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України триває.

Разом збудуємо
стіну на кордоні
Як уже повідомлялося, 18 червня ц. р. генеральний директор корпорації “Агропродсервіс” Іван Чайківський прийняв рішення про виділення мільйона гривень на будівництво стіни на кордоні з Росією
від путінських окупантів. З того часу ініціатива відомого аграрника
нашого краю набула великого розголосу в усій Україні і знайшла своїх послідовників за межами нашої області. Та оскільки ситуація на
Сході України далека від вирішення, сепаратисти і далі продовжують
свою чорну справу, Іван Адамович знову звернувся з цього приводу
до бізнесменів краю.

Звернення

голови ради обласного об’єднання
сільськогосподарських підприємств,
генерального директора корпорації
“Агропродсервіс” Івана Чайківського
до бізнесових кіл Тернопільщини
Незважаючи на зусилля міжнародної спільноти, мирний план Президента України Петра Порошенка, розгнузданий путінський режим
нахабно і цинічно продовжує агресію проти української держави.
І далі через російсько-український кордон на нашу територію засилаються сотні бойовиків, важка військова техніка та озброєння російського виробництва. Уже доведена пряма причетність російських
спецслужб до терористичних подій у Донецькій і Луганській областях, де гинуть наші військовослужбовці та мирні громадяни. Бойовики свідомо, не без вказівки своїх кремлівських покровителів, нищать
виробничу інфраструктуру, житло, лікарні, дитсадки і тероризують
місцеве населення Донбасу.
Все це стало можливим і через незахищеність кордонів нашої
країни, відсутність належного військово-технічного оснащення армії
та прикордонних підрозділів.
На різних рівнях народжуються патріотичні ініціативи підтримки
українського війська та зміцнення кордону з Росією. Ряд вітчизняних
бізнесменів вкладають власні кошти у спорудження інженерних комунікацій на кордоні (стіни).
Чимало підприємців Тернопільщини активно включилися у реалізацію цієї життєво необхідної для Батьківщини справи. Закликаю усіх
представників бізнесових кіл Тернопільщини проявляти високий патріотизм і максимум організованості у фінансуванні українського війська: придбання засобів індивідуального захисту, збір продуктів харчування, лікарських засобів, пально-мастильних матеріалів, створення побутових умов для українських вояків.
Якщо матимемо свою боєздатну армію, збудуємо стіну на кордоні
з Російською Федерацією, швидко буде покінчено із сепаратизмом,
як явищем, і стане безпечнішим життя громадян усієї України.
м. Тернопіль.
15 липня 2014 р.
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Шановні
бухгалтери!

Прийміть найщиріші вітання з Вашим професійним святом. Ми, як ніхто інший, розуміємо важливість Вашої професії. Адже робота великих та малих трудових колективів, здобутки бізнесу – це
обліковується саме бухгалтерським персоналом.
Ваша професія поєднує в собі і точність обліковця,
і грамотність юриста, і виваженість економіста, і
просто людяність до колективу. І сьогодні я хочу
Вам сказати:
Забудьте про баланс, відкладіть калькулятор,
І звіт нікуди від Вас не втече,
Нехай на рахунки любов і удача
Сьогодні до Вас без затримки прийде.
У втраті хай будуть тривоги і лихо,
В прибутку – повага, здоров’я і шана людей,
Достаток у звітах хай
множиться тихо,
Усяких
гараздів
у нинішній день.
З повагою —
начальник
Тернопільської
об’єднаної ДПІ ГУ
Міндоходів
у Тернопільській
області
Петро ЯКИМЧУК.

З Днем бухгалтера!

Появою цього професійного свята відзначено значний внесок працівників бухгалтерських
служб
у
розвиток
фінансовогосподарської діяльності підприємств, установ
і організацій, зростання національної економіки. Від людей цієї відповідальної професії залежить злагоджена робота усіх сфер народного господарства краю. Саме вони забезпечують чіткий контроль фінансових потоків, своєчасність податкових платежів. Без належної
роботи бухгалтерських служб неможливо забезпечити розвиток економіки регіону та держави загалом.
Шановні бухгалтери бюджетних установ та
організацій Тернопільського району! Прийміть
щиру вдячність за щоденну сумлінну працю і вірність професійному обов’язку. Бажаю Вам і Вашим родинам міцного
здоров’я, щастя, благополуччя, невичерпних сил та наснаги.
З повагою —
начальник
фінансового
управління
Тернопільської
райдержадміністрації
Світлана МАРЧУК.

Напруга жнив

●●Місцеве самоврядування

У Тернопільській
районній раді
* 10 липня голова Тернопільської районної ради Василь Дідух
зустрівся з головою райдержадміністрації Андрієм Строєвусом. Голови обговорили ряд питань, зокрема: виконання районного бюджету та бюджетів сільських та
селищних рад району за І півріччя
2014 року. Звіт про виконання бюджету, перспективи будівництва в
Тернопільському районі оптовороздрібного ринку сільськогосподарської продукції; інші питання,
що стосуються життєдіяльності району, планується винести на розгляд чергової сесії районної ради.
* 11 липня голова Тернопільської районної ради Василь Дідух
провів нараду з начальником фінансового управління райдержадміністрації Світланою Марчук, начальником управління Державної
казначейської служби у Тернопільському районі Романом Шастом, заступником начальника відділу освіти райдержадміністрації
Анатолієм Івасюком. Під час наради обговорено питання виконання
районного бюджету за І півріччя
2014 року, стан фінансування бюджетних галузей району за цей
період та питання погашення заборгованості з виплати відпускних
вчителям загальноосвітніх шкіл
району.
* З метою погашення заборгованості фінансовим установам дано доручення забезпечити своєчасні виплати відпускних вчителям
району, вивчити стан справ з виплати заробітної плати бюджетникам сільських та селищних рад та
внести відповідні пропозиції щодо
змін до районного бюджету на

2014 рік на розгляд чергової сесії
районної ради.
* До кінця року в Тернопільському районі планують відкрити 4
дитячих садки.
* 14 липня голова Тернопільської районної ради Василь Дідух,
керуючий справами районної ради Богдан Ящик, заступник начальника відділу освіти райдержадміністрації Анатолій Івасюк та
начальник відділу архітектури і
містобудування райдержадміністрації Богдан Борега відвідали
Йосипівську та Мар’янівську сільські ради, де провели наради з
сільськими головами та директорами місцевих шкіл. Під час наради обговорено питання переобладнання та реконструкції частини
приміщень шкіл під влаштування
дитячих садочків.
На початку 2014 року Тернопільська районна рада виділила
Йосипівській та Мар’янівській сільським радам 140 тисяч гривень на
відкриття дошкільних закладів. На
жаль, до цього часу в цих селах не
приступили до освоєння цих коштів. За результатами наради дано конкретні доручення сільським
головам Йосипівки та Мар’янівки
щодо організації робіт з облаштування дитячих садочків. Конкретну
допомогу з цих питань сільським
радам надаватимуть спеціалісти
районної ради та райдержадміністрації.
До слова, 17 липня цього року
заплановано провести нараду в
Дубівцях і Довжанці, де також вивчатимуть питання відкриття дитячих садків у цих селах ще до кінця
2014 року.

Під час хлібозбирання озимого ячменю
головний агроном Володимир Новосад (другий справа)
з працівниками ПП “Агрон”.
Ярослав БАЧИНСЬКИЙ.
Фото автора.

Ж

нива нинішнього
року особливі тим,
що в нашій державі на політичній,
економічній, фінансовій та
оборонній нивах складна
ситуація.

У східних областях у час збирання хлібів, що налилися добірним ячмінним і пшеничним зер-

ном, золотими капелюхами соняшника, триває війна. Чужі фугаси і міни, ракетно-зенітні комплекси знищують людей, житлові
та адміністративні будівлі, об’єкти
соціального й культурного призначення, гинуть мирні і військові
люди. Це нові обставини тисячоліття для молодої української
держави.
— Нині державні чиновники всі
надії та сподівання покладають на
агропромисловий комплекс України. Саме селяни у час бюджет-

ного
безгрошів’я, бездонного
дна безробіття зуміли об’єднатися
під одним гаслом продовольчої
безпеки, забезпечення продуктами харчування усіх верств населення. Короткі терміни хлібозбирання без втрат, мобілізація техніки та людського ресурсу — ось
основні реалії жнив 2014 року,—
каже заслужений працівник сільського господарства України, виконавчий директор ПП “Агрон”
Юрій Березовський.
Продовження на 2 стор.
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Панорама подій
●●Сільські обрії

●●Гаряча тема

Напруга жнив

Війна на Сході
України триває

Продовження.
Початок на 1 стор.
Двадцять другі жнива для подружжя Юрія та Наталії Березовських стали знаковими як у виробничій діяльності, так в особистому
житті. У червневі дні на рушник
щастя стали їх діти Роман та
Мар’яна, юристи за освітою й
оптимісти за життєвим покликанням. Гарного супутника життя торік привела у рідну оселю дочка
Маруся. Батьки і родина бажають
молодятам щастя, здоров’я та любові. Бо саме у дітях та майбутніх
внуках, у добробуті мешканців рідного села Товстолуг та навколишніх населених пунктів, де орендують роками земельні паї, вбачають
своє щастя та й тих, хто працює на
землі. З цим погодиться кожен,
хто хоч раз завітав у це чудове,
мальовниче, незвичайне село.
Неподалік Товстолуга потужні
комбайни домолочували останні
гектари озимого ячменю. Цієї
культури в агропідприємстві та
фермерському господарстві “Березовського” посіяли на 290 гектарах і зародила вона, як ніколи,
щедро, зібрали загалом по 65
центнерів, а окремі площі, за словами головного агронома Володимира Новосада, видавали й по 80
центнерів збіжжя. Зараз механіза-

мічна та комфортна,
в кабіні працює система мікроклімату.
“Нам приємно, що
наші трактористи й
комбайнери працюють в теплі, безпеці
та комфорті”,— каже
головний технолог
урожаю Володимир
Новосад.
— Ще у 2005 році
розпочалася наша
тісна співпраця з ТОВ
“Компанія “ЛАН”, що
є
дистриб’ютором
найкращих світових
брендів техніки і працює у західних областях України. Тоді ж ми
придбали
перший
комбайн “Claas Мега
360”, — згадують
Юрій Березовський
та його дружина
Наталія. — Раз на
кілька років приходить час, і ми оновлюємо
технічний
парк. Торік продали
давніше
придбані
комбайни цієї всесвітньовідомої фірми і
купили нові — “Claas
Лехіон”, більш потужні, ще більш доскона-

Механізатор ПП “Агрон”
Юрій Матушевський.
пан Осадчук. Хочемо наголосити,
що сервіс і обслуговування сільгоспмашин теж є не менш важливим. Коли не налагоджений сервіс,
виникають великі проблеми. У роботі аграрія важливий кожен день і
кожна година, особливо в час хлібозбирання, весняних та осінних
польових робіт. Компанія “ЛАН”
має на складах велику кількість запасних частин до тракторів та комбайнів різних модифікацій. За 9
років співпраці ми не мали проблем з простоєм техніки: годинадві і хлопці з “ЛАНу” ліквідовують
поломку, вони — досвідчені фахівці
своєї справи. Наші успіхи — це
співпраця з партнерами. В нашому
спільному короваї — левова частка
їхньої роботи.
У ПП “ Агрон” рух зерна від поля на тік відслідковується у
комп’ютерному режимі. На токовому господарстві люди працюють у
дві зміни, забезпечені гарячим
Механізатор Степан Осадчук.
харчуванням, належними умовами
праці та побуту. Обіди готують досвідчені кухарі
Богдана Назарко, Ярослава
Висоцька, Галина
Муляр, Софія Гнопко. До
речі, в
товстолузькому
агропідприємстві їдальня
працює цілорічно, в ній
харчуються усі працівники.
Тут склалася добра
практика вчасного розрахунку з пайовиками. Люди
мають вибір: або отримати одразу ж гроші, або
зерно.
— Намагаємося кожного почути і піти назустріч,
якщо потрібно, — каже директор ПП “Агрон” Наталія
Березовська. — Довіру до
себе ми будували роками.
Пайовиків приваблює надійність, тут їх ніхто не обдурить. Якщо люди не переписали паю за минулий
чи позаминулий рік, все
одно розрахунок за оренду земельного паю не
На жнивному лані ПП “Агрон” механізатори
пропаде. Щирі, партнер(зліва направо) Віктор Шугета, Володимир Депутат, Василь Осадчук.
ські стосунки не тільки з
партнерами, але й з пайовиками, і
тори приступили до збирання ози- лі. Ми не збільшуємо кількість технайголовніше — з працівниками
мого ріпаку на 300-гектарній пло- ніки, а міняємо на більш потужну.
підприємства. Люди приходять,
щі, на черзі — яра та озима пшениКоли агропідприємство розпочало
ця. Був свідком, як перше випро- співпрацю з корпорацією “ЛАН”, в питають, чи є робочі місця. Ми їх
ставимо у резерв. У нас кожного
бування проходить потужний комнас було до 2000 гектарів землі, а
байн “Нью Холанд СХ 8080”. Штурсьогодні ми подвоїли земельний року збільшується земельний банк,
працює все більше молодих мехавал цієї машини довірили досвід- банк, проте кількість техніки не змінізаторів, водіїв, спеціалістів у виченому комбайнеру Володимиру
нилася. Кожних два роки ми їздиробничих підрозділах. Ми оптимісБалабану, для якого це вже 20-ті мо в Ганновер на міжнародну вити і віримо, що завтра буде краще.
жнива в ПП “Агрон”. На комбайні ставку — там виробник “Claas”
Горді за своє підприємство і за ту
марки “Claas Атлас 936” працює здобуває золоті та срібні медалі не
Юрій Матушевський. Техніка ви- тільки по комбайнах, але й тракто- працю, яку ми робимо щоденно.
робника “Claas” приносить
не рах також. Ця компанія займає Платимо гідну заробітну плату —
тільки задоволення від роботи метретє місце в Україні з продажу вчасно й офіційно, допомагаємо
ханізатору, але й дає можливість
тракторів. Звичайно, у нашому гос- школам, медичним та культурним
закладам, церковним громадам,
вчасно та ретельно виконати увесь подарстві є трактори цієї фірми.
технологічний цикл вирощування
Працюють на них досвідчені меха- бо живемо й трудимося у рідному
селі, на видноті батьків, дітей, свота збирання зернових і технічних
нізатори Віктор Шугета, Володикультур. Техніка “Claas” — економир Депутат, Василь Осадчук, Сте- їх земляків.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.
Ситуація на Сході України залишається
напруженою.
Росія відверто взяла курс на
ескалацію конфлікту на Донбасі. Серед тижня запеклі бої
з бойовиками тривали на
пунктах перетину українськоросійського кордону у Маринівці, Амвросіївці та Ізвариному. За словами керівника групи військово-політичних досліджень
“Інформаційний
спротив” Дмитра Тимчука, в
результаті боїв під Маринівкою Донецької області сили
АТО знищили три танки і два
БТРи, три автомобілі терористів, які доставляли бойовиків
до місця зіткнення. За словами речника штабу АТО Владислава Селезньова, під час
боїв під Маринівкою на Донеччині загинули двоє українських військових, два десятки
отримали поранення.
За час проведення на Сході
України антитерористичної операції станом на 14 липня загинули
258 українських військовослужбовців, 922 поранені, в полоні залишаються 45 військових. Про це на
брифінгу повідомив речник інформаційного центру РНБО України
Андрій Лисенко. Цього тижня в ході
проведення АТО від бойовиків
звільнені населені пункти Металіст,
Олександрівськ, Біле, Розкішне на
Луганщині та розблоковано аеродром “Луганськ”. Окрім того, як повідомляє прес-служба Міністерства
оборони України, у зв’язку з успішними наступальними діями сил АТО
в районі Донецька, частина бойовиків намагається покинути місто,
переодягаючись при цьому в цивільний одяг і відбираючи автомобілі громадян. Згідно з інформацією Міноборони, сьогодні найбільш
загострена ситуація в Донецьку,
Луганську, Лисичанську, Сєвєродонецьку, Антрациті, де бойовики
мають намір використовувати захоплені державні адмінбудівлі як
опорні пункти. Як повідомляє речник інформаційного центру РНБО
Андрій Лисенко, Росія продовжує
стягувати до кордону України військову техніку і споруджує бойові
табори.
На початку тижня на Луганщині
російські бойовики збили український літак Ан-26, який перевозив
продукти харчування і воду для військових. За словами речника штабу АТО Владислава Селезньова, на
борту літака було вісім осіб: семеро членів екіпажу і чоловік, який
супроводжував вантаж. Екіпажу
вдалося десантуватися. Як зазначив керівник групи військовополітичних досліджень “Інформаційний спротив” Дмитро Тимчук,
бойовики взяли в полон двох льотчиків зі збитого літака, пошуки ще
шістьох бійців тривають. У вівторок
зранку бойовики завдали авіаудару
по Сніжному Донецької області. В
результаті були зруйновані цивільні
об’єкти. Є жертви серед мирного
населення. За повідомленнями
РНБО, авіаудару завдано невідомим літаком з метою дискредитації
українських військовослужбовців.
На підтримку українських військ
працює важка артилерія, поновлено застосування бойової авіації
проти терористів і російських найманців, які атакують українських
військовиків. Про це 16 липня повідомив речник АТО Владислав
Селезньов. За словами речника,
таке рішення прийнято з огляду
на велику активність терористів,
які діють проти українських військовослужбовців, передусім на
кордоні.

Справжня епопея розвернулася
з викраденням української льотчиці
Надії Савченко, яку Російська Федерація звинуватила у причетності
до вбивства російських журналістів. Новоусманський районний суд
Російської Федерації обрав для
льотчиці запобіжний захід у вигляді
утримання під вартою у воронезькому СІЗО №3 до кінця серпня.
Протестуючи проти незаконного
вивезення до іншої держави та вимагаючи зустрічі з консулом, українська льотчиця оголосила голодування. 16 липня з десятої спроби
консул України Геннадій Брескаленко зміг зустрітися з Надією.
Ув’язнена підтвердила, що її насильно вивезли з території України
з мішком на голові та в наручниках.
У зв’язку із тим, що до неї допустили консула, Надія припинила голодування. У вівторок Європейський
суд розпочав провадження у справі
українського офіцера Надії Савченко проти Росії, надавши справі статус пріоритетної. Тим часом адвокат українки Марк Фейгін висловив
здивування, чому російська сторона не хоче випустити українську
льотчицю в обмін на щось. На думку адвоката, Надію Савченко з
України до Росії переправили незаконно. Марк Фейгін має дані, що
терористи з “ЛНР” передали українку російським спецслужбам.
14 липня під час зустрічі із силовиками Президент України Петро
Порошенко зазначив, що проти
українських бійців на Донбасі діють
російські офіцери, застосовується
російська зброя. Петро Порошенко
наголосив на необхідності змінити
тактику бою у зоні АТО, аби звузити зону проведення антитерористичної операції, посилити захист
кордонів і забезпечити захист мирного населення. “За кожне життя
наших військових бойовики заплатять десятками й сотнями своїх.
Жоден терорист не уникне відповідальності, кожен отримає по “заслугах”, – сказав Глава держави.
Цього тижня в Адміністрації Президента України розглянули питання розриву дипломатичних відносин із Росією. Як виявилось, Україна поки не розриватиме дипвідносин із Російською Федерацією,
адже це ускладнить визволення захоплених українських громадян. За
словами заступника глави Адміністрації Президента Валерія Чалого, українські політики вивчають
можливі наслідки розірвання відносин із Росією, однак вважають,
що цей крок є несвоєчасним.
16 липня на позачерговому саміті у Брюсселі Європейська Рада
вирішила розширити санкції на
осіб, які підтримують дії, що підривають суверенітет та територіальну
цілісність України. У зв’язку з цим
Раді ЄС доручено ухвалити “необхідні правові інструменти та прийняти в найкоротші терміни рішення щодо першого списку організацій та осіб, в тому числі з Російської Федерації, які підпадатимуть
під ці критерії”. У такий спосіб Євросоюз розширить дію другої фази
санкцій. Нові секторальні санкції
щодо ряду російських компаній
військово-промислового комплексу ввели цього тижня США. До
списку санкцій внесені “ДНР” та
“ЛНР” разом із терористом Олександром Бородаєм. Проте, чого
можуть вартувати такі санкції, якщо
попри російську агресію проти
України і анексію Криму, як пише
французька газета “Le Monde” із
посиланням на заяви Президента
Франції Франсуа Олланда, французька сторона планує продати
Росії
два
військові
кораблі
“Mistral”?..
Поки політики вагаються, війна
на Сході України триває…

Колектив Острівської ЗОШ І-ІІІ ступенів висловлює співчуття
сторожу школи Савків Галині Володимирівні з приводу тяжкої і
непоправної втрати — смерті батька Бородая Володимира
Дмитровича.
Колектив Ступківської сільської ради, члени виконавчого комітету,
депутатський корпус висловлюють щирі співчуття депутату сільської
ради Радецькій Валентині Антонівні з приводу тяжкої і непоправної
втрати — смерті матері Радецької Любомири Федорівни.
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●●Допоможемо армії

●●Вітаємо!

Військовослужбовці, які беруть участь
в антитерористичній операції у східних
областях України, отримають земельні ділянки

Педагогічний колектив НВК “Дичківська ЗОШ І-ІІ
ступенів — ДНЗ”
щиро вітає з днем
народження заступника директора
школи, вчителя історії та правознавства
Богдана Миколайовича
ПОБЕРА та вчителя основ християнських знань Ірину Миколаївну
ПУНЬКО.

Галина СТЕЦЬКО,
завідувач сектору взаємодії
зі ЗМІ та громадськістю
Головного управління
Держземагентства
у Тернопільській області.
Держземагентство України
сприятиме реалізації права
військовослужбовців, які беруть участь в антитерористичній операції, на безоплатне отримання у власність
земельної ділянки.
Терміни оформлення документації, виготовлення графічних матеріалів, організація робіт із забезпечення земельними ділянками
військовослужбовців стали предметом обговорення на розширеній
міжвідомчій нараді, яку провело
Держземагентство України з представниками МВС, СБУ, адміністрації Держприкордонслужби, Міноборони, управління державної охорони,
адміністрації
Держспецзв’язку.
Уряд підтримав ініціативу голови Держземагентства України Сергія Рудика з надання земельних
наділів військовослужбовцям та
доручив силовим відомствам підготувати та надати відповідні спис-

Фахівці Головного
управління та територіальних органів Держземагентства у Тернопільської області максимально сприятимуть
оформленню земельних ділянок для військовослужбовців. Ця
робота буде проводитися у співпраці з місцевими державними
адміністраціями та органами місцевого самоврядування. Держземагентство відпрацювало алгоритм дій,
щоб військовослужбовець міг без зайвого
клопоту оформити належні документи для
отримання земельної
ділянки.
Військовослужбовцям, які проживають
В.о. начальника Головного управління
на Тернопільщині, неДержземагентства в Тернопільській
обхідно звернутися із
області Віктор Мартинюк.
заявою до Головного
ки. Голова Держземагентства
управління Держземагентства в
України Сергій Рудик надав пропообласті, в якій вказати орієнтовне
зиції, щоб усі без винятку військомісце розташування земельної дівослужбовці, які беруть участь в
лянки та площу. Для отримання
антитерористичній операції, отримали
у
власність
земельні більш докладної інформації можна
також зателефонувати за номераділянки.

ми (0352) 22-03-36 — управління
землеустрою та охорони земель,
(0352) 52-23-49 — приймальня Головного управління Держземагентства у Тернопільській області (0352)
52-60-45 — юридичний відділ.
— Ми повинні максимально
сприяти в оформленні земельних
ділянок учасникам антитерористичної операції, які захищають нашу Батьківщину, її територіальну
цілісність і суверенітет у східних
областях України, — зазначив керівник землевпорядної служби
Тернопільської області Віктор
Мартинюк.
Довідково: на початку травня
голова Держземагентства Сергій
Рудик дав доручення керівникам
територіальних органів розпочати
роботу з формування земельних
масивів для забезпечення наділами учасників АТО. Цю роботу уже
завершено. На сьогодні в області
для цих цілей може бути використано земельні ділянки орієнтовною
площею понад 30 га. Загалом землевпорядники Тернопілля спільно
із органами місцевого самоврядування визначили понад 485 га земель, які будуть запропоновані військовослужбовцям, які беруть
участь в АТО, та сім’ям загиблих
героїв Євромайдану.

●●Актуальне інтерв’ю

Європейські оселі — візитка села
Ярослав БАЧИНСЬКИЙ.
Архітектура, як будь-яка інша
складова суспільного життя,
на сучасному етапі набуває
нових форм і властивостей.
Канули в історію знамениті
“хрущовки” 60-х років минулого століття, а в українських
селах — “шевченківські” хати. Значно змістився вектор
сучасної забудови об’єктів
виробничого,
соціальнокультурного
призначення.
Все більше звичайну цеглу,
камінь відтісняють газоблоки, легкосплавні, але міцні
перекриття, будівельні конструкції нового типу, енергоі теплозберігаючі віконні й
дверні конструкції. У деяких
селах України, особливо у
приміській зоні, намітився
новий бум будівництва, незважаючи на економічну й
фінансову кризу в державі.
Про ці та інші аспекти в архітектурі та будівництві розмовляємо з начальником відділу містобудування та архітектури Тернопільської райдержадміністрації Богданом
Борегою.
— Богдане Євгеновичу, нині
кожен населений пункт Тернопільського району, а їх налічується 56, хоче мати генеральний план, як орієнтир сьогодення та скерування до дії.
— Генеральні плани затверджуються з врахуванням динаміки змін
та актуалізованої схеми районного
планування. Попередні генплани
давно застаріли, адже розроблялися у кінці 60-х — на початку 70-х
років минулого століття. На сесії
Тернопільської районної ради 19
березня 2013 року прийнято рішення №294 щодо актуалізації
схеми районного планування. Уже
затверджено і запущено в дію

генплани у селах Байківці, Острів,
Петриків, Біла, у стані розробки
генеральний план села Великі Гаї.
На завершальній стадії юридичний пакет документів, на розгляді
містобудівної ради та архітектури,
генплани населених пунктів Підгороднє, Шляхтинці, Гаї Гречинські, зокрема, саме в цих селах
нині спостерігається значний ріст
індивідуального житла, об’єктів
виробничого і соцкультурного
призначення, господарських допоміжних приміщень. Інтенсивно
триває
процес
будівництва
об’єктів сільськогосподарського
напрямку, переробної та харчової
галузей. Так, київська ПАТ “Компанія “Райз” веде швидкими темпами, із застосуванням сучасних
технологій та європейського обладнання, будівництво і монтаж
елеватора, в якому буде зберігатися понад 210 тисяч тонн зернових культур, та підприємства з виробництва концентрованих кормів
з потужністю 10 тонн за годину. А
це — нові робочі місця, і значні фінансові відрахування до бюджетів
усіх рівнів. Це яскравий і переконливий приклад дії генплану, адже
Острівська сільська рада ввела виробничу територію ПАТ “Компанія
“Райз” в межі населеного пункту. У
Мишковичах ТОВ “Комбікормтрейд” споруджує складське приміщення для зберігання 5 тисяч
тонн збіжжя. Вималювалася сучасна панорама комплексу виробничих приміщень для тваринництва і
насінництва в корпорації “Агропродсервіс”. Триває реконструкція
пташників, допоміжних цехів ПАТ
“Тернопільська птахофабрика” на
територіях Великогаївської, Дичківської сільських рад. У селищі
Велика Березовиця планується будівництво логістичного центру із
адміністративними і господарськими спорудами ТОВ “Глобинський
м’ясокомбінат”. Широкого розмаху
набирає будівництво дорожнього

залученням потужних — як
вітчизняних, так і закордонних — інвесторів.
— Погоджуюся з вами. Наша служба робить усе можливе, щоб цьому сприяти на усіх
рівнях процесу виготовлення
відповідних документів. Допомагають і постійно в курсі усіх
справ заступник начальника
відділу містобудування та архітектури Тернопільської РДА —
начальник служби містобудівного кадастру Наталя Вовчук і
головний спеціаліст відділу
містобудування та архітектури
райдержадміністрації Володимир Півторак.
— Нові та гарні сільські
котеджі з зеленою, впорядНачальник відділу містобудування
кованою територією можна
та архітектури Тернопільської
побачити у наших населених
райдержадміністрації
пунктах. Що головне, на
Богдан Борега.
думку зодчого, які тенденсервісу, автозаправок, майсте- ції?
рень, автомийок, кафе, барів та
— Якщо за 2013 рік ми видали
ресторанчиків. У селищі Великі 420 будівельних паспортів, то за
Бірки на території колишньої “Сіль- перше півріччя нинішнього року
госптехніки” адміністрація всеукра- районною архітектурою підписано
їнської гуртової бази з торгівлі і 260 таких документів. Багатопопродажу сільгосптехніки здала ряд
верхове будівництво характерне
необхідних об’єктів.
для смт. Велика Березовиця. Там
На належному рівні працює Байцілі житлові спальні райони, двоковецька сільська рада (Байко- поверхові котеджі — візитні картки
вецький сільський голова Анатолій
сіл Байківці, Петриків, Підгороднє,
Кулик), на землях якої розміщене
Великих Гаїв, Мишкович, ГаївТОВ “СЕ “Борднетце-Україна”. По- Шевченківських, Гаїв Ходорівських.
тужний інвестор зараз проводить
Жителі району віддають перевагу
розширення приміщень для ви- європейському стилю. Гаражі і
робництва кабельних автомобіль- паркінги тепер вмонтовуються у
них мереж. А це знову — нові робо- житловий будинок, середні розмічі місця та відрахування до сіль- ри якого сягають до 300 квадратського й районного бюджетів. Саних метрів. Зокрема, у селах дуже
ме у генпланах Байківців, Острова багато будують люди, які були на
визначено промислові зони, нині
закордонних заробітках в країнах
інвестори можуть спокійно будува- Європи та Америки, забезпечені
тися. Без зайвої паперової тягани- люди. Адже нині самотужки вести
ни та зволікань.
будівництво із середньомісячною
— Хоч промислове будівнизарплатою 2000-2500 грн. надто
цтво в цілому в області не на сутужно. Але люди будуються, знависоті, але зі сказаного вихочить, вірять у краще завтра для
дить, що в Тернопільському расебе і своїх дітей.
йоні воно ведеться інтенсивно із

●●Проекти

Новий формат взаємодії
У Тернопільському районі триває формування групи управління проектами. Їх представники
займатимуться розробкою, супроводом та впровадженням інвестиційних проектів, які пропонують не тільки вітчизняні, а й
європейські інвестори. Всі, хто
вирішив займатися проектною
діяльністю, проходитимуть спеціальні навчальні семінари та тре-

нінги. Свій досвід і знання передаватимуть тренери з різних міст
України та країн Європейського
Союзу.
Підготовка ключових для розвитку району інвестиційних проектів та їх реалізація є основою
для підвищення стандартів життя
мешканців району. Це залучення
інвестицій у розвиток економіки,
створення нових робочих місць.

Проектна діяльність надзвичайно
важлива для нас, особливо у теперішніх умовах. Україна готується до нового формату взаємодії
з європейськими структурами,
тому ми маємо орієнтуватися на
критерії і вимоги міжнародних
організацій.
До складу груп управління
проектами входитимуть працівники місцевих органів виконавчої

влади та органів місцевого самоврядування, представники бізнесу, науковці, громадські діячі.
Долучитися до роботи груп
управління проектами можуть всі
бажаючі.
У Тернопільському районі питаннями щодо формування групи
управління проектами займається начальник відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації Наталія Степанівна
Волошин. Тел. 43-60-63, e-mail:
ekon_rda@ukr.net.

Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле і гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас.

Вітаємо з днем народження
лікаря-дерматовенеролога ТРТМО
Сергія Володимировича СКОЧИЛА, лікаря-терапевта Олега Борисовича ЯСІНОВСЬКОГО, фельдшера ШМД Ольгу Іванівну ПОСОЛЕНИК, медсестер стаціонару
Тетяну Сафронівну ПРОНІКОВУ,
Тетяну Миколаївну ПОКРИШКУ,
фельдшера Шляхтинецької АЗПСМ
Наталію Романівну КОВАЛЬ,
акушерку ФАПу с. ЧернелівРуський
Марію
Степанівну
ЛАЗАР, прибиральницю територій
Ганну Луківну СТУДЕННУ.
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 ТРТМО.
Колектив
Почапинської
ЗОШ І-ІІІ ст. сердечно вітає з днем
народження
вчителя
фізики
та
інформатики
Оксану
Володимирівну ЗАДОРОЖНУ.
Хай Бог пошле Вам літа щасливі
І рівну стрічку сонячних доріг,
Нехай удача на життєвій ниві,
Неначе килим, стелиться до ніг.

Вітаємо з днем народження
акушерку жіночої консультації
ТРТМО
Нелю
Петрівну
ХАНАЦЬКУ, медичних сестер
Наталію Ярославівну КРУШЕЛЬНИЦЬКУ, Дарину Романівну
СМОЛЯК, медсестру стаціонару
Ольгу Євгенівну НАВОРИНСЬКУ,
молодших
медичних
сестер
Наталію Романівну ГАВРИЩАК,
Галину Володимирівну ГЛУХАН,
медсестру загальної практикисімейної медицини Уляну Миколаївну БІГУС, завідуючу ФАПом
с. Смиківці Софію Петрівну
ЯБЛОНСЬКУ, завідуючу фельдшерським пунктом с. Курники
Оксану Степанівну КОРОЛЮК.
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.

Щиро вітаємо з днем народження методистів з навчальних
дисциплін Тернопільського районного
методичного
кабінету
Володимира
Ярославовича
ВАСИЛЬЦЯ, Наталію Іванівну
ТЕЛЕВ’ЯК, методиста з моніторингових
досліджень
Надію
Володимирівну КУБЕЛКО, методиста з дошкільної освіти Любов
Дмитрівну БІДНЮК.
Бажаємо щастя i достатку,
Ясного неба i тепла,
В житті — лиш злагоди й порядку,
Щоб доля світлою була.
В роботі — успіху, терпіння,
У справах — вічного горіння.

З повагою — колектив
Тернопільського районного
методичного кабінету.

Щиро вітаємо з днем народження головного казначея відділу звітності та бухгалтерського обліку
операцій з виконання бюджетів
управління Державної казначейської служби України у Тернопільському районі Ірину Іванівну
МАТІЙЧУК, головного спеціаліста
відділу звітності та бухгалтерського
обліку операцій з виконання бюджетів Наталію Дмитрівну ІЛЯШ.
Хай цвіте, не в’яне із роками доля,
Хай Вам літ щасливих зозуля накує,
Від землі Вам — сили, від води — здоров’я
І добро та радість хай Господь дає.

З повагою — колектив
управління Державної
казначейської служби України
у Тернопільському районі.
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●●Шкільний меридіан

Актуально

●●Мисливцям на замітку

9 серпня стартує
сезон полювання

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Згідно з наказом “Про проведення полювання у мисливський сезон 2014-2015
рр. на території мисливських
угідь Тернопільської міськрайонної організації Українського товариства мисливців
і рибалок”, погодженим 21
травня 2014 року Тернопільським обласним управлінням
лісового та мисливського
господарства,
Тернопільською ОДА та управлінням
ветеринарної медицини в
Тернопільському районі, з
16-ої години 9 серпня ц. р.
розпочинається сезон полювання на пернату дичину.
Триватиме сезон до 28 грудня ц. р. включно.
Футбольна команда Мишковицької ЗОШ І-ІІІ ст. з директором
школи Андрієм Чернецем і вчителем фізкультури Ольгою Суровою
під час обласних змагань зі “Шкіряного м’яча”, м. Гусятин, 26 травня 2014 року.

Шкіряний м’яч-2014
Василь ЗАТОРСЬКИЙ,
завідувач сектору молоді та
спорту Тернопільської РДА.
У 1998 році з ініціативи президента Асоціації аматорського футболу України Федора Шпига відродили колись популярний дитячий
футбольний клуб “Шкіряний
м’яч”. Стартували змагання
на призи клубу в місті ІваноФранківську. Цікаво, що дорогою до столиці прикарпатського краю Федір Іванович умовив заслуженого
майстра спорту, найкращого футболіста СРСР 1966
року, колишнього капітана
київського “Динамо” Андрія
Бібу стати президентом клубу “Шкіряний м’яч”.
Із того часу турнір не лише вижив, а й зміцнів, глибоко пустив
коріння. Тепер майже кожен населений пункт прагне спробувати
свої сили в “Шкіряному м’ячі”.
Протягом квітня-травня 2014 року в Тернопільському районі проведено другий (районний) етап
змагань на призи клубу “Шкіряний м’яч”. Змагання відбулися у
чотирьох вікових групах: 2003-го,
2002-го, 2001-го та 2000-го років
народження.
У змаганнях у віковій групі
2003-го року народження місця
розподілились таким чином:
1 місце — Мишковицька загальноосвітня школа I-III ст. (ди-

ректор — Андрій Ігорович Чернець, учитель фізичного виховання — Ольга Євгенівна Сурова);
2 місце — Великоглибочецька
загальноосвітня школа I-III ст.
імені Ярослава Стецька (директор — Надія Романівна Тищук,
учитель фізичного виховання —
Руслан
Володимирович
Старинський);
3 місце — Товстолузька загальноосвітня школа I-III ст. (директор
—
Тарас
Петрович
Щербінін, учитель фізичного виховання — Богдан Михайлович
Стечишин).
У віковій групі 2002-го року народження:
1 місце — Мишковицька загальноосвітня школа I-III ст.;
2 місце — Острівська загальноосвітня школа I-III ст. (директор — Оксана Казимирівна
Кожушко, вчитель фізичного виховання — Юрій Мирославович
Бакан);
3 місце — Великогаївська загальноосвітня школа I-III ст. (директор — Оксана Миколаївна
Кость, вчитель фізичного виховання — Петро Іванович Біднюк);
4 місце — Великоглибочецька
загальноосвітня школа I-III ст.
імені Ярослава Стецька.
У віковій групі 2001-го року народження:
1 місце — Мишковицька загальноосвітня школа I-III ст.;
2 місце — Великогаївська загальноосвітня школа I-III ст.;
3 місце — Великоглибочецька

●●Важливо

загальноосвітня школа I-III ст.
імені Ярослава Стецька;
4 місце — Великоберезовицька загальноосвітня школа I-III ст.
(директор — Андрій Миколайович
Пришляк, учитель фізичного виховання — Орися Остапівна
Сайчук);
5 місце — Острівська загальноосвітня школа I-III ст.
У віковій групі 2000-го року
народження:
1 місце — Великогаївська
загальноосвітня школа I-III ст.
(вчитель фізичного виховання —
Антоніна Богданівна Глуха);
2 місце — Великоберезовицька загальноосвітня школа I-III ст.;
3 місце — Великоглибочецька
загальноосвітня школа I-III ст.
імені Ярослава Стецька;
4 місце — Мишковицька загальноосвітня школа I-III ст.;
5 місце — Баворівська загальноосвітня школа I-III ст. (директор — Микола Степанович
Костик, вчитель фізичного виховання — Дмитро Васильович
Мричко), Товстолузька загальноосвітня школа I-III ст.
Переможці районного етапу
змагань представляли Тернопільський район у своїх вікових групах в обласних зональних змаганнях. Варто відзначити Мишковицьку ЗОШ I-III ст., яка у віковій
групі 2001-го року народження
стала переможцем обласного
етапу та захищала честь Тернопільщини на всеукраїнських змаганнях.

Для перевезення
товарів стратегічного значення
потрібен дозвіл
Костянтин КРАСОВСЬКИЙ,
заступник начальника
управління Тернопільської
ОДА з суспільно-політичних
питань та інформаційної
діяльності, начальник відділу
зв’язків з громадськістю,
преси та інформації.
Генеральне
консульство
України в Любліні інформує, що
починаючи з березня 2014 року
все частіше мають місце випадки перевезення громадянами
України та окремими організаціями
через
польськоукраїнський державний кордон
(у напрямку з Польщі в Україну)
товарів, які кваліфікуються польською стороною, як товари подвійного призначення та потребують відповідного дозволу Міністерства економіки Республіки Польща для їх вивезення в
Україну. Йдеться про такі товари, як бронежилети, військові
каски, інші військові засоби
особистого захисту, броньовані
транспортні засоби тощо.

З огляду на те, що громадяни
України та відповідні організації, які безпосередньо займаються закупівлею на території
ЄС та перевезенням таких товарів в Україну, не обізнані щодо
вимог польського законодавства мати дозвіл Міністерства
економіки РП на їх вивезення,
це призводить до вилучення
Митною службою Республіки
Польща цих товарів під час перетину польсько-українського
кордону та передачі справ (кримінального характеру) до органів прокуратури та судів РП.
Оборот товарів стратегічного
значення (в т.ч. бронежилетів,
касок, інших військових засобів
особистого захисту тощо) регулюється такими правовими актами Республіки Польща: Закон
РП від 29.11.2000 р. “Про оборот товарів, технологій та послуг, які мають стратегічне значення для державної безпеки, а
також для забезпечення міжнародного миру та безпеки” (Dz.
U. 2013. poz. 194);

Розпорядження Міністра економіки РП від 30.04.2013 р. щодо списку озброєння, на вивіз
якого вимагається дозвіл (Dz. U.
2013. poz. 541); Розпорядження
Міністра економіки РП від
30.07.2012 р. щодо зразків заяв
та дозволів на оборот товарів
стратегічного значення (Dz. U.
2012. poz. 924); Розпорядження
Ради ЄС (WE) Nr. 428/2009 від
05.05.2009 р., яким встановлено спільну систему контролю
вивезення, трансферу, посередництва та транзиту щодо
продуктів подвійного застосування (Dz. Urz. UEL.2009.
134.1).
На звернення Генерального
консульства України в Любліні
додатково отримано роз’яснення
Бещадського відділу прикордонної служби РП з цього приводу, в якому, зокрема, міститься інформація про зміст заяви
на отримання відповідного дозволу Міністерства економіки
РП, а також перелік документів,
які необхідно до неї долучити.

Сьогодні в користуванні міськрайонної організації УТМР 1735 га
водно-болотних угідь, де можна
здійснювати відстріл пернатої дичини. Полювати дозволено на норця великого, качок (окрім гоголя,
черні білоокої, черні червонодзьобої, савки, огара, галагаза, гаги
звичайної, лутка, крехів, нерозня),
лиску, курочку водяну, пастушка,
куликів (окрім кулика сороки, баранця великого, ходуличника, шилодзьобки, кроншнепів, чайки,
лежня, дерихвоста, поручайника,
крем’яшника, чорниша, перевізника, фіфі, зуйка малого, морського,
великодзьобого, галстучника), го-

лубів (окрім голуба-синяка), сіру,
білобоку та велику гуски, гуменника. Норма добування одним мисливцем за день полювання пернатої дичини не повинна перевищувати: норців великих — 2 штуки,
качок — 5 штук, лисок — 6 штук,
пастушків — 3 штуки, куликів — 10
штук, курочок водяних — 4 штуки,
гусок — 3 штуки, голубів — 10 штук.
За порушення правил полювання,
відповідно до Закону України “Про
мисливське господарство та полювання”, передбачена адміністративна відповідальність.
Полювання здійснюється за відстрільними картками, що видаються користувачам мисливських
угідь, із вказаними в них термінами
та місцем полювання. Запис про
добування пернатої дичини мисливець робить самостійно в контрольній картці обліку добутої дичини.
За словами голови президії
Тернопільської міськрайонної організації УТМР Григорія Каліновського, реалізація відстрільних
карток здійснюватиметься з 28
липня ц. р. Для того, щоб отримати
дозвіл на полювання, мисливці
зобов’язані обміняти стару картку
обліку добутої дичини на нову та
сплатити членські внески за 2014
рік. Залежно від вартості, мисливець може отримати разову відстрільну картку (на один день),
сезонну на полювання в одному
районі або ж у чотирьох районах
Тернопільщини.

●●Служба 102

Кнопка тривожної
сигналізації — гарантія
безпеки
Ілона ГАЙДАДІНА,
Тернопільське
УДСО при УМВСУ.
У Тернопільській області до
системи термінового виклику
управління Державної служби
охорони при УМВС України
підключено 997 кнопок тривожної сигналізації: 904 кнопки тривожної сигналізації на
об’єктах та 93 — в помешканнях громадян.
Тривожна сигналізація (кнопка
тривожної сигналізації) — один із
різновидів охорони, який полягає у
підтриманні безперервного зв’язку
об’єкта, що знаходиться під охороною, з групами швидкого реагування УДСО, які прибувають до об’єкта
з метою усунення наслідків надзвичайної ситуації.
З початку року групи затримання
виїжджали майже 106 разів, неодноразово їм вдавалося затримувати крадіїв. Востаннє було поперед-

жено крадіжку із продуктового магазину: продавець, вчасно зреагувавши, скористався тривожною
кнопкою. Для прибуття групи охоронців знадобилося 3 хвилини, зловмисника вдалося затримати. Ним
виявився 32-річний молодик, якому
так і не вдалось отримати дармову
поживу.
Вкотре громадяни переконуються, що кнопка тривожної сигналізації є найефективнішим способом непомітно викликати охорону для попередження крадіжки чи
будь-якого злочинного діяння. У
приміщеннях, де встановлені такі
засоби безпеки, на видному місці
розміщують наклейки жовтого кольору з написом “Терміновий виклик міліції”. Кожен громадянин
має можливість звернутися до адміністрації об’єкта, де знаходиться
кнопка тривожної сигналізації, з
проханням викликати правоохоронців, якщо він став свідком чи
потерпілим внаслідок вчинення
правопорушення.

●●Цифри і факти

Статистична панорама

* У січні-квітні 2014 р. підприємствами Тернопільського району реалізовано промислової продукції
(товарів, послуг) на 152,9 млн. грн.,
що становить 6,8% загального обсягу реалізованої промислової продукції в області. Реалізація промислової продукції на одну особу в
січні-квітні 2014 р. у Тернопільському районі становила 2324,3 грн. (у
січні-квітні 2013 р. — 1949 грн.).
* Станом на 1 червня 2014 р.
сільськогосподарські підприємства
Тернопільського району посіяли
20,6 тис. га ярих культур, у т. ч. 6
тис. га зернових (без кукурудзи),
3,7 тис. га сої, 2,1 тис. га цукрових
буряків (фабричних), 0,5 тис. га соняшника на зерно, 0,5 тис. га овочів
відкритого ґрунту. У сільськогосподарських підприємствах району
(крім малих) станом на 1 червня
2014 р. загинуло 150 га озимих
зернових культур, посіяних восени
2013 р. (1,4% до посіяного).
* У січні-травні 2014 р. підприємствами Тернопільського району
виконано будівельних робіт на суму
50983 тис. грн., що становить
23,4% загального обсягу в області.
* У січні-травні 2014 р. підприємствами автомобільного тран-

спорту (з урахуванням вантажних
перевезень, виконаних фізичними
особами-підприємцями) перевезено 57 тис. т вантажів та виконано
вантажооборот в обсязі 35,2 млн.
т/км, що, відповідно, становить
41,5% та 33,8% до січня-травня
2013 р.
* Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали
діяльність із роздрібної торгівлі та
забезпечення стравами та напоями, у січні-березні 2014 р. склав
56,7 млн. грн., що в порівняльних
цінах становить 106,3% обсягу
січня-березня 2013 р.
* У січні-квітні 2014 р. загальна
сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилась на
65,7%, або на 725 тис. грн., і на 1
травня 2014 р. становила 1828,7
тис. грн.
* Чисельність населення Тернопільського району станом на 1
травня 2014 р. становила 66256
осіб. У січні-квітні 2014 р. чисельність населення збільшилася на
113 осіб.
Головне управління статистики
у Тернопільській області.
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Програма телепередач
понеділок, 21 липня

УТ-1
06.00 Шустер-LIVE.
07.00, 08.00, 13.00, 18.30
Новини.
07.25 Ера бiзнесу.
07.30, 23.30 На слуху.
08.35 Кориснi поради.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
10.00 Перша шпальта.
10.35 Перша студiя.
11.00, 17.50 “Хочу спiвати”.
Нацiональний вiдбiр
на ДПКЄ-2014.
11.20 Т/с “МонтеКрiсто”.
12.25 Д/ф “Неповторна
Корея”.
13.15 Вiкно до Америки.
13.40 М/с “Сандокан”.
14.15 Д/ф “Леонардо
да Вiнчi. Реставрацiя
столiття”.
15.35 Брифiнг Кабмiну України.
15.50 Х/ф
“Сiмейне розслiдування”.
17.55, 19.45 З перших вуст.
18.00 Euronews.
18.15 Час-Ч.
19.00 Про головне.
19.55 Д/ф “Дорога а
мфор. Iсторiя гальських
завоювань”.
21.45 Д/ф “Європа.
Далi буде...”
22.55 Трiйка, Кено,
Секунда удачi.
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки.
00.30 Вiд першої особи.

Канал “1+1”
06.10 “Шiсть кадрiв”.
06.40 Комедiя “Про бiдного
гусара замовте слiвце”.
08.40 “Особистий рахунок”.
08.45, 19.30, 23.40 “ТСН”.
09.30 М/ф “Маша
i ведмiдь”.
10.00, 10.35 М/ф “Аладдiн”.
11.00 “Мiняю жiнку-9”.
12.15, 13.10 “Сiмейнi
мелодрами-2”.
14.10 Т/с “Величне столiття.
Роксолана-2”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Фатмагюль”.
20.15 Т/с “Веронiка:
втрачене щастя”.
21.15, 22.25 Т/с “Справа ч
естi”. (2).
00.00 Бойовик “Живеш
тiльки двiчi”. (2).

Інтер
05.30 Т/с “Повернення
Мухтара-2”.

07.00, 7.30, 8.00, 8.30,
9.00, 12.00, 14.00,
17.45 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок
з “Iнтером”.
09.20 Х/ф “Терапiя любов’ю”.
11.15, 12.25 Д/с “Слiдство
вели...” з Л. Каневським”.
13.25, 14.20 Д/с “Легенди
радянського розшуку”.
14.35 “Судовi справи”.
15.30 “Сiмейний суд”.
16.15 “Чекай на мене”.
18.10 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки
станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 Т/с “Пiзнай мене,
якщо зможеш”.
22.35 Т/с “Господиня
тайги-2. До моря”. (2).

ICTV
05.50, 19.20 Надзвичайнi
новини.
06.35 Факти тижня
з О. Соколовою.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
10.00 Х/ф “Погана компанiя”.
12.25, 13.15 Х/ф “Смертi
всупереч”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.45, 16.15 Х/ф “Александр”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.25 Дiстало!
21.15 Свобода слова.
00.10 Х/ф “Знаки”. (2).

СТБ
05.55, 16.00 “Все буде добре!”
07.40, 18.30 “Неймовiрна
правда про зiрок”.
08.50 “Зiркове життя”.
09.45 Х/ф “Мiй тато
льотчик”.
11.25 Х/ф “Осiннiй вальс”.
13.25, 20.00 “Слiдство
ведуть екстрасенси”.
14.20 “Битва екстрасенсiв”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
20.55 Т/с “Наречений”.
22.35 “Вагiтна в 16”.
23.35 “Дочки-Матерi”.
00.30 Х/ф “Знак iстинного
шляху”.

Новий канал
05.30, 6.10 М/с “КiтПес”.
06.35 Т/с “Ластiвчине гнiздо”.
07.40 Т/с “Супер Макс”.

Канал “1+1”
06.10 “Шiсть кадрiв”.
06.50 Комедiя “Зайчик”.
08.40 “Особистий рахунок”.
08.45, 19.30, 23.40 “ТСН”.
09.30 М/ф “Маша i ведмiдь”.
10.05, 10.40 М/ф “Аладдiн”.
11.05 “Iлюзiя безпеки”.
12.15, 13.10 “Сiмейнi м
елодрами-2”.
14.10 Т/с “Величне
столiття. Роксолана-2”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Фатмагюль”.
20.15 Т/с “Веронiка:
втрачене щастя”.
21.15, 22.25 Т/с “Справа
честi”. (2).
00.00 Бойовик “На таємнiй
службi її Величностi”. (2).

Х/ф “Дублери”.
Х/ф “Кiлери”.
Х/ф “Без вiдчуттiв”.
Репортер.
Т/с “До смертi красива”.
Т/с “Воронiни”.
Т/с “Молодiжка”.
Т/с “Вижити пiсля”.
Т/с “Щасливi разом”.

ТРК «Україна»
06.30 Срiбний апельсин.
07.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.15 Т/с “Буду вiрною
дружиною”.
13.20 Т/с “ОСА”.
14.10, 15.20, 17.10 Т/с “Слiд”.
18.00 Т/с “Три зiрки”.
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Карпов”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Х/ф “Брехун, брехун”.

К1
06.00
06.30
07.30
08.20
08.50
10.25
12.15
14.00
16.10
18.10
19.10
21.00
22.00

“Шеф-кухар”.
“Top Shop”.
М/ф.
М/с “Смiшарики”.
Х/ф “Пес i жебрак”.
Х/ф “Побачення
з зiркою”.
Х/ф “Чудова дiвчина”.
“КВК”.
“Вечiрнiй квартал”.
“Звана вечеря”.
“Орел i решка”.
“Розсмiши комiка”.
Х/ф “Хранителi”. (2).

нтн
05.10 Т/с “Говорить полiцiя!”
08.00 “Правда життя.
Професiя вантажник”.
08.30 “Агенти впливу”.
09.25 Т/с “Вулицi
розбитих лiхтарiв”.
11.20 Т/с “Журов”.
15.10 Т/с “Павутиння-5”.
19.00, 21.40 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Вулицi
розбитих лiхтарiв-13”.
22.00 Т/с “Елементарно”. (2).
23.45 Т/с “Закон i
порядок”. (2).

ТЕТ
06.00 Малята-твiйнята.
06.25, 10.25 М/с “Маша
i ведмiдь”.
06.50, 9.30 М/с “Клуб
Вiнкс: Школа чарiвниць”.

07.45 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Черепашки
мутанти нiндзя”.
08.55 М/с “Гуфi i його
команда”.
10.55 “Єралаш”.
12.00 Т/с “Маленькi таємницi”.
13.50 Одна за всiх.
14.50 Вiталька.
16.00, 22.05 17+.
17.10 Дайош молодьож!
18.00, 23.05 Т/с “Свiтлофор”.
(2).
19.00 Розсмiши комiка.
20.00 Т/с “Кухня”.
21.00 Країна У.
22.40 6 кадрiв.

Канал “2+2”
06.00
06.20
08.30
10.30

“Обережно, модерн!”
Х/ф “Червоний свiтанок”.
Д/ф “Знищенi за мить”.
Д/ф “Протистояння
тварин”.
11.30 Д/ф “Сто один пес”.
12.30 Д/ф “Зброя
майбутнього”.
13.30 Д/ф “Надзвичайнi вiйни”.
14.30 Т/с “В’язниця
особливого призначення”.
18.30, 21.30 Новини
“Спецкор”.
19.00 Т/с “Меч”.
21.00 “ДжеДАI. Воїни дорiг”.
22.00 “Люстратор 7.62”.
22.05 Х/ф “Втеча з
Шоушенка”. (2).

Тонiс
06.00 Х/ф “Дубровський”.
07.10, 16.50 “Алло, лiкарю!”
10.00 Змiя-вбивця.
11.00 Сльози свiту. Африка.
12.30 Сльози свiту. Амазонка.
14.00 Смертельнi води.
15.10 “Сильнi свiту цього”.
16.00 Дикi зiрки.
17.45 Генiї вiд природи.
18.15 “зМIСТОвна Україна”.
18.30, 23.35 “Свiтськi хронiки”.
18.55, 22.35 “Економiчний
пульс”.
19.00 В гостях у Д. Гордона.
В. Алексєєв.
20.00 Проти елементiв.
21.00 Документальне кiно
з В. Фокiним. О. Яковлєва.
21.40 “Диваки”.
22.00 “Моднi iсторiї
з Оксаною Новицькою”.
22.40 Монстри всерединi
мене.

00.00 “Красивi та
амбiцiйнi”. (3).

Наше улюблене
кiно
07.00 Детектив
“Особиста зброя”.
09.00 Комедiя “Жах
у божевiльнi”.
11.00 Детектив “Метелики”.
13.00 Кiноповiсть “Пiд
стукiт колiс”.
14.30 Т/с “Посередник”.
16.00 Мелодрама “Чужа”.
17.30 Комедiя “Балакуча
мавпа”.
19.00 Кiноповiсть
“Гарантую життя”.
21.00 Детектив “Слiдчий
петербурзької полiцiї”.
23.00 Х/ф “Два капiтани”.
01.00 Драма “Шоколадний
заколот”.

ТВi
06.00 Стоп-кадр.
08.00, 20.00, 23.00
Сьогоднi про головне.
09.00, 10.10, 11.10, 12.40,
13.10, 14.20, 15.25, 17.00,
17.30, 19.00, 22.30 TBiNews.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00 Сьогоднi.
12.20, 14.00, 16.00, 17.10,
18.40 Огляд блогiв.
13.30, 16.30, 19.30 Особлива
думка.
22.00 Знак оклику!

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
09.00 “Top shop”.
09.30 Х/ф “Везуча людина”.
12.05, 19.40 Т/с “Суто
англiйськi вбивства”.
14.00, 21.35 Т/с “Пуаро
Агати Крiстi”.
15.45 Х/ф “Скажений автобус”.
17.45 Х/ф “Калина червона”.
23.20 Х/ф “Злий дух Ямбуя”.
00.55 Х/ф “Бенкети
Валтасара,
або Нiч зi Сталiним”.

Мега
06.00 Легенди
бандитської Одеси.
07.00, 20.10 У пошуках iстини.
07.50, 15.50 Життя пiсля
людей.
08.40, 17.30 Скарби з горища.
09.30, 18.20 У пошуках пригод.

вівторок, 22 липня

УТ-1
06.00 Шустер-LIVE.
07.00, 08.00, 13.00, 18.30
Новини.
07.25 Ера будiвництва.
07.30 Ера бiзнесу.
07.35, 23.30 На слуху.
08.25 Паспортний сервiс.
08.35 Кориснi поради.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.30, 17.55, 19.45 З
перших вуст.
10.00 Уряд на зв`язку
з громадянами.
10.35 Перша студiя.
11.00, 17.45 “Хочу спiвати”.
Нацiональний вiдбiр на
ДПКЄ-2014.
11.20 Т/с “МонтеКрiсто”.
12.25 Д/ф “Неповторна
Корея”.
13.15, 18.15 Час-Ч.
13.35 М/с “Сандокан”.
14.10 Д/ф “Дорога
амфор. Iсторiя гальських
завоювань”.
15.25 Брифiнг Кабмiну
України.
15.45 Х/ф “Сiмейне
розслiдування”.
18.00 Euronews.
19.00 Про головне.
19.55 Д/ф “Лувр-Ланс.
Галерея часу”.
21.45 Д/ф “Платон
Костюк. Над океаном
часу”.
22.10 Д/ф “Таємниче мiсто
Гелон”.
22.55 Трiйка, Кено,
Максима.
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки.
00.30 Вiд першої
особи.

11.50
14.05
16.00
18.00
18.05
19.00
22.00
23.00
00.00

Інтер

Новий канал

05.30 Т/с “Повернення
Мухтара-2”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
12.00, 14.00, 17.45 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок
з “Iнтером”.
09.20 Т/с “Пiзнай мене,
якщо зможеш”.
11.15, 12.25 Д/с “Слiдство
вели...” з Л. Каневським”.
13.40, 14.20 Д/с “Легенди
радянського розшуку”.
14.50 “Судовi справи”.
15.50 “Сiмейний суд”.
18.10 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки
станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.55 Футбол. “Шахтар”
(Донецьк) “Динамо” (Київ).
22.40 Д/ф “Всеукраїнське
дербi”.
23.40 Т/с “Господиня
тайги-2. До моря”. (2).

05.50, 6.35 М/с “КiтПес”.
07.00, 18.00 Репортер.
07.05 Т/с “Ластiвчине гнiздо”.
08.05, 19.00 Т/с “Воронiни”.
09.05, 16.00 Т/с “Не
родись вродливою”.
11.00 Т/с “Щасливi разом”.
15.00, 22.00 Т/с “Молодiжка”.
18.05 Т/с “До смертi
красива”.
23.00 Т/с “Вижити пiсля”.

ICTV
05.50 Свобода слова
з А. Куликовим.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi
новини.
10.10, 16.35 Т/с “Убивча
сила”.
12.30, 13.15 Т/с “Самотнiй
вовк”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.55, 16.15 Т/с “Конвой
PQ-17”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.15 Т/с “Iржа”.
22.10 Х/ф “Мовчання
ягнят”. (2).
00.40 Т/с “Революцiя”.

СТБ
06.05, 16.00 “Все буде
добре!”
07.50, 18.30 “Неймовiрна
правда про зiрок”.
09.05 “Зiркове життя”.
10.00 Х/ф “Старий новий
будинок”.
11.40, 20.00 “Слiдство
ведуть екстрасенси”.
12.30 “Зваженi i щасливi-3”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
20.55 Т/с “Наречений”.
22.35 “Кохана, ми
вбиваємо дiтей”.
00.30 Нiчний ефiр.

ТРК «Україна»
06.15, 13.10 Т/с “ОСА”.
07.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15 Ранок
з Україною.
09.15, 14.00, 15.20, 17.10 Т/с
“Слiд”.
10.00 Т/с “Цезар”.
12.00, 19.45 “Говорить
Україна”.
18.00 Т/с “Три зiрки”.
21.00, 23.30 “Нова Хвиля”
в Юрмалi-2014.
Вiдкриття.
23.00 Подiї дня.

К1
06.00 “Шеф-кухар”.
06.30 “Top Shop”.
07.30 Т/с “Хто у домi
господар”.
09.00 М/ф.
09.40 М/с “Смiшарики”.
10.00 Х/ф “Чудова дiвчина”.
11.50 Т/с “Всi жiнки
вiдьми”.
13.40 Т/с “Дикий янгол”.
15.15 “Шопiнг монстри”.
16.10, 19.10 “Орел i решка”.
17.10, 21.00 “Розсмiши
комiка”.
18.10 “Звана вечеря”.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2).

нтн
05.55 Х/ф “Хабар.
Iз блокнота журналiста
В. Цвєткова”.
08.30, 12.00, 15.00, 19.00,
21.40 “Свiдок”.
09.00 “Випадковий свiдок”.
10.00 Т/с “Коломбо”.
12.30 Т/с “Детективи”.
13.05, 19.30 Т/с “Вулицi
розбитих лiхтарiв-13”.
15.15 Т/с “УГРО-4”.
22.00 Т/с “Шах i мат”. (2).
22.50 Т/с “Елементарно”. (2).

23.40 Т/с “Закон i
порядок”. (2).

ТЕТ
06.00 Малята-твiйнята.
06.25, 10.25 М/с “Маша
i ведмiдь”.
06.50, 9.30 М/с “Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Черепашки
мутанти нiндзя”.
08.55 М/с “Гуфi i його
команда”.
10.55 “Єралаш”.
12.00 Т/с “Маленькi таємницi”.
13.50 Одна за всiх.
14.50 Вiталька.
16.00, 22.05 17+.
17.10 Дайош молодьож!
18.00, 23.05 Т/с “Свiтлофор”.
(2).
19.00 Розсмiши комiка.
20.00 Т/с “Кухня”.
21.00 Країна У.
22.40 6 кадрiв.

Канал “2+2”
06.00, 9.30 Т/с “Хiромант”.
08.35, 21.00 “ДжеДАI.
Воїни дорiг”.
09.00, 18.30, 21.30
Новини “Спецкор”.
16.30, 19.00 Т/с “Меч”.
22.00 “Люстратор 7.62”.
22.05 Т/с “Цiлком таємно”. (2).

Тонiс
05.50 Х/ф “Безприданниця”.
07.05, 18.55, 22.35 “Економiчний
пульс”.
07.10, 16.50 “Алло, лiкарю!”
10.00 Генiї вiд природи.
10.40, 22.00 “Моднi iсторiї
з Оксаною Новицькою”.
11.00, 20.00 Проти елементiв.
12.15, 21.40 “Диваки”.
13.00 Документальне кiно
з В. Фокiним. О. Яковлєва.
14.00, 22.40 Монстри
всерединi мене.
15.00 “Сильнi свiту цього”.
16.00 Дикi зiрки.
17.45 “Соцiальний статус:
ваша пенсiя”.
18.30, 23.35 “Свiтськi хронiки”.
19.00 В гостях у Д. Гордона.
В. Алексєєв.
21.00 Документальне кiно
з В. Фокiним. Н. Фатєєва.
00.00 “Красивi
та амбiцiйнi”. (3).

Наше улюблене
кiно
07.00 Кiноповiсть
“Гарантую життя”.
09.00 Детектив “Слiдчий
петербурзької полiцiї”.
11.00 Х/ф “Два капiтани”.
13.00 Драма “Шоколадний
заколот”.
14.30 Муз. фiльм “Ясь i Янiна”.
16.00 Т/с “Людина
в прохiдному дворi”.
17.30 Мелодрама “Межа
бажань”.
19.00 Драма “Особова
справа суддi Iванової”.
21.00 Х/ф “Прорив”.
23.00 Комедiя “Не май
100 рублiв...”
01.00 Х/ф “Сiмдесят два
градуси нижче нуля”.

ТВi
06.00 Aрт City.
06.30 Double Ять.
08.00, 20.00, 23.00
Сьогоднi про головне.
09.00, 13.30, 16.30, 19.30
Особлива думка.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00 Сьогоднi.
10.10, 11.10, 12.40, 13.10,
14.20, 15.25, 17.00, 17.30,
19.00, 22.00 TBiNews.
12.20, 14.00, 16.00,
17.10, 18.40 Огляд блогiв.

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
09.00 “Top shop”.
09.30 Х/ф “Калина червона”.
11.25 Х/ф “Життя i незвичайнi
пригоди Робiнзона Крузо”.
13.05, 19.40 Т/с “Суто
англiйськi вбивства”.
14.55, 21.30 Т/с “Пуаро
Агати Крiстi”.
16.35 Х/ф “Фiнiст
Ясний Сокiл”.
18.05 Х/ф “Злий дух Ямбуя”.
23.25 Х/ф “Скажений
автобус”.

Мега
06.00 Легенди
бандитського Києва.
07.00, 20.10 У пошуках
iстини.
07.50, 15.50 Життя
пiсля людей.
08.40, 17.30 Скарби з горища.

10.30 Дика Латинська
Америка.
11.30, 23.40 Дикi й озброєнi.
12.20 Мiстична Україна.
13.10, 19.10 Таємницi
зцiлення.
14.10, 21.00 НЛО з
минулого.
16.40, 22.00 Сучаснi дива.
22.50 Невiдома Європа.
00.30 Покер.

5 канал
06.30, 6.45, 7.15, 7.35,
7.45, 8.10, 8.20, 8.35,
8.45 Ранок на П’ятому.
06.40, 10.20 Огляд преси.
07.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00 Час новин.
07.10, 8.15, 22.35, 23.15
Бiзнес-час.
07.25, 8.25, 12.25, 17.55, 22.50,
23.55 Погода в Українi.
07.30, 8.30, 9.45, 10.30, 11.30,
12.30, 13.45, 14.30, 15.30,
16.30, 17.30, 18.30, 22.30, 23.30
Час. Важливо.
07.40, 18.25, 23.25 Час
спорту.
07.50 Автопiлот-новини.
08.40 Трансмiсiя-новини.
09.15, 13.15 Час: пiдсумки
тижня з В. Гайдукевичем.
10.35, 18.35, 23.35 Велика
полiтика.
11.35 Тема/Хронiка тижня.
12.35, 17.35 В кабiнетах.
14.35 Кiно з Янiною
Соколовою.
15.45 Мамина школа.
16.35 Машина часу.
18.10 Мiсцевий час.
19.30, 20.10, 21.10 Час.
Пiдсумки дня.
21.40 Час-Тайм.

Футбол

06.00, 19.00 “Оле, Мундiаль!”
07.05 Профайли.
07.20, 11.00, 20.30 “Мундiаль.
Матч-центр”.
08.55, 22.15 Австралiя —
Нiдерланди. ЧC ФIФА-2014.
11.55 Iспанiя — Чилi.
ЧC ФIФА-2014.
14.00 “Великий футбол.
Бразилiя-2014”.
14.55 Камерун — Хорватiя.
ЧC ФIФА-2014.
17.00 Шахтар — Лiон.
Товариський матч.
20.20 М/с “Забавний
м’яч”.
09.30 У пошуках пригод.
10.30 Дика Латинська
Америка.
11.30 Жертви природи.
12.20 Мiстична Україна.
13.10, 19.10 Таємницi
зцiлення.
14.10 Секретнi iсторiї.
15.00, 21.00 НЛО з минулого.
16.40, 22.00 Сучаснi дива.
18.20 Далеко i ще далi.
22.50 Невiдома Європа.
23.40 Дикi й озброєнi.
00.30 Брейвiк: побувати
в пеклi.

5 канал
06.30, 6.45, 7.15, 7.35,
7.45, 8.10, 8.20, 8.35,
8.45 Ранок на П’ятому.
06.40 Огляд преси.
07.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00 Час новин.
07.10, 8.15, 22.35,
23.15 Бiзнес-час.
07.25, 8.25, 12.25, 17.25, 22.50,
23.55 Погода в Українi.
07.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30,
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
16.30, 17.30, 18.30,
22.30, 23.30 Час. Важливо.
07.40, 18.20, 23.25 Час
спорту.
07.50 Автопiлот-новини.
08.40 Трансмiсiя-новини.
09.35, 19.30, 20.10,
21.10 Час. Пiдсумки дня.
10.35, 11.35, 12.35,
13.35, 14.35, 15.35,
16.50 Час: пiдсумки дня.
16.10 Трансмiсiя.
17.15 Драйв-новини.
17.35 Особливий погляд.
18.10 Мiсцевий час.
21.40 Час-Тайм.

Футбол

06.00, 19.00 “Оле,
Мундiаль!”
07.05 Профайли.
07.20, 11.00, 20.30 “Мундiаль.
Матч-центр”.
08.55, 22.15 Колумбiя —
Кот-д’Iвуар. ЧC ФIФА-2014.
11.55 Уругвай — Англiя.
ЧC ФIФА-2014.
14.00 “Великий футбол.
Бразилiя-2014”.
14.55 Японiя — Грецiя.
ЧC ФIФА-2014.
17.00 Боруссiя (М) — Стiк
Сiтi. Товариський матч.
20.20 М/с “Забавний м’яч”.
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Програма телепередач
середа, 23 липня

УТ-1
06.00 Шустер-LIVE.
07.00, 08.00, 13.00, 18.30
Новини.
07.30 Ера бiзнесу.
07.35, 23.30 На слуху.
08.30 Паспортний сервiс.
08.35 Кориснi поради.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.30, 17.55, 19.45 З перших
вуст.
10.00 Пряме включення
з Кабiнету мiнiстрiв України.
10.30 Перша студiя.
11.00, 17.45 “Хочу спiвати”.
Нацiональний вiдбiр
на ДПКЄ-2014.
11.20 Т/с “МонтеКрiсто”.
12.25 Д/ф “Неповторна
Корея”.
13.15, 18.15 Час-Ч.
13.35 М/с “Сандокан”.
14.15 Як ваше здоров`я?
15.30 Брифiнг Кабмiну
України.
15.45 Х/ф “Сiмейне
розслiдування”.
18.00 Euronews.
19.00 Про головне.
19.55 Д/ф “Арганова олiя бiле золото Марокко”.
21.45 Д/ф “Контингент.
Ефiопiя або смерть”.
22.40 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка,
Кено.
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки.
00.30 Вiд першої особи.

Канал “1+1”
06.45 Комедiя “Стережися
автомобiля”.
08.40 “Особистий рахунок”.
08.45, 19.30, 23.40 “ТСН”.
09.30 М/ф “Маша i ведмiдь”.
10.10, 10.45 М/ф “Аладдiн”.
11.10 “Iлюзiя безпеки.
Око за око”.
12.15, 13.10 “Сiмейнi
мелодрами-2”.
14.10 Т/с “Величне
столiття. Роксолана-2”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Фатмагюль”.
20.15 Т/с “Веронiка:
втрачене щастя”.
21.15, 22.25 Т/с “Справа
честi”. (2).
00.00 Бойовик “Дiаманти
назавжди”. (2).

Інтер
05.30 Т/с “Повернення
Мухтара-2”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30,

9.00, 12.00, 14.00,
17.45 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35
“Ранок з “Iнтером”.
09.20 Х/ф “Закоханий i
беззбройний”.
11.15, 12.25 Д/с “Слiдство
вели...” з Л. Каневським”.
13.40, 14.20, 4.10 Д/с
“Легенди радянського
розшуку”.
14.50 “Судовi справи”.
15.50 “Сiмейний суд”.
18.10 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки
станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 Т/с “Пiзнай мене,
якщо зможеш”.
22.35 Т/с “Господиня
тайги-2. До моря”. (2).

ICTV
05.25 Свiтанок.
06.30 Т/с “Таксi”.
06.50 Т/с “Леся+Рома”.
07.35, 8.00, 12.30, 13.15
Т/с “Самотнiй вовк”.
07.45, 8.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi
новини.
10.10, 16.40 Т/с “Убивча
сила”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.55, 16.15 Т/с “Конвой
PQ-17”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.15 Т/с “Iржа”.
22.10 Х/ф “Снайпер-2”. (2).
00.05 Т/с “Революцiя”.

СТБ
06.00, 16.00 “Все
буде добре!”
07.45, 18.30 “Неймовiрна
правда про зiрок”.
09.00 “Зiркове життя”.
09.55 Х/ф “Асс”.
11.50, 19.55 “Слiдство
ведуть екстрасенси”.
12.40 “Зваженi i
щасливi-3”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
20.55 Т/с “Наречений”.
22.35 “Хата на тата”.
00.30 Нiчний ефiр.

Новий канал
05.50, 6.35 М/с “КiтПес”.
07.00, 18.00 Репортер.
07.05 Т/с “Ластiвчине гнiздо”.
08.05, 11.00, 19.00 Т/с
“Воронiни”.

УТ-1
06.00 Шустер-LIVE.
07.00, 08.00, 13.00, 18.30
Новини.
07.30 Ера будiвництва.
07.35 Ера бiзнесу.
07.40, 23.30 На слуху.
08.30 Паспортний
сервiс.
08.35 Кориснi поради.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.30, 17.55, 19.45 З
перших вуст.
09.55 Д/ф “Таємниче
мiсто Гелон”.
10.35 Книга ua.
11.00, 17.50 “Хочу спiвати”.
Нацiональний вiдбiр
на ДПКЄ-2014.
11.15 Т/с “МонтеКрiсто”.
12.25 Д/ф “Неповторна
Корея”.
13.15, 18.15 Час-Ч.
13.35 М/с “Сандокан”.
14.15 “Надвечiр`я”.
15.25 Брифiнг Кабмiну
України.
15.45 Х/ф “Операцiя “Пiлот”.
18.00 Euronews.
19.00 Про головне.
20.00 Схеми.
20.30 Д/ф “Київська
старовина. Свiт мистецтва.
Барокова примха
“веселої Єлизавети”.
21.45 Д/ф “Контингент.
Ефiопiя або смерть”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки.
00.30 Вiд першої особи.

Канал “1+1”
06.25 “Шiсть кадрiв”.
06.45 Мелодрама
“Закоханий
за власним бажанням”.
08.40 “Особистий рахунок”.
08.45, 19.30, 23.40 “ТСН”.
09.30 М/ф “Маша
i ведмiдь”.
10.05, 10.40 М/ф “Аладдiн”.
11.00 “Iлюзiя безпеки”.
12.10, 13.05 “Сiмейнi
мелодрами-2”.
14.05 Т/с “Величне
столiття. Роксолана-2”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Фатмагюль”.
20.15 Т/с “Веронiка:
втрачене щастя”.
21.15, 22.25 Т/с “Справа
честi”. (2).
00.00 Бойовик “Живи й
дай померти”. (2).

09.05, 16.00 Т/с “Не
родись вродливою”.
15.00, 22.00 Т/с “Молодiжка”.
18.05 Т/с “До смертi
красива”.
23.00 Т/с “Вижити пiсля”.
00.00 Т/с “Щасливi разом”.

ТРК «Україна»
06.15, 13.10 Т/с “ОСА”.
07.00, 9.00, 15.00,
19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.15, 14.00, 15.20, 17.10
Т/с “Слiд”.
10.00, 0.20 Т/с “Цезар”.
12.00, 19.45 “Говорить
Україна”.
18.00 Т/с “Три зiрки”.
21.00, 23.30 “Нова Хвиля”
в Юрмалi-2014.
Свiтовий хiт.
23.00 Подiї дня.

К1
06.00 “Шеф-кухар”.
06.30 “Top Shop”.
07.30 Т/с “Хто у домi
господар”.
09.00 М/ф.
09.40 М/с “Смiшарики”.
10.00 Т/с “Всi жiнки
вiдьми”.
13.40 Т/с “Дикий янгол”.
15.15 “Шопiнг монстри”.
16.10, 19.10 “Орел i решка”.
17.10, 21.00 “Розсмiши
комiка”.
18.10 “Звана вечеря”.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2).

нтн
05.00, 15.15 Т/с “УГРО-4”.
08.30, 12.00, 15.00,
19.00, 21.40 “Свiдок”.
09.00 “Випадковий свiдок”.
10.00 Т/с “Коломбо”.
12.30 Т/с “Детективи”.
13.05, 19.30 Т/с “Вулицi
розбитих лiхтарiв-13”.
22.00 Т/с “Тiло як
доказ-3”. (2).
00.40 Т/с “CSI: Маямi-6”. (2).

ТЕТ
06.00 Малята-твiйнята.
06.25, 10.25 М/с “Маша
i ведмiдь”.
06.50, 9.30 М/с “Клуб Вiнкс:
Школа чарiвниць”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Черепашки
мутанти нiндзя”.

08.55 М/с “Гуфi i його
команда”.
10.55 “Єралаш”.
12.00 Т/с “Маленькi
таємницi”.
13.50 Одна за всiх.
14.50 Вiталька.
16.00, 22.05 17+.
17.10 Дайош молодьож!
18.00, 23.05 Т/с
“Свiтлофор”. (2).
19.00 Розсмiши комiка.
20.00 Т/с “Кухня”.
21.00 Країна У.
22.40 6 кадрiв.

Канал “2+2”
06.15 “Обережно, модерн!”
06.40 Т/с “Спецзагiн
Кобра-11”.
08.35, 21.00 “ДжеДАI.
Воїни дорiг”.
09.00, 18.30, 21.30
Новини “Спецкор”.
09.30 Х/ф “Юнiсть Петра”.
12.50 Д/ф “Змова богiв”.
13.50 “Винищувач I-16”.
14.15 Д/ф “Тактика”.
14.40 Д/ф “Історiя
вiтчизняного ПВО”.
15.30 “Українськi сенсацiї”.
16.30, 19.00 Т/с “Меч”.
22.00 “Люстратор 7.62”.
22.05 Т/с “Цiлком
таємно”. (2).

Тонiс
06.00 Х/ф “Сумка
дипкур’єра”.
07.05, 18.55, 22.45
“Економiчний пульс”.
07.10, 16.50 “Алло, лiкарю!”
10.00 “Соцiальний статус:
ваша пенсiя”.
10.40, 22.10 “Моднi iсторiї
з О. Новицькою”.
11.00, 20.00 Проти елементiв.
12.15 “Диваки”.
13.00 Документальне кiно
з В. Фокiним. Н. Фатєєва.
14.00, 22.50 Монстри
всерединi мене.
15.00 “Сильнi свiту цього”.
16.00 Дикi зiрки.
17.45 Генiї вiд природи.
18.15 “зМIСТОвна Україна”.
18.30, 23.45 “Свiтськi
хронiки”.
19.00 В гостях
у Д. Гордона. В. Алексєєв.
21.00 Глобал 300.
21.40 “Вiдлуння”.
00.10 “Красивi та амбiцiйнi”. (3).

Наше улюблене
кiно
07.00 Драма “Особова
справа суддi Iванової”.
09.00 Х/ф “Прорив”.
11.00 Комедiя “Не май
100 рублiв...”
13.00 Х/ф “Сiмдесят два
градуси нижче нуля”.
14.30 Кiноповiсть
“Перший рейс”.
16.00 Т/с “Людина в
прохiдному дворi”.
17.30 Мелодрама “З коханими
не розлучайтеся”.
19.00 Кiноповiсть “З життя
начальника карного
розшуку”.
21.00 Комедiя “Мрiяти
не шкiдливо”.
23.00 Мелодрама
“Ще не вечiр”.
01.00 Х/ф “Затока щастя”.

ТВi
06.00 Double Ять.
06.30 Aрт City.
08.00, 20.00, 23.00
Сьогоднi про головне.
09.00, 13.30, 16.30, 19.30
Особлива думка.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00 Сьогоднi.
10.10, 11.10, 12.40, 13.10,
14.20, 15.25, 17.00, 17.30,
19.00, 22.00 TBiNews.
12.20, 14.00, 16.00,
17.10, 18.40 Огляд блогiв.

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
08.50 “Top shop”.
09.20 Х/ф “Таємниця
Снiгової королеви”.
11.50 Х/ф “Бенкети Валтасара,
або Нiч зi Сталiним”.
13.25, 19.45 Т/с “Суто
англiйськi вбивства”.
15.20, 21.40 Т/с “Пуаро
Агати Крiстi”.
17.15 Х/ф “Дивна жiнка”.
23.35 Х/ф “Солодка жiнка”.

Мега
06.00 Легенди
бандитської Одеси.
07.00, 20.10 У пошуках iстини.
07.50, 15.50 Життя пiсля
людей.
08.40, 17.30 Скарби з горища.
09.30, 18.20 Далеко i ще далi.
10.30 Первинний рай.

четвер, 24 липня
Інтер
05.30 Т/с “Повернення
Мухтара-2”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
12.00, 14.00, 17.45 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок
з “Iнтером”.
09.20, 20.40 Т/с “Пiзнай
мене, якщо зможеш”.
11.15, 12.25 Д/с “Слiдство
вели...” з Л. Каневським”.
13.40, 14.20 Д/с “Легенди
радянського розшуку”.
14.50 “Судовi справи”.
15.50 “Сiмейний суд”.
18.10 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки
станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
22.35 Т/с “Господиня
тайги-2. До моря”. (2).

ICTV
05.25 Свiтанок.
06.30 Т/с “Таксi”.
06.55 Т/с “Леся+Рома”.
07.35, 8.00, 12.30, 13.15
Т/с “Самотнiй вовк”.
07.45, 8.45, 12.45 Факти.
Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi
новини.
10.10, 16.40 Т/с “Убивча сила”.
13.55, 16.15 Т/с “Конвой
PQ-17”.
15.45 Факти. День.
18.45 Факти. Вечiр.
20.15 Т/с “Iржа”.
22.10 Х/ф “Снайпер-4.
Перезавантаження”. (2).
00.05 Т/с “Революцiя”.

СТБ
06.25, 16.00 “Все буде добре!”
08.10, 18.55 “Неймовiрна
правда про зiрок”.
09.20 “Зiркове життя”.
10.15 Х/ф “Iнше обличчя”.
12.10, 19.55 “Слiдство
ведуть екстрасенси”.
13.00 “Зваженi i щасливi-3”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
20.55 Т/с “Наречений”.
22.35 “Давай поговоримо
про секс”.
00.30 Нiчний ефiр.

Новий канал
05.50, 6.35 М/с “КiтПес”.
07.00, 18.00 Репортер.

07.05 Т/с “Ластiвчине гнiздо”.
08.10, 19.00 Т/с “Воронiни”.
09.05, 16.00 Т/с “Не родись
вродливою”.
11.05 Т/с “Щасливi разом”.
15.00, 22.00 Т/с “Молодiжка”.
18.05 Т/с “До смертi красива”.
23.00 Т/с “Вижити пiсля”.

ТРК «Україна»
06.15, 13.10 Т/с “ОСА”.
07.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.15, 14.00, 15.20, 17.10
Т/с “Слiд”.
10.00, 0.20 Т/с “Цезар”.
12.00, 19.45 “Говорить
Україна”.
18.00 Т/с “Три зiрки”.
21.00, 23.30 “Нова Хвиля”
в Юрмалi-2014.
День ювiлеїв.
23.00 Подiї дня.

К1
06.00 “Шеф-кухар”.
06.30 “Top Shop”.
07.30 Т/с “Хто у домi
господар”.
09.00 М/ф.
09.40 М/с “Смiшарики”.
10.00 Т/с “Всi жiнки вiдьми”.
13.40 Т/с “Дикий янгол”.
15.15 “Шопiнг монстри”.
16.10, 19.10 “Орел i решка”.
17.10, 21.00 “Розсмiши
комiка”.
18.10 “Звана вечеря”.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2).

нтн
05.00 Т/с “УГРО-4”.
08.30, 12.00, 15.00, 19.00,
21.40 “Свiдок”.
09.00 “Випадковий свiдок”.
10.00 Т/с “Коломбо”.
12.30 Т/с “Детективи”.
13.05, 19.30 Т/с “Вулицi
розбитих лiхтарiв-13”.
15.15 Т/с “Кедр” пронизує
небо”.
22.00 Т/с “Низьке зимове
сонце”. (2).
23.45 Т/с “Закон i порядок.
Злочиннi намiри 9”. (2).
00.40 Т/с “CSI: Маямi-6”. (2).

ТЕТ
06.00 Малята-твiйнята.
06.25, 10.25 М/с “Маша
i ведмiдь”.

06.50, 9.30 М/с “Клуб
Вiнкс: Школа чарiвниць”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Черепашки
мутанти нiндзя”.
08.55 М/с “Гуфi i його
команда”.
10.55 “Єралаш”.
12.00 Т/с “Маленькi таємницi”.
13.50 Одна за всiх.
14.50 Вiталька.
16.00, 22.05 17+.
17.10 Дайош молодьож!
18.00, 23.05 Т/с “Свiтлофор”.
(2).
19.00 Розсмiши комiка.
20.00 Т/с “Кухня”.
21.00 Країна У.
22.40 6 кадрiв.

Канал “2+2”
06.15 “Обережно, модерн!”
06.40 Т/с “Спецзагiн Кобра-11”.
08.35, 21.00 “ДжеДАI.
Воїни дорiг”.
09.00, 18.30, 21.30 Новини
“Спецкор”.
09.30 Х/ф “На початку
славних справ”.
12.50 Д/ф “Пiдводнi мешканцi”.
13.50 Д/ф “Мiномети”.
14.15 Д/ф “Тактика”.
14.40 Д/ф “Захищаючи
небо. Iсторiя
вiтчизняного ПВО”.
15.30 “Українськi сенсацiї”.
16.30, 19.00 Т/с “Меч”.
22.00 “Люстратор 7.62”.
22.05 Т/с “Цiлком таємно”. (2).

21.00 Персона.
Свiтлана Свiтлична.
00.00 “Красивi та
амбiцiйнi”. (3).

Наше улюблене
кiно
07.00 Кiноповiсть “З життя
начальника карного розшуку”.
09.00 Комедiя “Мрiяти
не шкiдливо”.
11.00 Мелодрама “Ще
не вечiр”.
13.00 Х/ф “Затока щастя”.
14.30 Комедiя “Свiй хлопець”.
16.00 Т/с “Людина
в прохiдному дворi”.
17.30 Мелодрама
“Випадковi пасажири”.
19.00 Х/ф “Мiдний янгол”.
21.00 Мелодрама “Давай
одружимося”.
23.00 Драма “Спокуса”.
01.00 Мелодрама “Про любов”.

ТВi
06.00 Aрт City.
06.30 Double Ять.
08.00, 20.00, 23.00 Сьогоднi
про головне.
09.00, 13.30, 16.30, 19.30
Особлива думка.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 18.00, 21.00 Сьогоднi.
10.10, 11.10, 12.40, 13.10,
14.20, 15.25, 17.00,
17.30, 19.00, 22.00 TBiNews.
12.20, 14.00, 16.00, 17.10,
18.40 Огляд блогiв.

Тонiс

Enter-фiльм

05.45 Х/ф “Справа
Артамонових”.
07.05, 18.55, 22.35 “Економiчний
пульс”.
07.10, 16.50 “Алло, лiкарю!”
10.00 Генiї вiд природи.
10.40, 22.00 “Моднi iсторiї
з О. Новицькою”.
11.00, 20.00 Проти елементiв.
12.15, 21.40 “Диваки”.
13.00 Родом з України.
Л. Велєжева.
14.00, 22.40 Монстри
всерединi мене.
15.00 “Сильнi свiту цього”.
16.00 Подорож в акулячий рай.
17.45 “Соцiальний статус:
вашi права i пiльги”.
18.30, 23.35 “Свiтськi хронiки”.
19.00 В гостях у Д. Гордона.
О. Градський.

05.45 М/ф.
09.00 “Top shop”.
09.30 Х/ф “Мiраж”.
12.45, 19.45 Т/с “Суто
англiйськi вбивства”.
14.35, 21.35 Т/с “Пуаро
Агати Крiстi”.
16.25 Х/ф “Життя i незвичайнi
пригоди Робiнзона Крузо”.
18.05 Х/ф “Солодка жiнка”.
23.25 Х/ф “Приватне життя
директора”.

Мега
06.00 Легенди бандитського
Києва.
07.00, 20.10 У пошуках iстини.
07.50, 15.50 За мить
до катастрофи.
08.40 Зброя: сiмейна справа.

11.30 Жертви природи.
12.20 Мiстична Україна.
13.10, 19.10 Таємницi
зцiлення.
14.10 Секретнi iсторiї.
15.00, 21.00 НЛО
з минулого.
16.40, 22.00 Сучаснi дива.
22.50 Невiдома Європа.
23.40 Дикi й озброєнi.
00.30 Покер.

5 канал
06.30, 6.45, 7.15, 7.35,
7.45, 8.10, 8.20, 8.35,
8.45 Ранок на П’ятому.
06.40, 0.50, 2.50, 5.50
Огляд преси.
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00,
23.00 Час новин.
07.10, 8.15, 22.35,
23.15 Бiзнес-час.
07.25, 8.25, 12.25, 17.25, 22.50,
23.55 Погода в Українi.
07.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30,
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
16.30, 17.30, 18.30, 22.30,
23.30 Час. Важливо.
07.40, 18.20, 23.25 Час
спорту.
07.50 Автопiлот-новини.
08.40 Трансмiсiя-новини.
09.35, 19.30, 20.10, 21.10 Час.
Пiдсумки дня.
10.35, 11.35, 12.35,
13.35, 14.35, 15.35 Час:
пiдсумки дня.
16.35 Зооакадемiя.
17.10 Мiграцiйний вектор.
17.35, 18.35, 23.35 Машина
Часу.
18.10 Мiсцевий час.
21.40 Час-Тайм.
00.35 Машина часу.

Футбол

06.00 “Оле, Мундiаль!”
07.05 Профайли.
07.20, 11.00, 22.30 “Мундiаль.
Матч-центр”.
08.55, 17.00 Iталiя —
Коста-Рiка. ЧC ФIФА-2014.
11.55 Швейцарiя —
Францiя. ЧC ФIФА-2014.
14.00 “Великий
футбол. Бразилiя-2014”.
14.55 Гондурас —
Еквадор. ЧC ФIФА-2014.
18.55 Тележурнал.
19.30 Топ-матч.
19.45 Чемпiонат
Бразилiї. Огляд туру.
20.25 Челсi — Вольфсбург.
Товариський матч.
09.30, 18.20 Далеко i ще далi.
10.30, 22.50 Невiдома Європа.
11.30 Дикi й озброєнi.
12.20 Мiстична Україна.
13.10, 19.10 Таємницi зцiлення.
14.10 Секретнi iсторiї.
15.00, 21.00 НЛО з минулого.
16.40, 22.00 Сучаснi дива.
17.30 Скарби з горища.
23.40 Жертви природи.
00.30 Земля: наш час.

5 канал
06.30, 6.45, 7.15, 7.35,
7.45, 8.10, 8.20, 8.35,
8.45 Ранок на П’ятому.
06.40 Огляд преси.
07.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00 Час новин.
07.10, 8.15, 22.35, 23.15
Бiзнес-час.
07.25, 8.25, 12.25, 17.55, 22.50,
23.55 Погода в Українi.
07.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30,
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
16.30, 17.30, 18.25,
22.30, 23.30 Час. Важливо.
07.40, 18.20, 23.25 Час спорту.
07.50 Автопiлот-новини.
08.40 Трансмiсiя-новини.
08.50 Драйв.
09.35, 19.30, 20.10, 21.10
Час. Пiдсумки дня.
10.35, 11.35, 12.35, 13.35, 14.35,
15.35 Час: пiдсумки дня.
17.10 Територiя закону.
17.35 Велика полiтика.
18.10 Мiсцевий час.
18.30 Вiкно в Європу.
21.40 Час-Тайм.
00.35 Кiно з Янiною
Соколовою.

Футбол

06.00 “Оле, Мундiаль!”
07.05 Профайли.
07.20, 11.00, 22.30 “Мундiаль.
Матч-центр”.
08.55 Аргентина — Iран.
ЧC ФIФА-2014.
11.55 Нiмеччина — Гана.
ЧC ФIФА-2014.
14.00 “Великий
футбол. Бразилiя-2014”.
14.55 Нiгерiя — БоснiяГерцеговина. ЧC ФIФА-2014.
17.00 Челсi — Вольфсбург.
Товариський матч.
18.55 Огляд чемпiонату.
ЧC ФIФА-2014.
19.55 Тележурнал.
20.25 Зоря — Лачи.
Лiга Європи УЄФА.
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Суспільство
●●Офіційне

Розпорядження

голови Тернопільської районної державної адміністрації

від 4 липня 2014 року № 186-од

Про внесення змін до переліку послуг, які надаються через
центр надання адміністративних послуг у Тернопільському районі

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня
2014 р. № 523-р “Деякі питання надання адміністративних послуг органів
виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг”, ст. ст.
13, 25 законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про адміністративні послуги”, “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”:
1. Внести зміни до переліку адміністративних послуг, які надаються
через Центр надання адміністративних послуг у Тернопільському районі.
2. Це розпорядження набирає чинності з дня реєстрації, крім пунктів 55,
60, затвердженого ним переліку, які набирають чинності з 1 вересня 2014
р., пунктів 1-8, 11-21, 25-31, які набирають чинності з 1 жовтня 2014 р.,
і пунктів 9, 10, 22, 23, 31-48, які набирають чинності з 1 січня 2015 року.
3. Внести зміни до нормативно-правових актів, що регулюють питання

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр
надання адміністративних послуг
при Тернопільській
районній
державній адміністрації.
Тернопільське
районне
управління юстиції:
1. Державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи, яка
має намір стати підприємцем.
2. Видача витягу, виписки, довідки з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб
-підприємців.
3. Державна реєстрація змін до
установчих документів юридичної
особи.
4. Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців відомостей про створення відокремленого
підрозділу юридичної особи або
про його закриття.
5. Державна реєстрація змін до
відомостей про фізичну особупідприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців.
6. Видача юридичним особам
дублікатів оригіналів, їх установчих
документів та змін до них.
7. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, приєднання,
поділу або перетворення.
8. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності
фізичною особою-підприємцем за її
рішенням.
9. Державна реєстрація права
власності на нерухоме майно інших
речових прав на нерухоме майно
(крім державної реєстрації іпотеки
нерухомого майна).
10. Видача витягу, інформаційної
довідки та виписки з Державного
реєстру речових прав на нерухоме
майно.
11. Реєстрація громадського
об’єднання.
12. Прийняття повідомлення про
утворення
громадського
об’єднання.
13. Видача дубліката оригіналу
свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання та/або статуту.
14. Внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про
відокремлений підрозділ громадського об’єднання.
15. Прийняття повідомлення про
зміни до статуту громадського
об’єднання, зміни у складі керівних
органів громадського об’єднання,
зміну особи (осіб), уповноваженої
представляти
громадське
об’єднання, зміну місцезнаходження зареєстрованого громадського
об’єднання.
16. Прийняття повідомлення про

зміну найменування громадського
об’єднання, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення.
17. Внесення до реєстру громадських об’єднань запису про рішення
щодо саморозпуску або реорганізації громадського об’єднання, а також про припинення діяльності громадського об’єднання.
18. Державна реєстрація друкованого засобу масової інформації з
місцевою сферою розповсюдження.
19. Перереєстрація друкованого
засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження.
20. Видача дубліката свідоцтва
про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з
місцевою сферою розповсюдження.
21. Визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
з місцевою сферою розповсюдження на підставі повідомлення засновника.
Тернопільський районний сектор управління державної міграційної служби України в Тернопільській області:
22. Оформлення та видача або
обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому
числі термінове оформлення).
23. Оформлення та видача проїзного документа дитини.
24. Оформлення та видача паспорта громадянина України.
25. Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі
обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого.
26. Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при
досягненні громадянином 25- і 45річного віку.
27. Реєстрація місця проживання
особи.
28. Зняття з реєстрації місця
проживання особи.
29. Реєстрація місця перебування особи.
30. Оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи.
Відділ
Держземагенства
у Тернопільському районі:
31. Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з
Державного земельного кадастру.
32. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін
до них) про земельну ділянку.
33. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про
межі частини земельної ділянки, на
яку поширюються права суборенди,

надання адміністративних послуг у відповідних сферах, з метою організації
надання адміністративних послуг через центр надання адміністративних
послуг.
4. Визнати таким, що втратив чинність, перелік адміністративних послуг,
які надаються через центр надання адміністративних послуг у Тернопільському районі, затверджений розпорядженням голови районної державної адміністрації від 21 лютого 2014 р. № 48-од “Про внесення змін до положення
про центр надання адміністративних послуг у Тернопільському районі”.
5. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.
Голова Тернопільської районної
державної адміністрації А.В.СТРОЄВУС.

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови районної державної адміністрації
від 4 липня 2014 р. №186-од
49. Видача паспорта прив`язки
сервітуту, з видачею витягу.
тимчасових споруд для проваджен34. Внесення до Державного зеня підприємницької діяльності.
мельного кадастру відомостей (змін
50. Надання висновків щодо продо них) про землі в межах територій
ектів землеустрою з відведення зеадміністративно-територіальних
мельних ділянок.
одиниць з видачею витягу.
51. Отримання містобудівних
35. Державна реєстрація обмеумов та обмежень забудови зежень у використанні земель з вимельної ділянки.
дачею витягу.
52. Видача будівельного паспор36. Внесення до Державного зета забудови земельної ділянки.
мельного кадастру відомостей про
Сектор молоді та спорту раобмеження у використанні земель,
йонної державної адміністрації:
встановлені законами, та прийняти53. Видача посвідчення батьків
ми відповідно до них нормативнобагатодітної сім`ї та посвідчення диправовими актами, з видачею витини з багатодітної сім`ї.
тягу.
Теребовлянське міжрайонне
37. Виправлення технічної поуправління Головного управління
милки у відомостях з Державного
Держсанепідслужби у Тернопільземельного кадастру, допущеної
ській області:
органом, що здійснює його веден54.
Висновок
державної
ня, з видачею витягу.
санітарно-епідеміологічної експер38. Надання відомостей з Дертизи (погодження) для отримання
жавного земельного кадастру у
дозволів(ліцензій) на здійснення
формі витягу з Державного земельоперацій у сфері поводження з неного кадастру про: землі в межах
безпечними відходами.
території
адміністративно55.
Висновок
державної
територіальних одиниць; обмеженсанітарно-епідеміологічної експерня у використанні земель; земельну
тизи (погодження) на отримання
ділянку.
дозволу на викиди забруднюючих
39. Надання відомостей з Дерречовин в атмосферне повітря стажавного земельного кадастру у форціонарними джерелами.
мі довідки, що містить узагальнену
56. Видача висновку державної
інформацію про землі (території).
санітарно-епідеміологічної експер40. Надання відомостей з Дертизи діючих об’єктів.
жавного земельного кадастру у
57. Експлуатаційний дозвіл на діформі викопіювань з кадастрової
яльність операторів потужностей
карти (плану) та іншої картографіч(об’єктів) з виробництва або обігу
ної документації.
(реалізації) харчових продуктів.
41. Видача довідки про наявність
Управління ветеринарної медита розмір земельної частки (паю).
цини в Тернопільському районі:
42. Видача довідки про наявність
58. Експлуатаційний дозвіл для
у Державному земельному кадастрі
провадження діяльності на потужвідомостей про отримання у власностях (об’єктах) з переробки неїсність земельної ділянки у межах
тівних продуктів тваринного похонорм безоплатної приватизації за
дження.
певним видом її цільового призна59. Експлуатаційний дозвіл опечення (використання).
ратором потужностей (об’єктів), які
43. Видача відомостей з докузаймаються виробництвом харчових
ментації із землеустрою, що вклюпродуктів, підконтрольних державній
чена до Державного фонду докуслужбі ветеринарної медицини та
ментації із землеустрою.
для агропродовольчих ринків.
44. Видача довідки з державної
60. Експлуатаційний дозвіл для
статистичної звітності про наявність
провадження діяльності на потужземель та розподіл їх за власниканостях (об’єктах) з виробництва,
ми земель, землекористувачами,
змішування та приготування кормоугіддями.
вих добавок, преміксів та кормів.
45. Видача витягу з Державного
Тернопільський районний відреєстру сертифікованих інженерівділ управління державної служби
землевпорядників.
України з надзвичайних ситуацій
46. Видача витягу з технічної доу Тернопільській області:
кументації про нормативну грошову
61. Реєстрація декларації відпооцінку земельної ділянки.
відності матеріально-технічної бази
47. Видача витягу з Державного
суб’єкта господарювання вимогам
реєстру сертифікованих інженерівзаконодавства з питань пожежної
геодезистів.
безпеки.
48. Висновок про погодження
Керівник апарату районної
проектів землеустрою щодо відведержавної адміністрації
дення земельних ділянок.
А.І. ЧУДИК.
Відділ містобудування та архітектури райдержадміністрації:

●●Служба 101

Рятувальники застерігають громадян
бути вкрай обережними під час відпочинку на водоймах
Правила поведінки на воді:
Відпочинок на воді (купання, катання на човнах) повинен бути тільки у спеціально відведених місцевими органами виконавчої влади та
обладнаних для цього місцях.
Безпечніше відпочивати на воді у
світлу пору доби.
Купатися дозволяється в спокійну безвітряну погоду при швидкості
вітру до 10 м/сек., температурі води
— не нижче +18 С0, повітря — не
нижче +24 С0.
Перед купанням рекомендується
пройти огляд лікаря.
Після прийняття їжі купатися
можна не раніше, ніж через 1,5-2
години.
Заходити у воду необхідно по-

вільно, дозволяючи тілу адаптуватися до зміни температури повітря та
води.
У воді варто перебувати не більше 15 хвилин.
Після купання не рекомендується приймати сонячні ванни, краще
відпочити в тіні.
Не рекомендується купатися поодинці біля крутих, стрімчастих і зарослих густою рослинністю берегів.
Перед тим, як стрибати у воду,
переконайтесь в безпеці дна і достатній глибині водоймища.
Пірнати можна лише там, де є
для цього достатня глибина, прозора вода, рівне дно.
Кататися на човні (малому плав-

засобі) дозволяється тільки після
отримання дозволу та реєстрації у
чергового човнової станції.
Заборонено: купатися в місцях,
які не визначені місцевими органами виконавчої влади та не обладнані для купання людей; залазити на
попереджувальні знаки, буї, бакени;
стрибати у воду з човнів, катерів,
споруджень, не призначених для
цього; пірнати з містків, дамб, причалів, дерев, високих берегів; використовувати для плавання такі
небезпечні засоби, як дошки, колоди, камери від автомобільних шин,
надувні матраци та інше знаряддя,
не передбачене для плавання; плавати на плавзасобах біля пляжів та
інших місць, які відведені для купан-

ня; вживати спиртні напої під час
купання; забруднювати воду і берег
(кидати пляшки, банки, побутове
сміття тощо), прати білизну і одяг у
місцях, відведених для купання; підпливати близько до плавзасобів, які
йдуть неподалік від місць купання;
допускати у воді грубі ігри, які
пов’язані з обмеженням руху рук і
ніг; подавати помилкові сигнали небезпеки; заходити глибше, ніж до
поясу, дітям, які не вміють плавати;
купання дітей без супроводу дорослих.
За матеріалами Тернопільського
РВ УДСНС України
у Тернопільській області.

●●Новації

Громадяни за
виготовлення
документів
на землю
заплатять
менше
Галина СТЕЦЬКО,
завідувач сектору взаємодії
зі ЗМІ та громадськістю
Головного управління
Держземагентства у
Тернопільській області.
3 липня 2014 року набрав
чинності Закон України “Про
внесення змін до Закону
України “Про Державний земельний кадастр” щодо скасування плати за внесення
відомостей до Державного
земельного кадастру та змін
до них” (далі — Закон). Цим
Законом внесено зміни до
статей 24, 26, 29, 29, 40 та 41
Закону України “Про Державний земельний кадастр” та
скасовано плату за державну
реєстрацію земельних ділянок, внесення відомостей про
земельну ділянку до Поземельної книги, внесення до
Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель,
про суборенду, сервітут, які
поширюються на частину земельної ділянки, а також внесення змін до них.
Реалізація цього Закону сприяє
зменшенню фінансового навантаження на фізичних та юридичних
осіб при оформленні ними прав на
земельні ділянки та спрощенню
процедури державної реєстрації
земельної ділянки, внесення до
Державного земельного кадастру
відомостей про обмеження у використанні земель, про суборенду,
сервітут, які поширюються на частини ділянок, забезпечить більшу
доступність відповідних адміністративних послуг.
На сьогоднішній день залишилося лише декілька адміністративних послуг, що надаються територіальними органами Держземагентства на платній основі. Найбільше запитів надходить на витяги
з державного земельного кадастру
про земельну ділянку, за який
справляється плата в розмірі 53
грн. Крім того, фактично з 1 липня
2014 року в програмному забезпеченні Державного земельного кадастру (Національна кадастрова
система) значно розширено функціональні можливості. Зокрема,
державні кадастрові реєстратори
можуть: вносити виправлені відомості до Державного земельного
кадастру про межі земельної ділянки на підставі заяви про внесення
виправлених відомостей до Державного земельного кадастру, згідно із додатком 37 до Порядку ведення ДЗК, затвердженого Постановою КМУ від 17.10.2012 № 1051
(далі – Порядок); вносити виправлені відомості до Державного земельного кадастру про межі земельної ділянки на підставі повідомлення про виявлення технічної
помилки фізичною або юридичною
особою, згідно із додатком 29 до
Порядку; вносити до Державного
земельного кадастру відомості
(змін
до
них)
про
межі
адміністративно-територіальної
одиниці, згідно із додатком 12 до
Порядку (для реєстраторів “обласного” та “центрального” рівня). Також завершуються погодження
змін до Регламенту надання на запити державного реєстратора прав
на нерухоме майно інформації про
земельні ділянки, що дасть можливість врегулювати ряд існуючих
проблем, пов’язаних з інформаційною взаємодією органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру та органу державної
реєстрації прав.
Громадяни за оформлення земельних ділянок можуть заплатити
дешевше, якщо замовлятимуть документацію у державних підприємств, а саме: у ДП “Тернопільський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” (0352)
25-28-25 та Тернопільській регіональній
філії ДП “Центр ДЗК”
(0352) 520-992.
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Духовні цінності
●●Ювілеї

100-річчя церкви
Пресвятої Трійці у Скоморохах
були не лише місцеві селяни, але й їхні близькі та далекі родичі, сім’ї із сусідніх
сіл — Прошови, Смолянки,
Баворова, Мишкович, Грабівця та колишні жителі Скоморох. Приїхав привітати
церкву, її пароха о. Ігоря
Чибраса
та
парафіян
митрополит ТернопільськоЗборівський Василій Семенюк. Саме він очолив святкову Божественну Літургію,
під час якої закликав кожного молитися Дев’ятницю за
Україну, її синів та мир, а також запросив усіх відвідати
Всеукраїнську прощу до Зарваниці. У Богослужінні таТитульна сторінка фотоальбому
кож взяли участь близько
з нагоди 100-річчя парафіяльного
десяти священнослужителів,
храму Пресвятої Трійці
серед яких священики із сусела Скоморохи.
сідніх парафій: о. Василь
Їй заглядала у вічі війна. Вона
Собчук, о. Омелян Колодчак та
пережила надважкі для себе
о. Роман Загородний, які свого чата своїх синів часи. Вона чула
су служили церкві, та декани Велитисячі клятв не залишати одкоберезовицький, Великобірківне одного аж до смерті і
ський і Теребовлянський.
оплакувала сотні смертей на
похоронах. І вже цілий вік воВіхи історії
на залишається найважливіПочаток ХХ століття позначешим у селі місцем зустрічі
ний значною подією у духовному
людей із Богом. Саме цього
житті Скоморох — будівництвом
року церква Пресвятої Трійці
храму.
На
зібранні
грекоу селі Скоморохи Тернопількатолицької громади села в 1904
ського району святкує свій
році було обрано групу парафіян,
столітній ювілей.
які організували цю справу під
керівництвом отця Юліана Серо29 червня у храмі села Скомоїчковського. Місцем для спорурохи, побудованого ще у далекому
дження церкви вибрали пагорб у
1914 році, було, як ніколи, людно.
центрі села. Інженер зі Струсова
Саме цієї неділі церква розцвіла
М. Старух здійснював технічний
квітами, вбралася у найновіші шати
нагляд за будівництвом. На пота наповнилася Божою благодатчатку 1906 року громада почала
тю, адже тут відбулися урочисті
зводити кам’яний храм, а в кінці
святкування її 100-річчя, на які при1908 року його фундамент освя-

Зустріч вірян церкви Пресвятої Трійці у Скоморохах із архиєпископом
і митрополитом Тернопільсько-Зборівської єпархії УГКЦ Василієм Семенюком.

тив отець Юліан Сероїчковський.
У 1909 році в Скоморохи приїхав отець Микола Бріль, який долучився до дальшого будівництва
храму, і вже через три роки провів
перше богослужіння. Остаточно
сакральна споруда була закінчена і
освячена 1914 року деканом Микулинецького деканату отцем Ізидором Глинським. Протягом 19241925 років на парафії служив отець
Євген Лопатинський, який доїжджав із Прошови. Після
нього п’ять років парохом був отець Ярослав
Мілевич, а до 1935 року
пастирську службу виконував отець Віктор
Бордуляк, який, як і його попередники, зробив багато для облаштування храму.
В 1935 році до Скоморохів прибув отець
Петро Герета. Душпастирську діяльність
поєднував із релігійним навчанням дітей,
разом із дружиною
Євгенією, яка була диригенткою, організував церковний хор.
Отець Петро писав вірші, складав музику
до релігійних пісень до
Служби Божої, збирав
народну творчість, займався мовознавчими
Під час відправи о. Роман Колодчак,
дослідженнями.
директор ПП “Агрофірма “Медобори” Володимир Крупніцький
У 1942 році отець
та парох села Скоморохи о. Ігор Чибрас.

Петро Герета переїхав до Великої
Березовиці.

Страдницька доля
У нелегкий воєнний і післявоєнний час отця Герету змінив отець
Василь Станимир, на долю якого
випали найбільші випробування.
Після ліквідації Української грекокатолицької церкви більшовицький
режим розпочав гоніння на отця
Василя. Його змушували перейти
на московське православ’я, але він
не скорився. У грудні 1945 року
отця Василя заарештували і вивезли в Тюменську область. Після повернення 1959 року до Микулинців
він працював теслярем, робітником на залізниці, водночас проводив богослужіння у підпільних
церквах, хрестив новонароджених,
навчав молодь молитов.

У храмі рідного села
У 1950 році священиком призначили отця Миколу Козяра, який
народився в 1906 році у Скоморохах і закінчив Львівську духовну
семінарію, а в 1936 році Львівську
греко-католицьку богословську
академію, де ректором був патріарх Йосиф Сліпий. Отець Микола
Козяр прослужив у храмі рідного
села тридцять три роки, був також
парохом сіл Смолянка та Прошова.
Після смерті місцевого священика
на його місце призначили отця
Василя Собчука. За час його перебування здійснено розпис храму, в
якому о. Василь Собчук відправляв
богослужіння до липня 1996 року,
а після нього на парафію призначено отця Омеляна Колодчака, він
служив протягом семи років.

Центр християнської
моралі

Священнослужителі і парафіяни Тернопільщини із архиєпископом
і митрополитом Тернопільсько-Зборівської єпархії УГКЦ Василієм Семенюком
та директором ПП “Агрофірма “Медобори” Володимиром Крупніцьким
під час святкування 100-річчя храму Пресвятої Трійці села Скоморохи.

Саме вихованець Тернопільської духовної семінарії імені патріарха Йосифа Сліпого отець
Ігор Чибрас від 2003 року до сьогоднішнього дня виконує священичі обов’язки. Він зумів багато
зробити для обнови храму: відновили іконостас, в церкві провели реставраційні роботи, здійснили благоустрій. За безпосередньої участі отця Ігоря засновано
братства “Жива вервиця святої
Філомени”, “Вівтарна дружина”,
“Марійська дружина”. Їх учасники
з іншими парафіянами побували у
Страдчі, Уневі, Глинянах, Улашківцях і Зарваниці. З 1991 року діє
Братство Неустанної Помочі Матері Божої. Братство працює із
педагогами Скоморохівської ЗОШ
І-ІІ ступенів, де започатковано
уроки катехизму, організували
дитячий хор, який бере участь у
церковних відправах. Члени братства є учасниками конкурсів духовної творчості. У проведенні
всіх заходів допомагають дяк Во-

лодимир Смола, вчителі Надія
Задорожна, Тетяна Смола, багатодітна родина Старощуків.
На урочинах митрополит Василій Семенюк вручив грамоти
Тернопільсько-Зборівської єпархії
та благодійного фонду “Карітас”
директору ПП “Агрофірма “Медобори”, заслуженому працівнику
сільського господарства України
Володимиру Крупніцькому, церковним братам Павлу Соловію, Ігорю Башняку та Ярославу Головатому, вшанував родину покійного
священика Миколи Козяра, подякував усім парафіянам та Скоморохівському сільському голові Петру
Бондзюху. Відбулася Хресна хода
парафіян разом із владикою Василієм Семенюком, освячення води.
З нагоди сотої річниці парафіяльного храму Пресвятої Трійці
села Скоморохи за кошти ПП
“Агрофірма “Медобори” тернопільські журналісти Петро Бубній і
Василь Балюх випустили фотоальбом “Церква Пресвятої Трійці”, вітальні адреси та пам’ятні образки
запрестольної ікони храму Пресвятої Трійці. Місцеве агропідприємство фінансувало також прожекторне освітлення храму у нічний час,
активно допомогло у святкуванні
ювілею духовної святині села.
Протягом ста років храм Пресвятої Трійці є центром високої
християнської моральності, який
живить парафіян цілющою силою і
вірою. Святиня с. Скоморох служить духовному й національному
зростанню громади, розумінню
нею коріння своєї багатовікової
історії.
Опісля літургії громада села
здійснила обхід навколо церкви, а
святіші отці освятили воду, якою
покропили і людей, і церкву, і видані спеціально до 100-річчя книги
про село Скоморохи та парафіяльний храм. Митрополит також вручив подяки тим людям, завдяки
яким сільська церква завжди залишається охайною, заквітчаною та
усміхненою.
Парафіяни церкви Пресвятої
Трійці села Скоморохи дякують Богу за таку подію у їхньому селі та
просять Всевишнього, аби їхня
святиня іще не одну сотню літ була
тим найближчим мостом, на якому
можна зустрітися із Богом, отцю
Ігорю бажають довгих літ вірного
служіння церкві та громаді, а
діточкам-ангелятам церковної Марійської дружини – залишатися
маленькими зернятками Божої
ласки та любові.
Ярослав БАЧИНСЬКИЙ.
Юлія ПРОКОПИШИН,
парафіянка церкви Пресвятої
Трійці с. Скоморохи,
Фото Юлії ПРОКОПИШИН
та Василя БАЛЮХА.
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●●Фестивалі

Вогні “Файного міста”

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.
Фото автора.
Все, що сприяє культурному
розвитку, — працює проти
війни.
(З. Фройд).

З днем народження щиро вітаємо головного
бухгалтера Тернопільської районної
ради
Наталію Богданівну ВІТРОВУ.
Зичимо щастя,
здоров’я та добра на многії літа!
Нехай щасливо стеляться дороги,
Життя, неначе щедрий сад, цвіте,
Хай обминають прикрощі й тривоги,
А в долю світить сонце золоте!

Двадцять
років
тому
львів’янин, вокаліст легендарного українського рокгурту “Брати Гадюкіни” Сергій Кузьмінський вперше виконав пісню “Файне місто
Тернопіль”. Із того часу вислів “файне місто” неодмінно асоціюється з Тернополем. Не дивно, що головний
тернопільський
музичний
рок-фестиваль отримав таку
назву.
Вперше на повний голос фестиваль заявив про себе торік на острівці “Чайка” на Тернопільському
ставі. Цього року “Файне місто”, що
відбулося 12-13 липня на території
аеропорту “Тернопіль”, зібрало під
своїм крилом близько трьох тисяч
жителів Тернопільського краю та
гостей з усіх куточків України. Варто зазначити, що перед організаторами стояло питання, чи доцільно
проводити фестиваль в умовах, коли на Сході України точиться справжня війна, чи не щодня гинуть люди. Однак було вирішено, що “Файне місто” має відбутися, адже, за
словами організаторів, це не просто музична подія в житті країни, а
й можливість об’єднати Україну та
допомогти патріотичною справою
нашим військовим. У зв’язку з
останніми подіями в Україні частину
коштів, отриманих від проведення
фестивалю, передадуть на потреби
батальйону “Тернопіль”.
За день до відкриття “Файного
міста” поряд зі сценами розкинулося наметове містечко, де зібралась
молодь як із ближніх околиць, так і
з віддалених куточків України. Хороший настрій не зіпсувала навіть
дощова погода, яка була в перший
день фестивалю. Фестивальники
готували смаколики на вогні, співали пісні під гітару. Чи не всі намети
прикрасили
жовто-блакитними
прапорами, серед відвідувачів можна було зустріти хлопців у вишиванках і дівчат у барвистих віночках.
Романтична драйвова атмосфера
тривала до самого ранку.
На фестивалі виступило більше
сорока гуртів із різних регіонів
України. Географія учасників, порівняно з минулим роком, значно розширилася (торік глядачі побачили
23 гурти). Меломани могли насолодитися виступами колективів із
Донецька, Харкова, Дніпропетровська, Львова, Одеси, Миколаєва,
Херсона та інших українських міст.
На фестиваль завітали також гості
з-за кордону: “The Last Fight” з Італії та молодий рок-н-рольний бенд
“RIDEAU”.
Якщо торік функціонувала одна
сцена, цього року — одразу три: головна, мала рок-сцена та нічна сцена електронної музики. На головній
сцені виступило шістнадцять відо-

●●Вітаємо!

З повагою — колектив
виконавчого апарату
Тернопільської
районної ради.

Лідер гурту “Скрябін” Андрій Кузьменко з волонтерами
під час музичного рок-фестивалю “Файне місто-2014”.
мих гуртів. Серед них “Триста
Вісім” (Ужгород),
“Безодня”
(Хмельницький),
“Epolets” (Одеса), “Тінь сонця”
( К и ї в ) ,
“O.Torvald” (Полтава), “Перкалаба”
(ІваноФранківськ).
Уперше
після
розпаду виступили
панкроковий “Серцевий напад” (Чернівці), альтернативники
з
“Роллік’с” (Херсон) та “Karn’и”
(Київ). Запальними хітами гостей фестивалю
потішили
тетильківецький
гурт
“Los
Colorados”
(Шумський район) та іванофранківські панки із “ФЛІТ” (не
обійшлося, звісно, без їхньої найвідомішої пісні
“Їжачок”). Драйвовими рок-нрольними композиціями і шаленими емоціями публіку запалювали
“хлопці в жовтому”, рівненський
рокабілі-гурт “Ot Vinta”, стиль яких
не сплутаєш зі стилем жодної іншої
української рок-команди. Варто зазначити, що соліст “Ot Vinta” Юрій
Журавель є ще талановитим художником. На фестивалі він сказав, що,
можливо, на цьогорічному Форумі
книговидавців у Львові репрезентуватиме свій альбом малюнків “Карикадурки”. До слова, Юрій Журавель є автором картини Героїв Небесної сотні, яка набула популярності серед українців.

З 60-річчям
вітаємо депутата
Тернопільської районої
ради,
вчителя Баворівської ЗОШ
І-ІІІ ступенів
А н т о н а
Михайловича
КОСТИКА.
Щиро зичимо
міцного здоров’я, великого людського щастя, успіхів на професійній ниві та в громадській діяльності, сімейного благополуччя.
Бажаємо миру і світлої долі,
Здоров’я, енергії, сили доволі,
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрого серця, людської поваги.
На довгих стежках життєвої ниви
Будьте здорові й щасливі!

З повагою – депутатський
корпус Тернопільської
районної ради.

З 60-річним
ювілеєм вітаємо депутата
Тернопільської районної
ради, начальника управління агропромислового
розвитку Тернопільської
районної державної
адміністрації
Петра
Васильовича СМАЛЮКА. Найщиріші
побажання
козацького
здоров’я, благополуччя в родині,
щастя й добра на многії літа!

Смиківчани на фестивалі “Файне місто-2014”.
Ірена Карпа одягла на фестивалі
старовинний український однострій,
який їй подарувала тернопільська
колекціонерка борщівських вишиванок Віра Матковська. Відзначилася оригінальністю Ірена і під час
свого виступу, коли вийшла на сцену в платті, на якому були написані
слова з усім відомої пісеньки про
Путіна. Патріотичний настрій фестивалю підтримали хлопці з міланського гурту “The Last Fight”, які гукали зі сцени “Слава Україні!”. Ведучий головної сцени М’яч Дредбол
проводив міні-аукціон, продаючи
речі рок-музикантів. Диск від Ірени
Карпи, наприклад, вдалося продати
за 500 гривень, медіатор гітариста
“Роллік’с” — за 200 гривень.

Гості “Файного міста-2014” під час виступу
на головній сцені рок-колективу “Триста Вісім” з Ужгорода.

Хедлайнерами “Файного міста”
були популярні українські гурти
“Танок на Майдані Конго” та
“Скрябін”. Перед концертом лідер
гурту “Скрябін” Андрій Кузьменко
(він же Кузьма) поспілкувався з
журналістами. Як людина, яка не
лише слухає Кузьму, а й читає, запитав Андрія, чи планує він продовжувати літературну кар’єру, маючи
на увазі його автобіографічні твори
“Я, Побєда і Берлін” та “Я, Паштєт і
армія”. Кузьма відповів:
— Та то не кар’єра, братику, то
так… Це я нашкрябав, щоб у пам’яті
воно десь зависло. З моєю пам’яттю
щось незрозуміле твориться, забуваю тексти пісень.
На пропозицію написати щось
про свої студентські роки Кузьма
сказав, що якщо він це зробить,
його виженуть із хати. Виступаючи
на сцені, “Скрябін” потішив фестивальників панк-роковим виконанням своїх хітів та панківською версією сороміцьких коломийок. Перепало від музиканта російському
агресору Путіну. Хлопці з “ТНМК”,
окрім своїх хітів, виконали офіційний гімн фестивалю — легендарну
пісню “Братів Гадюкіних” “Файне
місто Тернопіль”.
Окрім музичної частини, організатори подбали про розваги для
відвідувачів. У програмі фестивалю
були фаєр-шоу, футбольний турнір,
пейнтбол, літературні читання. Більше тисячі футбольних фанів подивились на великому екрані фінал
чемпіонату світу з футболу, де збірна Німеччини перемогла аргентинців із рахунком 1:0, учетверте ставши чемпіоном світу.
Всі, хто відвідав фестиваль, зарядились емоціями на ціле літо і
вже з нетерпінням очікують наступного “Файного міста”, сподіваючись, що воно буде не менш яскравим, а в Україні нарешті запанують
мир та спокій.

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 Вашім домі
Панують щастя й злагода завжди.

З повагою – депутатський
корпус Тернопільської
районної ради.

Колектив відділу культури Тернопільської РДА, районна організація профспілки та працівники центральної бібліотеки щиро вітають з
45-річчям бібліотекаря читального
залу
центральної
бібліотеки
Тетяну Йосипівну РУСЕНКО.
Такій людині дійсно всміхається
доля, бо всім, що Тетяна Йосипівна знає, вміє, чого досягла, вона
радо ділиться з іншими. Поталанило Тетяні Йосипівні і в особистому житті — кохана дружина, улюблена дочка, турботлива мама… І
знову ж таки — робота, колеги,
друзі та творчі плани на майбутнє.
Нехай Вам щастить!
Щиро вітаємо з 50-річчям провідного бухгалтера централізованої бухгалтерії відділу культури
Тернопільської
РДА
Ларису
Петрівну ФАБРИКУ.
Прийміть, шановна Ларисо Петрівно, наші щирі вітання і найкращі побажання міцного здоров’я на
довгі роки, великого людського
щастя, добра, благополуччя, довголіття. Нехай Ваша життєва дорога нагороджує радістю та всіма
земними благами.
З повагою — колектив відділу
культури Тернопільської РДА,
районна організація
профспілки, працівники
культури Тернопільського
району.
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●●Спорт для всіх

Турнір з міні-футболу
на кубок імені Василя Гоцка
Соломія ДМИТРІЄВСЬКА,
студентка ІІІ курсу
відділення “Журналістика”
ТНПУ ім. В. Гнатюка.
Вже 38-й рік поспіль на стадіоні у с. Лозова відбувається
турнір з міні-футболу на кубок імені Василя Гоцка. На
цей турнір з футболу зібралися не лише мешканці Лозови,
але й навколишніх сіл.
Перш ніж розпочати турнір, футбольні команди та усі присутні
пом’янули хвилиною мовчання героїв України, які віддали своє життя за незалежність нашої держави
і братів Гоцків — Василя, Дмитра
та Івана. Капітани команд підняли
синьо-жовтий прапор, прозвучав
Державний гімн України. До команд звернулися з щирими побажаннями вдалих стартів і перемог:
один із засновників кубка — Антон
Костик, Лозівський сільський голова Володимир Гуль, донька засновника кубка Анжела Гоцко, ветеран
Богдан Романишин.
Першими вийшли на футбольне
поле ветерани команди “Колос” і
дитяча команда “Малятко”. У цьому поєдинку перемогла дружба.
Також на турнір, щоб позмагатися
із “Малятком”, завітала дитяча команда з с. Довжанка. Ця гра була
цікавою і незабутньою, юні футболісти показали хорошу гру і командний дух. Але перемогли сильніші, із рахунком 1:0 виграла команда “Малятко” (гол забив Олег
Забурський). Опісля цього почалась запекла боротьба за кубок
між командами “Юність”, “Дизель”,
“Набережна”, “Урожай”, “Джерело”
і “Колос”. Кожна із команд-учасниць
турніру демонструвала злагоджену
командну гру, бійцівський дух і
прагнення перемоги. Суддею на
турнірі був Сергій Поворозник.
Після футбольного турніру у будинку культури с. Лозова відбувся
вечір-реквієм, приурочений пам’яті
загиблих за незалежність України.
Концерт був запланований до дня
села та з нагоди 18-ої річниці Конституції України, але, зважаючи на
сьогоднішні криваві події на сході,
також присвячується героям, які
загинули за незалежність нашої
Батьківщини.

З 60-річчям щиро вітаємо депутата Тернопільської
районної
ради
Антона Михайловича Костика.
Хай ладиться скрізь:
на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій
у серці не згас,
Все світле і гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас.
Хай щастя приходить і ллється рікою,
Хай горе обходить завжди стороною,
Хай доля дарує Вам довгі літа,
А в серці завжди хай живе доброта!

З повагою — депутатська
фракція ВО “Батьківщина” в
Тернопільській районній раді.
Щиро і сердечно вітаємо з днем
народження завідуючого Ігровицької АЗПСМ Володимира Антоновича ШПИТКОВСЬКОГО.
Нехай життя квітує буйним цвітом,
І день народження приходить знов і знов,
А доля хай дарує з кожним роком
Благословення, щастя і любов.
Хай сила завжди прибуває,
До серця старість не спішить,
Хай люди завжди поважають
І Бог життя благословить.

З повагою — колектив
Ігровицької АЗПСМ.
Команда ветеранів “Колос” і дитяча команда “Малятко”,
справа — суддя турніру Сергій Поворозник.
хана сльоза. Слухаючи
її, гадаю, у кожного в
уяві і в думках пропливали образи тих, хто загинув за мир. Ми повинні
завжди пам’ятати наших
героїв.
Потішили
гарними
піснями про любов і рідне село учениці Лозівської ЗОШ І-ІІІ ст. Діана
Найда і Тетяна Гриньків.
Пісню “Окуляри” заспівала Аліна Кубрак. У виконанні колективу “Горлиця” прозвучали пісні “Під
твій покров стаю, Пречиста Діво”, “Це моя
земля”, “Маріє, Діво Благословенна”, “Повертайтесь лелеки додому”,
“Скажи мені, мамо”,
“Моя ти земле калинова”, “Мамо, весна над
садом”.
Під час концерту ведучі
продекламували
“Молитву за Україну”. На
слухачів справила неза-

Від щирого серця вітаємо з 60річчям вчителя фізики та астрономії Баворівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Антона Михайловича КОСТИКА.
Ювілей – не просто свято,
Це здобутки всіх років в житті,
Тож хай у Вас їх ще буде багато,
Щоб здійснилися задуми всі.
Доля хай щомиті сприяє
Мати успіх, достаток й добро,
Серце радість й любов зігрівають,
Друзі й рідні дарують тепло!

З повагою – колектив
Баворівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
Із 25-річчям щиро вітаємо завідуючу бібліотекою с. Почапинці
Христину Степанівну БАРАН. Зичимо Вам здоров’я, підтримки колективу і любові родини, успіхів у
всіх намічених планах, наснаги у
праці, відпочинку, залюбленості у
цей чудовий світ, великого людського щастя.

Команда “Юність” (капітан Іван Гураль).

Команда “Джерело” (капітан Василь Синютка).
другу сходинку п’єдесталу підняУчасники та всі присутні на
бутнє враження пісня “Це моя
лась команда “Джерело” (капітан
футбольному турнірі мали змогу
Україна” у виконанні Вікторії Василь Синютка), яка показала
подивитись концертну програму,
Гуменної. Олег Стефанишин роз- високі результати. Третє місце вияку вели Наталя Вінярчук та автор повів про історію села.
бороли гравці команди “Набережцих рядків. Ведучі згадали і
Опісля відбулося вручення на- на” (капітан Андрій Шпилюр). Четпом’янули хвилиною мовчання, тих город командам-учасникам футверте місце турнірної таблиці похто положив свою душу і тіло за
больного турніру. Для нагоросіли учасники команди “Колос”
нашу свободу. Знову прозвучав дження команд було запрошено
(капітан Володимир Носик), на
Державний гімн України у виконан- до слова Лозівського сільського
п’ятій сходинці — команда “Дині
народного
аматорського голову
Володимира
Гуля,
зель” (капітан Тарас Льошка),
фольклорно-етнографічного колекдиректора ТОВ “Дружба” Наталю
шоста позиція у команди “Юність”
тиву “Горлиця” (художній керівник і
Янкевич. У загальнокомандному (капітан Іван Гураль). Переможці
музичний супровід — Дарія Ткач).
заліку перше місце здобула коотримали кубки, медалі і грошові
Піснею “Мамо не плач” милувала манда “Урожай” (капітан Сергій
премії. Також було відзначено дидушу глядачів “Горлиця”. Під час
Янкевич), яка грала напружено і
тячу команду “Букварик”, яка отривиконання цієї пісні не в одного з не пропустила жодного м’яча. На
мала найбільше симпатій глядачів.
глядачів на очах забриніла непро-

За хорошу гру і активність їх було
нагороджено грошовими преміями. У номінації “Найкращий воротар” відзначили воротаря команди
“Урожай” Андрія Гоцка, який не
пропустив жодного м’яча, кращим
гравцем було обрано учасника команди “Набережна” Максима
Малявського, кращим бомбардиром став футболіст команди “Джерело” Ігор Хомко, а найкращий
гол цього сезону забив Володимир Мацюх із команди “Урожай”.
Кращі голи забили Іван Гураль із
“Юності” і Сергій Кравець із “Джерела”. Обрано найперспективнішого гравця турніру, ним став
Марко Гуль (9 років). Загалом турнір пройшов на високому рівні,
команди показали високі результати. Під час футбольного турніру
усі глядачі могли поласувати кулішем, рибною юшкою, випити чаю
або кави.
Свято вдалося на славу. Висловлюємо щиру вдячність організаторам — голові оргкомітету
Михайлу Шемелі та членаморгкомітету: Олександру Пилипчуку,
Юрію
Кіцу,
Миколі
Кітчаку,
Володимиру
Крету,
Лозівському сільському голові
Володимиру Гулю, капітанам та
учасникам команд, які продемонстрували глядачам захоплююче
спортивне видовище, ученицям
Лозівської ЗОШ І-ІІІ ст. за гарний
виступ, директору БК с. Лозова
Дарії Ткач, яка підготувала музичний супровід і концертну програму, спонсорам — директору ТОВ
“Дружба” Наталі Володимирівні
Янкевич, ПП Ігорю Йосиповичу
Гуралю, ПП “Агролідер” Петру
Володимировичу
Турчину,
ПП
Оксані
Володимирівні
Малявській.

Бажаємо Вам щастя і достатку,
Ясного неба, сонця і тепла,
В житті — лиш злагоди й порядку,
Щоб доля Ваша світлою була.
В роботі — успіху й терпіння,
У справах — вічного горіння,
В сім’ї — любові і добра
На многії та благії літа!

З повагою — колектив відділу
культури Тернопільської РДА,
районна організація профспілки
та працівники центральної
бібліотеки.
Колектив Смиковецької ЗОШ І-ІІ
ступенів щиросердечно вітає з ювілеєм працівника школи Надію
Степанівну ЧУЙКО.
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.

Колектив
територіального
центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
щиро вітає з ювілеєм соціального
робітника Надію Мирославівну
КОЗАК із с. Йосипівка.
Щоб спокій і мир панували в родині,
Щоб щастя всміхалось при кожній годині,
Нехай обминають Вас болі й тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога.

Педагогічний колектив Дубівецької ЗОШ I-II ст. щиро вітає з
днем народження вчителя української мови та літератури Софію
Миколаївну ДОВГОПОЛУ.
Хай дороги стеляться крилато,
Будуть чисті, рівні, як струна,
Хай добро не оминає хату,
Як не оминає світ весна.
Хай здоров’я, радість і достаток
Стеляться до Вас, як з вишні цвіт,
Хай малює доля з буднів свято,
А Господь дарує сотню літ.
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Програма телепередач

УТ-1
06.00, 21.25 Шустер-LIVE.
07.00, 08.00, 13.00, 18.30
Новини.
07.25 Ера бiзнесу.
07.30, 00.30 На слуху.
08.30 Паспортний сервiс.
08.35 Кориснi поради.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.30, 18.00, 19.45 З
перших вуст.
10.00 Схеми.
10.35 Театральнi сезони.
11.00, 17.45 “Хочу спiвати”.
Нацiональний вiдбiр
на ДПКЄ-2014.
11.15 Т/с “МонтеКрiсто”.
12.25 Д/ф “Неповторна
Корея”.
13.15 Час-Ч.
13.35 М/с “Сандокан”.
14.15 Вiра. Надiя. Любов.
15.30 Брифiнг Кабмiну
України.
15.50 Х/ф “Операцiя “Пiлот”.
18.05 Euronews.
19.00 Про головне.
19.55 Д/ф “Фантастична
симфонiя Гектора Берлiоза”.
00.00, 01.00 Пiдсумки.

Канал “1+1”
06.30 “Шiсть кадрiв”.
06.50 Комедiя “Бiлявка
за рогом”.
08.40 “Особистий рахунок”.
08.45, 19.30 “ТСН”.
09.30 М/ф “Маша i
ведмiдь”.
10.05, 10.40 М/ф “Аладдiн”.
11.00 “Iлюзiя безпеки.
Рибний день”.
12.05, 13.00
“Сiмейнi мелодрами-2”.
13.55 Т/с “Величне
столiття. Роксолана-2”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Фатмагюль”.
20.15 “Вечiрнiй Київ-2014”.
22.15 “Свiтське життя”.
23.20 Драма “Ворог
держави №1. Легенда”. (2).

Інтер
05.30 Т/с “Повернення
Мухтара-2”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,

12.00, 14.00, 17.45 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок
з “Iнтером”.
09.20, 20.40 Т/с “Пiзнай
мене, якщо зможеш”.
11.15, 12.25 Д/с “Слiдство
вели...” з Л. Каневським”.
13.40, 14.20 Д/с “Легенди
радянського розшуку”.
14.50 “Судовi справи”.
15.50 “Сiмейний суд”.
18.10 “Стосується
кожного”.
19.00 Т/с “Поки
станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
22.35 Т/с “Господиня
тайги-2. До моря”. (2).
00.30 Х/ф “Довга дорога”.

ICTV
05.25 Свiтанок.
06.30 Т/с “Таксi”.
06.55 Т/с “Леся+Рома”.
07.35, 8.00 Т/с “Самотнiй
вовк”.
07.45, 8.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi
новини.
10.15, 16.35 Т/с “Убивча
сила”.
12.30, 13.20 Дiстало!
12.45, 15.45 Факти. День.
13.55, 16.15 Т/с “Конвой
PQ-17”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.15 Т/с “Iржа”.
23.10 Х/ф “Затяжний
пострiл”. (2).

СТБ
06.35 Х/ф “Салон краси”.
08.05, 18.55 “Неймовiрна
правда про зiрок”.
09.00 Х/ф “Самотнiм
надається гуртожиток”.
10.50 Х/ф “Скарлетт”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
19.50, 22.35 Х/ф “Найкраще
лiто нашого життя”.
00.55 Х/ф “Iнше обличчя”.

Новий канал
05.50, 6.35 М/с “КiтПес”.

07.00, 18.00 Репортер.
07.05 Т/с “Ластiвчине гнiздо”.
08.05, 11.05, 19.00
Т/с “Воронiни”.
09.05, 17.00 Т/с “Не
родись вродливою”.
16.00 Т/с “Молодiжка”.
18.05 Т/с “До смертi красива”.
22.00 Х/ф “Спокусник”.
00.20 Х/ф “Як по маслу”.

ТРК «Україна»
06.15, 6.20, 13.10 Т/с “ОСА”.
07.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.15, 14.00, 15.20, 17.10
Т/с “Слiд”.
10.00, 1.00 Т/с “Цезар”.
12.00, 19.45 “Говорить
Україна”.
18.00 Т/с “Три зiрки”.
21.00, 23.30 “Нова Хвиля”
в Юрмалi-2014. Вечiр
А. Пугачової.
23.00 Подiї дня.

К1
06.00 “Шеф-кухар”.
06.30 “Top Shop”.
07.30 Т/с “Хто у домi
господар”.
09.00 М/ф.
09.40 М/с “Смiшарики”.
10.00 Т/с “Всi жiнки
вiдьми”.
13.40 Т/с “Дикий янгол”.
15.15 “Шопiнг монстри”.
16.10, 19.10 “Орел i решка”.
17.10, 22.25 “Розсмiши
комiка”.
18.10 “Звана вечеря”.
20.10 “КВК”.
23.20 “Люди П’ятницi”.

нтн
05.15, 15.15 Т/с “Кедр”
пронизує небо”.
08.30, 15.00, 19.00 “Свiдок”.
09.00 Т/с “Брудна робота”.
12.55 Т/с “Вулицi
розбитих лiхтарiв-13”.
19.30 Х/ф “Втеча”.
22.00 Х/ф “Колишнiх агентiв
не буває”. (2).
00.00 Х/ф “Чорний дощ”. (2).

ТЕТ
06.00 Малята-твiйнята.
06.25, 10.25 М/с “Маша
i ведмiдь”.
06.50, 9.30 М/с “Клуб
Вiнкс: Школа чарiвниць”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Черепашки
мутанти нiндзя”.
08.55 М/с “Гуфi i його
команда”.
10.55 “Єралаш”.
12.00 Т/с “Маленькi
таємницi”.
13.50 Одна за всiх.
14.50 Вiталька.
16.00 17+.
17.00, 19.00 Розсмiши комiка.
18.00, 22.40 Т/с
“Свiтлофор”. (2).
20.00 Х/ф “102 далматинцi”.
22.00 6 кадрiв.
23.30 Х/ф “Залишена”. (2).

Канал “2+2”
06.15 “Обережно, модерн!”
06.40 Т/с “Спецзагiн
Кобра-11”.
08.35, 21.00 “ДжеДАI.
Воїни дорiг”.
09.00, 18.30, 21.30 Новини
“Спецкор”.
09.30 Х/ф “Гу-га”.
12.20 “Нове Шалене вiдео
по-українськи”.
14.25 “Облом UA.
Новий сезон”.
16.30 Т/с “Меч”.
19.00 Х/ф “Петля”. (2).
22.00 “Люстратор 7.62”.
22.05 Х/ф “Бiй з тiнню-2:
реванш”.
00.55 Т/с “Спартак.
Помста”. (3).

Тонiс
05.45 Х/ф “Людина у футлярi”.
07.05, 18.55, 22.35
“Економiчний пульс”.
07.10, 16.50 “Алло, лiкарю!”
10.00 “Соцiальний статус: в
ашi права i пiльги”.
10.45, 22.00 “Моднi iсторiї
з Оксаною Новицькою”.

Номери «швидкої» для мешканців Тернопільського району
Диспетчер невідкладної медичної допомоги — 0673547369, 43-03-03
Баворівський пункт екстреної (швидкої) медичної допомоги — 0674130345, 29-42-33
Великоглибочецький пункт екстреної (швидкої) медичної допомоги — 0674130346, 29-51-03
Великобірківський пункт екстреної (швидкої) медичної допомоги — 0674130347, 49-23-03
Мишковицький пункт екстреної (швидкої) медичної допомоги — 0674130348, 29-09-81
Диспетчер екстреної (швидкої) медичної допомоги (м. Тернопіль, вул. Рєпіна,11) — 0674130321, 24-43-00
Цілодобовий консультативний центр (м. Тернопіль, вул. Рєпіна,11) — 0674130349, 51-48-51

Канал “1+1”
06.00 “Шiсть кадрiв”.
07.15, 19.30 “ТСН”.
08.00, 8.25 М/с “Гуфi
та його команда”.
09.00 “Свiтське життя”.
10.10 Мелодрама “Дублерка”.
14.10 “Вечiрнiй Київ-2014”.
16.30, 20.15 “Вечiрнiй
квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка-5”.
22.20 Бойовик “Ред-2”.
00.55 Комедiя “Месники”. (2).

Інтер
04.50 Х/ф “Довга дорога”.
08.00 “Школа доктора
Комаровського”.
08.30 “Городок”.
09.30 “Новини”.
10.00 Х/ф “Мужики!”
12.00 Т/с “Iдеальний шлюб”.
16.10 “Бенефiс “Кроликiв”.
18.05, 20.35 Т/с “Доярка

11.05, 20.00 Проти
елементiв.
12.15, 21.40 “Диваки”.
13.00 Персона. С. Свiтлична.
14.00, 22.40 Монстри
всерединi мене.
15.00 “Сильнi свiту цього”.
16.00 Подорож в
акулячий рай.
17.45 Генiї вiд природи.
18.15 “зМIСТОвна Україна”.
18.30, 23.35 “Свiтськi хронiки”.
19.00 В гостях у
Д. Гордона. О. Градський.
21.00 Свої. Лiя Ахеджакова.
00.00 “Красивi
та амбiцiйнi”. (3).

Наше улюблене
кiно
07.00 Х/ф “Мiдний янгол”.
09.00 Мелодрама “Давай
одружимося”.
11.00 Драма “Спокуса”.
13.00 Мелодрама “Про
любов”.
14.30 Комедiя “Чарiвна
сила”.
16.00 Т/с “Людина в
прохiдному дворi”.
17.30 Д/ф “Спогад”.
19.00 Х/ф “Iнтервенцiя”.
21.00 Комедiя “Одного
разу один”.
23.00 Мелодрама “Захочу полюблю”.
01.00 Кiноповiсть “Кадкiна
кожний знає”.

ТВi
06.00 ЖИВЯком.
06.30 Приватнi новини.
08.00, 20.00, 23.00 Сьогоднi
про головне.
09.00, 13.30, 16.30, 19.30
Особлива думка.
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00,
21.00 Сьогоднi.
10.10, 11.10, 12.40,
13.10, 14.20, 15.25, 17.00,
17.30, 19.00,
22.00 TBiNews.
12.20, 14.00, 16.00,
17.10, 18.40 Огляд блогiв.

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
09.00 “Top shop”.
09.30 Х/ф “Фiнiст
Ясний Сокiл”.
10.50 Х/ф “З тих пiр,
як ми разом”.
12.30, 19.30 Т/с “Суто
англiйськi вбивства”.
14.25, 21.25 Т/с “Пуаро
Агати Крiстi”.
16.15 Х/ф “Мiраж”.
23.15 Х/ф “Дивна жiнка”.
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УТ-1
06.00 Пiдсумки.
06.25 На слуху.
07.05, 23.00 Вiд першої
особи.
07.30 Док фiльм
“Здрастуй, рiдне село!”
08.05 Шустер-LIVE.
11.05, 17.20 “Хочу
спiвати”. Нацiональний
вiдбiр на ДПКЄ-2014.
11.35 Д/ф “Лувр-Ланс.
Галерея часу”.
12.35 Книга ua.
13.05 “Хочу бути”.
13.35 М/с “Сандокан”.
14.25 Т/с “МонтеКрiсто”.
15.45 Околиця.
16.10 Українського роду.
16.35 Д/ф “Платон
Костюк. Над океаном часу”.
17.25 В гостях у
Д. Гордона.
18.35 Х/ф “Брат i сестра”.
20.30 Д/ф “Кривава весна”.
21.00 Пiдсумки дня.
21.40 Концерт М. Бурмаки.
22.40 Мегалот.
22.50 Суперлото,
Трiйка, Кено.
23.35 “Золотий гусак”.
00.05 Х/ф “Зайчик”.

Мега
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з Хацапетiвки”.
20.00 “Подробицi”.
22.30 Т/с “Доярка
з Хацапетiвки-2”.
00.25 Х/ф “Зойкина любов”.

ICTV
05.30 Свiтанок.
06.35 Х/ф “Конан-руйнiвник”.
08.30 Зiрка YouTube.
09.40 Дача.
10.05, 13.00 Т/с “Конвой
PQ-17”.
12.45 Факти. День.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
Пiдсумки з К. Стогнiєм.
20.10 Х/ф “Пароль
“Риба-меч”. (2).
22.10 Х/ф “Небезпечнi
пасажири потягу 123”. (2).
00.10 Х/ф “Кримiнальне
чтиво”. (2).

СТБ
06.30 Х/ф “Садко”.
08.00 “Караоке на
майданi”.
09.00 “Все буде смачно!”
09.55 “Хата на тата”.
11.50 Х/ф “Найкраще
лiто нашого життя”.
16.05 “Кохана, ми
вбиваємо дiтей”.
18.00 Х/ф “Партiя
для чемпiонки”.
21.50 “Вагiтна в 16”.
22.45 “Дочки-матерi”.
23.40 “Давай поговоримо
про секс”.

Новий канал
07.10
08.40
10.50
13.00
14.55
16.55
18.40
20.40

М/с “Сiльвестр i Твiтi”.
М/с “Том i Джерi”.
Х/ф “Червона планета”.
Хто зверху?
Т/с “Супер Макс”.
Т/с “Воронiни”.
Х/ф “Мушкетер”.
Феномен.

ТРК «Україна»
07.00, 19.00 Подiї.
07.10 Т/с “Iнтерни”.

09.50 Один за сто годин.
10.50 Т/с “На шляху до
серця”.
16.10 Т/с “Мiй коханий генiй”.
19.40 Т/с “Мiй коханий генiй”.
21.00 “Нова Хвиля”
в Юрмалi-2014.
00.00 Х/ф “Мiй бiлий i
пухнастий”.

К1
06.00
06.30
07.30
09.20
09.50
11.30
13.00
15.00
17.00
18.00
19.45
21.40
00.00

“Шеф-кухар”.
“Top Shop”.
М/ф.
М/с “Смiшарики”.
М/ф “Барбi:
Лебедине озеро”.
М/ф “Мураха Антц”.
“ВусоЛапоХвiст”.
“Орел i решка. СРСР”.
“Орел i решка. Шопiнг”.
Х/ф “Сiмейка Брейдi-2”.
“Вечiрнiй квартал”.
“КВК”.
Х/ф “Головне
не боятися!” (2).

нтн
05.00 Т/с “Кедр” пронизує
небо”.
08.05 Т/с “Брудна робота”.
11.30 “Речовий доказ”.
12.00 “Головний свiдок”.
12.55 “Випадковий свiдок”.
13.30 “Правда життя.
Професiя телевiзiйник”.
14.00 “Крутi 90-тi”.
14.50 Т/с “Вулицi
розбитих лiхтарiв”.
19.00 “Спецiальний “Свiдок”.
19.30 Т/с “Громадянка
начальниця.
Продовження”.
23.00 Т/с “Говорить полiцiя!”

ТЕТ
06.00 Д/ф “Морськi
динозаври”.
07.30 Байдикiвка.
08.30 М/с “Смiшарики”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Фiксики”.
10.10 М/ф “Пiнгвiненя
Пайпер”.

11.10 Х/ф “Братик i
сестричка”.
12.15 Х/ф “Фокус-покус”.
14.05 Х/ф “Дев’ять мiсяцiв”.
16.00 Х/ф “101 далматинець”.
18.00 Х/ф “102 далматинцi”.
20.00 Розсмiши комiка.
22.00 6 кадрiв.
00.00 Дiвчата зрозумiють.

Канал “2+2”
06.15 “Обережно, модерн!”
07.15 “Нове Шалене вiдео
по-українськи”.
09.00 “Облом UA.
Новий сезон”.
10.00 Т/с “Хiромант-2”.
16.15 Х/ф “Бiй з тiнню-2:
реванш”.
19.20 ЧУ. 1 Тур. “Чорноморець”
“Олiмпiк”.
21.30 Х/ф “Пiд укiс”. (2).
23.20 Х/ф “Вiдплата”. (2).

Тонiс
05.50 Х/ф “Матч вiдбудеться
за будь-якої погоди”.
10.00 Проти елементiв.
11.20 Х/ф “Смерть
пiд вiтрилом”.
14.45 За сiм морiв.
15.20 Сльози свiту. Амазонка.
16.30 Вперед на Олiмп!
17.10 “Мелодiя двох сердець”.
18.30 “Глобал-3000”.
19.00 Мiсцями дикої
природи.
20.00 Рамзес:
таємниця королiвської
мумiї.
21.10 Свої. Сергiй Гармаш.
21.50 Х/ф “Смерть
у Голiвудi”. (2).
00.00 “Вихiдний, пiсля опiвночi”.

Наше улюблене
кiно
07.00 Х/ф “Iнтервенцiя”.
09.00 Комедiя “Одного
разу один”.
11.00 Мелодрама “Захочу
полюблю”.
13.00 Кiноповiсть “Кадкiна
кожний знає”.
14.30 Т/с “Трест, який лопнув”.

06.00 Легенди
бандитської Одеси.
07.00, 20.10 У пошуках iстини.
07.50, 15.50 За мить
до катастрофи.
08.40 Скарби з горища.
09.30, 18.20 Далеко i ще далi.
10.30 Невiдома Європа.
11.30 Дикi й озброєнi.
12.20 Мiстична Україна.
13.10, 19.10 Таємницi
зцiлення.
14.10 Секретнi iсторiї.
15.00, 21.00 НЛО з минулого.
16.40, 22.00 Сучаснi дива.
17.30 Зброя: сiмейна справа.
22.50 Екосистеми свiту.
23.40 Жертви природи.
00.30 Земля: наш час.

5 канал
06.30, 6.45, 7.15, 7.35,
7.45, 8.10, 8.20, 8.35,
8.45 Ранок на П’ятому.
06.40 Огляд преси.
07.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00
Час новин.
07.10, 8.15, 22.40,
23.20 Бiзнес-час.
07.25, 8.25, 12.25, 17.55,
22.50, 23.55 Погода
в Українi.
07.30, 8.30, 9.30, 10.30,
11.30, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 16.30, 17.30, 18.30,
22.30, 23.30 Час. Важливо.
07.40, 18.20, 23.25 Час
спорту.
07.50 Автопiлот-новини.
08.40 Трансмiсiя-новини.
09.35, 19.30, 20.10, 21.10
Час. Пiдсумки дня.
10.35, 11.35, 12.35,
13.35, 14.35, 15.35,
16.35 Час: пiдсумки дня.
17.15 Мотор.
17.35, 18.35 Машина Часу.
18.10 Мiсцевий час.
21.40 Час-Тайм.
22.10 Особливий погляд.

Футбол

06.00, 19.30 “Оле,
Мундiаль!”
07.05 Профайли.
07.20, 11.00, 21.00 “Мундiаль.
Матч-центр”.
08.55, 22.45 Бельгiя — Росiя.
ЧC ФIФА-2014.
11.55 Пiвденна Корея —
Алжир. ЧC ФIФА-2014.
14.00 “Великий
футбол. Бразилiя-2014”.
14.55 США — Португалiя.
ЧC ФIФА-2014.
17.00 Зоря — Лачи.
Лiга Європи УЄФА.
18.55 Тележурнал.
20.50 М/с “Забавний м’яч”.

5 канал
16.00 Мелодрама “Ми жили
по сусiдству”.
17.30 Комедiя “Карантин”.
19.00 Кiноповiсть “Полiт птаха”.
21.20 Комедiя “Одружений
холостяк”.
23.00 Драма “Iгри
метеликiв”.
01.00 Мелодрама
“Я чекатиму...”

ТВi
06.00 ЖИВЯком.
06.30, 9.30, 2.30 Приватнi
новини.
08.00, 20.00 Сьогоднi
про головне.
09.00, 10.00, 12.25, 15.30,
17.00, 18.40, 19.30,
21.40, 22.30 TBiNews.
11.00 Стоп-кадр.
12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Сьогоднi.
13.00 Мiжнароднi
кореспонденти.
13.30, 16.30, 22.00
Особлива думка.
14.00 Так як є.
16.00 Знак оклику!
19.00 Double Ять.
23.00 Зелена лампа.

Enter-фiльм
05.45, 9.30 М/ф.
09.00 “Top shop”.
10.00 Т/с “Циганки”.
21.35 Т/с “Зоя”.

Мега
06.00 Легенди бандитського
Києва.
07.00 У пошуках iстини.
09.30 Герої крижаних дорiг.
11.30 Вiйна: помилка
iмперiї.
12.30 Невiдома Європа.
13.30 Екосистеми свiту.
15.30 Далеко i ще далi.
17.30 У пошуках пригод.
18.20 НЛО з минулого.
21.00 Злiт Гiтлера.
Апокалiпсис.
23.00 Треблiнка:
табiр смертi.
00.00 “Що? Де? Коли?”

06.30, 18.10 Мiсцевий час.
06.40 Машина часу.
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00,
23.00 Час новин.
07.10, 8.10, 18.25, 23.25
Час спорту.
07.15, 12.55, 14.25, 17.10,
22.55, 23.50 Погода в Українi.
07.20, 22.20, 23.20 Бiзнес-час.
07.30, 8.30, 9.30, 10.40,
11.30, 12.30, 13.30, 14.30,
15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30,
22.30, 23.30 Час. Важливо.
07.35 180 градусiв.
08.35, 16.35, 20.35, 2.15
В кабiнетах.
09.10 Мотор.
09.15 Мамина школа.
09.35 Укравтоконтинент.
10.10 Вiкно в Європу.
11.10 Трансмiсiя.
11.35 Автопiлот-тест.
11.45, 23.35 Iсторiя успiху.
12.10 Зооакадемiя.
13.10 Драйв.
13.35 Iнтелект.ua.
14.35, 18.35, 19.35, 22.35
Машина Часу.
15.35 Кiно з Янiною
Соколовою.
17.15 Мiграцiйний вектор.
17.35 Феєрiя мандрiв.
19.15, 20.20 Тема/Хронiка
тижня.
21.10 Велика полiтика.
21.35 Вiкно в Америку.

Футбол

06.00 “Оле, Мундiаль!”
07.05 Профайли.
07.20, 23.40 “Мундiаль.
Матч-центр”.
08.55 Нiдерланди — Чилi.
ЧC ФIФА-2014.
10.55 Австралiя — Iспанiя.
ЧC ФIФА-2014.
12.50, 21.00 Тележурнал.
13.25 Легенди Прем’єр
Лiги: Джанфранко Дзола.
13.55, 16.55, 18.55,
21.35 Чемпiонат України.
16.00, 16.45 Топ-матч.
16.10 Тележурнал.
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Програма телепередач
Неділя, 27 липня

УТ-1
06.05 Свiт православ`я.
06.40 Крок до зiрок.
07.30 “Золотий гусак”.
08.10 Шеф-кухар країни.
09.30 Як це?
09.55 Хто в домi хазяїн?
10.45, 17.15 “Хочу
спiвати”. Нацiональний
вiдбiр на ДПКЄ-2014.
11.00 Х/ф “Брат i сестра”.
12.55 Д/ф “Київська
старовина. Свiт мистецтв.
Барокова примха
“веселої Єлизавети”.
13.35 М/с “Сандокан”.
14.25 Т/с “МонтеКрiсто”.
15.25 Фольк-music.
16.40 Театральнi сезони.
17.25 В гостях
у Д. Гордона.
18.30 Х/ф “Хлопчик
на водi”.
20.30 Перша шпальта.
21.00 Пiдсумки дня.
21.40 “Дреди епохи”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.35 Концертна
програма “Українська
пiсня року”.

Канал “1+1”
07.00 “Велика iлюзiя”.
07.35 М/ф.
08.00, 8.25 М/с “Гуфi та
його команда”.
09.00 “Лото-Забава”.
10.10, 19.30 “ТСН”.
11.00 “Свiт
навиворiт-5:
Iндонезiя”.
12.15 М/ф “Маша
i ведмiдь”.
14.00 Комедiя
“Доктор Дулiттл”.
15.50 “Мiняю жiнку-9”.
17.25 “Розсмiши комiка-5”.
18.25 “Українськi сенсацiї”.
20.15 “Мiй малюк зможе”.
21.25 Х/ф “Хронiки
Нарнiї. Принц Каспiан”.
00.10 Комедiя “Автостопом
по галактицi”.

Інтер
05.35
06.20
08.00
08.50

“Городок”.
“Бенефiс “Кроликiв”.
“Вдалий проект”.
“Школа доктора

TV-4
Понеділок, 21 липня.
06.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий
фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Файне місто Тернопіль.
Місто любові і весни.
08.10 Вікно в Америку.
08.30 Переможний голос
віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Справжня ціна».
09.45 «Про нас».
10.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 «Екологічно чисте життя».
12.40 «Магія природи».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Мавпа». (1).
17.00 Невідома Україна.
17.30 «Гал-кліп».
18.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Погляд зблизька».
20.30 Знай наших.
20.40 Дім книги.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Сад, город, квітник».
22.35 Х/ф «Золотий лев». (1).
00.15 Час-Tайм.
ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ”.
14.00, 17.00 “Вісті ТТБ”.
14.15 “Загублені у часі”.
14.30 “Мамина школа”.
15.00 “Відверті діалоги”.
16.00 “Пісні нашого краю”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.40 “Маленька перерва”.
16.45 “Словами малечі про
цікаві речі”.
17.15 Д/Ф “Немов сльозинка
на щоці землі”.
17.30 “У країні Мультляндії”.
18.30 “Новини України”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
19.30 “Тема дня”.
19.45 “В об’єктиві ТТБ”.
20.00 “Пісні нашого краю”.
20.15 “Будьте здорові”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Час змін”.
21.30 “Урок… для батьків”.
22.30 “Чаc країни”.
TV-4
Вівторок, 22 липня.
06.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий
фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Погляд зблизька».
08.05 «Духовні роздуми».
08.20 Знай наших.
08.30 Переможний
голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 Файне місто Тернопіль.

Комаровського”.
09.30 “Недiльнi новини”.
10.00 “Орел i решка.
На краю свiту”.
11.00 “Сусiд на обiд”.
12.00 Т/с “Iдеальний шлюб”.
16.10 Х/ф “Перевiрка
на любов”.
18.10, 21.00 Т/с “Доярка
з Хацапетiвки-2”.
20.00 “Подробицi”.
00.45 Х/ф “Егоїст”.

ICTV
05.40 Факти.
06.15 Таксi.
06.40 Анекдоти
по-українськи.
07.30 Зiрка YouTube.
08.45 Дивитися всiм!
09.45, 13.00 Т/с “Iржа”.
12.45 Факти. День.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Х/ф “Константiн”.
21.45 Х/ф “На живця”. (2).
00.05 Х/ф “Затяжний
пострiл”. (2).

СТБ
06.30
09.00
10.05
11.00
15.10
19.00
20.35
21.05
23.00
00.55

Х/ф “Три днi у Москвi”.
“Все буде смачно!”
“Караоке на майданi”.
Т/с “Наречений”.
Х/ф “Партiя
для чемпiонки”.
“Битва екстрасенсiв”.
“Вiкна-новини”.
Спецрепортаж.
Х/ф “Дочка”.
Х/ф “Дружина
за контрактом”.
Х/ф “Старомодна
комедiя”.

Новий канал
06.40 М/ф “Розслабся,
Скубi Ду”.
08.05 М/ф “Бiда мурашина”.
09.45 Х/ф “Марс атакує”.
11.55 Файна Юкрайна.
14.00 Т/с “Смугасте щастя”.
16.10 Т/с “Воронiни”.
18.40 Х/ф “Сахара”.
20.40 Шоумастгоуон.

ТРК «Україна»
06.20, 19.00 Подiї.

07.00 Таємницi зiрок.
07.55 Т/с “Три зiрки”.
11.45 Т/с “На шляху
до серця”.
17.00 Х/ф “Мiй бiлий i
пухнастий”.
20.00 Т/с “Iнтерни”.
21.00 “Нова Хвиля” в
Юрмалi-2014. Закриття.
00.10 Comedy Woman.

К1
06.00
06.30
07.30
08.00
08.30

“Шеф-кухар”.
“Top Shop”.
М/ф.
М/с “Смiшарики”.
М/ф “Барбi:
Лебедине озеро”.
10.15 М/ф “Мураха Антц”.
11.30 “ВусоЛапоХвiст”.
12.25 “Розсмiши комiка”.
13.20 “Орел i решка.
Шопiнг”.
14.20 “Орел i решка. СРСР”.
16.20 Х/ф “Сiмейка
Брейдi-2”.
18.10 “Вечiрнiй квартал”.
20.00 Х/ф “У пастцi часу”.
22.15 “КВК”.
00.50 Х/ф “Тут i зараз”.

нтн
05.05 Х/ф “Циклон”
почнеться вночi”.
06.20 Т/с “Вулицi
розбитих лiхтарiв”.
08.10 Т/с “Громадянка
начальниця.
Продовження”.
11.30 “Легенди карного
розшуку”.
12.00 “Агенти впливу”.
12.50, 22.30 “Випадковий
свiдок”.
13.00 Х/ф “Втеча”.
15.15 Т/с “Журов”.
19.00 Т/с “Павутиння-5”.
23.00 “Головний свiдок”.
00.00 Х/ф “Дрож”. (3).

ТЕТ
06.00 М/ф “Пiнгвiненя
Пайпер”.
07.30 Байдикiвка.
08.30 М/с “Смiшарики”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед,

Дiєго, вперед!”
10.35 М/с “Фiксики”.
10.55 М/ф “Школа
монстрiв рулить”.
12.10 Х/ф “У пошуках
Санта Лапуса”.
14.05 Х/ф “101 далматинець”.
16.05 Королева балу.
18.00 Країна У.
20.00 Розсмiши комiка.
22.00 6 кадрiв.
00.00 Дiвчата зрозумiють.

Канал “2+2”
06.15 “Обережно, модерн!”
07.00 “Маски-шоу”.
09.00 “Нове Шалене вiдео
по-українськи”.
10.00 “Облом UA.
Новий сезон”.
11.00 Жiночий
американський футбол.
12.00 “Бушидо”.
15.00 Х/ф “Народжений
захищати”.
17.00 Х/ф “Безстрашний”.
19.20 ЧУ. 1 Тур. “Динамо”
“Ворскла”.
21.30 “Профутбол”.
23.15 Х/ф “Турнiр на
виживання”. (2).

Тонiс
05.45 Х/ф “Смерть
пiд вiтрилом”.
10.00 Рамзес: таємниця
королiвської мумiї.
11.00 “Щоденник для батькiв”.
12.00 Х/ф “Матч вiдбудеться
за будь-якої погоди”.
15.30 За сiм морiв.
16.20 “Ронiн”.
17.10 “Мелодiя двох сердець”.
19.00 Шляхи акул.
20.00 “Цивiлiзацiя Incognita”.
20.15 “Кумири”.
20.40 “Свiтськi хронiки”.
21.05 Родом з України.
Iрина Шевчук.
21.45 Х/ф “Дев’ять
королев”. (2).
00.00 “Вихiдний,
пiсля опiвночi”.

Наше улюблене
кiно
07.00 Кiноповiсть “Полiт
птаха”.

5 канал
09.20 Комедiя “Одружений
холостяк”.
11.00 Драма “Iгри метеликiв”.
13.00 Мелодрама
“Я чекатиму...”
14.30 Т/с “Трест,
який лопнув”.
16.00 Х/ф “Собаче серце”.
19.00 Х/ф “Тiнь”.
21.00 Комедiя “Лiтак летить
до Росiї”.
23.00 Мелодрама
“Жiнки жартують серйозно”.
01.00 Кiноповiсть
“Великi i маленькi”.

ТВi
06.00 ЖИВЯком.
06.30, 9.30 Приватнi
новини.
08.00, 0.30 Лiнiя поведiнки.
09.00, 10.00, 12.25,
14.00, 15.30, 18.40, 20.00,
22.10, 23.30 TBiNews.
11.00, 19.00 Мiжнароднi
кореспонденти.
11.30, 14.30 Aрт City.
12.00, 15.00, 18.00,
21.30 Сьогоднi.
13.00, 23.00 Double Ять.
13.30, 19.30 Особлива думка.
16.00 Стоп-кадр.
17.00 Так як є.
21.00 Знак оклику!

Enter-фiльм
05.45, 9.30 М/ф.
09.00 “Top shop”.
10.30 Т/с “Зоя”.
18.30 Т/с “Циганки”.

Мега
06.00 Легенди бандитської
Одеси.
07.30 У пошуках iстини.
09.10, 0.30 Герої
крижаних дорiг.
11.00 Злiт Гiтлера.
Апокалiпсис.
13.00 Екосистеми свiту.
15.00 Формула-1.
17.00 У пошуках пригод.
18.00 Далеко i ще далi.
18.50 Секретнi iсторiї.
21.30 1914-1918:
Окопна вiйна.
23.30 Вiйна: помилка
iмперiї.

Програми місцевих телеканалів
10.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 «Музичні делікатеси».
12.40 «Bon appetit».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Суперполіцейський».
(1).
17.00 Невідома Україна.
17.30 «Лікарська справа
в Україні».
18.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Межа правди.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Автоакадемія».
22.00 Провінційні вісті.
22.35 Х/ф «Головоломка». (2).
00.15 Час-Tайм.
ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ”.
14.00, 17.00 “Вісті ТТБ”.
14.15 “Новини України”.
14.30 “Будьте здорові”.
15.00 “Час змін”.
15.30 “Тема дня”.
15.45 “Пісні нашого краю”.
16.00 “В об’єктиві ТТБ”.
16.15 “Хатинка
Василинки”.
16.40 “До речі, про речі”.
17.15 “Пісні нашого краю”.
17.30 “У країні Мультляндії”.
18.30 “Новини України”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
19.30 “Тема дня”.
19.45 “Зона ризику”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “На часі”.
21.30 “Діловий ритм”.
22.30 “Час країни”.
TV-4
Середа, 23 липня.
06.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий
фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Межа правди.
08.30 Переможний
голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 Невідома Україна.
10.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 «Гал-кліп».
12.40 Файне місто Тернопіль.
13.10 Академічний ансамбль
народної музики «Візерунок».
14.00 Х/ф «15 і вагітна». (1).
16.40 «Чарівний ключик».
17.00 «У пошуках нових
вражень».
17.30 «Сад, город, квітник».
17.45 «Духовні роздуми».
18.00 Т/с «Гра в кохання». (1).

19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Маестро Моди».
20.30 «Лікарська справа в
Україні».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Музичні делікатеси».
22.35 Х/ф «Живий». (2).
00.15 Час-Tайм.
ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ”.
14.00, 17.00 “Вісті ТТБ”.
14.15 “Новини України”.
14.30 “На часі”.
15.00 “Зона ризику”.
16.00 “Пісні нашого краю”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.40 “Телемандрики”.
16.45 “Тема дня”.
17.15 “Економічний інтерес”.
17.30 “У країні Мультляндії”.
18.30 “Новини України”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
19.30 “Тема дня”.
19.45 “Надія є”.
20.00 “Удосвіта”.
20.30 “Пісні нашого краю”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Європа очима українця”.
21.30 “Енергоманія”.
22.30 “Час країни”.
TV-4
Четвер, 24 липня
06.00 Т/с «Гра в кохання».
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий
фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Маестро Моди».
08.00 «Лікарська справа
в Україні».
08.30 Переможний
голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «У пошуках
нових вражень».
10.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
11.00 Дитяча година.
12.00 «Формула здоров’я».
13.00 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Авторська
теорія». (1).
15.30 Файне місто Тернопіль.
16.10 Дитяча година.
17.00 «У пошуках нових
вражень».
17.30 «Музичні делікатеси».
18.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Золоте стремено».
20 30 Культура і мистецтво.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Bon appetit».
22.00 Провінційні вісті.
22.35 Х/ф «Врятована». (2).
00.15 Час-Tайм.

ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ”.
14.00, 17.00 “Вісті ТТБ”.
14.15 “Новини України”.
14.30 “Європа очима українця”.
15.00 Д/Ф “Чернівці
на полотні життя”.
15.30 “Надія є”.
15.45 “Тема дня”.
16.00 “Пісні нашого краю”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.40 “Іноземна для дітей”.
16.50 “Мальовниче Тернопілля”.
17.15 “Пісні нашого краю”.
17.30 “У країні Мультляндії”.
18.30 “Новини України”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
19.30 “Тема дня”.
19.45 “Що робити?”
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Інновації”.
21.15 “Кобзар єднає Україну”.
21.30 “Розмова без нотацій”.
22.30 “Час країни”.
TV-4
П’ятниця, 25 липня
06.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий
фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Золоте стремено».
08.00 Культура і мистецтво.
08.30 Переможний
голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «У пошуках
нових вражень».
10.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
11.00 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 «Гал-кліп».
12.40 «Сад,город,квітник».
13.00 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Крутися,
стріляй, біжи». (1).
16.10 Дитяча година.
17.00 Файне місто Тернопіль.
17.15 «У пошуках
нових вражень».
17.40 «Bon appetit».
18.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.10 «Погляд зблизька».
20.40 «Слід».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Духовні роздуми».
22.35 Х/ф «Звичайний
чоловік». (2).
00.15 Час-Tайм.
ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ”.
14.00, 17.00 “Вісті ТТБ”.
14.15 “Новини України”.
14.30 “Літо на Зеленій вулиці”.
14.45 “Тема дня”.

15.00 “Що робити?”
16.00 “Пісні нашого краю”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.40 “Мандри кота Фініка”.
17.15 “Думки вголос”.
17.30 “У країні Мультляндії”.
18.30 “Новини України”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”.
19.30 “Актуально”.
19.45 Д/Ф “Співоче “Веретено”.
20.00 “Слово має народний
депутат”.
20.20 “Пісні нашого краю”.
20.30 “Після школи”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “На часі”.
21.30 “Захисник Вітчизни
рятувальник”.
22.30 “Час країни”.
TV-4
Субота, 26 липня
06.00 «Bon appetit».
06.30 «Про нас».
06.45, 9.15, 11.00 Ранковий
фітнес.
07.00 Провінційні вісті.
07.30 Оголошення.Бюро
знахідок.
07.35 Х/ф «Повітряні пірати». (1).
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Золоте стремено».
10.00 Культура і мистецтво.
10.30 «Блага звістка»
з Р. Реннером.
11.15 «Про нас».
11.30 Зміни свій світ.
12.00 Новини Європи.
12.30 Х/ф «Відсутня ланка». (1).
14.00 Файне місто Тернопіль.
14.30 Мультфільми.
15.30 Творчий звіт народного
театру пісні «Співаночка».
17.00 Хіт-парад.
18.00 Наші вітання.
19.00 «Сад, город, квітник».
19.30 «Музичні делікатеси».
20.10 Гурт «Пшеничне
перевесло».
20.40 Хіт-парад.
21.40 Х/ф «Зірка шерифа». (1).
23.40 Час-Тайм.
00.00 Х/ф «Остання воля». (2).
ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ”.
14.00 “Новини України”.
14.15 “Актуально”.
14.30 “Пісні нашого краю”.
14.45 “Після школи”.
15.00 “На часі”.
15.30 Д/ф “Місто сонця”.
15.45 “Думки вголос”.
16.00 “ПрофStyle”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.40 “Василь Сухомлинський
дітям”.
16.45 “Пісні нашого краю”.

06.30 Мiсцевий час.
06.40, 10.35, 16.35, 23.35
Машина Часу.
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 22.00, 23.00
Час новин.
07.10, 8.10, 18.15, 23.25
Час спорту.
07.15, 11.25, 14.25, 17.25,
22.55, 23.55 Погода
в Українi.
07.20, 8.20, 22.15, 23.20,
0.15, 3.36 Бiзнес-час.
07.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30,
12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
16.30, 17.30, 18.25, 19.30,
20.30, 22.30, 23.30
Час. Важливо.
07.35 180 градусiв.
08.35, 20.35 В кабiнетах.
09.10, 12.35, 19.35
Велика полiтика.
09.35, 15.35 Вiкно в Америку.
11.10 Технопарк.
11.35, 17.35, 22.35 Кiно
з Янiною Соколовою.
13.35 Мотор.
14.35 Феєрiя мандрiв.
17.10 Палата.
18.30 Вiкно в Європу.
21.00 Час: пiдсумки тижня
з В. Гайдукевичем.
21.40 Час-Тайм.
22.20 Територiя закону.

Футбол

06.00 “Оле, Мундiаль!”
07.05 Профайли.
07.20, 12.55 “Мундiаль.
Матч-центр”.
08.55 Коста-Рiка — Англiя.
ЧC ФIФА-2014.
10.55 Iталiя — Уругвай.
ЧC ФIФА-2014.
14.40 Грецiя — Кот-д’Iвуар.
ЧC ФIФА-2014.
16.45 Топ-матч.
17.00 Вердер — Атлетiк.
Товариський матч.
19.00 Японiя — Колумбiя.
ЧC ФIФА-2014.
21.00 “Великий
футбол. Бразилiя-2014”.
22.00 Легенди Прем’єр
Лiги: Джанфранко Дзола.
22.30 Чемпiонат України.
00.30 Зоря — Лачи.
Лiга Європи УЄФА.

17.00 “Панорама подій”.
17.30 “У країні Мультляндії”.
18.30 “Назбиране”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.00 “Панорама подій”.
19.30 “Смак життя”.
20.00 “Крізь призму часу”.
20.15 “Спортивні меридіани”.
20.30 “Шляхами Тараса”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Поклик таланту”.
22.20 “У пошуках легенд”.
22.30 “Абетка здоров’я”.
TV-4
Неділя, 27 липня
06.00 Х/ф «Повітряні пірати». (1).
07.30 «Про нас».
08.00 Новини Європи.
08.40 Час-Тайм.
09.00 Повнота радості життя.
09.30 «Справжня ціна».
10.15 Пряма трансляція святої
літургії з архікатедрального
собору УГКЦ м. Тернополя.
11.40 «Духовні роздуми».
12.00 Мультфільми.
12.30 Творчий звіт народного
театру пісні «Співаночка».
13.30 «Чарівний ключик».
14.00 «Сільський календар».
14.30 Межа правди.
15.30 «Про нас».
16.00 «Маестро Моди».
16.30 «Лікарська справа
в Україні».
17.00 Вікно в Америку.
17.20 «Слід».
17.40 «Про кіно».
18.00 Наші вітання.
19.00 Провінційні вісті. Тиждень.
19.40 Файне місто Тернопіль.
20.00 Хіт-парад.
20.45 «Про нас».
21.00 «Гал-кліп».
21.30 «Про кіно».
22.00 Х/ф «Остання воля». (2).
23.45 Час-тайм.
ТТБ
08.00 “Ранок з ТТБ”.
14.00 “Фільм-дітям”.
15.30 “Шляхами Тараса”.
15.45 “Крізь призму часу”.
16.00 “Назбиране”.
16.15 “Чудесний канал”.
16.45 “Спортивні меридіани”.
17.00 “Пісні нашого краю”.
17.15 “Словами малечі про
цікаві речі”.
17.30 “У країні Мультляндії”.
18.30 “Студмістечко”.
18.45 “Пісня в дарунок”.
19.00 Д/ф “Встань,
козацька славо!”
19.30 “Мамина школа”.
20.00 “Музичний калейдоскоп”.
20.30 “Загублені у часі”.
20.45 “Вечірня казка”.
21.00 “Відверті діалоги”.
22.00 “Смак життя”.
22.30 “Повір у себе”.

П’ятниця, 18 липня 2014 року

Час місцевий
●●SOS

Цей шкідливий борщівник Сосновського
Григорій РУСНАК,
державний
фітосанітарний інспектор
Марія ЧУБКО,
заступник завідувача
відділу фітопроцедур
ДУ “Тернопільська
обласна фітосанітарна
лабораторія”.
Борщівник Сосновського —
багаторічна рослина родини зонтичних, виглядає, як
величезний кріп. Росте
всюди: вздовж доріг, балок, річок, на пасовищах,
необроблюваних землях,
сміттєзвалищах, лісах та
інших місцях. Рослини досить високі — до 2-5 метрів, з потужною наземною масою. Займаючи нові території, швидко витісняє інші рослини.
Рослини борщівника Сосновського невибагливі до грунтів
і легко пристосовуються до
будь-яких погодних умов, а тому їм не страшні ні посуха, ні
заморозки.
Розмножується
борщівник насінням, цвіте з
червня до вересня. Насіння достигає і може поширюватись
вітром, водою та іншим чином,
а проростати в грунті навіть че-

рез 10-12 років.
Борщівник Сосновського —
шкідлива рослина, адже стебла, листя і квіти містять фуранокумарини. Ці речовини різко
підвищують чутливість людського організму до ультрафіолетового випромінювання. Достатньо доторкнутися до рослини, щоб її сік потрапив на
шкіру. Якщо ж на уражене місце потрапило сонячне проміння
— опік гарантований. Відмінність опіків борщівника від кропиви, яка жалить одразу, полягає в тому, що реакція в результаті опіку проявляється через декілька годин. Спочатку
шкіра червоніє, потім виникає
біль і набряк, з’являються пухирі, наповнені прозорою рідиною. Вони можуть збільшуватися декілька днів, поширюючись
на нових ділянках шкіри. Отримані опіки заживають повільно,
залишаючи на тілі темні пігментні плями. При ураженні
борщівником Сосновського людину часто лихоманить, нудить,
підвищується температура. Ця
рослина викликає й алергічну
реакцію. У хворих на астму вона може спровокувати задуху.
Нещодавно спеціалісти Державної фітосанітарної інспекції
Тернопільської області разом зі

спеціалістами Державної установи “Тернопільська обласна
фітосанітарна лабораторія” на
виконання листа Департаменту
фітосанітарної безпеки № 1510-1-3\16472 від 27.05.2014 р.
провели контрольні обстеження територій сільських рад —
Великогаївської, Товстолузької,
Дичківської, Грабовецької, Баворівської, Скоморохівської,
Мишковицької, Острівської. Під
час контрольних обстежень територій (сюди входять і площі,
орендовані особами різних
форм власності) повсюдно на
землях, які не обробляються
(береги річок, узбіччя доріг, пасовища та інші землі), виявлено площі, заражені шкідливою
рослиною. Спілкуючись із старожилами і жителями цих сіл,
виявилося, що борщівник Сосновського було завезено і поширено на територію Тернопільського району як кормову
культуру в роки Радянського
Союзу за вказівкою керівників
райкому партії. Очевидці розповідають, що тоді під час збирання та використання рослин
багато механізаторів та інших
категорій працівників отримували опіки, тому цю культуру
вивели із вирощування.
Оскільки борщівник Сосно-

вського є шкідливою та небезпечною рослиною, необхідно
вживати фітосанітарних заходів,
щоб запобігти його дальшому
поширенню. Оскільки на цей
час рослини цвітуть, треба провести їх скошування та спалювання, бо скошені і залишені
рослини можуть зберегти насіння, придатне до проростання.
Весною, коли рослини починають свій ріст, при появі першої
розетки (або висоті рослин 1015 см) можна використовувати
хімічні засоби — гербіциди суцільної дії (наприклад, “Раундап
Макс” в. р. 4,8л/га, “Ураган
Форте 500 SL” в.р.к. 4л/га).
Потрібно зауважити, що одна рослина може дати 15-20
тисяч летючих насінин. І якщо
вчасно не вжити фітосанітарних
заходів, за десяток років борщівник Сосновського перетвориться на стихійне лихо.
Згідно зі статтею 33 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Земельного Кодексу України, знищення борщівника Сосновського є
компетенцією міських, селищних та сільських рад, які повинні вимагати від власників чи
орендарів земельних ділянок,
де росте шкідлива рослина, її
знищення.

●●Право

Робота щодо виявлення незаконних
дій посадових осіб під час акцій протесту триває
Триває робота щодо розслідування незаконних дій посадових осіб, які змушували підлеглих брати участь у мітингах на
Антимайдані. Згідно з розпорядженням голови Тернопільської
облдержадміністрації Олега Сиротюка, створено спеціальну
комісію з питань перевірки протиправних діянь правоохоронних органів та посадових осіб
під час акцій протесту у

листопаді-грудні 2013 року.
Відомо, що чиновники різних
рівнів відправляли підлеглих на
Антимайдан і додатково оплачували такі поїздки. Тому виникла
необхідність у створенні комісії з
метою проведення внутрішньослужбових розслідувань та встановлення джерел фінансування
таких поїздок. “Основним завданням діяльності комісії є неупереджений і всебічний роз-

гляд усіх фактів, які можуть свідчити про перевищення повноважень з боку окремих посадовців
та правоохоронців краю, — зазначив заступник голови Тернопільської ОДА Леонід Бицюра.
— Також ми закликаємо до співпраці працівників силових структур та представників громадських організацій краю”. Члени
комісії запропонували провести
службові розслідування у всіх

ПРОДАМ

* Москвич 412, 1991 р. в.,
об’єм двигуна 1,38, автопробіг
120 тис. у доброму стані, 600 у.
о. Можливий торг. Тел. (098)
592-71-01, 24-82-34.
* професійний зварювальний
апарат. Тел. 096 903-37-81.
* комбайн “Нива” в робочому
стані. Тел. (099) 193-49-36.
* корову, 5 років, ціна договірна. Тел. 49-64-59.
* котел КЧМ-5 б/к Тел. 4902-36, 067-898-50-88.
* шифер 70 шт., ціна 70 грн.
за шт. Тел. 49-02-36, (067)89850-88.
* труби металеві діаметром
25-50 мм. Тел. 49-02-36, 067898-50-88.
* кахель, камін, на комин —
верх, сейф. Тел. (096) 903-3781.
* верстат деревообробний,
гимблярка-циркулярка-фрези, 3
кВт, новий; дубові вхідні двері
110х220 см, нові. Тел. (096)
903-37-81.
* мотоблоки нові (потужністю від 4 до 15 к.с.), трактори (від 12 к.с.), мототрактори, двигуни різних потужностей, навісне обладнання,
гарантія, з/ч, безкоштовна
доставка. Знайдете дешевше
— віддамо ще дешевше. Тел.
(098) 598-94-84, (0352) 4930-00, (098) 259-19-58.
* нові дубові вхідні двері,
сейф, камін, на комин — верх
(нерж.). Тел. (096) 903-37-81.
* продаю на грубку комплект
кахелю (1000 грн.), камін чавунний. Тел. (096) 903-37-81.
* УАЗ 1959 р.в. двигун ГАЗ24 6 місць, двох дверний, кузов
з металевою обивкою. Ціна договірна. Тел 49-32-81, 067-3814-441.
* пісок, гравій, декоративний
та будівельний камінь. Тел.
(098) 057-93-61, 52-13-75.
* стрижу безкоштовно під наглядом перукаря. Наталя. Тел.
(096) 642-13-36.

* металочерепиця, профнастил, комплектуючі, системи водозабору. Консультації з установки, заміри, доставка. Тел. (097) 473-51-37.
* продам обігрівачі, холодильники, морозильники, газові
плити, порохотяги, цифрову
техніку та оргтехніку. Гарантія,
доставка. Тел.: 43-38-44; 4343-23.

структурних підрозділах обласної та районних державних адміністрацій.
З метою якомога детальнішого вивчення ситуації просимо
мешканців краю надсилати інформацію про факти вчинення
правопорушень та перевищення
службових повноважень на адресу: dpi@te.gov.ua або повідомляти за телефоном: (0352) 43-1105 (Костянтин Красовський).

Електронна
версія газети
“Подільське слово”
— на сайті
http://trrada.te.ua.
●●Грайте і вигравайте
Розіграш
№779
від 13.07.2014 р.
Кульки — 67, 71,
14, 53, 13, 74, 68,
24, 05, 73, 41, 16,
64, 25, 09, 20, 33,
06, 22, 58, 54, 49, 51, 36, 29,
40.
Джекпот — не виграно.
3 лінії з одною підковою — не
виграно.
3 лінії з 2 підковами — 1 гравець
— 188 041 грн.
3 лінії у 3 полях — 45 гравців — 3
039 грн.
2 лінії у 2 полях — 3 036 гравців
— 16 грн.
2 лінії — 700 гравців — 97 грн.
1 лінія — 67 390 гравців —
7 грн.
Бiлет № 0278627 — Київське.
Розіграш
№1385
від 16.07.2014 р.
Лототрон А.
Набір кульок: №4.
Виграшні номери:
4, 28, 9, 45, 36, 41.
6 номерів — не виграно.
5 номерів — не виграно.
4 номери — 60 гравців —
223 грн.
3 номери — 864 гравці —
26 грн.
2 номери — 7208 гравців —
8 грн.
Розіграш
№1344
від 16.07.2014 р.
В и г р а ш н і
номери:19, 39, 7,
23, 14, 38.
Мегакулька — 5.
МЕГАДЖЕКПОТ — не виграно.
МЕГАПРИЗ — не виграно.
5 номерів — 4 гравці — 9 259 грн.
4 номери — 199 гравців —
181 грн.
3 номери — 2 607 гравців —
21 грн.
5+ Мегакулька — не виграно.
4+ Мегакулька — 30 гравців — 362
грн.
3+Мегакулька — 527 гравців — 42
грн.

●●Справи приватні
* комбайн “Клаас консул” в
доброму робочому стані, жатка
— 3 м, двигун “Перкінс”. Тел.:
(097) 185-35-80, (097) 493-3195.
* мотоцикл ИЖ “Юпітер-5”.
Тел. 0976412433
* котел опалювальний, газовий “Данко”, з насосом, в гарному стані, ціна договірна. Тел.:
24-98-61, (067) 165-87-97.
* швейну машинку “Верітас”
з ножним приводом, виробник
— Угорщина, ціна договірна.
Тел.: 24-98-61, (067) 165-8797.
* шафу трьохдверну зі спального гарнітуру, ціна договірна.
Тел.: 24-98-61, (067) 165-8797.
*однотумбовий письмовий
стіл в хорошому стані, ціна договірна. Тел.: 24-98-61, (067)
165-87-97.
*кобилу, масть червона з
білим, вік 3 роки, ціна договірна.
Тел.
42-19-43,
(098)8085591.
* кобилу рудолисої масті, 4
роки, ціна договірна. Тел.: 2941-49, 096 159-14-66.
* корову червонорябу, 4 р.,
с. Ангелівка Тернопільського
району. Тел. (097) 49-71-990,
(099) 09-43-299.
* шифер 8 хв., б/у, в хорошому стані, недорого, та покрівельне залізо товщиною 0,6 см.
Тел. 067 948-66-37.
* дача, 8 км від Тернополя,
за селом Великі Гаї. Доглянута,
чорнозем, 6 сотих з металевим
будиночком (2,1х3,6 м). Ціна 4
500 у.о. Тел. (098) 592-71-01.
* чоловічий костюм (44 розмір, ріст 176-188 см), темносинього кольору, натуральний
склад тканини, відмінний стан.
Ціна 450 грн. Тел. (098) 592-7101.
* коза після третього окоту.
Надій молока — 3 літри в день.
Тел. 29-34-96.

КУПЛЮ
* газову плиту 4-камфорну, ширина 60 см. Тел. 067-366-15-69.

ПОСЛУГИ
*
міняю
дубові
двері
2100Х1100 на соснові. Тел. 096
903-37-81.
* торти на замовлення для
урочистих подій (весілля, день
народження, хрестини тощо).
(067) 366-15-69.
*лікування на бджолиних вуликах, с. Чернелів-Руський,
Тернопільський район, Орест
Михайлович Лук’янець. Тел.:
42-36-32, (068) 539-25-33, (097)
207-65-23.
* репетиторство з англійської
та польської мов. Тел. (097)
491-58-41.

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

тел./код:

* виконуємо сантехнічні і газозварювальні роботи різної
складності. Послуги: встановлення водонагрівачів, пральних
машин, кондиціонерів, лічильників; заміна стояків, водопроводу, каналізації, опалення.
Пенсіонерам та учасникам Великої Вітчизняної війни — знижки. Тел. (097)14-86-723.
* штукатурка зовнішня — 3035 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 — 2025 грн./м2, “короїд”, “баранек”
— 25-30 грн./м2; набриск, драп
в кольорі — 20-25 грн./м2. Власне риштування, підсобники, без
обідів. Тел.: 25-25-86, 098-53195-46.
* здаються в оренду продовольчі місця: бакалія, вода, овочі, фрукти за адресою:
м. Тернопіль, вул. Нечая, 25,
ринок “Темза”. Тел.: 25-8720, 050-377-12-36.
* цифрова відеозйомка (весілля,
хрестини,
перший
дзвоник, випускний вечір,
ювілей), тел.: 095-64-03-266,
096-36-17-373.
* фотозйомка урочистих та

інших подій вашого життя.
Недорого, виїзд у села, запис на DVD, монтаж фотокліпів. Тел. (0352) 54-11-93 (цілодобово).
* штукатурка, стяжка, шпаклювання та фарбування, супутні ремонтні роботи. Ремонт
квартир та офісів. Тел. (097) 9089-170.
*весільна фотозйомка, тел.
(068) 515-86-17, (0352) 5439-49. Ірина.
* весільна фотозйомка. Тел.:
(097)
611-18-79,
49-26-73
(Іван).
* високоякісно лакуємо столярні вироби, терміново. Тел.:
(067) 350-66-21 (Василь), (096)
813-88-93 (Володимир).
* весільний, святковий, вечірній макіяж, розпис обличчя, нарощення вій, стрази,
боді-арт. Тел. (067) 313-5858.
* 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.: 2824-12, (098) 265-42-27.

Купон безкоштовного
оголошення
Текст оголошення

Щоб ваше оголошення було надруковане в черговому номері "Подільського слова", треба
заповнити купон і надіслати або принести в редакцію в СЕРЕДУ до 12 год.
Наша адреса: 46 000, м. Тернопіль, вул. Бродівська, 17.
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Порадниця
Головна медсестра
П’ятниця, 18 липня 2014 року

●●Людина і її справа

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ.
Фото автора.
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дохліб,
Інну
усі щаблі професійного
Боднарчук,
зростання та майстерносОлену
Літкоті. Працювала медсевець. Всі вони
строю районної поліклінівірні своїй роки відділення фізіотерапії,
боті,
завжди
Головна
медсестра
Тернопільського
районного
деякий час перебувала на
готові прийти на
посаді помічника районно- територіального медичного об’єднання Тетяна Мороз. допомогу хвого педіатра, старшою медрому,
надати
Галина Ординас — прочитали
сестрою. Вона вважає, що пред- лекції про серцево-судинні занеобхідну первинну медичну
ставники найгуманнішої у світі
хворювання, інсульт, синдром допомогу, постійно підвищують
професії повинні досконало
свій фаховий рівень.
хронічної втоми, провели відпознати свої обов’язки, бути виБагато тернополян та жителів
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вують дочку Аліну – ученицю 9
ства охорони здоров’я України.
медсестер Тернопільського ра- Нещодавно вона брала участь у
класу Тернопільської ЗОШ № 3.
йону. На останній з конферен- V Міжнародному конгресі спеціХай щастить Вам, Тетяно Юріцій у травні лікарі — невропато- алістів цього профілю у Києві.
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лог Ірина Хом’як та психіатр
миру й добра.
Головна
медсестра
ТРТМО

●●Невигадані історії

Вишня сказала...
Валентина СЕМЕНЯК,
член НСПУ.
Цьоця Геля – це рідна тітка
мого чоловіка. Маленька,
худенька (через вічні пости), усміхнена, з великими, як у Матері Божої, сяючими очима на виду. Ніколи не була одружена.
Все своє коротке життя
присвятила святій Церкві
та… дітям. Їх у неї було дуже багато. Діти її рідних
братів та сестер. Племінники тягнулися до неї, як
квіти до сонця. Називали її
всі ніжно і з любов’ю –
цьоця.
Геля була наймолодшою у
сім’ї Семеняків, восьмою. Її мати Катерина дуже рано овдовіла
і самотужки ставила дітей на
ноги. Ця жінка рідко усміхалася,
бо життя було суворим і вимогливим. В останні роки життя
все сиділа на призьбі хати і молилася на вервичці: зранку й до
вечора. Згадуючи її, в родині
кажуть: баба Кирилиха відмолювала родове дерево. Смерть
матері вразила Гелине серце і
душу: вона зачинилася у хаті і
три дні з неї не виходила. Її рідна сестра Франка, яка була сусідкою, вирішила, що “Гелька
збожеволіла”. Що відбулося з
жінкою насправді, ніхто не знав,
крім самої Гелі. Але вона нікому
нічого не розповідала. Втім, після того її як ніби хто підмінив:
стала мовчазною. Все частіше й
частіше її заставали за молитвою. Молилася за всіх: родину,
світ. Поралася на городі, безкорисно допомагала іншим.
Коли до неї мав хтось приїхати із племінників, вона невідомо
звідки дізнавалась про це і заходжувалась ліпити вареники,

варила зелений борщ або картоплю, залежно від того, яка
була пора року. Готовий чай з
м’яти та рум’янку завжди був
під рукою, а ще – варення з ружі. До речі, скільки себе
пам’ятаю, від усіх болячок у тітки Гелі завжди були тільки м’ята
та рум’янок (лікарська ромашка). Все інше вона не визнавала.
У маленькій батьківській хатинці з однієї кімнати і сіней
розміщувались всі, хто приходив: і десятеро, і двадцятеро
осіб. Ця прадавня обитель є й
досі: у ній живе сонце. Бо коли
настає надвечір’я, велика жовтогаряча небесна куля у невидимий спосіб проникає крізь шиби
маленьких приземкуватих вікон і
занурюється всередину хати.
Відбувається цей ритуал з року
в рік. Ця невеличка за земними
мірками, але велика за космічними, сонячна хата тішить око і
серце кожній людині в Острівчику Пильному, що на Львівщині, а
особливо великій родині Семеняків. Бо саме з неї зачався колись Семеняківський рід.
Невеличка хатинка завжди
була доглянута і причепурена,
як дитинка в льолі: підсинена
синькою навесні – сяяла первозданною чистотою, а влітку, обрамлена квітковим різнобарв’ям,
– дихала літеплом. Восени,
ближче до зими, тітка обмотувала хатинку… сіном. Робила з
нього загату, яка нагадувала теплий м’який кожушок. Вона
стільки вкладала у будь-яку
свою працю любові, душевної
теплоти та турботи, що годі.
Мабуть через це хатинка взимку
ніби оживала і дихала. Сучасні
будівельні матеріали “відпочивають” порівняно із цим сільським винаходом.
Якось завітала до неї рідна

племінниця Надійка зі Львова і
застала за роботою: тітка Геля
висаджувала саджанець вишні.
“Що ви робите?” – з цікавістю
запитала племінниця. “Вишню
саджу, але плодів з неї, дитино,
я вже не скуштую”, – ніби між
іншим відказала тітка Геля.
– А це ж як? – здивувалася
Надійка. – Звідки ви про це
знаєте?
Тітка Геля на те тільки загадково усміхнулася:
– А мені вишня сказала.
– Як так сказала? Скажіть і
мені, будь ласка.
– Е ні, тобі нічого не скажу.
Чому? – перепитала тітка Геля.
— Бо в тебе у вухах багато світу. (Надійка багато подорожувала, цікавилася устроєм Всесвіту
тощо – авт.).
Це було весною, а вже восени
тітки й справді не стало: перейшла за завісу Вічності. Відійшла
тихо й непомітно. Похворіла тиждень, не завдавши нікому клопотів. Ми відвезли її в лікарню, як
вона не протестувала. Перед
останнім подихом вона розплющила очі і її обличчя осяяла ніжна
усмішка: – Спасаєте? – звернулася до чоловіка, і повільноповільно згасла, як свічечка. Я ж
була вражена прозорливістю тітки Гелі. Бо перед самісінькою
лікарнею вона врапт піднялася
на ліжку і почала співати… різдвяні колядки. Був кінець жовтня.
Душа відчула кінець земного
шляху. Трохи згодом хтось з родини сказав, що коли померла
Кирилиха, тітка Геля зачинилася
в хаті і так ревно молилася, що їй
з’явилася сама Матір Божа…
Після почутого мене огорнула
невимовна хвиля вдячності Всевишньому за те, що подарував
мені у житті щасливі миттєвості:
через цьоцю Гелю доторкнутися
до Світла Вічності.

●●Ради-поради

Рукав, фольга,
пергамент:
що вибрати?

Фольга, пергамент і рукав для запікання з’явилися відносно недавно. Готувати у них можна овочі, м’ясо, рибу, курку, фарш та їх поєднання. Для того, щоб готувати шедеври
в герметичних “сорочках”, не треба мати особливих кулінарних талантів — будь-яка страва в них виходить смачною, м’якою і ніжною, оскільки готується у власному соку.
І ще — вони захищають деко і духовку від жиру, який при
звичайному запіканні розбризкується і створює нагар на
техніці.
Рукав
чи
пакет? Краще
купувати рукав
для запікання
є в р о п е й ського виробництва,
на
етикетці якого
написано:
“Екологічно
чистий”
або
“Після утилізації матеріал
не виділяє в
атмосферу
шкідливі речов и н и ” .
Обов’язково
подивіться,
яку температуру він витримує і яким чином
закріплюється.
Найзручніші
зав’язки з того ж матеріалу.
Якщо ж вибирати застібки, краще пластикові, оскільки залізні
нагріваються, а тонкі можуть
злітати під час готування. Замість рукава можна купити пакет для запікання. Головне —
вибрати придатний розмір для
майбутньої страви.
Фольга: тонка і міцна. Товстий алюмінієвий лист може
бути дуже жорстким і незручним у використанні. Ідеальна
фольга — міцна, але тонка, добре гнеться, згортається, приймає будь-яку форму і не рветься. Проте для деяких продуктів
краще використовувати одразу
два аркуші.
Пергаментний папір може
бути коричневим і вибіленим, у
рулоні і нарізаним на аркуші під
розмір стандартного дека. Важливим є наявність на папері додаткового жиро- і вологовідштовхувального силіконового
покриття. Для герметичного запікання краще купити саме такий.
Рукав для запікання ідеальний для господинь, які не надто
добре вміють готувати. Це труба із спеціального харчового
пластику, який витримує температуру нагрівання від +200
до +230°С (це має бути зазначено на упаковці). Ширина ру-

кава в середньому становить
33 см, а довжина може бути
будь-якою. Найзручніше відрізати частину, зав’язати її з одного боку, заповнити і закріпити з іншого кінця, отримавши
“цукерку”. Зробити зверху кілька проколів зубочисткою, щоб
під час готування виходила зайва пара, він не роздувся і не
зачіпав стінки духовки, бо пластик може розплавитися і порватися. Щоб м’ясо або риба вийшли підсмаженими, за кілька
хвилин до кінця приготування
треба надрізати зверху пластик
і залишити в духовці на деякий
час.
Харчову фольгу перед приготуванням треба обов’язково
змастити олією, інакше продукт
до неї прилипне. На неї не
можна впливати кислотою, тож
проблематично додавати в
страву вино та маринади.
У пергаменті теж запікають
продукти. Краще використовувати із силіконовим покриттям.
З пергаменту можна скласти
папільйотку — формочку для
запікання з відкритим верхом
або закрутити край аркушів і
закріпити їх за допомогою звичайного канцелярського степлера. Професіонали вважають, що страви в пергаменті
виходять смачнішими, ніжнішими і натуральнішими, ніж у
фользі чи рукаві.

●●Кулінарна академія

Кукурудза
консервована
Кукурудзу варимо качанами, як звичайно, в підсоленій
воді до 1 год., охолоджуємо,
вилущуємо.
Окремо готуємо маринад:
на 2 літри води — 1,5 ст.
ложки солі, 1,5 ст. ложки цукру, 1 ч. л. лимонної кислоти,
50 г оцту. Все закип’ятити.
Насипати кукурудзу в півлітрові банки, залити маринадом, стерилізувати 2 години, закривати гарячими.

Горошок зелений
по-домашньому
Горох відварюємо стручками
у великій каструлі 5-7 хвилин.
Відставляємо з вогню, вибираємо друшляком у миску. Коли
остигне — вилущуємо, накладаємо в півлітрові банки.
Окремо готуємо маринад: на
5 л води — 250 г солі, 250 г цукру, 50 г оцтової есенції. Коли
закипить — залити в банки,
стерилізувати на малому вогні
2 години та одразу закривати.
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Суботній вечір
●●Гороскоп

Астрологічний прогноз

– Любий, якщо я піду до іншого, ти будеш шкодувати?
– А чому я повинен шкодувати іншого
чоловіка?

від Івана Круп'яка з 21 по 27 липня
ОВЕН (БАРАН)
(21.03 — 20.04)
Сприятливий час для змін у професійній сфері чи в особистому житті. Цього
тижня вам вдасться вирішити чимало побутових проблем. У багатьох Овнів є шанс
щось виграти чи іншим чином поповнити
свій бюджет. Будьте обережні з незнайомцями, особливо у вихідні і під час відпочинку.
ТЕЛЕЦЬ (ТУР)
(21.04 — 20.05)
Тельцям варто розпочати щось нове
або повернутися до тієї справи, яку певний
час вважали безнадійною. У декого з молодих людей можуть виникнути суперечки
з батьками або друзями. Ділові зустрічі і
домовленості обіцяють бути плідними. Вихідні намагайтеся зробити цікавими і змістовними.
БЛИЗНЮКИ (ДВІЙНЯТА)
(21.05 — 21.06)
Уже до середини тижня у вас будуть нові ідеї і пропозиції, а проблеми, які здавалися невирішуваними, якось легко залагодяться. Декому доведеться розв’язувати
питання, пов’язані з роботою чи житлом.
Поїздки комерційного плану повинні порадувати вас. Вихідні подаруйте тим, хто хоче
бачити вас.
РАК (ЧИСТОВОД)
(22.06 — 22.07)
До вас повернуться упевненість та успіх.
Уникайте спонтанних та необдуманих рішень. У четвер займіться вирішенням запланованих питань, а у п’ятницю остерігайтесь ошуканців і шахраїв. У вихідні
будьте обережні за кермом. Пильнуйте
здоров’я.

ЛЕВ (ЗВІРОЦАР)
(23.07 — 23.08)
Це той тиждень, коли вам потрібно дати
лад усьому, що назбиралося впродовж
останнього часу. Не пасуйте там, де виникнуть труднощі. Нових справ не розпочинайте. Вас можуть вивести із себе побутові
негаразди і домашні сварки. Кінець тижня
видасться малопродуктивним і нецікавим.
ПАННА (ХЛІБОНОША)
(24.08 — 23.09)
Навряд чи до кінця тижня вам вдасться
впоратися зі справами, що виникли значно
раніше. У декого виникнуть проблемні моменти з дітьми чи батьками, а хтось захоче
розпрощатися зі своєю пасією. У вихідні
можливий несподіваний гість. У суботу
будьте обережні в дорозі.
ТЕРЕЗИ (КАНТАР)
(24.09 — 23.10)
Тиждень обіцяє бути багатим на приємні
події та радісні новини. Особливо це стосується Терезів, які народилися у першій і
другій декадах жовтня. Розраховуйте на хороший відпочинок. У вихідні не відмовляйтесь від запрошень на світські імпрези.
СКОРПІОН (ЗЕМЛЕДУХ)
(24.10 — 22.11)
У багатьох цей час буде позначений підвищеною творчою та професійною діяльністю. Хтось зможе непогано заробити або
отримати заслужену винагороду за раніше
вдало виконану роботу. Серйозні справи
краще вирішувати у першій половині тижня.
У вихідні будьте уважні за кермом.
СТРІЛЕЦЬ (ЖОВНІР)
(23.11 — 21.12)
Гіркий час, коли доля підкидала випробування, минув, тож тепер сконцентруйтеся

Усміхніться
Оголошення в поліклініці: “Всіх, хто
зрозумів сенс життя, психіатр приймає
позачергово”.

на головному. Доведеться витратити чимало часу і зусиль на допомогу далеким родичам. Дехто буде заклопотаний додатковою
працею на роботі.
КОЗЕРІГ (ЦАПОК)
(22.12 — 20.01)

Будьте уважні — у дорозі можуть виникнути прикрі несподіванки або втрата грошей чи коштовностей. Зумійте правильно
і раціонально використовувати час. У вихідні хтось із колег або той, хто давно
мовчки поглядає у ваш бік, запросить на
філіжанку кави.
ВОДОЛІЙ (ВОДОНОС)
(21.01 — 19.02)
Загалом тиждень передбачається навдивовижу сприятливим, навіть незважаючи на дрібні неприємності. Справи просуватимуться начебто потихеньку, але
вдало і без скрипу. Серйозні питання краще розв’язувати у другій половині семиденки.
РИБИ
(20.02 — 20.03)
Очікуйте досить заманливих пропозицій чи цікавих ідей від друзів з приводу
бізнесу чи відпочинку. Вас очікує якась
приємна подія чи несподівана зустріч, що
принесе багато радощів. Вихідні присвятіть проблемам дітей, не завадить також
зайнятися і побутовими справами.

– От ви все, куме, кажете: Путін,
Путін… Адже кажете?
– Кажу…
– А треба, куме, співати!
Продам телевізор Соні, порохотяг Соні,
магнітофон Соні. Соня не проти...
– Алло, мамо, мені здається, що я починаю народжувати!
– Донечко, спокійно! Швидку викликала?
– Так, мамо…
– Речі зібрала?
– Так, ноутбук взяла, зарядне взяла…
Взагалі-то Вінні-Пух не хотів одружуватися, але думка про майбутній медовий
місяць зводила його з розуму…
– Куме, не знаєте, де цього року можна
недорого відпочити?
– Знаю – на дивані.
Операційна. Медсестра кричить:
– У нього з’явився пульс, він повертається!
Тут лікар вирубує електрику:
– Повертатися – погана прикмета!

Виходить з березня
1967 року.
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●●Подорожі

16 сторінка

●●Вітаємо!

Педагогічний колектив Мишковицької ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з днем народження вчителя
німецької
мови
Оксану
Ігорівну
СПОДАРИК.

Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле, гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас.

З повагою — колектив
Ігровицької сільської ради,
члени виконкому, депутатський
корпус.

Зичимо Вам життя прекрасного,
Життя щасливого і яскравого,
Сонця, що світить безмежно над хатою,
Праці, що робить людину багатою.
Все, що вже пройдено, хай не забудеться,
А що намріяно, — все нехай збудеться.

Щиро вітаємо з днем народження вчителя початкових класів
Наталію
Степанівну
ПОВОРОЗНИК, вчителя біології і
хімії НВК “Домаморицька ЗОШ
І-ІІ ступенів — ДНЗ” Людмилу
Андріївну КУЧЕР.
Педагогічний колектив НВК “Домаморицька ЗОШ І-ІІ ст. — ДНЗ”
разом з екскурсоводом на території Дубенського замку.

Неповторні
куточки України
Діана МУЗИКА,
учениця 8 класу, голова
учнівського самоврядування НВК
“Домаморицька ЗОШ І-ІІ
ступенів — ДНЗ”.
Період літніх канікул для учнів
НВК “Домаморицька ЗОШ І-ІІ
ст. — ДНЗ” — це не лише відпочинок від занять, але й цікаві мандрівки. 9 червня 2014
року учні та вчителі нашої
школи вирушили на екскурсію
за маршрутом “ТернопільДубно-Рівне-Тернопіль”, яку
організували вчитель української мови Іванна Іванівна
Чернецька та вчитель біології
Людмила Андріївна Кучер.
Першим пунктом призначення
став Дубенський замок. Екскурсовод розповів про історію замку,
особливістю якого є те, що його
ніхто не міг захопити. Якщо на замок поглянути з висоти пташиного
польоту, може здатися, що він по-

будований у формі птаха. Протягом
свого існування Дубенський замок
неодноразово перебудовувався й
укріплювався. На його території
знаходяться два палаци: з північної
сторони — палац князів Любомирських, а з південної — палац князів
Острозьких. Ми мали змогу спуститися у каземати, де побачили
різноманітну зброю і макет запасу
харчів для тих, хто перебував на
території замку. На першому поверсі знаходиться “кімната сміху”,
де всі бажаючі могли подивитися
на себе у кривому дзеркалі. Наприкінці екскурсії ми зробили цікаві
фото і придбали сувеніри.
Наступним об’єктом нашої подорожі був Рівненський зоопарк,
заснований у 1982 році. Сьогодні
територія зоопарку сягає 13,5 га,
тут живуть 150 видів тварин, 24
види з яких занесені до Червоної
книги України. На території Рівненського зоопарку розташований
також великий тераріум з багатьма видами плазунів. Із задоволен-

ням спостерігали за тиграми, зебрами, верблюдами, мавпами, пеліканами, фазанами, полярним
вовком, завезеним з Чехії, а також
галасливими райськими птахами.
На території зоопарку є альтанки,
в яких можна відпочити у спекотний день.
Повертаючись додому, відвідали на Рівненщині відомий Тунель
кохання — колишню заводську залізничну колію у селищі Клевань.
Це унікальна пам’ятка природи —
зелений тунель у лісовому масиві,
завдовжки 4 кілометри. Тунель має
форму арки, створеної заростями
дерев і кущів, які міцно сплелись
між собою. Щороку Тунель кохання
відвідує дуже багато туристів та закоханих пар, його називають найбільш романтичним місцем в
Україні.
Ця екскурсія залишила приємні
спогади та враження у серці кожного з нас. Рекомендую всім бажаючим відвідати ці неповторні
куточки України.

Хай калиновий кущ зацвіте у дворі,
Солов’ї защебечуть грайливо,
Хай ще довго вам сяє сонце вгорі,
А життя буде щедрим, щасливим!

З повагою — педагогічний
колектив НВК “Домаморицька
ЗОШ І-ІІ ступенів — ДНЗ”.
Вітаємо з днем народження депутатів Ігровицької сільської ради
Василя Михайловича БУРМАКУ
та Петра Миколайовича ВИННИЦЬКОГО, члена виконкому
Ігровицької сільської ради Петра
Миколайовича ПЕЛЕХА.
Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,

Вітаємо з днем народження
депутата Тернопільської районної
ради Володимира Євгеновича
МОКРИЦЬКОГО.
Хай життя квітує, як калина в лузі,
Нехай будуть поруч щирі, вірні друзі,
Хай обминають болі і тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога.
Здоров’я міцного і щастя без краю,
Усього найкращого щиро бажаєм!

З повагою — колектив
Ігровицької сільської ради,
члени виконкому, депутатський
корпус.
Щиро вітаю колегу, вихователя
дитячого садка с. Шляхтинці
Надію Ярославівну ФЕДОРЧУК,
яка 22 липня відзначає свій
ювілей.
Дарує доля 30 літ прекрасних,
Життя приносить радість і любов,
Зичу здоров’я, злагоди і щастя,
В душі живе хай юність знов і знов.
Нехай достаток ллється в дім рікою
І збудуться бажання Твої всі.
Віра й надія хай будуть з Тобою,
Господь хай береже Тебе завжди!

З повагою — Галина Бутениць
з с. Мишковичі.

●●Добрі справи

Діана Гирила, Катерина Бригадир, Аліна Гронська
під час фарбування моста у с. Жовтневе.

У Жовтневому навіть
мости патріотичні
Ірина ЮРКО.

Молодь Жовтневого вирішила підкреслити патріотичність свого села, розфарбувавши перила на двох
місцевих мостах через ріку
Гніздну у кольори українського прапора. Ініціаторами патріотичної акції були
місцеві жителі Аліна Гронська та Діана Гирила.

Учні та вчителі Домаморицької школи біля входу у Дубенський замок.

●●Футбол

У першій лізі
зіграли десятий тур
13 липня відбулися матчі десятого туру чемпіонату Тернопільського
району з футболу серед команд
першої ліги. В них були зафіксовані
такі результати: Товстолуг – Дичків
1:3, Шляхтинці – Дубівці 4:2, Грабовець – Велика Березовиця 3:1, Великі Гаї – Івачів 4:2, Великі Бірки –
Плотича 2:4, Мишковичі – ГаїШевченківські 3:2. Окрім цього, відбулася перенесена гра між командами з Дубівців і Великих Гаїв. Перемогу в матчі святкували дубівчани
з рахунком 5:1. Після десяти зіграних турів команда Грабівця продовжує впевнено йти до свого другого
поспіль чемпіонства. Зараз в її активі 28 очок, у футболістів із Плотичі, які вийшли на другу позицію, на
7 балів менше. По 19 очок у колек-

тивів із Дубівців і Товстолуга. З кожним туром покращують своє турнірне становище Мишковичі, які здобули третю перемогу поспіль.
У другій лізі триває перерва між
першим і другим колами. Команди
відпочиватимуть до 27 липня. Календар матчів другого кола обох ліг
можна відшукати на сторінці “Подільського слова” у Facebook. У
групі “Б” відбувся раніше не зіграний матч – гравці з Романівки на
своєму полі переграли футболістів
Лозової з рахунком 3:1 і впритул
наблизились до лідерів з Білої (25
очок), відстаючи всього на три
пункти. 19 очок у команди Байківців, 18 залікових балів – у футболістів із “Динамо” (Ступки). В групі
“В” другої ліги все без змін – 24

очка в колективу з Острова, по 21
заліковому балу у команд із Великого Глибочка, Великої Луки і Прошови. В групі “А”, незважаючи на
те, що ігор не було, зміни в турнірній таблиці відбулися. У грі команд
Домаморича і Довжанки футболістам Домаморича за участь незаявленого гравця зараховано технічну
поразку –:+ (0:3). Турнірне становище лідерів виглядає таким чином: Озерна набрала 25 очок, у
команди Пронятина — 18 очок, по
15 залікових балів — у футболістів
із Довжанки і Домаморича.
Юрій БУЧИНСЬКИЙ,
заступник голови
Тернопільської районної
федерації футболу.

— З ініціативою пофарбувати
старі перила спочатку ми звернулися до Чернелево-Руського
сільського голови Михайла Дручка, — розповіла нашому кореспонденту Аліна Гронська. — Михайло Іванович виділив 200 гривень на придбання фарби. Відтак, 19 червня ми почали зміню-

вати вигляд старого вибляклого
металу на яскраві жовто-сині відтінки. Поруч поставили скриньку
для бажаючих фінансово допомогти в нашій акції. Відтак, зібрали ще 200 гривень.
Для оновлення перил на трьох
мостах активісти використали
близько 15 літрів фарби. Не завершеним залишилися перила
на четвертому мості — біля місцевого млина. Наразі не вистачає коштів. За словами активістів, таким чином вони хочуть показати, що Україна єдина і неподільна країна, а Жовтневе —
творче і патріотичне село.
Окрім Аліни та Діани, до фарбування долучилися місцеві молоді люди Андрій Михасів, Люба
Жилава, Катя Бригадир, Роман
Палівода.

Мости у Жовтневому молодь
розфарбувала у синьо-жовті кольори.

