеси».
20.10 Суботній вечір. 
        Солов’ї Галичини.
21.00 «Розкішні маєтки».
21.30 Новини Європи.
22.00 Х/ф «Крижаний 
        смерч». (2).
23.40 Час-Тайм.
00.00 Х/ф «Мумія принц 
        Єгипту». (2).
ттБ
07.00 “Вісті ТТБ”.
07.30 “Дивоцвіти”.
08.00 “Ранок з ТТБ”.
10.00 “Пісні нашого краю”.
10.15 “Назбиране”.
10.30 “Час країни”.
11.00 “У країні Мультляндії”.
12.00 “Дитячі забави”.
12.30 “Музичний 
        калейдоскоп”.
13.00 “Азбука смаку”.
13.25 “Плекайте мову”.
13.30 “Аспекти життя”.
13.45 “Новини України”.
14.00 “Зірковий коктейль”.
14.20 Д/Ф “Фантазії за 
       Пінзелем”.
14.35 Д/Ф “Сходи до неба”.
14.45 “Гра долі”.
15.00 “Театральні зустрічі”. 
(“Мудромір”). 
15.45 “Козацька звитяга”.
16.00 “Скарби роду”.
16.30 “Країна талантів”.
17.00 Х/ф “Москва-
        Кассіопея”. (1).
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “Панорама подій”
19.30 “Смак життя”
20.00 Муз. фільм 
     “Семидубські 
       молодички”.
20.15 “Спортивні меридіани”.
20.30 “Просто неба”.
20.45 “Вечірня казка”.

21.00 “Поклик таланту”.
22.00 “Ісаак Дунаєвський”.
22.45 “Гра долі”.
23.00 Д/ф “Монологи 
   майстра. Мирослав Вантух”.
TV-4
Неділя, 21 липня
07.45, 09.45 Ранковий 
        фітнес.
08.00 Новини Європи.
08.40 Час-Тайм.
09.00 Повнота радості життя.
09.30 «Справжня ціна».
10.00 Дім книги.
10.15 Пряма трансляція 
     святої літургії з
    Архікатедрального собору
        УГКЦ м. Тернополя.
11.40 «Про нас».
12.00 Х/ф «Домовик 
       і мереживниця»». (1).
13.30 «Чарівний ключик».
14.00 «Погляд зблизька».
14.30 Межа правди.
15.30 «Про нас».
16.00 «Відчиняй».
16.30 «Автоакадемія».
17.00 Вікно в Америку.
17.20 «Індекс небезпеки».
17.40 «Рекламна кухня».
18.00 Наші вітання.
19.00 Провінційні вісті. 
        Тиждень.
19.40 Файне місто Тернопіль.
         Вулицями славетних.
19.50 Хіт-парад.
20.45 «Про нас».
21.00 «Гал-кліп».
21.30 «Про кіно».
22.00 Х/ф «Пасажир,
         який заснув». (1).
23.45 Час-тайм.
ттБ
07.00 “Панорама подій”.
07.30 “Подорожні
         замальовки”
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 “Екотур”.
12.15 “Спортивні
          меридіани”.
12.30 “Дитячі забави”.
13.00 “Пісні нашого краю”.
13.25 “Плекайте мову”.
13.30 “Смак життя”.
14.00 Муз. фільм 
  “Семидубські молодички”.
14.15 “Ісаак Дунаєвський”.
15.00 Поклик таланту”.
16.00 “Мамина школа”.
16.30 “Театральні зустрічі”.
17.15 “Вухаті та хвостаті”.
17.30 Д/ф “ХХ століття. 
        Вибране”.
18.00 “Пройди світ”.
18.30 “Азбука смаку”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.00 Х/Ф “Афоня”. (1).
20.30 “Музична хвиля ТТБ”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Відверті діалоги”.
22.00 “Скарби роду”.
22.30 “Телемандри”.
22.45 “Гра долі”.
23.00 “Шлягери минулого”.

Ут-1
06.05 Свiт православ’я.
06.35 Смiх з доставкою 
        додому.
07.05 Панянка i кулiнар.
07.35 “Дружина”.
09.05 Шеф-кухар країни.
09.55 Околиця.
10.35 Подорожуй свiтом
           з Ю. Акунiною.
11.00 Крок до зiрок.
12.00 Маю честь 
         запросити.
13.00 Як Ваше здоров`я?
13.50 Ближче до народу.
14.25 Як це?
14.50 Рояль в кущах.
15.20 Золотий гусак.
15.45 Караоке 
         для дорослих.
16.30 Не вiр худому
         кухарю.
16.55 В гостях 
        у Д. Гордона.
17.50 Дiловий свiт. 
        Тиждень.
18.30 ЧС з водних видiв
     спорту. Стрибки у воду.
18.55 Футбол. Чемпiонат
     України. “Севастополь”
     (Севастополь)
     “Шахтар” (Донецьк).
20.50 Головний аргумент.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.45 Свiтовий рекорд 
       української пiснi.
22.55 Трiйка, Кено,
         Максима.
23.00 Ера бiзнесу.
       Пiдсумки.
23.35 Олiмпiйський виклик.
23.55 “Дружина”.

канал “1+1”
06.00 Бойовик
        “Кульова блискавка”.
07.50, 10.00 М/ф.
08.10 “Ремонт +”.
09.00 “Лото-Забава”.
11.00 “Недiля з Кварталом”.
12.00 “Смакуємо”.
12.45, 13.50, 15.00, 16.05,
    17.25 Т/с “Без слiду”.
18.30, 20.00 Мелодрама
    “Пощастить у коханнi”.
19.30 “ТСН”.
23.10 “Свiтське життя”.

00.15 “Багатi теж плачуть”.

інтер
06.19 Т/с “Смертельний
         танець”.
09.23 “Школа доктора
        Комаровського”.
09.59 “Орел i решка”.
10.59 “Очманiле весiлля”.
11.58 Т/с “Сiмейний 
     детектив”.
13.51 Т/с “Диван 
        для самотнього
        чоловiка”.
17.56 Т/с “Мама буде
         проти”.
20.00 “Подробицi”.
20.25 Т/с “Мама буде 
      проти”.
22.29 Т/с “Мiй ласкавий 
      i нiжний мент / Нiжний
        барс”.
00.21 Т/с “Мiй ласкавий 
      i нiжний мент / Нiжний 
         барс”.

ICTV
06.20 Свiтанок.
07.20 Квартирне питання.
08.25 Анекдоти 
         по-українськи.
08.45 Дача.
09.25 Основний iнстинкт.
09.50 Розiграш.
10.30 Легкi грошi.
11.00 Козирне життя.
11.30 Максимум в Українi.
12.25 Навчiть нас жити!
14.15 Х/ф “Громобой”.
16.35 Х/ф “Клiтка”.
18.45 Факти тижня.
19.30 Замоченi.
20.55 Х/ф “Епiдемiя
         страху”.
23.05 Х/ф “Судний
         день”. (2).

стБ
06.40 Х/ф “Бiле 
        сонце пустелi”.
08.10 “Їмо вдома”.
09.35 “Караоке на майданi”.
10.35 Х/ф “Розумниця,
         красуня”.

15.00 “Мiстичнi iсторiї-4 з 
Павлом Костiциним”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
20.00 Х/ф “Дурна зiрка”.
22.00 Х/ф “Дочка”.
00.00 Х/ф “Спортлото-82”.

Новий канал
05.20 Х/ф “Там, де
        живуть чудовиська”.
06.50 Аферисти.
07.45 Церква Христова.
08.00 Уральськi пельменi.
09.35 Хто зверху?-2.
11.30 Педан-Притула-шоу.
13.30 Т/с “Воронiни”.
16.00 Х/ф “Бунтарка”.
18.00 Х/ф “Помста 
            пухнастих”.
19.50 Х/ф “Останнiй
         бойскаут”.
22.00 Х/ф “Король вечiрок”.
           (2).
00.00 Х/ф “Втрачене
        майбутнє”. (2).

трк «Україна»
06.15 Срiбний апельсин.
06.45, 19.00 Подiї.
07.10 Х/ф “Справжня
          любов”.
09.00 Наталя Корольова 
        з мамою.
10.00 Герої екрану.
        Службовий роман.
11.00 Т/с “Подружжя”.
15.00 Т/с “Варенька:
         i в горi, i в радостi”.
21.00 Т/с “Iнтерни”.
23.00 Comedy Woman.
00.00 Comedy Club. 

к1
08.45 Х/ф “Думки 
        про свободу”.
10.45, 2.20 Х/ф
       “Суперзiрка”.
12.50 Х/ф “Мiй майбутнiй 
         бойфренд”.
14.30 “Сiмейний пес”.
15.40 “Розкiшне життя”.
16.40 “Красиво жити”.
17.40 “Вечiрнiй 
         квартал”.
19.30 Х/ф “Сили природи”.

21.40 Т/с “Надприродне”.
        (2).
00.15 Х/ф “Джейн Остiн”.

НтН
06.10 Х/ф “Iнспектор 
        карного розшуку”.
07.45 Т/с “Авантюристка”.
11.30 “Легенди 
        карного розшуку”.
12.00 “Агенти впливу”.
12.55 Х/ф “Поводир”.
14.55 Т/с “Таємницi
         слiдства-2”.
19.00 Т/с “Знахар”.
23.00 Т/с “Кримiналiсти:
      мислити як 
        злочинець”. (2).
00.50 Х/ф “600 кг
        золота”. (2).

тет
06.00 “Єралаш”.
07.10 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.35 Байдикiвка.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Лiло i Стiч”.
11.00 М/ф “Сердитi 
        пташки”.
11.20 Х/ф “Iгор”.
12.45 Т/с “Всi жiнки —
        вiдьми”.
14.35 БарДак-3.
15.35 Х/ф “Мисливцi
        за привидами”.
17.45, 20.15 4 весiлля.
19.00 Королева балу-3.
21.40 Вiталька.
22.30 ТЕТ-інтернет.
23.00 Т/с “Ходячi 
       мерцi-3”. (3).

перший канал 
(Україна)

05.00, 9.00, 11.00 Новини.
05.10 “Генiї i лиходiї”.
05.35 Х/ф “Бiлий 
        снiг Росiї”.
07.05 “Служу Батькiвщинi!”
07.40 “Смiховинки. 
        ПIН-код”.
07.55 “Здоров’я”.
09.10 “Непутящi нотатки”.

09.35 “Поки всi вдома”.
10.30 “Фазенда”.
11.15 “Єралаш”.
12.50 Х/ф “Де знаходиться
          нофелет?”
14.35 “Леонiд Агутiн.
          Крапля жалю”.
15.45 “Клуб Веселих
         та Кмiтливих”.
          Вища лiга.
18.00 “Вежа”.
20.00 “Час”.
20.15 “Унiверсальний
         артист”.
22.10 Комедiя 
     “Старики-розбiйники”.
00.00 Х/ф “Цезар 
      повинен померти”.

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.
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,
      гороскоп, телебіржа.
14.10 Таємниці сходу.
14.30 Телевітамінки.
15.00 Замки і фортеці
         України.
15.30 Кава з «вершками».
16.30 101 інформує.
17.00, 21.30 «Новини.
        Підсумок тижня».
17.40 101 інформує.
18.00 Вдома.
18.30 Життя-буття.
20.30 Замки і фортеці
        України.
21.00 Бізнес за правилами.
22.30 Українська ніч.

ртр-планета
07.00 Х/ф “Особиста 

   справа майора 
         Баранова”.
08.20 “Сам собi режисер”.
09.00 “Смiхопанорама”.
09.25 “Ранкова пошта”.
10.00, 13.00, 19.00 Вiстi.
10.10 Мiсцевий час. Вiстi 
    Москва. Тиждень у мiстi.
10.45 “У свiтi тварин”.
11.10 “Лiто в Башкирiї”.
11.40 Х/ф “Двоє в
        новому домi”.
13.20 Мiсцевий час. 
         Вiстi Москва.
13.25 “Влада факту”.
14.10 “Абсолютний слух”.
14.55 Х/ф “Вагiтна бабуся”.
16.30 “Смiятися 
         дозволяється”.
18.15 Д/ф “Вiйна 1812 роки.
    Перша iнформацiйна”.
19.25 Х/ф “Чотири пори
       лiта. Продовження”.
22.30 Х/ф “Дiвчина
       в пристойну сiм’ю”.
00.15 Х/ф “Якби я тебе 
        любив...”

канал “2+2”
08.00 “Маски-шоу. 
          Маски в Одесi”.
08.30 “Маски-шоу. 
          Маски в парку”.
09.00 “Маски-шоу.
         Маски на пароплавi”.
09.30 “Маски-шоу.
          Маски в ДАI”.
10.00 “Маски-шоу.
        Маски на перегонах”.
10.25 Т/с “Мисливцi 
         за старовиною”.
13.25 Т/с “Пригоди
          Мерлiна”.
15.25 Х/ф “Повернення
        Мерлiна”.
17.15 Х/ф “Пiдземелля
          драконiв-3”.
19.20 ЧУ. Волинь — Таврiя.
21.30 “Профутбол”.
23.00 Х/ф “Битва 
         за скарби”. (3).
00.50 Х/ф “Скоро”. (2).

тонiс
06.00 Х/ф “Стоянка поїзда

          двi хвилини”.
07.35, 20.10 “Кумири”.
07.50, 20.00 “Цивiлiзацiя
         Incognita”.
08.00, 18.30 Д/с “Самобутнi
        культури”.
09.00 Єрусалим: 
          виникнення 
          святого мiста.
10.00 “Будь у курсi!”
10.35 “Щоденник
          для батькiв”.
11.05 Х/ф “Стрiли Робiн
            Гуда”.
13.50 За сiм морiв.
14.25 Майстер подорожей.
15.15 Д/с “Дивовижнi
         розповiдi 
         про тварин”.
16.00, 23.40 Д/с “Iкони 
          тваринного свiту”.
17.00 “Україна Європа: 
          маятник Фуко”.
17.50 “Таке спортивне 
         життя. Юрiй Тамм”.
19.00 Д/ф “Єрусалим: 
         виникнення 
          святого мiста”.
20.40 “Свiтськi хронiки”.
21.05 Кайлi Мiноуг: 
        принцесами 
        не народжуються...
22.05 Х/ф “Теорiя
         запою”. (2).
00.50 Х/ф “Концерт”.

Нтв-свiт
06.20 “Ви будете смiятися”.
07.00, 9.00, 12.00, 
         18.00 Сьогоднi.
07.20 Казки Баженова.
07.50 Їхнi вдачi.
08.25 “Академiя краси” 
        з Ляйсан 
         Утяшевою.
09.20 Їмо вдома!
09.55 “Кулiнарнi 
      курси: Iталiя. Тоскана” 
      з Ю. Висоцькою.
10.25 Дачна вiдповiдь.
11.25 Золотий пил.
12.25 Т/с “Дорожнiй
       патруль-4”.
16.15 “Очна ставка”.
17.15 “Цiнуйте життя”.
18.25 Т/с “Угро-2”.
22.25 Т/с “Стерво”.
00.15 Т/с “Основна
          версiя”.



13 П’ятниця, 12 липня 2013 року Час місцевий

ПРОДАМ
* дійну корову є паспорт, ціна 

договірна. Тел. 49-30-52,  
067-351-46-11.

* цемент від виробника, вап-
но, щебінь. Доставка. 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. 
Ціна 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 колонка-
ми “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 — Німеч-
чина. 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 забу-
дову в с. Романівка Тернопіль-
ського р-ну, 0,15 га, тел. (096) 
789-34-34.

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

* продам земельну ділянку 
під будівництво 0,16 га, с. Гаї 
Ходорівські. 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 Терно-
поля (9 км), приватизовану. Тел.: 
(097) 630-66-49, (097) 901-01-
53.

* продається будинок у с. Бі-
ла Тернопільського району, 
10х11 м, з надвірними будівля-
ми. Всі комунікації, город, сад. 
Площа - 0,13 га. Ціна 100 тис. у. 
о. Тел. (097) 247-80-81.

* частину житлового будинку 
площею 53 кв. м 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, достав-
ка. Тел.: 43-38-44; 43-43-23.

* продаю вікна, двері мета-
лопластикові, дерев’яні, ме-
талеві 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, мож-
лива 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; 
утеплення: 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.

* 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 кра-
їн. 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).

* штукатурка, стяжка, шпа-
клювання та фарбування, супут-

ні ремонтні 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 облич-
чя, 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, 
каналізації, водогону, заміна 
ванн, унітазів, плитка. Тел.:  
28-24-12, (098) 265-42-27.

Справи приватні ●

Купон безкоштовного 
оголошення

тел./код:

Текст оголошення

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

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

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

Гаряча лінія ●Спорт для всіх ●

У зв’язку з розробленням містобудівної документації “Генераль-
ного плану с. Петриків” (далі — генплан), з метою врахування гро-
мадських інтересів, відповідно до рішення виконкому Петриківської 
сільської ради від 04.07.2013 р. №92 “Про проведення громадського 
обговорення проекту Генплану с. Петриків та громадських слухань 
щодо врахування громадських інтересів під час розроблення Гене-
рального плану с. Петриків”, з 11.07.2013 р. по 10.08.2013 р. про-
водиться обговорення та розгляд проекту генплану с. Петриків.

Мета розробки проекту генплану: визначення принципових на-
прямків та параметрів розвитку планувальної структури і забудови 
територій села, важливих інженерних проблем із врахуванням вимог 
охорони навколишнього середовища. Це комплексний документ для 
здійснення стратегічної та оперативної діяльності сільської ради та 
виконавчого комітету у напрямку соціально-економічного розвитку, 
організації вулично-дорожнього руху, інженерного обладнання і бла-
гоустрою, охорони природи, а також визначення черговості освоєн-
ня територій.

Замовник містобудівної документації: Петриківська сільська рада. 
Розробник містобудівної документації: ПП “Архітектурно-проектне 
бюро “АРКО”.

Пропозиції подаються у письмовому вигляді із зазначенням пріз-
вища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистого підпису; від 
юридичних осіб — із зазначенням їх найменування, місцезнаходжен-
ня, посади і особистим підписом керівника, печаткою.

Пропозиції повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог 
законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Олена ГИКАВА.

Ось і настало не просто літо, а 
“Олімпійське літо”: з 1 червня 
по 31 серпня цього року шко-
лярі нашого краю беруть 
участь у різноманітних зма-
ганнях з різних видів спорту, 
естафетах, спортивних розва-
гах, вікторинах на олімпійську 
тематику, конкурсах малюнків 
на асфальті та на папері. 

Особливою популярністю у дітей 
користуються змагання з дворового 
футболу, вуличного баскетболу, які 
часто організовують для них Чорт-
ківський, Бережанський, Шумський, 
Теребовлянський та Гусятинський 
районні центри “Спорт для всіх.” А 
ще діти з нетерпінням чекають на 
приїзд працівників Тернопільського 
обласного  центру  

фізичного здоров’я населення 
“Спорт для всіх”, які організовують 
для усіх дітей табору різноманітні  
спортивні естафети та розваги.  
Діти змагаються між собою на май-
данчику, де одночасно організову-
ють від 8 до 12 спортивних “стан-
цій” — ведення м’яча змійкою, 
дартс, баскетбол, “стрибунці”,  “хто 
найспритніший?”, “стрибки по купи-
нах” тощо.  За  перемогу у кожному 
виді змагань діти отримують “тало-
ни здоров’я”. Той, хто здобув най-
більше перемог, після завершення 
змагань обмінює талони здоров’я 
на призи. 

Всеукраїнські  фізкультурно-
оздоровчі заходи “Олімпійське  
літо” вже відбулись в оздоровчому 
таборі “Зорепад” с. Струсів Тере-
бовлянського району, оздоровчому 
таборі-пансіонаті “Лісова пісня”  
м. Борщів, оздоровчому комплексі 

“Збруч” смт. Скала-Подільська.  
Хоча погода трохи завадила прове-
денню, але діти провели свій віль-
ний час із задоволенням, корисно 
для здоров’я та ще отримали призи 
від Тернопільського обласного цен-
тру фізичного здоров’я населення 
“Спорт для всіх”, Тернопільського 
обласного відділення НОК України.

Тернопільський обласний центр 
фізичного здоров’я населення 
“Спорт для всіх” висловлює особли-
ву вдячність за надану спонсорську 
допомогу  видавництву “Школярик” 
м. Тернополя. 

Всеукраїнські фізкультурно-
оздоровчі заходи за місцем прожи-
вання та у місцях масового відпо-
чинку населення “Олімпійське літо” 
відбуваються за підтримки управ-
ління з питань фізичної культури і 
спорту та Тернопільського обласно-
го відділення НОК України. 

Олімпійське літо
На Тернопіллі у розпалі “Олімпійське літо”.

Останнім днем подання 
cуб’єктами господарської 
діяльності — юридичними та 
фізичними особами (третьої-
шостої груп) податкової де-
кларації платника єдиного 
податку за II квартал поточ-
ного року буде 9 серпня 
2013 року. Останній день 
сплати суми податкового 
зобов’язання, зазначеної у 
податковій декларації, – 19 
серпня 2013 року.

Нагадуємо, платники, які звіту-
ють за квартал чи за півріччя, по-
дають податкові декларації про-
тягом 40 календарних днів, що 
настають за останнім днем звіт-
ного (податкового) кварталу (пів-
річчя). Якщо останній день строку 
подання податкової декларації 
припадає на вихідний або святко-
вий день, то останнім днем стро-
ку вважається наступний за ви-
хідним або святковим операцій-

ний (банківський) день. Однак, 
термін сплати податків і зборів у 
такому випадку не переноситься.  
Платник податків зобов’язаний 
самостійно сплатити суму подат-
кового зобов’язання, зазначену у 
поданій ним податковій деклара-
ції. Така сума сплачується протя-
гом 10 календарних днів, що на-
стають за останнім днем відпо-
відного граничного строку подан-
ня податкової декларації.

Разом з тим, нагадуємо, що 
такі податкові декларації пода-
ються за новою формою, згідно з 
наказом Мінфіну від 07.11.2012 р. 
№ 1159 “Про внесення змін до 
форм податкових декларацій 
платника єдиного податку, за-
тверджених наказом Мінфіну від 
21.12.2011 р. № 15688”.

Інформаційно-комунікаційний 
відділ Тернопільської ОДПІ  

Міндоходів у Тернопільській 
області.

Вчасно звітуйте за квартал 
або півріччя 2013 року
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Зелена аптека ●

Знайомтесь ● SOS! ●

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ. 
Фото автора.

Сьогодні у Тернополі та ра-
йонних центрах області ап-
тек побачиш на кожному 
кроці. Та жителі сільської 
місцевості за найнеобхідні-
шими ліками все ж змушені 
їхати до міста. 

У селах та селищах рідного 
краю скоротилася аптечна ме-
режа. Фармацевти пояснюють 
цей факт нерентабельністю та-
ких закладів, низькою відвідува-
ністю покупцями.

Був приємно вражений, коли 
біля асфальтного полотна, що 
тягнеться в напрямку Почаєва, 
Кременця і Бродів, побачив ап-
теку. До неї мене люб’язно за-
просила Алла Демида. Аптеку в 
Ігровиці відкрили шість років то-
му. Сьогодні її послугами корис-
туються жителі не лише рідного 
села, але й Дубівців, Горішнього 
та Долішнього Івачева, Малащів-
ців, Мшанця.

Алла Вікторівна — спеціаліст 
вищого класу. У свій час закін-
чила Житомирське фармацев-
тичне училище, а в 2010 році — 
Харківський фармацевтичний 
університет. Допомагає їй у по-
всякденній роботі чоловік Ан-

дрій, любить бувати у мами на 
роботі і півторарічна донечка 
Даруся.

— Загалом медикаменти нам 
доставляють із фармацевтичних 
фабрик Києва, Львова, Харкова. 
Ціни на медпрепарати невисокі, 
тому люди завжди купують те, 
що їм необхідно, або те, що їм 
приписав лікар, — каже Алла  
Демида.

— У селі поважають нашу ап-
текарку Аллу, — зазначає листо-
ноша Марія Лагета. — Її знають і 
дорослі, і малі, користуються 
послугами нашої аптеки і при-
їжджі. 

Отож, якщо є потреба, заві-
тайте в Ігровицьку аптеку, і вас 
люб’язно зустріне її господиня, 
досвідчений фармацевт Алла 
Демида.

Завітайте до аптеки в Ігровицю

 Фармацевт Алла Демида.

Треба знати ●

Враховуючи складну 
клімато-метеорологічну 
ситуацію: аномально під-
вищену денну температу-
ру, можливість сильних 
опадів та тривалі піші пе-
реходи прочан під палю-
чим сонцем, для профілак-
тики інфекційних та інших 
захворювань, пов’язаних з 
факторами навколишнього 
природного середовища, 
спеціалісти санепідслужби 
радять скористатися реко-
мендаціями фахівців.

При укусі кліща. Укус кліща 
нечутливий, бо кліщ анестезує 
ранку слиною і присмоктується 
до шкіри. Навколо укусу 
з’являється почервоніння, ран-
ка не свербить. Переносять не-
безпечні хвороби — бореліоз 
(хвороба Лайма), енцефаліт, 
туляремію, різні лихоманки.

Що робити? Якщо кліщ при-
смоктався до вас і немає змоги 
звернутися до медиків, спро-
буйте витягти кліща самотужки. 
Необхідно захопити кліща пін-
цетом, ниткою, розхитуючи, ви-
тягнути. Але треба зробити це 
так, щоб його хоботок не зали-
шився у ранці, бо він далі інфі-
куватиме організм.

При укусі комара. З сімей-
ства комарів найбільш небез-
печний для людини комар роду 
Анофелес, самка якого перено-
сить збудників малярії. 

Відкриті частини тіла для за-
побігання нападу комарів слід 
змащувати репелентами у ви-
гляді кремів, лосьйонів, спир-
тових розчинів, аерозолів. При 
болючих укусах комарів вико-
ристовують народні засоби: сік 
зеленої цибулі, біле молочко 
кульбаби, нашатирний спирт і 
воду в рівних частинах, комп-
реси з тертої картоплі.

У разі укусу змії потерпіло-
му необхідно звернутись до лі-
каря, а якщо це неможливо, то 
уражену кінцівку опустити до-
низу. Рану обробляють йодом 
або спиртом, відтак потерпіло-
го направляють до лікувально-
профілактичного закладу. До-
бре на місце укусу поставити 
медичну банку, а якщо її немає, 
то звичайну банку або склянку 
(для відсмоктування отрути). 
Відсмоктувати отруту ротом не 
можна.

Небезпека від бродячих 
тварин. Уникати контактів з 
бродячими тваринами, адже 
укуси цих тварин можуть стати 

причиною зараження на сказ чи 
іншу інфекцію. У випадку отри-
мання укусів твариною місце 
укусу негайно промити водою 
(краще з мильним розчином), 
рану обробити йодом та на-
класти марлеву пов’язку, після 
чого звернутись за медичною 
допомогою до найближчого 
лікувально-профілактичного за-
кладу, в травмпункт для вирі-
шення питання отримання про-
філактичних щеплень проти 
сказу).

При контакті з борщівни-
ком. Стебла, листя і квіти бор-
щівника містять фуранокумари-
ни, які різко підвищують чутли-
вість людського організму до 
ультрафіолетового випроміню-
вання. Тобто, досить торкнути-
ся до рослини чи забризкати 
шкіру її соком, а потім уражене 
місце виставити на сонце — і 
опік вам гарантований. Реакція 
в результаті опіку починається 
не відразу, а через кілька го-
дин. Спочатку шкіра червоніє, 
потім виникають біль і набряк. 
З’являються пухирі, наповнені 
світлою рідиною. Вони можуть 
збільшуватися кілька днів, за-
хоплюючи все нові ділянки шкі-
ри. Опіки, отримані від цієї рос-
лини, доволі глибокі, зажива-
ють повільно, залишаючи темні 
пігментні плями. Найсильніші 
опіки борщівник спричиняє при 
контакті з вологою шкірою в 
сонячні дні. При ураженні вели-
кої ділянки тіла людину моро-
зить, нудить, піднімається тем-
пература. Борщівник Сосно-
вського викликає алергічні ре-
акції. У хворих на астму він 
може спровокувати напад  
задухи. 

Якщо на шкіру потрапив сік 
борщівника, слід серветкою чи 
хустинкою акуратно його уві-
брати й закрити уражене місце 
від світла щільною тканиною. 
Ушкоджене місце треба ретель-
но промити спиртом або водою 
з милом, не можна допускати 
контакту із сонячним світлом 
протягом декількох діб.

Раціональне 
харчування  

під час подорожі
Не купуйте і не беріть в до-

рогу продукти харчування, при-
дбані на стихійних ринках або з 
рук у приватних осіб. Не допус-
кайте споживання продуктів та 
напоїв протермінованого збері-
гання. Беріть в дорогу овочі, 

фрукти, добре вимиті в домаш-
ніх умовах. У подорож не беріть 
продукти, які швидко псуються 
(ковбасні, молочні, кулінарні, 
кондитерські та ін. вироби, що 
потребують охолодження при 
зберіганні). 

Взяті в дорогу продукти бажа-
но споживати відразу. Зберіган-
ня страв без холоду не повинно 
перевищувати 2 годин. Про за-
пас бажано брати нешвидко-
псувні продукти (сухе печиво, 
горіхи, сухофрукти).

Не вживайте харчових про-
дуктів та напоїв, взятих в доро-
гу, при найменшій підозрі щодо 
їх якості. При купівлі харчових 
продуктів та напоїв в дорозі не-
обхідно обов’язково звертати 
увагу на терміни та умови збері-
гання продуктів харчування в 
торгівельному закладі. 

При харчуванні у непристосо-
ваних умовах (ліс, придорожна 
зона тощо) уникайте контакту 
продуктів з ґрунтом та піском. 
Не вживайте в їжу незнайомі 
гриби, ягоди, невідомі росли-
ни. Якщо з вами перебувають  
діти, ретельно слідкуйте, щоб 
дитина не споживала незнайо-
мі ягоди та продукти невідомо-
го походження. 

Не беріть в дорогу консерво-
вані продукти, оскільки через 
порушення умов консервування 
продуктів та при їх вживанні 
може виникнути таке захворю-
вання, як ботулізм. 

Перед кожним вживанням їжі 
дотримуйтесь правил особис-
тої гігієни, при відсутності за-
пасів води протирайте руки во-
логими серветками. 

Якщо людина 
отримала тепловий 

(сонячний) удар
При перших ознаках тепло-

вого або сонячного удару слід 
перенести потерпілого у прохо-
лодне місце, посадити, дати хо-
лодний напій, роздягнути, об-
терти або облити холодною во-
дою руки, груди, ноги, живіт. 
Потім покласти на ділянку серця 
і на голову холодні компреси.

Бажаємо всім міцного 
здоров’я та благодатної  
Прощі!

Любов СТОЙКЕВИЧ, 
завідуюча Тернопільським 

відділенням 
Теребовлянського 

міжрайонного відділу ДУ 
“Тернопільський обласний 

лабораторний центр”.

Поради прочанам

Наталя МЕДЕЦЬКА, 
лікар-епідеміолог 

Тернопільського відділення 
Теребовлянського 

міжрайонного відділу 
Державної установи 

“Тернопільський обласний 
лабораторний центр 

Держсанепідслужби України”. 

ВІЛ-інфекція  — вірусна хво-
роба людини, яка, уражаючи 
тимус-залежну систему іму-
нітету, викликає клінічно ви-
ражену форму — синдром 
набутого імунодефіциту 
(СНІД), який проявляється 
лімфаденопатією, вираже-
ною інтоксикацією організму, 
нашаруванням інфекційних і 
онкологічних захворювань.

Епідемія ВІЛ-СНІДу в Україні 
досі зберігає найвищі темпи в Єв-
ропі. Кількість ВІЛ-інфікованих, за 
даними Міністерства охорони 
здоров’я, сягає понад 220 тисяч. 
Однак ООН за своєю методикою 
нарахувало 375 тисяч громадян 
України з вірусом імунодефіциту. 
За даними Всесвітньої організації 
охорони здоров’я (ВООЗ), Україна 
за темпами розповсюдження  
СНІДу випереджає країни колиш-
ньої Східної Європи, у тому числі і 
СНД. Кількість ВІЛ-інфікованих в 
Україні зростає у геометричній 
прогресії. І міжнародні, і вітчизняні 
експерти називають, найчастіше, 
три фактори, що впливають на по-
гіршення ситуації із захворюваніс-
тю на СНІД, — наркоманія, наслід-
ки Чорнобильської катастрофи, 
зубожіння нації. 

В Україні СНІД — “шприцевий”, 
тобто, поширюється ін’єкційними 
наркоманами. Саме на наркоманів 
припадає 70% випадків зараження 
СНІДом. 29% — це зараження під 
час статевих контактів і 1% — у 
процесі проведення медичних ма-
ніпуляцій. Крім наркоманії, у поши-
ренні епідемії СНІДу серйозну 
роль відіграє несприятливий раді-
аційний фон. Імунітет істотно зни-
жений. Українці стають беззахис-
ними перед хворобами. Зрозумі-
ло, на цьому фоні СНІД забирає 
значно більше життів, ніж у розви-
нутих європейських країнах.

Фактори, що сприяють розпо-
всюдженню СНІДу і залежать від 

поведінки людини: наявність шкід-
ливих звичок (алкоголь, наркоти-
ки), почуття неушкодженості, віра 
у виліковність СНІДу, труднощі 
контролю сексуальних імпульсів.

Міжнародні організації надають 
Україні певну допомогу у боротьбі 
зі СНІДом. В країні працюють емі-
сари ВООЗ, протягом 4 років пе-
ребувають координатори ООН, які 
забезпечують постачання шприців 
та медичних препаратів у рамках 
програми ООН по боротьбі зі СНІ-
Дом. Певні кроки робить і уряд. 
Але український народ ставиться 
до проблеми досить легковажно, з 
фаталізмом, притаманним наро-
дам слаборозвинутих країн.

У Тернопільському районі за 
період епідобстеження (з 2000 р.) 
зареєстровано 62 випадки ВІЛ/
СНІДу, 57 осіб, з яких 7 дітей, зня-
то з обліку (здорові; це діти наро-
джені ВІЛ-інфікованими матерями, 
спостереження проводиться про-
тягом 18 місяців). 7 осіб померло 
від СНІДу. На цей час на обліку 
перебувають 26 ВІЛ-інфікованих, з 
них двоє дітей — на спостереженні 
та 9 — хворі на СНІД.  5 осіб пере-
йшло зі статусу ВІЛ-інфікованих у 
статус хворих на СНІД.

Диспансерне спостереження 
проводиться інфекціоністом 
ТРТМО або Центром СНІДу за ви-
бором пацієнта та його згодою. На 
цей час 9 пацієнтів перебуває на 
антиретровірусній терапії, контр-
оль проводить Центр СНІДу. 

Люди з ВІЛ можуть залишатися 
здоровими й вести звичний спосіб 
життя, якщо стануть на диспансер-
ний облік й отримуватимуть анти-
ретровірусну терапію. Лише поло-
вина людей, яким діагностували 
ВІЛ, звернулися за медичною до-
помогою. Третина з тих, хто по-
требує лікування, отримують його.

З питань профілактики СНІДу 
ви можете звернутися у: Центр 
СНІДу (тел. 23-18-65); Тернопіль-
ське районне територіальне ме-
дичне об’єднання (ТРТМО), кабі-
нет інфекційних захворювань (тел. 
25-19-37); Тернопільське відділен-
ня Теребовлянського міжрайонно-
го відділу ДУ “Тернопільський об-
ласний лабораторний центр Держ-
санепідслужби України” (тел.29-
56-25); Тернопільський обласний 
клінічний шкірно-венерологічний 
диспансер (тел. 22-36-14).

Спільнота проти 
СНІДу

Чорниця — надзвичайно 
корисна для здоров’я лю-
дини ягода. У ній міститься 
до 6% цукрів, до 7% ду-
бильних речовин, лимонна 
та яблучна кислоти, вітамін 
С, каротин, мікроелемен-
ти, а також органічний 
барвник — антоцин. Чорни-
ця у свіжому вигляді дуже 
смачна з молоком. Можна 
зробити і пюре з цукром. Із 
чорниці отримуємо чудові 
сиропи, соки, джеми, по-
видла, наливки, лікери, ва-
рення тощо. 

Відновити зір допоможе 
чорниця. Дієтологи стверджу-
ють: немає кращого засобу для 
відновлення гостроти зору, ніж 
регулярне вживання в їжу чорни-
ці. Ці темно-сині, поширені пере-
важно в північних широтах, ягоди 
прекрасно зміцнюють сітківку ока 
завдяки біофлавонідам. Щоб від-
новити зір, у сезон треба з’їсти її 
якнайбільше. А в осінньо-зимовий 
період потрібно 1 столову ложку 
сухої чорниці залити з вечора хо-
лодною водою на 2 см вище рів-
ня ягід, а вранці з’їсти їх натще 
за 30 хвилин до сніданку.

Чорниця допомагає при цу-
кровому діабеті. Інтуїтивно 
люблять чорницю і люди, схиль-
ні до цукрового діабету. Чорни-
ця прекрасно знижує рівень цу-
кру в крові та дуже благотворно 
впливає на роботу всієї ендо-
кринної системи. Як чудовий 
засіб при лікуванні діабету мож-

на використовувати й відвар із 
листя чорниці. 

Чорниця благотворно впли-
ває на клітини мозку. Хочеш 
зберегти ясний розум і хорошу 
пам’ять до глибокої старості? Їж 
чорницю. І годуй нею дітей, якщо 
хочеш, щоб шкільна програма не 
забирала в них фізичні й емоцій-
ні сили. 

Чорниця (не гірше журавли-
ни) очищає нирки. А пектини, 
що містяться в цих ягодах, — чу-
дова підтримка для кишечнику. 
Щоб відновити моторику кишеч-
ника, треба приймати по 50-100 
г свіжих ягід на день або пити на-
стій із подрібнених сухих ягід:  
4 чайні ложки на 1 склянку хо-
лодної води, настояти 8 годин; 
добова доза — 2-3 чайні ложки.

Неоціненну допомогу може 
надати чорниця і при запаленні 
горла, геморойних кровотечах, 
нирково-кам’яній хворобі, пода-
грі, ревматизмі.

Диво-ягода — чорниця 
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Незважаючи на те, що надво-
рі літо у розпалі, цього тижня 
ймовірне укладення вигідного 
контракту. У понеділок не варто 
розпочинати нових і важливих 
справ, а ось серйозні зрушення 
у якійсь затяжній проблемі пови-
нні відчути. Уникайте конфліктів 
із сусідами і випадковими зна-
йомими.

У першій половині тижня вар-
то піти на компроміс, особливо у 
тих справах, де тільки у вас є 
якісь сумніви. Літо — пора від-
пусток, тож вам доведеться пра-
цювати за себе і “за того хлоп-
ця”. Не слід відмовлятись від 
пропозицій чи додаткового заро-
бітку у п’ятницю, а у вихідні не 
створюйте проблем ні собі, ні 
рідним.

Цього тижня на вас чекають 
різноманітні події. Якщо впевне-
ність не покине вас, справи  
підуть вгору, особливо в другій 
половині тижня. Зумійте затаїти-
ся там, де не хочете, щоб вас 
бачили, обходьте стороною тих, 
хто може зрадити або обмовити 
вас. У вихідні зробіть рідним  
сімейне свято.

Цього тижня слід остерігатися 
необдуманих слів і необачних 
вчинків, що можуть наробити вам 
клопоту на тривалий час. У се-
реду та четвер займіться вирі-
шенням важливих справ, також 
можете вирушати у далеку доро-
гу. У вихідні добре відпочиньте.

На початку тижня утримайтесь 
від категоричних висловлювань, 
а також від усіляких інтриг, що 
стосуються начальства, а най-
більше тих, з ким ви співпрацює-
те. Не переймайтесь тими спра-
вами, що вас не стосуються,  

однак, якщо комусь можете допо-
могти, то постарайтесь це зроби-
ти.

Цього тижня можете спокійно 
заробляти і витрачати гроші, так 
що дозвольте собі більше, ніж за-
звичай. У четвер не бажано за-
йматись ризикованими справами, 
у вівторок можете зіткнутися з 
труднощами. У вихідні більше 
спілкуйтеся, влаштуйте собі ак-
тивний відпочинок, а справам 
дасте лад згодом.

Терезам цього тижня треба 
знати у всьому міру, хоча азарт 
може штовхати вас на усілякі “по-
двиги”, а також на авантюрні кро-
ки. У першій половині тижня ста-
нуть відомими перспективи на 
найближче майбутнє у справі, в 
якій ви дуже зацікавлені. Вас че-
кає зустріч з відомою особою.

Можете похвалитися залізною 
витримкою, рідні будуть дивува-
тися зі спокою, з яким ви сприй-
матимете усі справи і новини. А 
тим часом цього тижня вам дове-
деться присвятити багато сил і 

часу організаційним питанням, 
хтось може бути зайнятий від-
криттям або розширенням бізне-
су. Наприкінці тижня з честю ви-
йдете з непростої ситуації. Якщо 
ви на відпочинку, то отримаєте 
море позитивних вражень.

Ще трохи, і ваші руки, як ка-
жуть, будуть розв’язані. Справи 
зрушать з місця, хоча й не все 
йтиме так, як би вам хотілося. Ще 
не настав час виявляти наполе-
гливість та ініціативу. Пильнуйте 
здоров’я, не піддавайтесь впливу 
сторонніх осіб. Вихідні проведіть 
з коханою людиною.

Цього тижня керівництво буде 
ставитись до вас прихильно. У 
середині тижня ймовірне недале-
ке відрядження або якась виму-
шена поїздка. Займайтесь улю-
бленою справою, яка принесе 
багато позитивних емоцій. Кінець 
тижня бажано присвятити дріб-
ним побутовим проблемам.  
Добре було б, якби ви відпочили 
у вихідні.

З початку тижня було б добре 
зосередитися на планах, розра-
хованих на перспективу. У се-
редині тижня добре поїхати на 
відпочинок або ж займатися ви-
рішенням важливих справ, однак 
тут покладайтесь тільки на себе, 
не слухаючи підказок оточуючих. 
У суботу відверта розмова з 
близькими допоможе владнати 
непорозуміння.

Цього тижня вас чекає вдале 
вирішення заплутаної проблеми, 
однак роз’язання інших питань 
на цей період планувати не вар-
то. Якщо вам конче потрібно по-
спілкуватись з начальством або з 
кимось із впливових осіб, то най-
краще це зробити у четвер. Мо-
жете розкрити свій творчий по-
тенціал.

від Івана Круп'яка з 15 по 21 липня

Розіграш 
№726
від 07.07.2013 р.
Кульки — 3, 13, 

1, 15, 11, 9, 14, 6, 
24, 16, 30, 21,  31, 

43, 32, 45, 59, 46, 53, 67, 72, 
61, 64, 69, 74, 62, 71.

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

виграно.
3 лінії з 2 підковами — 1 гра-

вець — 255 153 грн.
3 лінії у 3 полях — 40 гравців 

—  4 639 грн.
2 лінії у 2 полях — 3 551 гра-

вець — 19 грн.
2 лінії — 745 гравців — 124 грн.
1 лінія — 87 522 гравці —  

7 грн. 
Бiлет № 0042225 — Київське. 

“ З а б а в а 
плюс”

Кульки — 3, 3, 
4, 6, 3, 2.

І кулька — №334632 — 2 гравці 
— 100 000 грн.

ІІ кулька — №34632— 19 грав-
ців — 2 500 грн.

ІІІ кулька — №4632— 192 гравці 
— 250 грн.

ІV кулька — №632 — 1 880 грав-
ців — 50 грн.

V кулька — №32 — 18 597 грав-
ців — 10 грн.

VІ кулька — №2 — 186 305 
гравців — 2 грн.

Розіграш
 №1279
від 10.07.2013 р.
Лототрон А.
Набір кульок: №1
Виграшні номе-

ри:  3, 17, 30, 33, 36, 41.
6 номерів — не виграно.
5 номерів — не виграно.
4 номери — 91 гравець — 

323 грн.
3 номери — 1914 гравців —  

26 грн.
2 номери — 16331 гравець — 

8 грн.
Розіграш 
№1238

від 10.07.2013 р.
Виграшні номе-

ри: 16, 1, 30, 39, 
19, 17.

Мегакулька — 6.
МЕГАДЖЕК — ПОТ — не вигра-

но.
МЕГАПРИЗ — не виграно.
5 номерів — 7 гравців — 7 711 

грн.
4 номери — 200 гравців —  

226 грн.
3 номери — 3 490 гравців — 

22 грн.
5+ Мегакулька — не виграно.
4+ Мегакулька — 68 гравців — 

452 грн. 
3+ Мегакулька — 746 гравців —  

44 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)

— Ой, а хто це прокида-
ється? Ой, а чиї це оченята роз-
плющуються? Уночі стрибало, 
людям спати не давало...

— Не підколюй. Просто дай 
мені мінералки.

Дружина під час сварки з  
чоловіком:

— Я була глуха і сліпа, коли 
виходила за тебе заміж!

— Ось бачиш, від яких недуг я 
тебе зцілив.

Кордон. Митний огляд. Мит-
ник запитує у втомленого водія:

— Наркотики? Зброя?  
Контрабанда?

— Ні, дякую, мені лише чаю, 
будь ласка.

На іспиті студент витягує один 
білет — не знає. Інший — теж. 
Третій — та ж біда... Четвертий… 
П’ятий... Професор бере заліко-
ву книжку, ставить йому “задо-
вільно”. Інші студенти обурю-
ються:

— За що?
— Як за що, — відповідає  

екзаменатор, — якщо щось шу-
кає, значить, щось знає.

Жінка консультується з про-
давцем у будівельному супер-
маркеті:

— У мене троє дітей. Одному 
— три рочки, іншому — шість, а 
третьому скоро буде десять. 
Чим би ви порадили покрити 
підлогу в дитячій?

Продавець (задумливо):
— Краще заасфальтувати...

Мама запитує маленького  
сина:

— Синку, ти ще не всі іграшки 
зламав, які тобі тато подару-
вав?

— Ні, мамо. Одна залишила-
ся. Молоток.

До начальника міського кла-
довища вбігає сторож, жбурляє 
ключі і обурено кричить:

— Все! Я звільняюся!
— Чому???
— Ходжу по кладовищу і чи-

таю: “тут спочиває…”, “тут знай-
шов свій спочинок...”. І тільки я 
працюю!!!

Усміхніться

Виходить з березня  
1967 року.

Засновники — Тернопільська 
районна рада  

і Тернопільська районна  
державна адміністрація
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Ляльковий театр
14.07 — “День народження  

Бугуза”, казка-гра, Н. Гернет.
Поч. о 12.00 та 14.30. Вартість 

квитка —12 грн.

Краєзнавчий музей
Виставка живопису львівсько-

го художника Володимира Магін-
ського.

Виставка “Поет живопису”, до 
105-річчя з дня народження  
О. Шатківського (з фондів му-
зею).

Виставка “Пам’ятаємо, шанує-
мо...”, до 125-річчя з дня наро-
дження Стефанії Садовської  
(з фондів музею).

Виставка “Не втомлюся шука-
ти”, до 75-річчя з дня народжен-
ня Єфрема Гасая.

Виставка “Конституція —  
основа державотворення”.

Зала Іоана Георга Пінзеля.

Художній музей 
Виставка живопису і рисунка 

Іванки та Олександра Войтовичів 
(м. Львів).

Виставка живопису з фондів 
музею “Знову літо, красне літо”. 
В експозиції — краєвиди і натюр-
морти українських митців.

Обідня перерва з 13.00-14.00. 
Вихідний день — субота.

Ціна квитка — 8 грн., для учнів, 
студентів — 5 грн.

Вишня і черешня очищають 
кров.

Від малини прибуде кров, укрі-
пляться нігті й волосся.

Персики слід їсти, коли нема 
апетиту.

Сушені абрикоси — диво для 
серця. Коли воно кволе, пийте з 
них 2-3 горнятка узвару щодня.

Яке диво — калина. Моя бабка 
вважала її найкращими ліками і 
найсмачнішими ласощами. Люби-
ла пісню співати “Ой, не сама’м, 
не сама калинку ламала. Ламав її 
мій миленький, я лем пригина-
ла...”. Ось найпростіший і найкра-
щий її рецепт із калини. Дві столо-
ві ложки подрібнених квіток, лис-
тя, гілочок, ягід залити двома 
склянками окропу, закутати і три 
години настоювати. Потім проці-
дити. Пити по півсклянки 4 рази 
на день. Допомагає навіть від ра-
ку. Крім усього, від цього калино-
вого чаю в жінок довго залишати-
муться дівочими груди.

Настій калини дають хворим, у 
яких фурункули, екзема, різні ви-
сипи на шкірі. Дівчатам добре 
змащувати соком ягід обличчя, 
витримувати 20 хвилин, а потім 
умитися холодною водою.

Часником, хріном, калинкою, 
лимоном убезпечите себе від  
усілякої зарази.

Диня найкорисніша кругла, з 
гладкою шкіркою.

Диво-ягода — смородина. Чор-
на — при нестачі вітамінів, черво-
на — для крові, біла — для нирок. 
Щодня їх споживаючи, за місяць 
можна для тіла стільки доброго 
набути, скільки за рік ніякими ліка-

ми не зробиш.
Без смородини важко вигоду-

вати здорову і сильну дитину, 
сильною — просто неможливо. Це 
як природні дріжджі для її розви-
тку і росту. Кілька ложок смороди-
ни в день — і дитина матиме і 
апетит, і добрий сон, і гарний на-
стрій. І рости буде на очах. Смо-
родиною виводять з організму все 
отруйне, гниле, мертве. Смороди-
на — ягода давніх мудреців.

Винограду треба наїстися на 
цілий рік наперед, споживаючи 
восени щодня по два грона. Коли 
чавите з нього сік або вино, 
жменьку ягід треба кинути на зем-
лю, щоб набралися “солі землі”.

Хочете довго залишатися мо-
лодим і довго жити? Раз на тиж-
день влаштовуйте собі горіхово-
яблучний день. Зранку приготуйте 
8 яблук і 8 горіхів. Приблизно кож-
ні 2 години з’їдайте по одному 
яблуку і горіху. Щоб протягом 
дня шлунок був зайнятий.

Незнаючі кажуть, що огірок — 
це сама вода. Це не так. Їжте 
щодня ціле літо огірки і поміти-
те, як за сезон у вас побіліша-
ють зуби, зміцніють нігті, волос-
ся стане блискучим. А шлунок 
буде працювати, як годинник.

Дуже важливо пити воду з 
джерела, криниці, припавши гу-
бами. А також, даруйте, справ-
ляти малу потребу на землю в 
полі чи в лісі. Так ваше тіло під-
живить земна енергетика.

У кавуні — цілющий білий шар 
між м’якушем і шкіркою. Ним 
можна будь-які камінці вигнати.

Калину тримаю над сволоком 

увесь час. Щоб кожного разу 
кинути кілька ягід до рота. Ці-
люща сила в ній від грудня до 
квітня.

Вирубуючи капосну ожину в 
саду, залишіть кущик. Прикла-
дайте її листя до ран чи вира-
зок. Якщо рана велика, витис-
кайте на неї з листя сік. Кращих 
ліків від цього немає.

При температурі й лихоманці 
напийтеся гарячого чаю з суше-
ного листя і ягід ожини, заку-
тайтеся, щоб пропотіти. Дихати 
стане легше, температура спа-
де. Полегшає на душі.

Ніщо так не допоможе від 
зубного болю, запалення печін-
ки, нирок, кишківника, як цвіт і 
ягоди бузини.

Діабетиків мучать інсуліном. 
Але ж раніше його не було — і 
жили люди. Їжте багато капус-
ти, як кролі.

При болях і запаленнях дуже 
помічний терен.

При безплідді допоможуть 
огірки, щавель, троянда.

Зуби в мене міцні і здорові, 
бо повсякчас жую ялівець, смок-
чу сушену суницю.

Багато їм цибулі — сирої, ва-
реної, смаженої. Цибуля ста-
рість відганяє.

Найпоживніше м’ясо — з до-
машнього індика та курчати.

На Далекому Сході ми ніколи 
не мали цинги, бо буряти на-
вчили нас споживати настурцію, 
звіробій, подорожник і гілочки 
лимонника. З цих пір я завжди 
сію настурцію в дворі і готую з її 
листя “салат молодості”.

“Многії літа, благії літа” 
Заповіді 104-річного карпатського мудреця 

Андрія Ворона

До джерел ●
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Шашлики на всі смаки
По-гуцульськи

2 кг свинини, 5-6 цибулин,  
1 кг картоплі, 0,5 скл. білого сухо-
го вина, перець чорний мелений, 
паприка, сіль — до смаку.

М’ясо нарізати однаковими 
шматками вагою по 30-40 г. Кар-
топлю обібрати, нарізати кружаль-
цями, цибулю — кільцями. Потім 
шматки свинини, картоплі і цибулі 
нанизати, чергуючи, на шампури, 
посипати сіллю, перцем і папри-
кою. Загорнути шашлик у фольгу у 
вигляді пакета і з одного боку 
перев’язати шпагатом. З другого 
— влити сухе вино і також 
зав’язати. Загорнені таким чином 
шашлики обгорнути цупким папе-
ром і перев’язати шпагатом. Папір 
добре змочити водою, покласти в 
розігріте вугілля і накрити ним 
зверху. Готувати 50-60 хв.

У кефірі
1 кг нежирної 

свинини, 1,5 л ке-
фіру, 1 пучок кінзи, 
8 цибулин, сіль,  
перець.

М’ясо нарізати 
невеликими шмат-
ками, залити кефі-
ром. Цибулю і кінзу 
порізати не дуже 
дрібно. Складати в 
посудину шарами – 
м’ясо, цибуля, кінза 
– кілька разів. Кож-
ний шар присолю-
вати і перчити за 
смаком. Потім на-
крити і маринувати 
в прохолодному 
місці 10-12 год. 
М’ясо нанизати на 
шампури і готувати 
50-60 хв.

Зі свинини  
з майонезом

2 кг свинини, 5 цибулин,  
5 зубчиків часнику, 250 г майо-
незу, сіль, перець.

М’ясо нарізати на шматки 
(60-80 г), скласти в скляну чи 
поливану посудину, додати на-
різану кільцями цибулю, посо-
лити, поперчити і залити майо-
незом. Залишити на кілька го-
дин. Смажити над вугіллям.

Пікантний  
зі свинини

500 г свинячого ошийка або 
вирізки, 2 ч. л. паприки, 1 ч. л. 
меленого насіння коріандру, 1,5 
ч. л. меленого кмину, 1 ч. л. ме-
леного базиліку, 1/4 ч. л. меле-
ного імбиру, по великій дрібці 
меленої кориці, стручкового 
червоного перцю і меленого 
мускатного горіха, 1 дрібно роз-
кришений лавровий листок, 2 
ст. л. оливкової олії, сіль, сві-
жозмелений чорний перець, 
часточки лимона.

В емальованій чи скляній 
мисці змішати спочатку всі пря-
нощі, потім додати порізане на 
кубики м’ясо і добре переміша-
ти. Накрити і покласти в холо-
дильник на 9-12 год., періодич-

но помішуючи. Нанизати м’ясо 
на маленькі шпажки. Смажити 
7-8 хв. на гарячому грилі, пере-
вертаючи, до готовності. Треба 
стежити, щоб м’ясо не пересу-
шилося. Подавати з часточками 
лимона.

З ковбаси і грибів
500 г тонкої ковбаси, 6 цибу-

лин, 12 шт. грибів (печериць), 3 
помідори, сіль, мелений черво-
ний перець, зелена цибуля.

Ковбасу нарізати кружальця-
ми завтовшки 2 см. Цибулю 
розрізати начетверо й облити 
окропом. Почистити гриби (на 
шашлик взяти тільки шапочки). 
Помідори нарізати часточками. 
Населяти на шампури або шпич-
ки почергово усі продукти. Об-
смажувати на гарячому жирі, 

перевертаючи, й одразу пода-
вати до столу. Зверху посипати 
перцем і посіченою зеленню 
цибулі.

З картоплі
3 картоплини (нерозсипчас-

того сорту), 3 тонких шматочки 
свинячого бочка або копченої 
грудинки, 1 помідор (або інший 
соковитий овоч, на ваш смак), 
сметана, зелень, масло, сіль,  
паприка.

Свинину відбити та обсмажи-
ти з паприкою на олії, посоли-
ти. Якщо є готова копчена гру-
динка, то натерти її спеціями. 
Картоплю нарізати кружальця-
ми і нанизати на шампури, чер-
гуючи з м’ясом, помідором чи 
обсмаженою цибулею. Шашлик 
покласти на прямокутний шма-
ток фольги відповідного розмі-
ру, посолити, поперчити, по-
класти на фольгу шматочок 
масла, посипати посіченою зе-
ленню і трошечки помастити 
сметаною. Фольгу обгорнути 
навколо шампура, а на кінцях 
щільно закрутити. Смажити  
20-35 хв. Подавати у фользі.

Із сосисок
Підсмажені на вугіллі сосиски 

матимуть особливий смак і  

аромат, тому радимо готувати їх,  
якщо в компанії є діти, а м’ясо 
“дорослих” шашликів дещо  
жорсткувате.

З сосиски, 2 цибулини, 5 по-
мідорів, 5 шт. чорносливу,  
петрушка, сир, грудинка.

Сосиски нарізати шматочками 
завдовжки 3-4 см. Чорнослив за-
мочити в теплій воді на 5-6 год., 
вийняти кісточки і кожну сливу за-
горнути в шматочок тонко наріза-
ної грудинки. Цибулю і помідори 
порізати начетверо. Нанизати на 
шампур почергово сосиску, скру-
чене листя петрушки, цибулю, 
помідор, чорнослив у грудинці, 
шматочок твердого сиру, знову 
сосиску. Якщо нема мангала, такі 
шашлички можна приготувати на 
сковорідці, додавши жиру, або 
спекти на деку в духовці, полива-
ючи їх розтопленим маслом.

З курки
Курятину порізати на одна-

кові шматочки (по 30-40 г), до-
дати нашатковану цибулю. За-
лити маринадом із розчиненої у 
воді лимонної кислоти або ви-
нного оцту і витримати 3 год. у 
прохолодному місці. Нанизати 
шматочки курки на шпажки і 
смажити в мангалі, змащуючи 
олією та поливаючи рештою ма-
ринаду. Подавати шашлик гаря-
чим зі свіжими овочами.

Маринування
* Класичний: біле сухе вино, мелений чорний перець,  

паприка, дуже багато цибулі.
* Дієтичний: мінеральна вода, зелена цибуля, кріп (шашлик 

виходить на диво ніжним).
* Соковитий: кефір (сметана, йогурт і т. п.), кільця цибулі, кріп, 

петрушка, селера (шашлик виходить дуже соковитим).
* Пікантний: майонез, трохи гірчиці, мелений чорний перець, 

кільця цибулі.
* Вишуканий: оливкова олія, мед, гірчиця, дрібно посічений 

часник.
* Дивний: міцно зварена кава, олія, кмин, соєвий соус,  

кориця, часник (незвично, але дуже смачно!).
* Дуже пристойний: цибуля кільцями, біле сухе вино, 1 лимон, 

3 ківі, петрушка, кріп. 
* У вині 
У каструлю (чи іншу ємність) налити на два пальці олії, а потім 

покласти шарами лимон кружальцями, цибулю кільцями, шматки 
м’яса (ледь посолити і поперчити), знову лимон кружальцями, і 
так — доки закінчиться м’ясо. Потім залити сухим білим вином, 
накрити кришкою меншого діаметру, притиснути зверху тягарем 
і поставити на ніч до холодильника. 

* У пиві
Цибулю і м’ясо (1:2) залити пивом так, щоб рідина покрила 

м’ясо. Через годину — на багаття.

Почнемо з м’яса
Звичайно ж, м’ясо може бути і не морожене. Класика жанру 

— сідло молодого баранця, свинина або телятина. Ідеальний 
варіант — парне, із жировими прошарками, без кісток і  
прожилків м’ясо.

Щодо баранини, то на око її визначити складно. Тому, якщо 
нема знайомого продавця, краще брати свинину. Найніжнішим 
вважається м’ясо тієї частини туші, яка уздовж хребта на шиї 
(ошийок). Карбонад або окіст не підійде: шашлик вийде дуже 
сухим. Свинина повинна бути молода (до року) і бажано “жіно-
чої статі” (ось так!). Якщо ж і тут з визначенням віку проблема, 
найкраще взяти хороший жирний шматок. Жир при запіканні 
дасть необхідний сік і м’ясо танутиме в роті. З яловичиною 
ситуація спірна: як її не готуй, все одно вийде жорсткіша, ніж 
баранина або свинина.

Якщо хочете різноманітності, спробуйте зробити шашлики  
з курятини, грибів, овочів. Загалом, з чого ви робитимете 
шашлик, вирішуйте самі. Єдине, про що варто зайвий раз  
нагадати: для повного щастя дорослій людині потрібно не 
менше 600 г шашлику.

Запорука 
успіху — 
маринад
М’ясо для шашликів ріжеться 

по-різному. Але в жодному разі не 
ріжте його дуже дрібно! Шматки 
повинні бути важкими, рівненьки-
ми, однаковими.

Тепер беремося за маринуван-
ня. Зовсім молоденьке м’ясо (по-
росяти, ягняти) не маринують.  
Хіба що натирають його прокруче-
ною на м’ясорубці цибулею і чор-
ним перцем за годину-півтора до 
приготування.

Загалом цибулі ніколи не шко-
дуйте: вона — найкращий мари-
над!

М’ясу зрілому потрібне кисле 
середовище: кислота розм’якшує 
волокна і є легким консервантом. 
Тільки, борони Боже, не уподі-
бнюйтеся кухарям, котрі залива-
ють м’ясо оцтом. Роблять вони це 
винятково для того, щоб “впари-
ти” дилетантам продукт не першої 
свіжості. Справжні ж майстри оби-
рають біле сухе вино, лимонний 
сік, кефір, червоний винний оцет 
або гранатовий сік. Ще один спо-
сіб понівечити шашлик — заздале-
гідь додати в нього сіль. Під впли-
вом солі м’ясо стає жорстким, 
оскільки починає випускати сік ра-
ніше, ніж треба. Не робіть цього! 
Досолити шашлик можна й у  
тарілці.

“Розвеселити” маринад допо-
можуть різні трави і приправи. Це 
часник, кінза, базилік, м’ята, 
естрагон, лавровий листок. Для 
пікантності додають гірчицю, ма-
йонез, зелені яблука, ківі і навіть, 
як не дивно, міцну каву. І ще один 
секрет. Якщо трапився прокол і ви 
купили не зовсім те м’ясо, що по-
трібне для шашлику, не турбуйте-
ся: “реанімувати” його можна, за-
маринувавши в соку обліпихи.  
Тоді будь-яке, навіть найбезнадій-
ніше старе м’ясо стане м’яким, 
ніжним і ароматним.

Замариноване м’ясо ретельно 
перемішуємо і кладемо в холо-
дильник. Можна під гнітом — так 
маринад розподілиться на всі 
шматочки порівну.

Які дрова?
Не останнє місце в приготуванні шашлику займають дрова:  

аромат готового м’яса безпосередньо залежить від них. Смішно зву-
чить, але в лісі правильне паливо знайти важко. По-перше, дрова 
потрібні абсолютно сухі — тільки такі зможуть тримати рівний жар.

Ялина і сосна точно не годяться. Осика вбиває не тільки живі ор-
ганізми (нею добре лише бочки з квашеною капустою накривати), 
але й сам вогонь. Аналогічно й з вербою та тополею. Якщо немає 
нічого іншого, можна використовувати березові полінця. Але м’ясного 
шедевра не чекайте.

Ідеальним паливом вважаються обрізки плодових дерев: абрикос, 
яблуня, слива, вишня. Вони додадуть м’ясу ніжний аромат і смак. 
Далі за спаданням — біла акація, терен, бук, дуб. А найкращою ви-
знана суха виноградна лоза — її неймовірний аромат забезпечить 
навіть безнадійному шашлику стовідсотковий успіх. Не знайдете від-
повідних дров, не турбуйтеся — в будь-якому супермаркеті продаєть-
ся готове деревне вугілля.

Отож, жаринки у вас вийшли “знатні” — в міру розжарені, з  
характерним малиновим сяйвом. Обережно наблизьте руку до ман-
гала. На рівні шампурів повинно бути так спекотно, щоб рука не мо-
гла витримати там ні секунди, але при цьому не отримала опіку. Про-
стіше кажучи, якщо рука відчуває себе в цій зоні комфортно, то жару 
треба додати. А якщо не може до неї наблизитися, значить, темпе-
ратура надмірно висока. Тепер поміщаємо шашлики на  
мангал. І — чекаємо...

З днем наро-
дження вітаємо го-
ловного бухгалтера 
Фонду комуналь-
ного майна в Тер-
нопільському райо-
ні Віталія Йосипо-
вича ТРУСЯ.

В цей дорогий для серця день

Бажаєм квітів і пісень,

Від друзів — щирих привітань,

Від зірок — здійснення бажань,

Від сонця — світла і тепла,

Щоб доля щедрою була.

І не спинити часу лік,

Нехай щастить весь довгий вік!

З повагою — колектив Фонду 
комунального майна  

в Тернопільському 
 районі. 

Вітаємо з днем 
народження заступ-
ника керуючого 
справами Тернопіль-
ської районної ради 
Петра Михайловича  
БОЛЄЩУКА.

Хай Вам щасливо  

                  стеляться дороги,

Життя, неначе щедрий сад, цвіте,

Хай обминають прикрощі й тривоги,

А в долю світить сонце золоте.

Нехай здоров’я завжди добрим буде,

Хай у роботі ладиться усе,

За добрі справи хай шанують люди,

В сім’ю хай доля затишок несе.

З повагою — колектив 
виконавчого апарату  

Тернопільської районної 
ради.

Щиро вітаємо  з 
днем народження 
головного бухгал-
тера Фонду кому-
нального майна в 
Тернопільському 
районі Віталія  
Й о с и п о в и ч а  
ТРУСЯ.

Хай радість Вам

                   життя дарує,

Щоб посміхались Ви весь час,

Любов і злагода панують,

Достаток повниться щораз.

Щоб Ви добра мали багато,

А доля квітла, наче сад,

І щоб на Вас із неба падав

Лише щасливий зорепад. 

З повагою — колектив 
виконавчого апарату  

Тернопільської районної 
ради.

Від щирого серця 
вітаю з 35-літтям 
найкращу подругу 
Оксану Іванівну 
ТЬОЛКО з Баворова 
Т е р н о п і л ь с ь к о г о  
району.

Хай дороги стеляться

                         крилато,

Будуть чисті, рівні, як струна,

Хай добро не обминає хату,

Як не обминає світ весна.

Хай здоров’я, радість і достаток

Сипляться, немов вишневий цвіт,

Хай малює доля з буднів свято

І дарує сто прекрасних літ!

З повагою – подруга  
Галина Гелей з Байковець.

З днем народжен-
ня щиро  і сердечно 
вітаємо Тетяну  
Петрівну МАЦЬКО з 
с. Жовтневе Терно-
пільського району.

Хай кожен день леліє

 небом чистим,

Світанки сяють, скупані 

в росі,

 І в серці радість розквіта іскриста,

 І задуми збуваються усі.

З любов’ю — рідні.

Щирі вітання з 
нагоди дня наро-
дження надсилає-
мо Петру Івано-
вичу КУЗЬМЯКУ 
з с. Жовтневе 
Тернопільського 
району.

Хай життя квітує, 

                   як калина в лузі,

Нехай будуть поруч щирі, вірні друзі,

Хай обминають болі і тривоги,

Хай стелиться довга життєва дорога.

Здоров’я міцного і щастя без краю,

Усього найкращого щиро бажаєм! 

З повагою і любов’ю — 
рідні.


