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Молитва за Україну

У найближчій криниці монах 
побачив ікону Матері Божої, від-
дзеркалення якої світилось в по-
вітрі над долиною. Він впав на 
коліна і щиро молився, омиваю-
чи цілющою водою свої рани, і 
невдовзі повернулися до нього 
сили. На честь цього чуда монах 
збудував в одній печері келію, в 
якій зберігав ікону Матері Божої. 
А місце, де зарвав його сон, на-
звав Зарваницею. 

Люди почули про чудесне зці-
лення монаха і почали приходи-
ти звідусіль з надією на одужан-
ня. Невдовзі тут виник монас-

тир. У щирих молитвах люди 
просили заступництва у Матері 
Божої. Слава про Зарваницю 
рознеслась Галичиною і Поді-
ллям. Відтоді Зарваниця має ве-
лику пошану серед численних 
прочан.

Прощі до Матері Божої За-
рваницької виникли ще в серед-
ньовіччі. В часи гонінь на хрис-
тиян прощі не припинялися, а 
священики таємно служили 
Служби Божі. В 1991 р. почалося 
відродження Зарваниці, пожерт-
ви надходили з усіх куточків 
України і світу – красномовний 

доказ великого духовного зна-
чення цього місця для кожного 
українця, греко-католика.

Більше тисячі тернополян 
вранці 18 липня ц. р. вирушили 
колоною на прощу до Зарваниці 
– найбільш значимого відпусто-
вого Марійського центру Україн-
ської греко-католицької церкви. 
О сьомій годині ранку прочани 
помолилися під час літургії в Ар-
хикатедральному соборі Непо-
рочного зачаття Пресвятої Бого-
родиці, на добру дорогу їх бла-
гословив архиєпископ і митро-
полит Тернопільсько-
Зборівський УГКЦ Василій Се-
менюк. Після богослужіння, спі-
ваючи духовних пісень, з моща-
ми Блаженного Василія Велич-
ковського прочани вирушили до 
Зарваниці.

Блаженний Василій Велич-
ковський – новомученик Україн-
ської греко-католицької церкви, 
релігійний діяч, єпископ УГКЦ. 
Тривалі переслідування радян-
ською владою, тюремне 
ув’язнення та десятирічне за-

слання не зламали твердої не-
похитної віри священнослужите-
ля. Його внесок у діяльність та 
розвиток УГКЦ у підпіллі є нео-
ціненним. Саме тому 4 квітня 
2001 року Святіший Отець Іван 
Павло ІІ підписав декрет про бе-
атифікацію єпископа Василія  
Величковського, як блаженного 
мученика за Христову віру, а під 
час Святої Архиєрейської Літур-
гії 27 червня 2001 року Божого у 
Львові Папа проголосив Василія 
Величковського блаженним. Мо-
щі Блаженного Василія Велич-
ковського вшановують паломни-
ки зі всього світу, є свідчення 
про чудесну поміч та оздоров-
лення від мощей, а історію про 
те, як через 30 років після смер-
ті Василія Величковського, від-
кривши труну, очевидці завмер-
ли в подиві, бо тіло його не за-
знало змін, – переповідають з 
уст в уста. Відтак нести мощі 
Блаженного Василія Величков-
ського до Зарваниці хотів чи не 
кожен прочанин. 

Продовження на 6 стор.

У Всеукраїнській та молодіжній прощі у Зарваниці 19-20 липня 2014 р.  
взяли участь понад 100 тисяч прочан з України та зарубіжжя.

Людмила ДЕЙНЕКА. 
Фото автора.

Щ
ороку ця благословенна земля з любов’ю приймає 
тисячі людей, які йдуть довгими дорогами, аби воз-
нести щирі молитви і слова подяки Господу Богу, 
Ісусу Христу і Пресвятій Діві Марії. Йдуть у край, 

що пережив татаро-монгольські набіги, у святе місце, в якому 
один з київських монахів, простуючи до Теребовлі, знесиле-
ний від голоду і ран, так ревно молився за знедолену Україну, 
благаючи заступництва Матері Божої, що Пречиста Марія 
з’явилась йому уві сні, поблагословила його і торкнулася 
своїм омофором. 

    3 стор.

    10 стор.

    7 стор.

Голова 
Тернопільської РДА 
Андрій Строєвус: 

“Дякую всім,  
хто підтримує 

Українську армію”.

Ірина Смільська: 
“Медицина — моє 

покликання”.

“Україно моя...”— 
День молоді  
в Ігровиці.

    12 стор.

На “Веселих 
канікулах з Богом” 

у Настасові.
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Жнива-2014 ●

Офіційне ●

Розпорядження  
голови Тернопільської районної ради
№ 12-од від 22.07.2014р.

Про скликання двадцять першої сесії Тернопільської  
районної ради шостого скликання

1. Скликати двадцять першу сесію Тернопільської районної ради 
шостого скликання 31 липня 2014 року в приміщенні районної ради.

Сесійне засідання розпочати о 10 годині ранку.
2. На розгляд районної ради внести питання:
— про програму соціально-економічного та культурного розвитку 
на 2014 рік;
— про звіт “Про виконання районного бюджету за І півріччя 2014 

року”;
— про внесення змін до районного бюджету на 2014 рік;
— про підготовку закладів соціально-культурної сфери до роботи 

в осінньо-зимовий період 2014-2015 років;
— інші питання поточної роботи.
  3. На сесію районної ради запросити депутатів обласної ради від 

Тернопільського району, сільських та селищних голів, керівників від-
ділів та управлінь райдержадміністрації, керівників районних органі-
зацій, установ, промислових і сільськогосподарських підприємств, 
представників політичних партій, громадських організацій, редакто-
рів газети “Подільське слово” та радіокомпанії “Джерело”. 

Голова Тернопільської районної ради В.С. ДІДУХ.

Правління Тернопільської обласної організації Національної спіл-
ки журналістів України та представник Національної ради України з 
питань телебачення і радіомовлення в області звертаються до всіх 
місцевих органів влади з проханням не ліквідовувати редакції про-
водового мовлення. Більше того — потрібно всіляко сприяти макси-
мальному їх розвитку та технічному переоснащенню з метою яко-
мога повнішого та оперативнішого інформування населення про 
життя місцевих громад.

Допомога  
поїхала на Схід

Минулого тижня ми повідомля-
ли про збір гуманітарної допомоги 
для захисників нашої рідної Украї-
ни. І ось сьогодні ми раді повідо-
мити, що уже багато тернополян 
відгукнулося на ініціативу Терно-
пільської організації  НСЖУ. Зокре-
ма, майор Ростислав Козак, його 
дружина Іванна та працівники ма-
газину “Європа” із Чорткова при-
везли до облорганізації НСЖУ про-
дуктів та найнеобхідніших речей 
вагою понад 200 кілограмів. Про-
дукти привезли також Тетяна та 
Ганна Івасіви. У понеділок допомо-
гу для солдатів та міліціонерів уже 
відправили на Схід України. 

Будьмо 
милосердними 

Щоранку усі ми звіряємо свої 
“українські годинники” за доне-
цьким та луганським часом, тобто 
цікавимося, що ж там сталося за 
минулу добу, чи немає поранених, 
убитих…

Разом із усіма несуть службу у 
гарячих точках і наші земляки. Не-
легко їм, адже доводиться спати 
(якщо випадає така нагода) в око-
пах, під відкритим небом, а найгір-
ше — під постійним обстрілом бан-
дитів.

Щоб якось допомогти нашим 
захисникам, Тернопільська облас-
на організація Національної спілки 
журналістів України організовує 
збір продуктів та речей першої 
необхідності для воїнів. 

В управлінні МВС України в об-
ласті нам порадили, що найнеоб-
хідніше сьогодні потрібно збирати і 
передавати на Схід України.

Продукти. Крупи, макарони, 
м’ясні консерви, згущене молоко, 
цукор, печиво, солоні горішки, чай, 
кава.

Речі. Мило, зубна паста, шкар-
петки, туалетний папір, рушники, 
серветки, шампунь.

Контактні телефони: (0352)  
23-63-96, (067) 949-29-89. 

Адреса: м. Тернопіль,  
вул. Острозького, 3 (облорганіза-
ція НСЖУ). 

Допоможемо армії ●

Знайомтесь:
ваш дільничний інспектор  

Михайло Михайлович 
КоВальЧиК

Дільничний інспектор міліції сектору 
дільничних інспекторів міліції Тернопіль-
ського РВ УМВС, лейтенант міліції, об-
слуговує адміністративну дільницю, в яку 
входить населений пункт — смт. Велика 
Березовиця.

Контактні телефони: 43-61-17, (098) 
040-40-05.

Прийом громадян здійснює: кожного 
місяця у вівторок — приміщення Великоберезовицької селищної 
ради, з 9.00 по 11.00; кожного місяця у четвер — приміщення Ве-
ликоберезовицької селищної ради, з 18.00 по 21.00.    

Товстолузька сільська рада оголошує конкурс на визначення пе-
ревізника твердих побутових відходів на території Товстолузької сіль-
ської ради. Звертайтеся за адресою: с. Товстолуг Тернопільського 
району, Тернопільської області. Телефон: 49-32-75. Індекс 47742.

Допоможе “телефон довіри”
Начальник Державної фінансової інспекції в Тернопільській об-

ласті Федір Бортняк просить громадян області максимально жор-
стко реагувати на можливі прояви корупції або службового не-
дбальства в діях її працівників. Якщо ви відчуваєте упередженість з 
боку фінансового інспектора, формалізм чи відхилення від 
нормативно-правових актів у його роботі, негайно дзвоніть на “те-
лефон довіри” за номером (0352) 52-54-05.

У той же час Федір Бортняк з метою дотримання фінансової дис-
ципліни, раціонального і цільового використання державних коштів 
та недопущення їх розкрадання закликає усіх до співпраці з Дер-
жавною фінансовою інспекцією України в Тернопільській області. 
Якщо Вам відомі факти неправомірних вчинків у роботі чиновників 
з державним майном та грошима, а тим більше факти їх незакон-
ного привласнення, не вагайтесь — дзвоніть на “телефон довіри” за 
номером (0352) 52-54-05.

Зі скаргами, запитаннями та пропозиціями також можна зверта-
тися на “телефон довіри” Державної фінансової інспекції України за 
номером (044) 425-38-18.

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ.  
Фото автора. 

Ось і завершується, від-
раховує останні дні дру-
гий місяць літа — ли-
пень. Місяць, який ста-
вить перед жителям се-
ла багато щоденних за-
вдань, вимагає згурто-
ваності, самовіддачі. 

В першу чергу, треба ба-
гато докласти зусиль, аби 
якомога краще провести 
весь збиральний комплекс 
жнивних робіт. агропідпри-
ємства та фермерські гос-
подарства Тернопільського 
району завершили збирати 
озимий ячмінь, середня уро-
жайність цієї культури скла-
ла 49,5 ц з га. Найщедрішою 
ячмінна нива була в ПП “аг-
рон”, майже на 300-гектарній 
площі місцеві хлібороби зі-
брали по 65 ц з га.

Жнивувати розпочали у 
ТоВ “Дружба”, ТоВ “Вікто-
рія”, ТоВ “агрокомплекс”, 
ТоВ “Стегниківське”. В 
останньому оперативно зі-
брали горох на 40 гекта-
рах, завершують обмолот 
озимого ріпаку. Цього року 
горох вирощують на площі 595 
гектарів. Найбільші площі бо-
бових у ТоВ “Батьківщина”, 
корпорації “агропродсервіс”. 
Звісно, цій культурі нині не на-

дають такого значення, як рані-
ше, коли засівали її утричі біль-
ше. озимий ріпак домінує у 
структурі посівів, його до зби-
рання мають на площі 2389 
гектарів, на третині площ цю 

прибуткову культуру зі-
брано. Середня урожай-
ність складає 20 цент-
нерів з гектара, хоча в 
ряді господарств вона 
на 10-12 пунктів вища. 
На черзі — озима пше-
ниця, її посіяно майже 
на 9 тисячах гектарів. 
основний хліб року роз-
почали збирати в СПП 
“Мричко”, ЗаТ “Райз — 
Максимко”, корпорації 
“агропродсервіс”, ПаП 
“Перемога”,ТоВ “Нове 
життя”. Перші намолоти 
засвідчують, що ми бу-
демо з хлібом, а це го-
ловне на нинішній день. 
Приємно й те, що у ба-
гатьох агропідприєм-
ствах працює високо-
продуктивна сучасна 
збиральна техніка. Як 
слід підготовлені токові 
господарства. Прогей-
деровано польові доро-
ги, механізатори у полі 
працюють весь світло-
вий день, організовано 
гаряче харчування учас-
ників жнивного комп-
лексу.

аграрії Тернопіль-
ського району мають 

надію, що за сприятливих умов 
впродовж декількох днів вони 
приступлять до збирання ярих 
культур, які посіяно на 31847 
гектарах.

Нива віддячить урожаєм

Василь ЛАБАЙ, 
Західний регіональний  

медіа-центр Міністерства 
оборони України. 

Фото автора.

Військові комісаріати Терно-
пільщини завершили підго-
товчі заходи для проведення 
третьої хвилі мобілізації.

За словами заступника військо-
вого комісара Тернопільського 
об’єднаного міського військового 
комісаріату майора Миколи Бойка, 
на цей момент представники війсь-
ккомату завершують уточнювати 
облікові дані військово-
зобов’язаних, які проходять медич-
ну комісію на предмет придатності 
до військової служби.

—  Завдання Указу Президента 
України “Про часткову мобілізацію” 
почнемо виконувати за окремими 
розпорядженнями вищих штабів, 
—  зазначив майор Микола Бойко.

офіцер наголосив, що, згідно з 
Кримінальним кодексом України, 
ухилення від призову за мобілізаці-
єю карається позбавленням волі 
на строк від двох до п’яти років.

Ухилення військово- 
зобов’язаного від військового об-

ліку після попередження, зробле-
ного відповідним військовим комі-
саріатом, карається штрафом до 
п’ятдесяти неоподатковуваних мі-
німумів доходів громадян або ви-
правними роботами строком до 
двох років, чи арештом на термін 
до шести місяців. Ухилення 
військовозобов’язаного від на-

вчальних або спеціальних зборів 
карається штрафом до сімдесяти 
неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян або ж арештом до 
шести місяців.

У військовому комісаріаті нага-
дують, що захист Вітчизни — кон-
ституційний обов’язок кожного 
громадянина України.

Служу Україні! ●

Військові комісаріати Тернопільщини 
завершили підготовчі заходи для ефективного 

проведення третьої хвилі мобілізації

Під час медичної комісії в Тернопільському  
об’єднаному міському військовому комісаріаті.

Консультації ●

До Тернопільського міськра-
йонного центру зайнятості у 
пошуках роботи звернулись 
42 особи, які перемістилися 
з тимчасово окупованої те-
риторії та районів проведен-
ня антитерористичної опера-
ції: 19 осіб прибули для тим-
часового проживання з АР 
Крим та м. Севастополя, 16 
мешканців Донецької та 7 — 
Луганської областей, серед 
них 31 особа отримала ста-
тус безробітного. З них 16 
осіб — працевлаштовані.

Станом на 18 липня ц. р. на об-
ліку у центрі зайнятості перебуває 
15 кримчан та жителів східних об-
ластей України. Проводиться від-
повідна робота щодо сприяння їм 

у пошуку підходящої роботи. 
Зауважимо, що спеціалісти 

центру зайнятості безкоштовно 
надають допомогу із пошуку тим-
часової або постійної роботи, в 
отриманні інформації та консуль-
тацій щодо сприяння зайнятості, в 
участі в громадських та інших ро-
ботах тимчасового характеру, у 
професійній підготовці і підвищен-
ні кваліфікації (у тому числі, з ви-
дачею ваучера для вікової катего-
рії “45+”), а також в отриманні 
статусу безробітного; пропонують 
послуги з професійної орієнтації; 
ознайомлюють із законодавством 
у сфері праці та зайнятості.

До речі, у державній службі за-
йнятості — єдина база вакансій всієї 
України. Реєстрація у центрі зайня-
тості проводиться незалежно від 

зареєстрованого місця проживання 
або перебування переселенця.

Кримчани та жителі східних об-
ластей України за інформацією 
щодо працевлаштування можуть 
звернутися до Тернопільського 
міськрайонного центру зайнятості 
(м. Тернопіль, вул. Текстильна, 
1-б, тел. 52-34-41), а також ско-
ристатися безкоштовними серві-
сами державної служби зайнятості 
за телефонами: 0-800-50-50-60 (зі 
стаціонарного) або 730 (з мобіль-
ного).

За матеріалами відділу 
статистики, організаційної та 

інформаційної роботи 
Тернопільського 

міськрайонного центру 
зайнятості.

Соціальні послуги для осіб  
з тимчасово окупованої території  

та районів проведення АТО

Комбайнер ПП “Агрон”  
Володимир Балабан.
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Гаряча тема ●

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

22 липня Верховна Рада прийняла За-
кон України № 1595-VII “Про затвер-
дження указу Президента України 
“Про часткову мобілізацію”. За це рі-
шення проголосували 232 народних 
депутати. Згідно з документом, третя 
хвиля часткової мобілізації дозволить 
привести в бойовий стан 15 нових вій-
ськових частин і 44 частини бойового 
забезпечення потреб оборони країни. 

У запасі — до 60 років 
Протягом найближчих 45 днів в армію й 

інші військові та силові структури України 
мобілізують до 60 тисяч військовозобов’язаних 
та резервістів. Мобілізацію проведуть на 
всій території України, крім окупованих 
Росією АР Крим та м. Севастополя. 
Створюються додаткові умови для 
доукомплектування потреб Національної 
гвардії України, Служби безпеки України, 
Державної прикордонної служби, Державної 
спеціальної служби транспорту та інших 
військових формувань відповідно до 
мобілізаційних планів. Збільшено граничний 
вік військовозобов’язаних запасу. Рядові, 
сержанти та старшини, молодший 
офіцерський склад, майори, підполковники 
та полковники відтепер залишатимуться у 
запасі до 60 років. Вищий офіцерський 
склад служитиме до 65 років.

Нагадаємо, перша хвиля мобілізації в 
Україні відбулася 17 березня ц. р. Другу 
часткову мобілізацію оголосили на початку 
травня. Крім цього, з 1 травня в Україні 
відновили призов в армію. Секретар Ради 
національної безпеки і оборони України 
Андрій Парубій наголошує: “Необхідність 
прийняття рішення про часткову мобілізацію 
зумовлена поширенням проявів тероризму 
на території України, що призводять до 
загибелі мирного населення, 
військовослужбовців і працівників військових 
формувань та правоохоронних органів 
України у східних регіонах держави, 
концентрацією угруповань військових сил зі 
значним наступальним потенціалом на 
території Російської Федерації поблизу 
державного кордону України, загрозою 
нападу, небезпекою державній незалежності 
України”. Андрій Парубій наголосив, що 
прийняття документу потребуватиме 
збільшення бюджетних видатків на 
проведення заходів мобілізації в обсягах, що 
визначатимуться Кабінетом Міністрів. Окрім 
цього він зазначив, що за ініціативи 
Самооборони Майдану підготовлено 
законопроект про створення в Україні 
резервної армії, додавши, що при його 
розробці враховано досвід Естонії, Литви та 
Швейцарії. Найближчим часом законопроект 
буде винесено на розгляд Верховної Ради. 

Мобілізації підлягають ...
— За час перших двох хвиль мобілізації у 

Тернополі та Тернопільському районі до 
війська мобілізовано понад три сотні осіб, 
— каже військовий комісар Тернопільського 
об’єднаного міського військового комісаріату, 
підполковник Володимир Гурюк. — Мобілізації 
підлягають ті, хто вже проходив військову 
службу. Після отримання повістки 
мобілізовані проходять медогляд і 
направляються до місць бойового 
злагодження. Призовники, які стоять на 
обліку у військкоматі, проходять медичне 
обстеження, визначається їх придатність до 
проходження можливої строкової служби, 
але прямого направлення до військових 
частин немає.

За словами Володимира Пилиповича, 
безпосередню участь у бойових діях у зоні 
АТО на Сході України беруть мешканці Білої, 
Малого Ходачкова, Мишкович, Великої 
Березовиці, Великої Луки та інших населених 
пунктів Тернопільського району. Громада 
краю збирає для військових гуманітарну 
допомогу, яку направляють у військові 
частини.

“Дякую всім,  
хто підтримує 

Українську армію”
Голова  Терноп ільсько ї 

райдержадміністрації Андрій Строєвус 
розповів, що керівництво району звернулося 
до сільських та селищних голів, до місцевих 
підприємців із проханням долучитися до 
збору допомоги військовослужбовцям. 

— Хочу подякувати всім, хто підтримує 
сьогодні Українську армію, — каже Андрій 
Васильович. — Плануємо найближчим часом 
разом із заступником голови Тернопільської 
районної ради Романом Наконечним, 
депутатами Тернопільської міської ради та 

керівниками районів 
Тернопільщини здійснити 
візит на Схід України, де 
сьогодні дислокується 
батальйон територіальної 
оборони Тернопільської 
області, щоб передати 
зібрану допомогу. У 
складі цього батальйону 
перебуває близько 
сорока бійців із 
Тернопільського району. 
Б е з п о с е р е д н ь о 
спілкуємося з 
керівництвом батальйону, 
тож знаємо потреби 
солдатів. На цей момент 
українські військові 
відчувають потребу у 
б р о н е ж и л е т а х , 
кевларових шоломах, 
одязі, їжі. Прикро, що 
влада не спроможна 
виконати свій прямий 
обов’язок — забезпечити 
армію всім необхідним. 
Сьогодні Українська армія 
— це не армія держави, 
це армія народу, завдяки 
громаді Українське 
військо боєздатне.

Ситуація в зоні 
АТО  

досі складна   
Цього тижня сили 

АТО звільнили від 
бойовиків Майорськ (передмістя Горлівки), 
Дзержинськ, Георгіївку, Карлівку, 
Нетайлове на Донеччині, Рубіжне, 
Сєверодонецьк, Попасну, Ювілейне, 
Первомайське на Луганщині. Військові 
взяли під контроль передмістя Донецька.  
У прес-центрі АТО повідомляють, що 
ситуація на Сході України досі складна. 
Найбільш “спекотно” в районі Донецька, 
Луганська, Краснодону та в прикордонній 
зоні. За словами керівника групи 
військово-політичних досліджень 
“Інформаційний спротив” Дмитра Тимчука, 
бійці АТО звузили кільце довкола Горлівки 
та Донецька, відрізавши від забезпечення 
основні групи терористів на Луганщині та 
Донеччині. 

Незважаючи на заклики міжнародної 
спільноти припинити підтримку бойовиків, 
Російська Федерація продовжує постачати 
терористам озброєння та важку техніку. 
Під прикриттям щільного артилерійського 
вогню на територію України проходять 
колони військової техніки та найманців. 
Терористи продовжують захоплювати 
цивільні об’єкти, цілеспрямовано знищують 
інфраструктуру Донбасу, підриваючи 
мости, обстрілюючи заводи, крамниці та 
будинки. За словами речника 
інформаційного центру РНБО Андрія 
Лисенка, Росія продовжує обстрілювати 
позиції бійців АТО і облаштувала черговий 
польовий табір біля українського кордону. 
Цього тижня російські терористи збили 
два українських військових штурмовики 
Су-25. Льотчики встигли катапультуватися, 
але перебувають на підконтрольній 
терористам території. 

Обличчя агресора
Наприкінці минулого тижня міжнародна 

спільнота була шокована повідомленням 
про збитий терористами на Донеччині 
малайзійський пасажирський літак “Боїнг-
777”, який курсував із Амстердама в 
Куала-Лумпур. 298 осіб, які були на борту 
авіалайнера, загинули. Серед загиблих 80 
дітей. Президент України Петро Порошенко 
висловив співчуття родинам та близьким 
загиблих. “Сьогоднішня трагедія, на жаль, 
зайвий раз довела, що тероризм не 
локальна, а світова проблема. Зовнішня 
агресія проти України — не лише наша 
проблема, це загроза європейській і 

глобальній безпеці. Її подолання потребує 
спільних зусиль. Сьогодні весь світ 
побачив справжнє обличчя агресора, адже 
збитий цивільний літак — акт міжнародного 
тероризму, спрямований проти всього 
світу”, — сказав Глава держави. Петро 
Порошенко закликав міжнародне 
співтовариство та світових лідерів 
засудити дії терористів та визнати 
самопроголошені республіки “ДНР” та 
“ЛНР” терористичними організаціями. Під 
час зустрічі з представниками депутатських 
фракцій та груп Президент пояснив, чому 
виступає проти введення воєнного стану в 
Україні: “У воєнному стані заборонено 
постачання зброї. Країнам у стані війни 
МВФ не дає грошей. Про це ніхто не 
думає, коли говорять про введення 
воєнного стану”.

Міністри закордонних справ країн-
членів ЄС на засіданні 22 липня в Брюсселі 
схвалили рішення про відправлення до 
України поліцейської місії в рамках спільної 
політики оборони і безпеки ЄС. Місія 
складатиметься з цивільних представників 
поліції та судової системи, які сприятимуть 
українському уряду в розробці переглянутої 
стратегії безпеки і швидкої реалізації 
реформ у цій сфері. 21 липня Рада Безпеки 
ООН одноголосно схвалила резолюцію 
щодо катастрофи “Боїнга”, наполягаючи 
на притягнені до відповідальності винних у 
авіакатастрофі осіб. Президент України 
Петро Порошенко доручив українським 
силовикам припинити бойові дії та операції 
в радіусі сорока кілометрів від місця 
падіння малайзійського авіалайнера, щоб 
іноземні експерти могли розслідувати 
авіакатастрофу. 

Російська сторона заперечила свою 
причетність до інциденту з авіалайнером, 
звинувативши в усьому Україну. Озброєні 
терористи заважали повноцінному 
розслідуванню катастрофи збитого літака, 
намагалися знищити докази причетності 
до падіння “Боїнга”. Лише у вівторок 
бойовики віддали малайзійцям “чорні 
скриньки”, дані яких розшифровуватимуть 
британські експерти, і дозволили вирушити 
до Харкова зі станції Торез спецпотягу з 
тілами загиблих. За словами члена Ради 
національної безпеки Малайзії Мохда 
Сакрі, під час огляду бортових самописців 
зовнішніх людських втручань не виявлено. 
23 липня “чорні скриньки” літака 
транспортували під наглядом фахівців 
Міжнародної організації цивільної авіації 
(ІКАО) до Великобританії.

23 липня прем’єр-міністр України 
Арсеній Яценюк заявив, що Україна 
планує ввести санкції проти громадян 
Росії, які підтримують і фінансують 
бойовиків і терористів на Донбасі. При 
Кабінеті Міністрів створено спеціальну 
комісію, яка займатиметься підготовкою 
секторальних та персональних санкцій. 
Вражена зухвалим порушенням 
міжнародного права, цинічним викликом 
людській гідності, Європа вирішила 
посилити санкції проти країни-агресора. 
24 липня Євросоюз мав визначитися з 
черговими економічними обмеженнями 
щодо Росії через її агресію проти 
України. У ЄС планували розглянути три 
сценарії санкцій — від найпростіших 
обмежень, які не матимуть відчутного 
впливу на економіку Російської Федерації, 
до дуже жорстких, що здатні “обнулити” 
російський бюджет. 

Мобілізація

Голова Тернопільської райдержадміністрації Андрій Строєвус:  
“Українське військо боєздатне завдяки громаді”.

Військовий комісар Тернопільського об’єднаного  
міського військового комісаріату, підполковник  
Володимир Гурюк: “Мобілізації підлягають ті,  

хто вже проходив військову службу”.

Добровольці батальйону територіальної оборони Тернопільської області  
приймають присягу на вірність українському народу. 31 травня 2014 року.



Програма телепередачП‘ятниця, 25 липня 2014 року

28 липня
понеділок 

29 липня
ВіВторок

30 липня
середа

31 липня
ЧетВер

1 серпня
п’ятниця

2 серпня
субота

3 серпня
неділя

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 18.30 Новини.
06.25 Невiдоме про вiдомих.
07.25 Ера бiзнесу.
07.30, 23.30 На слуху.
07.45, 00.30 Вiд першої особи.
08.35 Кориснi поради.
09.00 День хрещення Русi. 
        Трансляцiя святкових богослужiнь.
14.20, 17.55 “Хочу спiвати”.
          Нацiональний вiдбiр 
           на ДПКЄ-2014.
14.25 Українського роду.
14.45 Вiкно до Америки.
15.05 Книга ua.
15.55 Брифiнг Кабмiну України.
16.00 Х/ф “Операцiя “Пiлот”.
18.05, 19.45 З перших вуст.
18.10 Euronews.
18.15 Час-Ч.
19.00 Про головне.
19.55 Д/ф “Айлей, таємниця вiскi”.
21.00 Пiдсумки дня.
21.45 Д/ф “Контингент.
         Ефiопiя або смерть”.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.20 Бойовик “Ред-2”.
08.40 “Особистий рахунок”.
08.45, 19.30 “ТСН”.
09.30, 11.05 М/ф “Маша i ведмiдь”.
10.05, 10.40 М/ф “Аладiн”.
11.45 “Мiняю жiнку-9”.
13.00, 14.00 “Сiмейнi мелодрами-2”.
14.55 Т/с “Величне столiття.
         Роксолана-3”.
17.00 Т/с “Фатмагюль-2”.
20.30 “Казкова Русь”.
21.15 Т/с “Гюльчатай”.
23.20 Драма “Справа честi”. (2).
00.25 Бойовик “Людина iз
          золотим пiстолетом”.

інтер
05.30 Т/с “Повернення Мухтара-2”.
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 17.45
          Новини.
07.10, 8.10 “Ранок з Iнтером”.
09.10 Т/с “Пiзнай мене, якщо зможеш”.
11.00, 12.25 Х/ф “Перевiрка на любов”.
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 “Легковажна жiнка”.
23.50 Т/с “Господиня тайги-2.
         До моря”. (2).

TV-4
06.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
06.45, 09.15, 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 «Зірка шерифа». (1).
17.00 «У пошуках нових вражень».
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 «Непереможний кулак». (1).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.50 Свiтанок.
06.50, 19.20 Надзвичайнi новини.
07.45, 8.45 Факти. Ранок.
08.00 Т/с “Леся+Рома”.
09.15 Надзвичайнi новини. 
          Пiдсумки з К. Стогнiєм.
10.05 Х/ф “Французький поцiлунок”.
12.25, 13.15 Дивитися всiм!
12.45, 15.45 Факти. День.
13.45, 16.15 Х/ф “За бортом”.
16.35 Х/ф “Костянтин”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.25 Дiстало!
21.15 Свобода слова.
00.00 Х/ф “Нiндзя-вбивця”. (2).

стб
06.15, 16.00 “Усе буде добре!”
08.00, 18.30 “Неймовiрна правда
           про зiрок”.
09.00 “Зiркове життя. Вiчна любов”.
09.55, 0.35 Х/ф “Висота”.
11.40 Х/ф “Дочка”.
13.20, 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”.

новий канал
05.50, 6.35 Kids’ Time.
05.55, 6.40 М/с “КiтПес”.
07.05 Т/с “Моя улюблена вiдьма”.
08.05 Т/с “Супер Макс”.
10.05 Т/с “Смугасте щастя”.
12.10 Х/ф “Нiндзя-серфери”.
14.00 Х/ф “Мушкетер”.
16.00 Х/ф “Сахара”.
18.00 Репортер.
18.05 Т/с “До смертi красива”.
19.00 Т/с “Воронiни”.
22.00 Т/с “Молодiжка”.
23.00 Т/с “Вижити пiсля”. (2).
00.00 Т/с “Щасливi разом”.

канал “україна”
07.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.15, 14.10, 15.20, 17.10 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “На шляху до серця”.
12.10, 19.45 “Говорить Україна”.
13.20 Т/с “ОСА”.
18.00 Т/с “Три зiрки”.
21.00 Т/с “Засiб вiд смертi”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Х/ф “Медальйон”. (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, 0.05 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.

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 «Хрещення Русі».
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».

Enter-фiльм
05.45, 9.30 М/ф.
09.00 “Top shop”.
10.15 Х/ф “Романс про закоханих”.
12.35, 19.25 Т/с “Суто англiйськi
           вбивства”.
14.30, 21.25 Т/с “Пуаро 
          Агати Крiстi”.
16.15 Х/ф “Гарячий снiг”.
18.05 Х/ф “Син полку”.
23.20 Х/ф “Вiйна i мир”.

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30 Новини.
06.25 Невiдоме про вiдомих.
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, 18.00, 19.45 З перших вуст.
09.55, 19.00 Про головне.
10.35 Уряд на зв`язку з громадянами.
11.10 Т/с “МонтеКрiсто”.
12.00, 17.45 “Хочу спiвати”. 
          Нацiональний вiдбiр 
         на ДПКЄ-2014.
12.25 Д/ф “Неповторна Корея”.
13.15, 18.15 Час-Ч.
13.35 М/с “Сандокан”.
14.10 Хочу бути.
14.35 Д/ф “Арганова олiя - 
         бiле золото Марокко”.
15.55 Брифiнг Кабмiну України.
16.00 Х/ф “Таксистка”.
18.05 Euronews.
19.50 Д/ф “Iван Терещенко. 
         Колекцiонер справ благодiйних”.
20.15 Д/ф “Київська старовина. 
          Свiт мистецтва. 
         Модель свiту братiв Тобiлевичiв”.
21.45 Д/ф “Сiль iнкiв”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки.
00.30 Вiд першої особи.

канал «1+1»
06.00 “Шiсть кадрiв”.
06.35 Драма “Живе такий хлопець”.
08.40 “Особистий рахунок”.
08.45, 19.30 “ТСН”.
10.00, 10.35 М/ф “Аладiн”.
11.00 “Iлюзiя безпеки. 
           Пiкнiк на узбiччi”.
12.05, 21.15 Т/с “Гюльчатай”.
14.10 “Сiмейнi мелодрами-2”.
15.10 Т/с “Величне столiття.
          Роксолана-3”.
17.10 Т/с “Фатмагюль-2”.
20.30 “Казкова Русь”.
23.10 Драма “Справа честi”. (2).
00.25 Бойовик “Шпигун, 
         який мене кохав”.

інтер
05.30 Т/с “Повернення Мухтара-2”.
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 17.45 
         Новини.
07.10, 8.10 “Ранок з Iнтером”.
09.10, 12.25, 20.40 Т/с “Легковажна жiнка”.
12.55 Д/с “Слiдство вели...” з 
          Л. Каневським”.
13.45, 14.20 Д/с “Легенди
           радянського розшуку”.
14.55 “Судовi справи”.
15.50 “Сiмейний суд”.
18.10 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
23.50 Т/с “Господиня тайги-2. 
       До моря”.

TV-4
06.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
06.45, 09.15, 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. 
          Місто любові і весни.
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 «Амазонки». (1).
17.00 «У пошуках нових вражень».
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».
22.35 Х/ф «Останній круїз». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
04.55 Свiтанок.
05.55 Свобода слова з
          А. Куликовим.
08.45 Факти. Ранок.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.05, 16.45 Т/с “Убивча сила”.
12.05 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.30 Т/с “Самотнiй вовк”.
14.25, 16.15 Т/с “Справжнi”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Т/с “Лiтєйний”.
22.00 Х/ф “Кримiнальне чтиво”. (2).
00.55 Х/ф “Видiння смертi”. (2).

стб
06.00, 16.00 “Усе буде добре!”
07.50, 18.30 “Неймовiрна правда
            про зiрок”.
09.05 “Зiркове життя. 
          10 способiв схуднути”.
10.00 Х/ф “Дружина за контрактом”.
11.50, 20.00 “Слiдство ведуть
         екстрасенси”.
12.45 “Зваженi i щасливi-3”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
20.55 Т/с “Наречений”.
22.35 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
00.20 Нiчний ефiр.

новий канал
05.45, 6.30 Kids’ Time.
05.50, 6.35 М/с “КiтПес”.
07.00, 18.00 Репортер.
07.05 Т/с “Моя улюблена вiдьма”.
09.10, 0.00 Т/с “Щасливi разом”.
14.25, 22.00 Т/с “Молодiжка”.
16.30 Серця трьох.
18.05 Т/с “До смертi красива”.
19.00 Т/с “Воронiни”.
23.00 Т/с “Вижити пiсля”. (2).

канал “україна”
06.15, 13.20 Т/с “ОСА”.
07.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.15, 14.10, 15.20, 17.10 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “На шляху до серця”.
12.10, 19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Три зiрки”.
21.00 Т/с “Засiб вiд смертi”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Слiдчий комiтет”.

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, 0.05 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.

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».

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
09.00 “Top shop”.
09.30 Х/ф “Лiвша”.
11.10 Х/ф “Мiсто майстрiв”.
12.35, 19.40 Т/с “Суто англiйськi 
           вбивства”.
14.30, 21.35 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
16.25 Х/ф “Кiнець iмператора тайги”.
18.05 Х/ф “Батько солдата”.
23.30 Х/ф “Гарячий снiг”.

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30 Новини.
06.25 Невiдоме про вiдомих.
07.25 Ера бiзнесу.
07.30, 23.30 На слуху.
07.45, 00.30 Вiд першої особи.
08.25 Паспортний сервiс.
08.35 Кориснi поради.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.30, 18.00, 19.45 З перших вуст.
09.55, 19.00 Про головне.
10.35 Перша шпальта.
11.10 Т/с “МонтеКрiсто”.
12.00, 17.45 “Хочу спiвати”. 
         Нацiональний вiдбiр на ДПКЄ-2014.
12.25 Д/ф “Неповторна Корея”.
13.15, 18.15 Час-Ч.
13.35 М/с “Сандокан”.
14.10 Як це?
14.40 Як ваше здоров`я?
15.55 Брифiнг Кабмiну
         України.
16.00 Х/ф “Таксистка”.
18.05 Euronews.
20.00 Слiдство. Iнфо.
20.30 Д/ф “Україна. 1812”.
21.45 Д/ф “Модест Мусоргський. 
         Картинки з виставки”.
22.40 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.10 “Шiсть кадрiв”.
06.40 Х/ф “Вершник без голови”.
08.40 “Особистий рахунок”.
08.45, 19.30 “ТСН”.
10.00, 10.35 М/ф “Аладiн”.
11.00 М/ф “Маша i ведмiдь”.
11.15 “Iлюзiя безпеки. Кориснi додатки”.
12.15, 21.15 Т/с “Гюльчатай”.
14.10 “Сiмейнi мелодрами-2”.
15.10 Т/с “Величне столiття.
           Роксолана-3”.
17.10 Т/с “Фатмагюль-2”.
20.30 “Казкова Русь”.
23.10 Драма “Справа честi”. (2).
00.25 Бойовик “Мiсячний гонщик”. (2).

інтер
05.30 Т/с “Повернення Мухтара-2”.
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 17.45 
         Новини.
07.10, 8.10 “Ранок з Iнтером”.
09.10, 12.25, 20.40 Т/с “Легковажна 
        жiнка”.
12.55 Д/с “Слiдство вели...” 
           з Л. Каневським”.
13.45, 14.20 Д/с “Легенди 
            радянського розшуку”.
14.55 “Судовi справи”.
15.50 “Сiмейний суд”.
18.10 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
23.50 Т/с “Господиня тайги-2. 
            До моря”. (2).

TV-4
06.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
06.45, 09.15, 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 «У пошуках 
         нових вражень».
10.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 «Гал-кліп».
12.40 Файне місто Тернопіль. 
         Місто любові і весни.
13.05 Гурт «Пшеничне перевесло».
14.00 Х/ф «1200 градусів». (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  «Люди-тіні». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.25 Свiтанок.
06.25 Т/с “Таксi”.
06.50, 13.30 Т/с “Самотнiй вовк”.
07.45, 8.45 Факти. Ранок.
08.10 Сiм чудес України.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.05, 16.40 Т/с “Убивча сила”.
12.05 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.25, 16.15 Т/с “Справжнi”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Т/с “Лiтєйний”.
22.05 Х/ф “Пароль: Риба-меч”. (2).
23.55 Т/с “Революцiя”.
00.45 Х/ф “Загiн “Морськi 
         котики”. (2).

стб
05.55, 16.00 “Усе буде добре!”
07.45, 18.30 “Неймовiрна правда
             про зiрок”.
09.00 “Зiркове життя. 
           Вижити пiсля смертi”.
09.50 Х/ф “Блеф”.
11.40, 19.50 “Слiдство ведуть
              екстрасенси”.
12.35 “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
05.45, 6.30 Kids’ Time.
05.50, 6.35 М/с “КiтПес”.
07.00, 18.00 Репортер.
07.05 Т/с “Моя улюблена вiдьма”.
09.05, 19.00 Т/с “Воронiни”.
15.35, 22.00 Т/с “Молодiжка”.
16.30 Серця трьох.
18.05 Т/с “До смертi красива”.
23.00 Т/с “Вижити пiсля”. (2).
00.00 Т/с “Щасливi разом”.

канал “україна”
06.15, 13.20 Т/с “ОСА”.
07.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.15, 14.10, 15.20, 17.10 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “На шляху до серця”.
12.10, 19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Три зiрки”.
21.00 Т/с “Засiб вiд смертi”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Слiдчий комiтет”. (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, 0.05 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.

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 «Наш Кобзар».
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».

Enter-фiльм
05.45, 9.30 М/ф.
09.00 “Top shop”.
10.20 Х/ф “Дiм на пiску”.
11.50 Х/ф “Син полку”.
13.20, 19.45 Т/с “Суто англiйськi
             вбивства”.
15.15, 21.30 Т/с “Пуаро 
          Агати Крiстi”.
17.10 Х/ф “Кiнець отамана”.
23.20 Х/ф “Бронзовий птах”.

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?
09.50 Хто в домi хазяїн?
10.25 Д/ф “Київська старовина. 
        Свiт мистецтва. О. Мурашко. 
        Наспiв на крилах метелика”.
11.25, 17.30 “Хочу спiвати”. 
         Нацiональний вiдбiр на ДПКЄ-2014.
11.30 Д/ф “Жнива майбутнього”.
13.35 М/с “Сандокан”.
14.25 Т/с “МонтеКрiсто”.
15.30 Фольк-music.
16.50 Театральнi сезони.
17.35 В гостях у Д. Гордона.
18.40 Т/с “Сержант Рокка”.
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 “Я - українець”.

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”.
12.05 “Маша i ведмiдь”.
14.05 Комедiя “Доктор Дулiттл-2”.
15.55 “Мiняю жiнку-9”.
17.25 “Розсмiши комiка-5”.
18.25 “Українськi сенсацiї”.
20.30 “Мiй малюк зможе”.
21.40 Х/ф “Хронiки Нарнiї: 
         Пiдкорювач свiтанку”.
00.05 Трилер “Ворон”. (3).

інтер
06.45 “Юрмала-2013”.
08.00 “Вдалий проект”.
09.00 “Школа доктора 
    Комаровського. Невiдкладна допомога”.
09.30 “Недiльнi новини”.
10.00 “Орел i решка. На краю свiту”.
11.00 “Сусiд на обiд”.
12.00 Т/с “Пiдземний перехiд”.
16.10 Х/ф “Тариф “Щаслива сiм’я”.
18.05, 21.00 Т/с “Доярка з Хацапетiвки-3”.
20.00 “Подробицi”.
0.45 Х/ф “Випадковий запис”.

TV-4
06.00 Х/ф «Моя мама  шпигунка». (1).
07.30 «Про нас».
07.45, 09.45 Ранковий фітнес.
08.00 Новини Європи.
08.40 Час-Тайм.
09.00 Повнота радості життя.
09.30 «Справжня ціна».
10.00 Дім книги.
10.15 Пряма трансляція Божественної 
        святої літургії з
        архікатедрального собору 
         УГКЦ м. Тернополя.
11.40 «Духовні роздуми».
12.00 Х/ф «Вогонь, вода і мідні труби». (1).
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. 
        Місто любові і весни.
20.00 Хіт-парад.
20.45 «Про нас».
21.00 «Гал-кліп».
21.30 «Про кіно».
22.00 Х/ф «Сусід». (2).
23.45 Час-тайм.

ICTV
06.55 Таксi.
07.20 Анекдоти по-українськи.
08.10 Зiрка YouTube.
09.20 Дивитися всiм!
11.15, 13.00 Т/с “Лiтєйний”.
12.45 Факти. День.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Х/ф “На грi”.
21.00 Х/ф “На грi-2. Новий рiвень”.
22.40 Х/ф “Темний свiт”. (2).
00.25 Х/ф “Дитя темряви”. (2).

стб
06.30 Х/ф “Корона Росiйської iмперiї, 
         або Знову невловимi”.
09.00 “Усе буде смачно!”
10.00 “Караоке на Майданi”.
11.00 Т/с “Наречений”.
15.05 Х/ф “Лжесвiдок”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
20.35 “Вiкна-новини”.
21.05 Х/ф “Не квап кохання”.
23.20 Х/ф “Московськi сутiнки”. (2).

новий канал
06.00 М/с “Новi пригоди мисливцiв
            за привидами”.
07.00 М/ф “Скубi Ду на 
         островi мерцiв”.
08.15 Х/ф “Клуб няньок”.
10.05 Х/ф “Мiстер Няня”.
12.00 Файна Украйна.
14.05 Т/с “Смугасте щастя”.
16.15 Т/с “Воронiни”.
19.00 Уральськi пельменi.
20.40 Х/ф “Скеля”.
23.20 Шоумастгоуон.
00.30 Така як ти.

канал “україна”
06.20, 19.00 Подiї.
07.00 Таємницi зiрок.
07.55 Т/с “Засiб вiд смертi”.
15.00 Х/ф “Печалi-радощi Надiї”.
20.00 Т/с “Iнтерни”.
23.00 Comedy Woman.
01.00 Т/с “Слiдчий комiтет”. (2).

тет
06.00, 9.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
06.25, 10.05 М/с “Вперед, 
         Дiєго, вперед!”
06.50 М/с “Школа монстрiв”.
07.30 Байдикiвка.
08.30 М/с “Смiшарики”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
10.35 М/с “Фіксики”.
11.20 М/ф “Школа монстрiв. 
          Перегони в нiч на суботу”.
12.15 Х/ф “Космiчнi пригоди 
          цуценят Санти”.
14.05 Х/ф “Санта Клаус”.
16.05 Королева балу.
18.00 Країна У.
20.00 Розсмiши комiка.
22.00 6 кадрiв.
00.00 Дiвчата зрозумiють.

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
14.00 «Фільм-дітям».
15.30 «Шляхами Тараса».
15.45 «Допомагає служба 
         зайнятості».
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 «Заграй, гітаро,
            пісню волі».
19.30 «Мамина школа».
20.00 «Музичний калейдоскоп».
20.30 «Загублені у часі».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Відверті діалоги».
22.00 «Скарби роду».
22.30 «Повір у себе».

Enter-фiльм
05.45, 9.30 М/ф.
09.00 “Top shop”.
10.30 Т/с “Заєць, смажений
          по-берлiнськи”.
18.00 Х/ф “За два кроки вiд “Раю”.
19.30 Х/ф “Наказано взяти живим”.
21.05 Х/ф “Наказ: вогонь 
           не вiдкривати”.
22.40 Х/ф “Нагородити
         посмертно”.
00.15 “Бiйцiвський клуб”.

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30 Новини.
06.25 Невiдоме про вiдомих.
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, 18.00, 19.45 З перших вуст.
09.55, 19.00 Про головне.
10.35 Слiдство. Iнфо.
11.10 Т/с “МонтеКрiсто”.
12.00, 17.45 “Хочу спiвати”. 
          Нацiональний вiдбiр 
         на ДПКЄ-2014.
12.25 Д/ф “Неповторна Корея”.
13.15, 18.15 Час-Ч.
13.35 М/с “Сандокан”.
14.10 Околиця.
14.40 Надвечiр`я...
15.50 Брифiнг Кабмiну України.
15.55 Х/ф “Таксистка”.
18.05 Euronews.
20.00 Схеми.
20.30 Д/ф “Київська старовина.
        Свiт мистецтва. О. Екстер”.
21.45 Д/ф “Мiстерiя чорної матерiї”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки.
00.30 Вiд першої особи.

канал «1+1»
06.15 “Шiсть кадрiв”.
06.30 Драма “Доживемо до понедiлка”.
08.40 “Особистий рахунок”.
08.45, 19.30 “ТСН”.
10.00, 10.35 М/ф “Аладiн”.
11.00 М/ф “Маша i ведмiдь”.
11.10 “Iлюзiя безпеки. Обережно,
           дверi зачиняються”.
12.20, 21.15 Т/с “Гюльчатай”.
14.15 “Сiмейнi мелодрами-2”.
15.10 Т/с “Величне столiття. 
        Роксолана-3”.
17.10 Т/с “Фатмагюль-2”.
20.30 “Казкова Русь”.
23.10 Драма “Справа честi”. (2).
00.25 Бойовик “Тiльки для твоїх
           очей”. (2).

інтер
05.30 Т/с “Повернення Мухтара-2”.
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 17.45 
         Новини.
07.10, 8.10 “Ранок з Iнтером”.
09.10, 12.25, 20.40 Т/с “Легковажна 
           жiнка”.
12.55 Д/с “Слiдство вели...” 
           з Л. Каневським”.
13.45, 14.20 Д/с “Легенди
          радянського розшуку”.
14.55 “Судовi справи”.
15.50 “Сiмейний суд”.
18.10 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
23.50 Т/с “Господиня тайги-2. До моря”.

TV-4
06.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
06.45, 09.15, 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, 16.10 Дитяча година.
12.00 «Формула здоров’я».
13.00 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Блакитний метелик». (1).
15.25 Файне місто Тернопіль. 
           Місто любові і весни.
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».
22.35 Х/ф «Закон сили». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.25 Свiтанок.
06.30 Т/с “Таксi”.
06.50, 13.30 Т/с “Самотнiй вовк”.
07.45, 8.45, 12.45 Факти. Ранок.
08.10 Сiм чудес України.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.05, 16.40 Т/с “Убивча сила”.
12.05 Т/с “Прокурорська 
          перевiрка”.
14.25, 16.15 Т/с “Справжнi”.
15.45 Факти. День.
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Т/с “Лiтєйний”.
22.05 Х/ф “Небезпечнi пасажири 
           поїзда 123”. (2).
00.00 Т/с “Революцiя”.
00.50 Х/ф “Робiнзон Крузо”. (2).

стб
06.00, 16.00 “Усе буде добре!”
07.45, 18.55 “Неймовiрна правда
          про зiрок”.
08.55 Х/ф “Любов пiд наглядом”.
10.45, 19.50 “Слiдство ведуть 
         екстрасенси”.
11.40 “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
05.45, 6.30 Kids’ Time.
05.50, 6.35 М/с “КiтПес”.
07.00, 18.00,1.00 Репортер.
07.05 Т/с “Моя улюблена вiдьма”.
09.05, 0.00 Т/с “Щасливi 
         разом”.
15.35, 22.00 Т/с “Молодiжка”.
16.30 Серця трьох.
18.05 Т/с “До смертi красива”.
19.00 Т/с “Воронiни”.
23.00 Т/с “Вижити пiсля”. (2).

канал “україна”
06.15, 13.20 Т/с “ОСА”.
07.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.15, 14.10, 15.20, 17.10 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “На шляху до серця”.
12.10, 19.45 “Говорить
          Україна”.
18.00 Т/с “Три зiрки”.
21.00 Т/с “Засiб вiд смертi”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Слiдчий комiтет”. (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, 0.05 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.

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 «Вінниця. 
            650 років молодості».
15.30 «Надія є».
15.45 «Тема дня».
16.00 «Пісні нашого краю».
16.15 «Чудесний канал».
16.40 «Живі сторінки».
17.00 «Вісті ТТБ».
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 «Фабрика ідей».
21.30 «Розмова без нотацій».
22.30 «Час країни».

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
09.00 “Top shop”.
09.30 Х/ф “Мiсто майстрiв”.
11.05 Х/ф “Кiнець iмператора тайги”.
12.35, 19.35 Т/с “Суто англiйськi
            вбивства”.
14.30, 21.30 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
16.20 Х/ф “Батько солдата”.
18.00 Х/ф “Нога”.
23.20 Х/ф “Кiнець отамана”.

ут 1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 18.30 Новини.
06.25 Невiдоме про вiдомих.
07.25 Ера бiзнесу.
07.30, 23.30 На слуху.
07.45, 00.30 Вiд першої особи.
08.25 Паспортний сервiс.
08.35 Кориснi поради.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.30, 18.05, 19.45 З перших вуст.
09.55, 19.00 Про головне.
10.35 Схеми.
11.10 Т/с “МонтеКрiсто”.
12.00, 17.45 “Хочу спiвати”. 
        Нацiональний вiдбiр на ДПКЄ-2014.
12.25 Д/ф “Неповторна Корея”.
13.15 Час-Ч.
13.35 М/с “Сандокан”.
14.10 Театральнi сезони.
14.45 Вiра. Надiя. Любов.
15.55 Брифiнг Кабмiну України.
16.05 Х/ф “Таксистка”.
18.10 Euronews.
19.55 Д/ф “Бiле полотно
            Едварда Хоппера”.
21.25 Шустер-LIVE.
23.00, 00.00, 01.00 Пiдсумки.

канал «1+1»
06.20 “Шiсть кадрiв”.
06.40 Бойовик “В зонi особливої уваги”.
08.40 “Особистий рахунок”.
08.45, 19.30 “ТСН”.
10.00, 10.35 М/ф “Аладiн”.
11.00 М/ф “Маша i ведмiдь”.
11.10 “Iлюзiя безпеки. Скiльки
           м`яса в ковбасi”.
12.20 Т/с “Гюльчатай”.
14.15 “Сiмейнi мелодрами-2”.
15.10 Т/с “Величне столiття. Роксолана-3”.
17.10 Т/с “Фатмагюль-2”.
20.30 “Вечiрнiй Київ”.
22.25 “Свiтське життя”.
23.30 Бойовик “Дванадцять раундiв”. (2).

інтер
05.30 Т/с “Повернення Мухтара-2”.
07.00, 8.00, 9.00, 12.00, 14.00, 17.45 
         Новини.
07.10, 8.10 “Ранок з Iнтером”.
09.10, 12.25 Т/с “Легковажна жiнка”.
12.55 Д/с “Слiдство вели...” з 
          Л. Каневським”.
13.45, 14.20 Д/с “Легенди 
          радянського розшуку”.
14.55 “Судовi справи”.
15.50 “Сiмейний суд”.
18.10 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 Т/с “Земляк”.

TV-4
06.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
06.45, 09.15, 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, 16.10 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 «Гал-кліп».
12.40 «Сад, город, квітник».
13.00 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Великий дуб». (1).
17.00 Файне місто Тернопіль. Місто любові 
і весни.
17.30 «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 «Викрасти поліцейського». (2).
00.15 Час-Tайм.

ICTV
05.25 Свiтанок.
06.25 Т/с “Таксi”.
06.50 Т/с “Самотнiй вовк”.
07.45,8.45 Факти. Ранок.
08.10 Сiм чудес України.
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини.
10.05, 16.45 Т/с “Убивча сила”.
12.10 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.30 Дiстало!
14.30, 16.15 Т/с “Справжнi”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Т/с “Лiтєйний”.
22.00 Х/ф “На живця”. (2).
00.10 Т/с “Революцiя”.
01.00 Х/ф “Попереджувальний удар”. (2).

стб
06.20 “У пошуках iстини. Фелiкс
            Дзержинський: розкаяння ката”.
07.00 Х/ф “Невловимi месники”.
08.25,18.55 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.20 Х/ф “Я не повернуся”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
20.00 Х/ф “Операцiя “И” та iншi
           пригоди Шурика”.
22.35 Х/ф “Кавказька полонянка, 
        або Новi пригоди Шурика”.
00.15 Х/ф “Любов пiд наглядом”.

новий канал
05.45, 6.30 Kids’ Time.
05.50, 6.35 М/с “КiтПес”.
07.00, 18.00,2.35 Репортер.
07.05 Т/с “Моя улюблена вiдьма”.
09.05, 19.00 Т/с “Воронiни”.
15.35 Т/с “Молодiжка”.
16.30 Серця трьох.
18.05 Т/с “До смертi красива”.
22.00 Х/ф “Життя як вона є”. (2).
00.20 Х/ф “Обiцяти - ще не 
        одружитись”. (2).

канал “україна”
06.15, 13.20 Т/с “ОСА”.
07.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.15, 14.10, 15.20, 17.10, 21.00 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “На шляху до серця”.
12.10, 19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Три зiрки”.
23.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Слiдчий комiтет”. (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 М/ф “Льодовиковий перiод”.
21.50 6 кадрiв.
23.30 Х/ф “Хлопцi з жiночого
          гуртожитку”. (2).

ттб
08.00 «Ранок з ТТБ».
14.00, 17.00 «Вісті ТТБ».
14.15 «Новини України».
14.30 «Слід».
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 «Західний експрес».
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».

Enter-фiльм
05.45, 9.30 М/ф.
09.00 “Top shop”.
10.00 Х/ф “Убити дракона”.
12.10, 19.25 Т/с “Суто англiйськi вбивства”.
14.05, 21.20 Т/с “Пуаро Агати Крiстi”.
15.55 Х/ф “Бронзовий птах”.

ут 1
06.00 Пiдсумки.
06.25 Х/ф “Собака на сiнi”.
08.05 Шустер-LIVE.
11.30 Д/ф “Фантастична симфонiя
            Гектора Берлiоза”.
12.20, 17.55 “Хочу спiвати”.
         Нацiональний вiдбiр на ДПКЄ-2014.
12.35 Книга ua.
13.00 Хочу бути.
13.35 М/с “Сандокан”.
14.20 Т/с “МонтеКрiсто”.
15.35 Околиця.
16.00 Українського роду.
16.25 Концертна програма “Нацiональнi 
        колективи Тарасовi Шевченку”.
18.15 В гостях у Д. Гордона.
19.15 Т/с “Сержант Рокка”.
21.00 Пiдсумки дня.
21.45 Д/ф “Прокофьєв. 
         Незакiнчений щоденник”.
22.40 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Вiд першої особи.
23.35 “Золотий гусак”.
00.05 Х/ф “Вусатий нянь”.

канал «1+1»
06.00 “Шiсть кадрiв”.
07.00, 19.30 “ТСН”.
08.00, 8.25 М/с “Гуфi та його команда”.
09.00 “Свiтське життя”.
10.05 Мелодрама “Найкращий друг сiм’ї”.
14.15 “Вечiрнiй Київ”.
16.15, 20.15 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка-5”.
22.20 Комедiя “Чого чекати, коли
           чекаєш на дитину”.
00.30 Комедiя “Зять”.

інтер
05.00 Т/с “Найкрасивiша”.
08.00 “Школа доктора Комаровського”.
08.30 “Городок”.
09.30 “Новини”.
10.00 Х/ф “Спортлото-82”.
12.00 Т/с “Пiдземний перехiд”.
16.10 “Юрмала-2013”.
18.10, 20.35 Т/с “Доярка з Хацапетiвки-2”.
20.00 “Подробицi”.
22.30 Т/с “Доярка з Хацапетiвки-3”.
00.25 Х/ф “Чорта з два”. (2).

TV-4
06.00 «Bon appetit».
06.30 «Про нас».
06.45, 09.15, 11.00 Ранковий фітнес.
07.00 Провінційні вісті.
07.35 Х/ф «Моя мама  шпигунка». (1).
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Золоте стремено».
10.00 Культура і мистецтво.
10.30 Блага звістка з Ріком Реннером.
11.15 «Про нас».
11.30 Зміни свій світ.
12.00 Новини Європи.
12.30 Х/ф «Друзі за розумом». (1).
14.00 Файне місто Тернопіль. Місто любові 
і весни.
14.30 Мультфільми.
15.00 Х/ф «Вогонь, вода і мідні труби». (1).
16.30 Дім книги.
17.00 Хіт-парад.
18.00 Наші вітання.
19.00 «Сад, город, квітник».
19.30 «Музичні делікатеси».
20.10 Концерт Л. Корженевського.
21.30 Х/ф «Брелок з секретом». (1).
22.40 Хіт-парад.
23.40 Час-Тайм.
00.00 Х/ф «Той, що біжить по льоду». (2).

ICTV
06.50 Свiтанок.
07.30 Х/ф “Товстопузi”.
09.25 Зiрка YouTube.
10.40 Дача.
11.05 Х/ф “Армiйськi пригоди”.
12.45 Факти. День.
13.05, 20.05 Т/с “Справжнi”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини. Пiдсумки 
         з К. Стогнiєм.
22.00 Х/ф “Про що говорять чоловiки?” (2).
23.55 Х/ф “ПiраМММiда”. (2).
01.50 Х/ф “Людина-ракета”. (2).

стб
06.35 Х/ф “Новi пригоди невловимих”.
08.00 “Караоке на Майданi”.
09.00 “Усе буде смачно!”
10.55 “Хата на тата”.
12.45 Х/ф “Операцiя “И” та iншi
           пригоди Шурика”.
14.40 Х/ф “Кавказька полонянка, 
            або Новi пригоди Шурика”.
16.10 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
18.00 Х/ф “Лжесвiдок”.
21.55 “Вагiтна в 16”.
22.55 “Дочки-Матерi”.
23.50 “Давай поговоримо про секс”.

новий канал
05.55 М/с “Новi пригоди мисливцiв 
        за привидами”.
07.15 М/с “Сiльвестр i Твiтi”.
08.50 М/с “Том i Джерi”.
11.00 Х/ф “Усе включено:
        Канiкули в Грецiї”.
13.05 Хто зверху-2.
14.55 Т/с “Смугасте щастя”.
17.00 Т/с “Воронiни”.
19.00 Уральськi пельменi.
20.40 Х/ф “Утiкач”. (2).
23.15 Феномен.

канал “україна”
07.00, 19.00 Подiї.
07.10 Т/с “Iнтерни”.
09.50 Один за сто годин.
10.50 Х/ф “Догори ногами”.
13.00 Х/ф “Бiла сукня”.
15.00 Х/ф “Горобчик”.
17.00 Т/с “Не вiдпускай мене”.
21.40 Х/ф “Печалi-радощi Надiї”.
01.40 Т/с “Слiдчий комiтет”. (2).

тет
06.00 М/ф “Сьомий братик”.
07.15 М/с “Школа монстрiв”.
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 “Фіксики”.
11.05 Х/ф “Стоптанi черевички”.
12.10 Х/ф “Цей клятий кiт”.
14.05 Х/ф “Застряг у тобi”.
16.10 Х/ф “Санта Клаус”.
18.10 М/ф “Льодовиковий 
         перiод”.
20.00 Розсмiши комiка.
22.00 6 кадрiв.
00.00 Дiвчата зрозумiють.

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 «Допомагає служба 
          зайнятості».
15.45 «Кулінарія від Андрія».
16.00 «ПрофStyle».
16.15 «Чудесний канал».
16.40 «Василь Сухомлинський 
            дітям».
16.45 «Пісні нашого краю».
17.00 «Панорама подій».
17.30 «У країні Мультляндії».
18.30 «Назбиране».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00 «Панорама подій».
19.30 «Скарби роду».
20.00 «Крізь призму часу».
20.15 «Спортивні меридіани».
20.30 «Щляхами Тараса».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Поклик таланту».
22.20 Д/Ф «Все про їжу».
22.30 «Абетка здоров’я».

Enter-фiльм
05.45, 9.30 М/ф.
09.00 “Top shop”.
10.30 Х/ф “Наказано взяти 
         живим”.
12.05 Х/ф “Наказ: вогонь 
          не вiдкривати”.
13.40 Х/ф “Нагородити посмертно”.
15.15 Т/с “Заєць, смажений
           по-берлiнськи”.
22.45 Х/ф “За два кроки 
          вiд “Раю”.
00.20 “Бiйцiвський клуб”.

4-9

Номери «швидкої» для мешканців Тернопільського району
диспетчер невідкладної медичної допомоги — 0673547369, 43-03-03 

баворівський пункт екстреної (швидкої) медичної допомоги — 0674130345, 29-42-33
Великоглибочецький пункт екстреної (швидкої) медичної допомоги — 0674130346, 29-51-03
Великобірківський пункт екстреної (швидкої) медичної допомоги — 0674130347, 49-23-03

Мишковицький пункт екстреної (швидкої) медичної допомоги — 0674130348, 29-09-81
диспетчер екстреної (швидкої) медичної допомоги (м. Тернопіль, вул. Рєпіна,11) — 0674130321, 24-43-00

цілодобовий консультативний центр (м. Тернопіль, вул. Рєпіна,11) — 0674130349, 51-48-51
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Консультації ●

Аліна ГРИЦАЄНКО, 
головний спеціаліст відділу 

довідково-інформаційної 
роботи з населенням 

Тернопільського 
міськрайонного центру 

зайнятості. 

Хліб, калачі, пиріжки – це 
знайомі з дитинства  
продукти. 

Продовжуючи співпрацю Тер-
нопільського міськрайонного 
центру зайнятості та молодіжної 
громадської організації ФСК 
“СПОРТ-КЛАС”, була організова-
на ще одна екскурсія для учасни-
ків дитячої літньої школи у пекар-
ню “Світанок” м. Тернопіль, що 

відбулась 8 липня 2014 року.
Технолог виробництва Марія 

Євгенівна Яворська розповіла ді-
тям, як “народжується” хліб, про 
те, що в технологічному процесі 
використовуються тільки нату-
ральні продукти і відсутні будь-
які барвники, розпушувачі та під-
силювачі смаку. Фахівець пекарні 
зазначила, що процес складний і 
займає близько трьох з полови-
ною годин. Школярам вдалось 
на власні очі побачити як ство-
рюється хліб: всі етапи від замі-
шування до випікання.

На закінчення екскурсії Марія 
Євгенівна звернулася до дітей: 
“Якщо будете бачити, що лежить 
на землі хліб, підніміть та покла-
діть там, де його можуть з’їсти 

пташки, адже тепер ви знаєте, 
яка це важка праця”.

Про особливості, зміст, пер-
спективи розвитку та шляхи про-
фесійного навчання за професія-
ми “пекар” і “тістороб” діти ді-
зналися від автора цих рядків. 
Разом з ними обговорили вимо-
ги, які ставить професія перед 
людиною та вивчення яких шкіль-
них дисциплін необхідне для 
ефективного оволодіння майбут-
ньою професією у сфері виготов-
лення хлібобулочних виробів. 
“Професій безліч є на світі і кож-
на з них важлива по-своєму”, — 
підсумувала президент ФСК 
“СПОРТ-КЛАС” Лілія Проць.

У заході взяло участь 40 учас-
ників дитячої літньої школи.

Хліб — усьому голова
Учасники екскурсії спостерігають за виробничим  

процесом у пекарні “Світанок”, м. Тернопіль.

Наталя ВОЛОШИН,  
начальник відділу економічного 

розвитку і торгівлі 
Тернопільської 

райдержадміністрації.

Запрошуємо керівників про-
мислових підприємств Тер-
нопільського району взяти 
участь у десятому Всеукраїн-
ському конкурсі “Кращий ві-
тчизняний товар 2014 року”, 
який проводить Національ-
ний комплекс “Експоцентр 
України” відповідно до Указу  
Президента України від 
24.09.2005 № 1337/2005.

За умовами конкурсу товари та 

послуги підприємств-переможців 
отримують дипломи та медалі 
“Кращий вітчизняний товар 2014 
року”, при цьому у кожній з номі-
націй нагороди можуть отримати 
декілька видів продукції від одно-
го або різних підприємств, якщо 
їх якість відповідає встановленим 
вимогам і очікуванням споживачів. 

Цільовий внесок за участь у 
конкурсі: за участь одного виду 
товару/послуг в одній номінації 
конкурсу – 12600 грн., за умов 
участі двох видів – 22800 грн., 
трьох видів – 30600 грн. (у тому 
числі ПДВ).

Для участі у конкурсі необхідно 
надіслати до оргкомітету заявку з 
описом ваших найкращих товарів і 

послуг та назвами номінацій кон-
курсу, яким вони відповідають, а 
також сплатити організаційний 
внесок у розмірі, що відповідає 
кількості заявлених на конкурс  
позицій.

Конкурсна комісія, що склада-
ється з керівників міністерств та 
відомств, підіб’є підсумки конкур-
су у вересні 2014 року, а урочиста 
церемонія нагородження відбу-
деться 25 вересня 2014 року у 
павільйоні № 1 Національного 
комплексу “Експоцентр України”.

З питань участі у конкурсі звер-
тайтеся до організаційного коміте-
ту: тел./факс: (044) 596-91-16,  
596-91-12, e-mail: marketing@
expocenter.com.ua

Конкурси  ●

“Кращий вітчизняний  
товар 2014 року”

Завершилося перше коло чемпі-
онату Тернопільського району з 
футболу. В одинадцятому турі се-
ред команд першої ліги зафіксова-
но такі результати: Дубівці – Тов-
столуг 4:1, Дичків – Шляхтинці 0:3, 
Івачів – Грабовець 2:4, Велика Бе-
резовиця – Великі Гаї 3:5, Гаї-
Шевченківські – Великі Бірки 1:6, 
Плотича – Мишковичі 4:2. Футболіс-
ти з Дубівців після першого тайму 
поступалися суперникам із Товсто-
луга з рахунком 0:1, але після пере-
рви зуміли забити чотири м’ячі. Ко-
манда з Івачева першою відкрила 
рахунок, і тільки під кінець тайму 
грабівчани зуміли відігратися, до-
тиснувши  суперника в другому тай-
мі. Цікавою видалася зустріч у Ве-
ликій Березовиці, де господарі про-
тягом усієї гри наздоганяли гостей. 
Навіть граючи в меншості, під кінець 
зустрічі за рахунку 3:4 футболісти 
Великої Березовиці намагалися 
врятувати гру, та все ж проґавили 
ще одну контратаку суперника. 

Таким чином перше коло з вели-
ким відривом від переслідувачів ви-
грав діючий чемпіон – команда Гра-
бівця. Якщо грабівчани не допус-
тять тих прикрих помилок, які їх 
переслідували в другому колі мину-
лорічного чемпіонату, то зможуть 
здобути чемпіонство ще до закін-
чення чемпіонату. Після першого 
кола у скарбничці лідера 31 очко, 24 
залікових пункти набрали футболіс-
ти з Плотичі, по 22 бали – команди 
з Дубівців і Товстолуга. По 19 очок 
набрали футболісти Великих Бірок і 
Великих Гаїв, по 16 залікових балів 
у Шляхтинців і Великої Березовиці. 
Якщо футболісти зі Шляхтинців три 
з чотирьох останніх зустрічей ви-
грали, то команда з Великої Бере-
зовиці засмутила своїх прихильни-
ків, програвши чотири матчі по-
спіль. Невтішна ситуація в групі 
аутсайдерів. Після першого кола 
футболісти з Мишкович набрали 9 
очок, команда з Дичкова має 8 за-
лікових пунктів, по 3 бали набрали 

колективи з Івачева і Гаїв-
Шевченківських.

На черговому засіданні виконко-
му Тернопільської районної феде-
рації футболу прийнято рішення 
застосувати штрафні санкції до ко-
манди з Дичкова – за участь у грі 
незаявленого футболіста. Команді з 
Дичкова зарахована технічна пораз-
ка в грі десятого туру з футболіста-
ми Товстолуга. На цьому ж засідан-
ні надано дозвіл взяти участь у 
змаганнях другого кола чемпіонату 
командам Лучки і Товстолуга-2. Їх 
буде заявлено в групу “В” другої 
ліги, то ж календар ігор другого ко-
ла цієї групи зазнає змін. На про-
хання більшості колективів паузу в 
чемпіонаті продовжено. Старт дру-
гого кола  в обох лігах заплановано 
на 3 серпня.

Юрій БУЧИНСЬКИЙ, 
заступник голови 

Тернопільської районної 
федерації футболу.

Спортивні новини ●

Чемпіонат Тернопільського  
району з футболу: екватор пройдено

Ольга КУЛІКОВСЬКА,  
начальник відділу  

з виплати пенсій управління  
Пенсійного фонду України  
в Тернопільському  районі.  

Пенсіонери — люди активні, 
тому багато хто з них не про-
ти час від часу підзаробити. 
Але кожен хвилюється: чи не 
стануть тоді платити меншу 
пенсію? Такі побоювання не-
безпідставні. 

Працевлаштування пенсіонерів 
впливає на розмір пенсійної ви-
плати, зокрема, так званих спеці-
альних пенсій. Із жовтня 2011 року 
виплату спеціальних пенсій (дер-
жавним службовцям, науковим 
працівникам, депутатам, працівни-
кам органів прокуратури та суду, 
органів місцевого самоврядування, 
журналістам) у разі повторного 
працевлаштування на відповідні 
посади здійснюють у розмірі тру-
дової пенсії, а поновлюють у роз-
мірах, визначених у спеціальних 
законах, уже після звільнення.  

Якщо пенсіонер працюватиме не 
на посаді, що дає право на призна-
чення спеціальної пенсії, розмір 
пенсійної виплати не зміниться.

Якщо пенсіонеру встановлені 
надбавки та підвищення (на непра-
цездатних членів сім’ї, за прожи-
вання на територіях радіоактивно-
го забруднення тощо), які виплачу-
ють лише пенсіонерам, що не пра-
цюють, то у разі будь-якого пра-
цевлаштування їх виплату припи-
няють. Окрім того, деякі види пен-
сій, які призначають до досягнення 
пенсійного віку, — за вислугу років, 
зі скороченням пенсійного віку 
(відповідно “Про зайнятість насе-
лення”), жінкам, які, відповідно до 
Закону України “Про заходи щодо 
законодавчого забезпечення ре-
формування пенсійної системи”, 
вийшли на пенсію раніше встанов-
леного їм пенсійного віку, — у разі 
працевлаштування взагалі не ви-
плачують. Їх виплату поновлюють 
після звільнення з роботи чи при-
пинення діяльності, пов’язаної з 
отриманням доходу або з досяг-
ненням пенсійного віку.

Коли додаткова  
робота пенсіонера впливає 

на розмір його пенсії

Статистика ●

За даними Державної служби статистики України, величина індек-
су споживчих цін в Тернопільській області в червні 2014 року проти  
травня 2014 року становила 100,7%, з початку року – 111,7%, в Укра-
їні –101,0% та 111,6% відповідно.

Без урахування тимчасово окупованої території Автономної  
Республіки Крим і м. Севастополя.

Головне управління статистики  
в Тернопільській області.

Індекси споживчих  
цін у червні 2014 року

Подяка ●

Від щирого серця хочу подякувати Галині Ростиславівні Ільків, учи-
тельці Дубівецької ЗОШ І-ІІ ступенів, яка зупинила варварський напад 
на семирічного сина Артемка. Хай живеться Вам у здоров’ї та  
Господь Бог надає усіх християнських чеснот, дорога рятівнице!

Анастасія СТАДНИЦЬКА,  
жителька села Дубівці Тернопільського району. 

Хай живеться Вам  
у здоров’ї, рятівнице!

Якщо ви виявили бажання на-
вчатися за робітничими професія-
ми, що є актуальними на ринку 
праці, управління соціального за-
хисту населення Тернопільської 
райдержадміністрації повідомляє, 
що постійно здійснюється набір у 
такі профреабілітаційні центри ре-
гіону: Буковинський міжрегіональ-
ний центр професійної реабілітації 
інвалідів (м. Чернівці); Всеукраїн-
ський центр професійної реабіліта-
ції інвалідів (с. Лютіж, Київська 
обл.); Вінницький міжрегіональний 
центр професійної реабілітації ін-
валідів “Поділля” (м. Вінниця); 
Кам’янець-Подільський планово-
економічний технікум-інтернат  
(м. Кам’янець-Подільський Хмель-

ницької обл.).    
Приймальні комісії центрів пра-

цюють упродовж календарного  
року.

Професійне навчання, заходи з 
соціальної,  психологічної, фізичної 
реабілітації та медичного спосте-
реження, проживання та харчуван-
ня інвалідів у центрах здійснюється 
за рахунок коштів державного бю-
джету України.

За довідками та детальнішою 
інформацією щодо умов прийому 
та термінів навчання просимо 
звертатися в управління соціально-
го захисту населення Тернопіль-
ської райдержадміністрації за 
адресою: вул. М. Кривоноса, 10, 
тел. 53-25-02.

Соціальний захист ●

Запрошують центри 
професійної реабілітації

Колектив Острівської ЗОШ І-ІІІ ступенів сумує і висловлює спів-
чуття кухарю шкільної їдальні Воробель Ользі Теодозіївні та поміч-
нику кухаря Гавві Ганні Теодозіївні з приводу тяжкої і непоправної 
втрати — смерті матері Сушко Марії Степанівни.

Колектив Баворівської дільничної лікарні висловлює щирі спів-
чуття колишній сестрі-господині лікарні Кавун Оксані Степанівні з 
приводу тяжкої і непоправної втрати — трагічної смерті внука  
Бучковського Віктора Миколайовича.

Колектив Баворівської дільничної лікарні висловлює щирі спів-
чуття головному лікарю Смуку Івану Івановичу з приводу тяжкої і 
непоправної втрати — смерті батька Смука Івана Григоровича.

Колектив Баворівської дільничної лікарні висловлює щирі співчут-
тя молодшій медичній сестрі Бучковській Надії Йосипівні з приводу 
тяжкої і непоправної втрати — трагічної смерті сина Бучковського 
Віктора Миколайовича.

Колектив Баворівської дільничної лікарні висловлює щирі спів-
чуття фельдшеру ФАПу с. Козівка Бучковській Світлані Миколаївні 
з приводу тяжкої і непоправної втрати — трагічної смерті брата 
Бучковського Віктора Миколайовича.
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Проща ●

Продовження.
Початок на 1 стор.

Дорогою до прочан 
приєдналися віряни з ін-
ших областей та навко-
лишніх сіл. На ночівлю 
паломники зупинилися у 
с. Струсів Теребовлян-
ського району. 

19 липня відбулася па-
нахида за героями Не-
бесної сотні, воїнами та 
невинно вбитими, які від-
дали своє життя за Укра-
їну. Віряни молилися на 
площі перед Собором 
Матері Божої Зарваниць-
кої.

Шлях до святого місця 
в ніч на 20 липня був ося-
яний незгасимими вогни-
ками свічок, які несли 
прочани, у щирій молитві 
за мир в Україні. Цього 
року молитва за мир зву-
чить ще ревніше – це 
пов’язано з подіями на 
сході нашої країни, згаду-
ємо також і часи лихо-
літь та гонінь на греко-
католицьку церкву,  

вірян, які були активними у підпіллі 
та завдяки праці і молитві яких 
УГКЦ з гідністю пройшла тернис-
тий шлях від переслідувань та за-
борони до свободи і розквіту. З 
нагоди 25-тої річниці виходу греко-
католиків із підпілля Блаженного 
Василія Величковського проголо-
шено покровителем капеланів 
УГКЦ, а священикам, вірянам та 
усім, хто доклав зусиль до відро-
дження та розбудови Української 
греко-католицької церкви, Патрі-
арх Української греко-католицької 
церкви Блаженніший Святослав 
Шевчук 20 липня ц. р. після відпра-
ви Архиєрейської святої літургії 
вручив відзнаки у вигляді медалей 
та подячних грамот. 

Жива і невимушена атмосфера 
спілкування під час зустрічі – до 
вподоби молодим паломникам. 

Саме тоді вони отримують відпо-
віді на важливі питання духовного 
життя. Відтак, опівночі молодь по-
дивилася духовний концерт, ціка-
ві виступи різних колективів, од-
нак цього року, зважаючи на си-
туацію в Україні, програма мала 
не розважальне, а духовно-
патріотичне забарвлення.

Участь у прощі взяли прем’єр-
міністр України Арсеній Яценюк, 
міністр культури України Євген  
Нищук, радник прем’єр-міністра 
Віктор Єленський, голова Всеу-
країнського об’єднання “Свобода” 
Олег Тягнибок, голова Тернопіль-
ської ОДА Олег Сиротюк, голова 
обласної організації ВО “Свобода” 
Володимир Стаюра, голова Тер-
нопільської обласної ради Василь 
Хомінець, мер Тернополя Сергій 
Надал, голова Тернопільської рай-

держадміністрації Андрій 
Строєвус, генеральний 
директор корпорації “Аг-
ропродсервіс” Іван Чай-
ківський. Загалом на 
прощу прибули понад 
100 тисяч прочан з усієї 
України і закордону. 
Особливо під час прощі 
владики вітали прочан із 
Донеччини, які, долаючи 
блокпости, прийшли сю-
ди, аби помолитися за 
мир і цілісність країни.

Разом із десятками 
тисяч вірян у Святій  
Літургії в Марійському 
духовному центрі Зарва-
ниця взяв участь глава 
уряду Арсеній Яценюк 
разом із дружиною  
Терезією. “Зараз Украї-
на переживає вирішаль-
ні часи. Так розпорядив-
ся Господь Бог, так роз-
порядилася історія, що 

нам вкотре треба боротися за 
свою свободу, за свою незалеж-
ність, свої сім’ї, родини і європей-
ське майбутнє нашої країни. Наша 
країна встояла від більшовиків, 
Церква пережила “совєти” і, можу 
вас запевнити – ми вистоїмо і пе-
реможемо. З нами Бог і з нами 
правда”, – наголосив прем’єр-
міністр Арсеній Яценюк.

Прем’єр-міністр України Арсе-
ній Яценюк також розповів про те, 
що під час перебування в 
Слов’янську він спілкувався з міс-
цевими жителями: “Я бачив у їх 
очах страх, і тут люди також ка-
жуть – “боїмося війни”. Іван Павло 
II повторював євангельські слова : 
“Не бійтеся”. Ми не боїмося, ми 
впевнені, ми переконані, ми віри-
мо і все подолаємо”.

Молитва за Україну

Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк, глава УГКЦ Блаженніший Святослав 
Шевчук, архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ  

Василій Семенюк під час Архиєрейської літургії у Зарваниці 20 липня 2014 р.

Серед прочан — жителі села Ігровиця.

На передньому плані — народний депутат України, голова 
Всеукраїнського об’єднання “Свобода” Олег Тягнибок, міністр 

культури України Євген Нищук серед прочан у Зарваниці.

Ми — українці ●

Мар’яна СОБОЛЬ,  
с. Мишковичі.

“Мамо, а хто такі лемки?” — 
запитала у мене дочка. Лем-
ки…  Лемківщина, Посяння, 
Підляшшя і Холмщина — ет-
нічні  території  українців, 
яких виселили під час опера-
ції “Вісла”. Лемківщино, зем-
ле моя! Лемківська доля така 
нелегка. Про це розповідала 
бабуся. А я, зовсім ще дитя, 
уважно вслухалась у її слова: 
“Я молодою була, батьків-
ська хата зовсім ще нова”. 
Обжити її сім’я не змогла…

 9 вересня 1944 року між ко-
муністичними урядами УРСР і 
Польщі було підписано угоду про 
взаємний обмін населенням у 
прикордонних районах. Пересе-
лення українців з їх етнічних те-
риторій, яке мало за умовами 
угоди носити виключно добро-
вільний характер, проводилося 
примусово та із застосуванням 
військової сили. 

“Прощайте, мої колосисті поля. 
Прощай, моя нова хатино!” — 
Тихенько схилившись над 

тином, 

Прощалася ціла сім’я. 
Та не одна вона така, їх тися-

чі… А доля лемківська була у всіх 
одна. Покинувши свою хатину, 
поїхали вони на незвідану та нову 
Україну, де знову розпочали, ко-
жен із тисяч, нове життя. Саме ці 
переселені українці і є лемки. Це 
люди, на долю яких випало бага-
то випробувань. Завдяки своїй 
працьовитості, незламності духу, 
наполегливості, майстерності та 
завзятості вони зуміли вижити. 
Нелегко було їм усе це пережити 
і не зламатися. 

 “Ми зможемо всі труднощі 
й образи подолати, 

Нові хати й господи будувати, 
Щоб своїм дітям та онукам 
Лемківський спадок 

передати”.
 Зберігши свою культуру, свої 

вміння та навики, ці переселені 
українці передали нам, своїм на-
щадкам, безмежну любов до рід-
ного краю. Ми гордо називаємо 
себе лемками, бо ці люди є геро-
ями свого часу.

“Мамо, то я також тепер буду 
гордитися, що у мене лемківське 
коріння, як і ти!” — “Гордися,  
доню, і ніколи не соромся свого 
роду!”.

“Мамо, а хто  
такі лемки?”

Представники лемківського етносу з любов’ю  
бережуть свою традиційну культуру.

Мар’яна СОБОЛЬ,  
с. Мишковичі  

Тернопільського району. 

Вставай, Україно!
Рідненька, вставай!
Синам своїм славним
Ти шану віддай!
І горя, й біди,
Україно, – не знай!
Люблю тебе щиро!
Ти — рідний мій край!

І славу, і волю,
Достаток ти май!
Оборону, Вкраїно,
Кордонів тримай!
Зашуми у віках,
Ріднесенький гай.
Розквітни квітами,
Поля розмай.
Люблю тебе щиро —
Про це пам’ятай.
Любитиму вічно,
Ти лиш не згасай!

Україно!
Вірш з конверта ●

До уваги платників податків!
Граничний термін сплати земельного податку та орендної плати 

за землю з фізичних осіб — 26 серпня 2014 року. Детальнішу ін-
формацію можна отримати за тел.: 43-46-47, 15-07. 
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Культура ●

Соціум
Вітаємо! ●

Щиро і сер-
дечно вітаємо 
нашу колегу, 
журнал і с т к у 
Марію ІЛИК та 
її чоловіка  
Василя з  
народженням 
донечки.

Народилося 

           дівчатко,

Наче сонце, ангелятко!

Хай радіє вся земля –

У світі кращої нема.

Хай усмішкою втішає

І щасливою зростає,

У любові і красі,

І в достатку, і в добрі.

Щоб пишались нею всі

І в родині, і в сім’ї,

Подарунків їй від долі

І в житті всього доволі!

З повагою — колектив редакції 
газети “Подільське слово” та 

ТРР “Джерело”.

Вітаємо з днем народження ке-
рівника народного аматорського 
хору смт. Великі Бірки Михайла 
Олексійовича М’ЯКУША, худож-
нього керівника народного ама-
торського театру будинку культури 
с. Великий Глибочок Романа Ми-
роновича ВИННИКА, директора 
БК с. Жовтневе Богдана Федоро-
вича РОМАНЮКА, завідуючу клу-
бом с. Смиківці Ларису Василівну 
КАФТАНИК.

Від усього серця бажаємо Вам 
міцного здоров’я та життєвої на-
снаги, професійних успіхів та осо-
бистих творчих досягнень, сімей-
ного щастя, злагоди та добробуту 
у Вашій оселі. Нехай здійсняться 
усі заповітні мрії. Щастя Вам,  
радості, добра і благополуччя! 
З повагою — працівники відділу 

культури Тернопільської РДА, 
районного будинку культури, 

районна організація профспілки 
працівників культури.

 

Колектив Байковецької сільської 
ради щиро вітає з днем народжен-
ня члена виконавчого комітету 
Богдана Михайловича ГАЧА.

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. 

Щиро і сердечно вітаємо з днем 
народження бухгалтера-діловода 
Байковецької сільської ради Ірину 
Степанівну СИЧ. 

Хай кожен день леліє небом чистим,

Світанки сяють, скупані в росі,

І в серці радість розквіта іскриста,

І задуми збуваються усі.

З повагою — колектив 
Байковецької сільської ради.

З днем народження щиросер-
дечно вітаємо депутата Байковець-
кої сільської ради Михайла  
Михайловича РУСНАКА.

Хай дороги стеляться крилато,

Будуть чисті, рівні, як струна,

Хай добро не обминає хату,

Як не обминає світ весна.

З повагою — колектив 
Байковецької сільської ради.

Щиросердечно вітаємо з днем 
народження учасницю жіночого во-
кального ансамблю “Байківчанка” 
БК с. Байківці Віру Миколаївну 
ГОРДІЙ.

Бажаємо Вам сонця на життєвій ниві

І вірних друзів завжди на путі,

Хай усе, що потрібно людині,

Супутником буде у Вашому житті.

З повагою – колектив будинку 
культури с. Байківці.

Щиросердечно вітаємо з днем 
народження учасників дитячого 
фольклорно-етнографічного колек-
тиву “Чернелівські забави”  
БК с. Чернелів-Руський Юлію  
РОГОВСЬКУ і Ольгу СЛОБОДУ.

В цей дорогий для серця день

Бажаєм квітів і пісень,

Від друзів — щирих привітань,

Від зірок — здійснення бажань,

Від сонця — світла і тепла,

Щоб доля щедрою була!

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

Життя біжить, немов вода,
Та завжди душа молода.
Тож свято сьогодні 

для всіх —
І дорослих, і малих.

(Юлія Чупик)

Юлія ЧУПИК, 
директор БК с. Ігровиця.

12 липня в БК с. Ігровиця 
відбувся святковий кон-
церт “Україно моя, ми тобі 
віддаємо жар сердець мо-
лодих”, присвячений Дню 
молоді.

Перша частина концерту бу-
ла присвячена людям, чиї жит-
тя та молодість згасли наза-
вжди у борні за волю і неза-
лежність України. Ніхто ніколи 
не поверне матері сина, дружи-
ні – чоловіка, дитині – тата, а 
дівчині – коханого. Усі присутні 
вшанували загиблих хвилиною 
мовчання, на очах бриніли 
сльози скорботи.

До глибини душі зворушила 
слухачів декламуванням вірша 
“Останній репост” Вікторія  
Пачковська. Учасниці вокально-
го ансамблю проникливо вико-
нали пісню “Мальви”.

Друга частина концерту за-
рядила позитивом. Анастасія 
Мізьолик виконала пісню “Моя 
Україна”. У виконанні Катерини 
Литвин прозвучала пісня “Зем-
ле моя”. Незабутнє враження 
справили на глядачів юні прин-
цеси Улянка із піснею “Чоботя-
та” та Мартуся, яка співала про 
“Маленьку любов”, а також їх 
маленький лицар Ростик. Не-
перевершено виконали пісню 
“Калина” тріо – Анастасія  
Мізьолик, Тетяна Юник і Хрис-
тина Остяк.  Вразила своїм ви-
конанням пісні “Кап-кап”  
Андріана Боднар. 

У виконанні Оксани Качан та 
автора цих рядків прозвучала 
пісня “Веснянка”. Чудово вико-

нала пісню “Розкажу про Украї-
ну” Марта Клуб. У виконанні 
Вікторії Пачковської та Уляни 
Луцко пролунала пісня “Життям 
заплачу”. Оксана Качан пора-
дувала глядачів своїм чудовим 
співом, виконавши пісні “Ка-
жуть все мине” та “Любов до 
божевілля”. Чудовий настрій 
подарував присутнім Роман 
Пержило, продекламувавши гу-
мореску із репертуару Гриця 
Драпака. 

Порадувати чудовим співом 
Ігровицьку публіку приїхали та-
лановиті дівчата із с. Чистилів: 
Христина Ващишин, Ірина Дер-
кач, Тетяна Міклашевська, Алі-
на Губерна (художній  керівник 

– Надія Ремус ). Вони справили 
незабутнє враження виконан-
ням пісень “Лав-шоу”, “На край 
світу”, “Чекання любові”, “На-
завжди” та “Рідна Україна”.

Ігровицький сільський голо-
ва Галина Голик привітала усіх 
зі святом молоді та побажала 
усім мирного неба у цей нелег-
кий для країни і людей час.

Завершився концерт вико-
нанням пісні “Україна — це ми!”. 

Хочеться висловити вдячність 
спонсорам свята молоді — ди-
ректору сільського господар-
ства ПОП “Золотий колос” 
Ярославу Симаку, директору 
ТОВ “Добробут” Віталію Підліс-
ному, спонсору солодкого столу 

для дітей — підприємцю Роману 
Тацію та всім, хто долучився до 
організації концерту.

Опісля концерту свято молоді 
у с. Ігровиця тривало. Діти бра-
ли участь у веселих іграх та кон-
курсах розважальної програми 
“Молодь і діти — за мир у світі”, 
за перемогу в яких отримали по-
дарунки. Також усі бажаючі мали 
змогу весело провести час на 
батуті та поласувати солодоща-
ми і цукровою ватою. Для дітей 
під відкритим небом співали пі-
сень Оксана Качан, гостя із  
Теребовлянського району Ольга 
Бецель і дівчата із с. Чистилів. 
Після усіх веселощів та забав 
відбулася дискотека.

Жар сердець молодих

Під час святкового концерту “Україно моя, ми тобі  
віддаємо жар сердець молодих” у БК с. Ігровиця.

Соломія ДМИТРІЄВСЬКА, 
студентка ІІІ курсу  

відділення  
“Журналістика” ТНПУ  

ім. В. Гнатюка.

14 червня у НВК “Лозівська 
ЗОШ І-ІІІ ст. — ДНЗ” пану-
вала урочиста атмосфера 
– діти старшої групи про-
щалися з садочком. Ось і 
виросли малюки, ще не-
давно вчилися ходити, го-
ворити. Здається, тільки 
вчора батьки привели їх у 
дитячий садок, а вже при-
йшла пора сказати про-
щальні слова вихователям.

Настав день, якого чекали 
всі – і дорослі, і малі – випус-
кний у дитячому садку, перший 
крок дитини у доросле життя. 
Сьогодні дитячий садок прово-
джає до школи своїх випускни-
ків. Для них ця подія і радісна, 
і  водночас сумна. Садочок 
прощається з 13 малюками, хо-
ча це вже не малюки, а майбут-
ні школярі. Попереду шкільні 
радощі, перші труднощі, оцінки 
і домашні завдання.

Перше слово надали вихова-
тельці Галині Богданівні Скрип-
ник. З трепетом у серці Галина 
Богданівна говорила про дітей, 
яких вона виховувала і навчала, 
пригадувала різні моменти з їх-
нього життя, бажала дітям міц-
ного здоров’я, успіху та наснаги 
у навчанні в школі. “Сьогодні ми 
зібралися тут заради урочистої 
події – будемо вітати наших 
цьогорічних випускників і благо-
словляти їх на щасливий життє-
вий шлях. Для нас ця подія ра-
дісна і водночас сумна, вчораш-

ні малята вже підросли, зміцні-
ли, багато чого навчилися і го-
тові до зустрічі зі школою. А 
смуток лягає на серце тому, що 
маємо розлучатися з ними”, — 
сказала Галина Богданівна.

З нагоди свята випускники, 
вихованці молодшої групи дит-
садка зі своїми вихователями 
підготували для присутніх ціка-
ву концертну програму. Випус-
кники запросили на свято діду-
сів, бабусь, батьків і друзів. Ді-
тки весело співали пісні під 

музичний супровід Ігоря Кази-
мировича Рибки, гарно декла-
мували вірші. Також випускники 
продемонстрували присутнім 
свою акторську майстерність: 
зіграли казку “Котик і Півник”. 
Галина Богданівна вручила ді-
тям медалі. На завершення усі 
вихованці садочка заспівали 
пісню “Боже, дякую Тобі”.

Ось дошкільний кораблик 
доплив до зупинки “Школа”. З 
вересня у Країну знань, добра і 
людяності їх поведе їхня перша 

вчителька Надія Євгенівна  
Денис. Наші випускники ще зо-
всім юні, проте вже мають пра-
во сказати, що закінчили свій 
перший у житті навчальний за-
клад. Наче пташенята, які що-
йно навчилися літати, дітки від 
сьогодні полинуть пізнавати 
прекрасний і цікавий навко-
лишній світ. Ми ж будемо ра-
дісно спостерігати за їхніми 
успіхами та зворушливо згаду-
вати час, який вони провели у 
цьому садочку. 

Готові до зустрічі зі школою
Шкільний меридіан ●

Випускники дитсадка і вихованці молодшої групи, кухар Ольга Степанівна Миц,  
вихователька Галина Богданівна Скрипник, музичний керівник Ігор Казимирович Рибка,  

вихователька Оксана Олексіївна Ковалик і кухар Леся Павлівна Смаль.
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Новела ●

Ярослав 
БАЧИНСЬКИЙ.  
Фото автора.

Розумна, енергій-
на та ініціативна. 
Сьогодні в гостях 
у “Подільського 
слова” ендокри-
нолог Тернопіль-
ського районного 
територіального 
м е д и ч н о г о 
об’єднання, ча-
рівна жінка, дбай-
лива мати Ірина 
Смільська.

 — Пані Ірино, що 
привело Вас у ме-
дицину?

 — З обранням 
професії визначила-
ся ще у школі, ско-
ристалася розумни-
ми порадами своїх 
рідних. Мій покійний 
батько Михайло 
Мар’янович понад 
40 років віддав сіль-
ському господар-
ству, був головою 
колгоспу в Козівці, директором 
радгоспу “Поділля” у с. Колоді-
ївка Підволочиського району. 
Одне скликання обирався голо-
вою Великобірківської селищної 
ради, довгий час очолював ко-
лектив районного “Міжколгосп-
буду”, який побудував у Терно-
пільському районі десятки ви-
робничих приміщень, житлові 
будинки та багато об’єктів соці-
альної  сфери у сільській місце-
вості. Мама Марія Степанівна 
двадцять п’ять років працювала 
вчителем початкових класів Ве-
ликобірківської ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів (нині школа-гімназія — ред.). 
Дідусь був сільським ветфель-
дшером, його знали не лише у 
Глещаві Теребовлянського ра-
йону, але й у навколишніх селах. 
Саме рідні допомогли визначи-
тися з майбутнім фахом. Тож 
після школи, отримавши золоту 
медаль, одразу ж вступила до 
Тернопільського державного ме-
дичного університету ім. І. Я. 
Горбачевського.

— Перші випробування і 
кроки становлення…

 — Вони пройшли у Велико-
бірківській районній лікарні. Я 

працювала терапевтом, а зго-
дом дільничним терапевтом. То-
ді ще були перші самостійні рі-
шення, встановлення діагнозу 
захворювання, спілкування з 
людьми, а особливо з літніми, 
поважного віку. З цього, як з чи-
стої криниці, черпала свої ма-
ленькі джерельця любові, мило-
сердя і поваги до ближнього, до 
кожного, хто мене оточує. Тео-
рія, підкріплена щоденною прак-
тикою, — це надійна валіза знань 
на довгий життєвий період. Змі-
нюються часи, змінюється меди-
цина, удосконалюються засоби 
діагностики, системи профілак-
тики. Медицина стає більш якіс-
ною, хоча хвороби залишаються 
і нація не стала здоровішою.

 — Взагалі, сьогодні прийня-
то вести мову про системність 
лікування різних захворювань, 
про базову терапію.

 — Жодна державна програма, 
яка стосується  цукрового діабе-
ту, захворювань щитоподібної 
залози та інших залоз внутріш-
ньої секреції, онкології, репро-
дуктивного здоров’я належно не 
профінансована. У нас в районі 
на обліку понад 2300 осіб, які 
хворіють на цукровий діабет, по-

над тисячу мають проблеми з 
щитоподібною залозою. Намага-
ємося забезпечити хворих необ-
хідними медикаментами, органі-
зували тісну співпрацю із сімей-
ними лікарями, сільськими фель-
дшерами, які на місцях обслуго-
вують пацієнтів, проводимо кон-
сультації, виїжджаємо у населені 
пункти району.

 — Ірино Михайлівно, до Вас 
багато людей приходять на 
прийом. Усіх приймаєте, на-
віть коли робочий день уже за-
вершився.

 — Для мене немає ні першо-
го, ні останнього хворого. Є лю-
дина, яка звернулася по допомо-
гу. Це святе правило лікаря, який 
дав клятву Гіппократа. Але хочу 
додати: я б нічого сама не зро-
била. Мені поталанило, що пра-
цюю у прекрасному колективі 
ТРТМО, поруч з чудовими про-
фесіоналами, хорошим медич-
ним персоналом. Місце роботи 
для мене стала другим домом. 
Хоча дуже тішуся тим, що у рід-
ній оселі у Великих Бірках мене 
чекають мій синочок Владислав, 
любляча мама. Я вдячна за це 
долі, як і за правильно зробле-
ний колись вибір професії.

Її покликання

— Добридень, Мокрино! — 
зранку через межу до сусідки. 
Вона теж вийшла полоти грядку.

— І тобі доброго дня, Горпино! 
Хай Господь дає здоров’я!

— Дякую. Охо-хо-хо...
— Що так тяжко, Горпино?
— Знов усеньку ніч спати не 

могла. Лишень удосвіта задріма-
ла. Й одразу Тадей мій приснив-
ся. Ніби ми з ним, молоденькі-
молоденькі, коло річки під плаку-
чою вербою стоїмо. Гілля облич-
чя лоскоче... Як ото було, коли 
він з війни прийшов. Десять літ 
уже нема Тадея...

— Свічку в церкві за упокій йо-
го душі треба поставити, Горпи-
но, якщо приснився...

— Знаю, знаю, Мокрино... Та 
чи дійду до храму?.. Ноги вже не 
носять... Та й чи дочекаю святої 
неділеньки... 

— Дочекаєш, Горпино, доче-
каєш. Дасть Бог — дочекаєш. І я, 
мо’, дочекаю...

Обом вдовам — за вісімдесят. 
Обоє зігнуті, немов придавлені 
тягарем змарнованих у колгоспі 
літ. І вже ніколи не розігнуться. 
Як і вузлуватих пальців не роз-
прямлять. І порепаних долонь не 
відмиють: довічно в’їлась у них 
землиця. Та, на якій продовжу-
ють поратись. І та, де тепер но-
вітній пан хазяйнує. Точніше, йо-
го трактори гудуть.

По хвилі мовчанки, знову по-
стогнуючи, озивається Горпина:

— Здається мені, сусідко, що 
мої болячки — від безсоння. Як-
би виспалася, не так тяжко було 
б... А то ось-ось упаду на гряд-
ці...

Мокрина враз спохоплюється 
на думці й таки видобуває з 
пам’яті те, що хотіла сказати ще 
вчора, слухаючи нарікання сусід-
ки:

— А може, в тебе хата не на 
тому місці стоїть? Тому ти й не 
спиш, мучишся...

— Як не на тому? — ошелеше-
но піднімає голову Горпина, про-
бує розігнутись, але марно, й так 
завмирає з пучком бур’яну в ру-
ці. Поглядом вицвілих очей при-
кипає до сусідки. — Сорок літ 
стояла на тому місці, а тепер не 
на тому?! Вибач на грубому сло-
ві, але що ти таке мелеш, Мокри-
но? Ніби й маку не сіяла, як дех-
то, а заговорюєшся...

— Та я не заговорююсь, а пе-
реповідаю те, що чула. Позавчо-
ра по брехунцеві передавали, 
коли сніданок собі рихтувала. А 
воно й повідало, тоте радійо. Ву-
ха ж у мене вільні були, тільки 
руки зайняті...

— Невже про мою хату повіда-
ло? Хіба ж вони бачать її звідти, 
з Києва чи з області? — понесла 
бур’ян на купку.

— Та не достеменно про твою, 
Горпино, а взагалі...

— Що — взагалі?
— Про те, що є такі зони, в 

яких ні жити, ні спати нормально 
не можна. Здається, патогенні 
називаються...

— Ой не видумуй, Мокрино, 
бо в мене не патогенна, а пото-
гонна зона. Сто потів зійшло з 
нас із Тадеєм, поки стягнулися 
на ту хату і звели її... А сну не 
маю, бо все тіло мені викручує. 
Буряки, що ми з-під снігу діста-
вали, даються взнаки... 
Пам’ятаєш тоті буряки?

Мокрина тильним боком до-
лоні витирає піт з чола і лукаво 
всміхається. Вона вже натомила-
ся висмикувати на грядці всякий 
непотріб, і їй багнеться хоч тріш-
ки розважитись. А іншої ж спів-
бесідниці нема.

— Може, все-таки спробувати, 
Горпино?

— Що спробувати?
— Та ж твою хату пересунути. 

Хоч на кілька метрів, там уже ін-
ша зона. Он Любомир буде пе-
реїжджати трактором з поля на 
поле, попрошу, хай обв’яже хату 
тросом і двигне. Техніка в нього 
сильна, американська...

Горпина нарешті вловила жар-
тівливий тон сусідки та й підігрує 
їй:

— Стривай-стривай, Мокрино, 
ти не все до ладу продумала. Ха-
ту Любчик може й посуне, але ж 
фундамент у землі залишиться, 
ми з Тадеєм глибокого рова ви-
копали. А яка хата без фундамен-
ту? Та й що син із невісткою та 

внуками скажуть, якщо приїдуть з 
Тюмені, а на обійсті розгардіяш? 
Як поясню своєму Остапчикові, 
чому хата переїхала, загубивши 
підмурівок?

І Горпина всміхається беззу-
бим ротом, а на обличчя Мокрини 
враз ніби хмарка спадає. Її розві-
ює дід Мелетій, який дибає ме-
жею, бо йому теж охота з кимось 
словом перекинутися.

— Добридень, дівчата! — при-
піднімає випраного дощами і ви-
сушеного сонцем та вітром каш-
кета. — А про що мова?

Горпина знає ґандж свого од-
нолітка: він частково втратив слух, 
упавши колись із воза, бо забага-
то соломи набрав. Тож говорить 
до діда голосніше, ніж до сусід-
ки:

— Про посунуту хату.
Мелетій чи то вдає, чи справді 

не чує. Уточнює:
— Про засунутого тата?
І сам собі відповідає, навмисне 

пильно глянувши на відповідне 
місце нижче свого пояса:

— То ти мені комплімента ро-
биш, чи що, Горпино? Тато вися-
чий. Про засунутого тільки згадки 
лишилися.

І Мелетій, задоволений своїм 
жартом, щирить до сонця три 
останніх зуби.

— Тобі завше дурне в голові, 
— долучається до розмови Мо-
крина. — Мели, Мелетію, та не 
замелюйся. Бо літа вже далеко не 
ті. А ти яким був у молодості ба-
тяром, таким і залишився.

— Ні, Мокрино, ні, — не пого-
джується дід. — Гіршим став. Бо 
колись молодиці навперебій про-
силися на мою підводу, щоби під-

віз, а то й за скирту завернув, а 
тепер жодна навіть не погляне в 
мій бік... Ніби я — не я, а тума-
нець. А може, воно й ліпше так, 
бо від мене тільки тінь зосталася. 
Навіть близько нема такого хло-
па, як колись... І я дедалі частіше 
згадую записане в 70-му псаломі 
Давида: “Не кидай мене на час 
старости, коли зменшиться сила 
моя, не лиши Ти мене”... То що ви 
там про хату?

— Намовляю Горпину пересу-
нути, бо спати на тому місці не 
може, а вона віднікується.

— Правильно робить! — аж 
притупує ногою Мелетій. — Бо що 
скажуть, як приїдуть... Ні, вже 
не...

І враз осікається, наткнувшись 
на гострий погляд Мокрини. Вона 
теж мовчить, а потім, нахилив-
шись над грядкою, щоб Горпина 
не побачила сліз, видавлює із се-
бе:

— Хата — як гніздо лелече. На 
тому самому місці має бути.

— От-от, — підтакує Горпина. 
— Щоби діти й онуки мої не блу-
дили.

Ні Мокрина, ні Мелетій і цього 
разу не наважуються сказати Гор-
пині, що Остап уже ніколи не при-
їде в Україну: загинув на чужині 
разом із дружиною та дітьми від 
рук бандитів, бо не хотів сплачува-
ти їм данину.

І всі поховані в сибірській землі. 
А звістку про це і листоноша, і всі 
інші вирішили бабі не передавати, 
бо її серце не витримало б...

 
Богдан МЕЛЬНИЧУК. 

м. Тернопіль.

Непосунута хата

Квасоля, як харчовий про-
дукт, — універсальна. Її біл-
кові речовини за хімічним 
складом та біологічною цін-
ністю подібні до білків тва-
ринного походження. Квасо-
ля багата незамінними аміно-
кислотами. 

У квасолі 
містяться прак-
тично всі міне-
рали та речо-
вини, потрібні 
для нормальної 
життєдіяльнос-
ті організму: 
легко засвою-
вані (на 75%) 
білки, за кіль-
кістю яких пло-
ди квасолі 
близькі до 
м’яса і риби, 
різні кислоти, 
каротин, вітаміни С, В2, В6, РР, 
безліч макро- і мікроелементів 
(особливо міді, цинку, калію). Ква-
соля особливо багата на сірку, яка 
конче потрібна у випадку кишкових 
інфекцій, ревматизму, шкірних за-
хворювань, хвороб бронхів. У скла-
ді квасолі багато заліза, яке сприяє 
утворенню еритроцитів.

Помічні і плоди,  
і стручки

Квасоля посилює секрецію 
шлункового соку, і страви з неї 
призначають для дієтичного харчу-
вання тим, у кого гастрит зі зниже-
ною кислотністю. Її можна спожи-
вати людям із запальними захво-
рюваннями нирок та сечового мі-
хура, сечокам’яною хворобою, 
хронічними ревматичними артри-
тами та подагрою, жировим пере-
родженням печінки. У народній ме-
дицині лушпинням квасолі лікують 
цукровий діабет. Взяти 3 ст. л. су-
міші стручків квасолі, листя чорниці 
та дрібно порізаної вівсяної соло-
ми (кожного компонента по 2 час-
тини) на 1 частину лляного насіння, 
кип’ятити 20 хв. у трьох склянках 
води. П’ють відвар по 3 ст. л. тричі 
на день. Солі калію впливають на 
виведення рідини з організму й 
розвантажують серцево-судинну 
систему. 1 ст. л. висушеного й по-
різаного лушпиння (без квасолі) 
заливають 2,5 склянки окропу. Цей 
настій вживають 3-4 рази на день 

по 0,5 склянки ті, хто страждає від 
ревматизму та набряків, особливо 
ниркового походження. Відвар 
стручків корисний хворим на пієло-
нефрит та гломерулонефрит. Ще 
ефективніше стручки квасолі по-
єднувати з примочками кукурудзи 
звичайної (змішувати порівну), 
листям мучниці звичайної (15 г), 

травою хво-
ща польово-
го та квітка-
ми волошки 
синьої (по 
10 г). 4 ст. л. 
суміші на-
стоюють в 1 
л води про-
тягом 1-2 
г о д и н , 
кип’ятять 10 
хв. і знову 
настоюють 
30 хв. Вжи-
вати цей від-

вар краще теплим по 0,5 склянки 4 
рази на день через 1 годину після 
їди. Відваром стручків квасолі з 
листям чорниці (порівну) в народ-
ній медицині лікують хронічний 
панкреатит. Із суміші стручків ква-
солі, листя чорниці звичайної, де-
ревію звичайного, квіток терну 
звичайного, трави хвоща польово-
го та звіробою звичайного (у спів-
відношенні 3:3:6:3:3:6) готують на-
стій, який вживають за сечокам’яної 
хвороби (1 ст. л. на 1 склянку хо-
лодної води, настояти 6 годин, до-
вести до кипіння і вживати протя-
гом дня одну склянку за кілька ра-
зів). Цей настій має виражений ді-
уретичний ефект, сприяє видален-
ню з організму хлоридів та азотис-
тих сполук.

Омолоджувальні 
квасолеві маски

Квасолеві маски омолоджують 
шкіру. Вона стає пружною та 
рум’яною. Для цього квасолю за-
мочують у воді впродовж кількох 
годин, потім варять і протирають 
через густе сито. Додають сік з по-
ловини лимона та 1 ст. л. оливко-
вої олії, старанно все розмішують. 
Отриману суміш іще теплою рівно-
мірним тонким шаром накладають 
на обличчя. Маску змивають через 
15-20 хв. теплою, а відтак холод-
ною водою. Часто робити таку 
маску не слід (приблизно 1 раз на 
2 тижні).

Комора вітамінів ●

Квасоля —  
овоч-універсал

Ендокринолог Тернопільського районного територіального  
медичного об’єднання Ірина Смільська (в центрі), лікар-гастроентеролог 

Мирослава Вересюк (зліва) та медсестра Олена Кірея.
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Розіграш 
№780
від 20.07.2014 р.
Кульки — 46, 35,11, 

37,13, 07, 27, 37, 
54, 58, 42, 49, 57, 
34, 23, 65, 18, 14, 

16, 63, 53, 30, 29.
Джекпот — не виграно.
3 лінії з одною підковою — не 

виграно.
3 лінії з 2 підковами — 1 гравець 

— 175 296 грн.
3 лінії у 3 полях — 3 гравці — 42 

496 грн.
2 лінії у 2 полях — 528 гравців — 

90 грн.
2 лінії — 86 гравців — 741 грн.
1 лінія — 28 310 гравців —  

14 грн. 
Бiлет № 0055276 — Херсонське.

Розіграш
№1387
від 23.07.2014 р.
Лототрон Б.
Набір кульок: №1.
Виграшні номери: 

40, 22, 32, 27, 29, 16.
6 номерів — не виграно.
5 номерів — 1 гравець — 9 098 

грн.
4 номери — 35 гравців — 

363 грн.
3 номери — 838 гравців —  

26 грн.
2 номери — 7237 гравців — 

8 грн.
Розіграш 
№1346
від 23.07.2014 р.
В и г р а ш н і 

номери:10, 2, 40, 
3, 25, 33.

Мегакулька — 3.
МЕГАДЖЕКПОТ — не виграно.
МЕГАПРИЗ — не виграно.
5 номерів — 3 гравці — 12 219 

грн.
4 номери — 182 гравці —  

184 грн.
3 номери — 2 597 гравців — 

20 грн.
5+ Мегакулька — не виграно.
4+ Мегакулька — 30 гравців — 362 

грн. 
3+Мегакулька — 569 гравців — 40 

грн.

Грайте і вигравайте ●

“Гаряча лінія” ●

ПРОДАМ
* автомобіль ВАЗ 2101 1980 р. 

в., ціна договірна. Тел. (067) 165-
87-97, 24-98-61.

* мотор машини ЗАЗ-968 мг, 
ціна договірна. Тел. (067) 165-87-
97, 24-98-61.

* комбайн “Клаас консул” в 
доброму робочому стані, жатка 
— 3 м, двигун “Перкінс”. Тел.: 
(097) 185-35-80, (097) 493-31-
95.

* мотоцикл ИЖ “Юпітер-5”. 
Тел. 0976412433

* котел опалювальний, газо-
вий “Данко”, з насосом, в гарно-
му 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) 165-87-97.

* шафу трьохдверну зі спаль-
ного гарнітуру, ціна договірна. 
Тел.: 24-98-61, (067) 165-87-97.

*однотумбовий письмовий стіл 
в хорошому стані, ціна договірна. 
Тел.: 24-98-61, (067) 165-87-97. 

*кобилу, масть червона з бі-
лим, вік 3 роки, ціна договірна. 
Тел. 42-19-43, (098)8085591.

* кобилу рудолисої масті, 4 
роки, ціна договірна. Тел.: 29-41-
49, 096 159-14-66.

* корову червонорябу, 4 р.,  
с. Ангелівка Тернопільського ра-
йону. Тел. (097) 49-71-990, (099) 
09-43-299.

* шифер 8 хв., б/у, в хорошо-
му стані, недорого, та покрівель-
не залізо товщиною 0,6 см. Тел. 
067 948-66-37.

* дача, 8 км від Тернополя, за 
селом Великі Гаї. Доглянута, чор-
нозем, 6 сотих з металевим бу-
диночком (2,1х3,6 м). Ціна 4 500 
у.о. Тел. (098) 592-71-01.

* чоловічий костюм (44 розмір, 
ріст 176-188 см), темно-синього 
кольору, натуральний склад тка-
нини, відмінний стан. Ціна 450 

грн. Тел. (098) 592-71-01.
* коза після третього окоту. 

Надій молока — 3 літри в день. 
Тел. 29-34-96.

* 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 договір-
на. Тел. 49-64-59.

* котел КЧМ-5 б/к Тел. 49-02-
36, 067-898-50-88.

* шифер 70 шт., ціна 70 грн. за 
шт. Тел. 49-02-36, (067)898-50-
88.

* труби металеві діаметром 25-
50 мм. Тел. 49-02-36, 067-898-50-
88.

* кахель, камін, на комин — 
верх, сейф. Тел. (096) 903-37-81.

* верстат деревообробний, 
гимблярка-циркулярка-фрези, 3 
кВт, новий; дубові вхідні двері 
110х220 см, нові. Тел. (096) 903-
37-81.

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

* нові дубові вхідні двері, сейф,  
камін, на комин — верх (нерж.). 
Тел. (096) 903-37-81.

* продаю на грубку комплект 
кахелю (1000 грн.), камін чавун-
ний. Тел. (096) 903-37-81.

* УАЗ 1959 р.в. двигун ГАЗ-24 
6 місць, двох дверний, кузов з ме-
талевою обивкою. Ціна договірна. 
Тел 49-32-81, 067-38-14-441.

* пісок, гравій, декоративний 
та будівельний камінь. Тел. (098) 

057-93-61, 52-13-75.
* стрижу безкоштовно під на-

глядом перукаря. Наталя. Тел. 
(096) 642-13-36.

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

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

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 вули-
ках, с. Чернелів-Руський, Терно-
пільський район, Орест Михайло-
вич 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.

* виконуємо сантехнічні і газо-
зварювальні роботи різної склад-
ності. Послуги: встановлення во-
донагрівачів, пральних машин, 
кондиціонерів, лічильників; заміна 
стояків, водопроводу, каналізації, 
опалення. Пенсіонерам та учасни-
кам Великої Вітчизняної війни — 
знижки. Тел. (097)14-86-723.

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

* здаються в оренду продо-
вольчі місця: бакалія, вода, 
овочі, фрукти за адресою: м. 
Тернопіль, вул. Нечая, 25, ри-
нок “Темза”. Тел.: 25-87-20, 
050-377-12-36.

* цифрова відеозйомка (ве-
сілля, хрестини, перший дзво-
ник, випускний вечір, ювілей), 
тел.: 095-64-03-266, 096-36-
17-373.

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

* штукатурка, стяжка, шпаклю-
вання та фарбування, супутні ре-
монтні роботи. Ремонт квартир та 
офісів. Тел. (097) 90-89-170.

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

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

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

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

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

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

Купон безкоштовного 
оголошення

тел./код:

Текст оголошення

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

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

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

Справи приватні ●

Електронна  
версія газети 

“Подільське слово” 
— на сайті  

http://trrada.te.ua. 

Податкові новини ●

“Я завершую будівництво при-
міщення, в якому планую відкрити 
готель. Чи маю я сплатити турис-
тичний збір? Знаю, що цей збір 
встановлений на цій адміністра-
тивній території, але договору з 
місцевою радою я не уклав?”

— Туристичний збір — це місце-
вий збір, кошти від якого зарахову-
ються до місцевого бюджету. Пи-
тання щодо запровадження та 
ставки збору вирішують місцеві 
ради в межах повноважень. 

Справляння збору може здій-
снюватися згідно з рішенням сіль-

ської, селищної або міської ради, 
податковими агентами: адміні-
страціями готелів, кемпінгів, моте-
лів, гуртожитків для приїжджих та 
іншими закладами готельного ти-
пу, санаторно-курортними закла-
дами ;  квартирно-
посередницькими організаціями, 
які направляють неорганізованих 
осіб на поселення у будинки (квар-
тири), що належать фізичним осо-
бам на праві власності або на 
праві користування за договором 
найму; юридичними особами або 
фізичними особами — підприєм-

цями, які уповноважуються сіль-
ською, селищною або міською ра-
дою справляти збір на умовах до-
говору, укладеного з відповідною 
радою.

Особливістю справляння збору 
є зазначення податковими агента-
ми суми сплаченого збору окре-
мим рядком у рахунку (квитанції) 
на проживання під час надання по-
слуг, пов’язаних з тимчасовим 
проживанням (ночівлею).

Отже, якщо на вашій адміністра-
тивній території органом місцевого 
самоврядування прийнято рішення 

про встановлення туристичного 
збору, юридичні особи та фізичні 
особи-підприємці, які надають по-
слуги з тимчасового проживання 
(ночівлі), є податковими агентами 
зі справляння туристичного збору, 
незалежно від того укладений до-
говір з місцевою радою чи ні.

 
За матеріалами інформаційно-

комунікаційного відділу 
Тернопільської об’єднаної ДПІ 
ГУ Міндоходів у Тернопільській 

області.

Законом України “Про запобі-
гання фінансової катастрофи та 
створення передумов для еконо-
мічного зростання України”  
№ 1166 — ІV від 27.03.2014 року, 
який набрав чинності з 1 квітня 
цього року, змінено ставки збору 
за спеціальне користування во-
ди, плати за користування над-
рами та екологічного податку. 
Так, збільшились ставки з еколо-
гічного податку та плати за ко-
ристування надрами.

Зауважимо, що ці платежі є 
важливим елементом наповне-
ння місцевого бюджету. Зокре-
ма, у січні-червні 2014 року на-
ходження з екологічного податку 
становили 271, 1 тис. грн., щодо 
плати за користування надрами 
— 451, 2 тис. грн.

Також, відповідно до вищезга-
даного закону, збільшилась став-
ка зі збору за спеціальне корис-
тування води. Для платників Тер-
нопільської області, які викорис-

товують підземні води вона ста-
новить 69, 55 грн. за 100 м. куб.

Слід зазначити, що при запо-
вненні декларації за І півріччя на-
рахування потрібно відображати 
двома окремими рядками з від-
повідною приміткою:

за період “з 01.01.2014 р. по 
31.03.2014 р. включно” — за 
ставками, що діяли до 01.04.2014 
р.(тобто 64, 04 грн. за 100 м. 
куб.; 

за період “з 01.04.2014 р. по 

30.06.2014 р. включно” — ставка 
збору 69, 55 грн. за 100 м. куб.

Доречно сказати, що протя-
гом шести місяців цього року до 
скарбниці надійшло 635, 8 тис. 
грн. плати збору.

 
За матеріалами 

інформаційно-комунікаційного 
відділу Тернопільської 

об’єднаної ДПІ ГУ Міндоходів 
у Тернопільській області.

Туристичний збір: особливості сплати

Перед початком обстрілу 
(бомбардування) можна захова-
тися в таких місцях: у спеціально 
обладнаній захисній споруді 
(бомбосховищі). Від звичайного 
ЖЕКівського підвалу справжнє 
бомбосховище відрізняється тов-
стим надійним перекриттям над 
головою, системою вентиляції та 
наявністю двох (і більше) виходів 
на поверхню; у підземному пере-
ході або метро; в будь-якій кана-
ві, траншеї чи ямі; в широкій тру-
бі водостоку попід дорогою (не 
варто лізти занадто глибоко, 
максимум на 3-4 метри); вздовж 
високого бордюру чи підмурку 
паркану; у дуже глибокому під-

валі під капітальними будинками 
старої забудови (бажано, щоб 
він мав таки два виходи); в під-
земному овочесховищі, силосній 
ямі тощо; в оглядовій ямі відкри-
того (на повітрі) гаражу чи СТО; в 
каналізаційних люках поруч із ва-
шим будинком (важливо, щоб це 
була саме каналізація чи водо-
постачання — в жодному разі не 
газова магістраль!); в ямах-
”воронках”, що залишилися від 
попередніх обстрілів чи авіана-
льотів.

У найгіршому разі — коли в 
полі зору нема укриття, куди 
можна перебігти одним швидким 
кидком — просто лягайте на зем-

лю і лежіть, закривши голову ру-
ками. Переважна більшість сна-
рядів та бомб розриваються у 
верхньому шарі ґрунту чи ас-
фальту, тож осколки в момент 
вибуху розлітаються на висоті 
щонайменше 30-50 см над по-
верхнею.

Отже, загальне правило: ваше 
укриття має бути хоча б мінімаль-
но заглибленим і, разом із тим, 
має знаходитися подалі від спо-
руд, які можуть обвалитися на вас 
зверху під час прямого попадання 
або можуть спалахнути. Ідеаль-
ний захист дає траншея чи канава 
(подібна до окопу) завглибшки 
1-2 метри на відкритому місці.

Заховавшись в укритті, лягай-
те і обхопіть голову руками. Тро-
хи відкрийте рота — це вбереже 
від контузії при близькому роз-
риві снаряда чи бомби.

Після закінчення обстрілу 
(бомбардування), покидаючи 
місце сховку, не давайте собі 
розслабитися. Не піднімайте з 
землі жодних незнайомих вам 
предметів. Авіабомба, ракета чи 
снаряд можуть бути касетними.

Бойові елементи часто не роз-
риваються при падінні, але мо-
жуть вибухнути згодом у руках — 
від найменшого руху чи дотику. 
Надзвичайна увага — дітям і під-
літкам: не дайте їм підняти будь-
що з-під ніг.

За матеріалами 
Тернопільського РВ 

управління ДСНС України  
у Тернопільській області.

Служба 101 ●

Як поводитись при  
обстрілі та бомбардуванні

Нові ставки: вода надра, екологія
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Здається, у мене проблеми із зором. 
Заходжу в магазин — очі розбігаються. 
Дивлюся на ціни — очі на лоб лізуть. За-
глядаю в гаманець — нічого не бачу…

— Оксано Миронівно, ну поставте мені 
п’ять…

— А сердечок тобі під авою не постави-
ти?!

— Дівчинко, а де працює твій тато?
— У крематорії.
— А що він там робить?
— Жжот ніпадецкі!

Маленький хлопчик іде й співає:
— Чужие губы тебя ласкают…
Старший хлопець:
— Дівчина кинула?
— Ні, чупа-чупс загубив!

— Мамо, можна я скупаюсь?
— Ні, це небезпечно!
— А чому тато купається?
— Тому що застрахований на сто  

тисяч…

Іван сказав “Привіт!”, а Маруся подумки 
зіграла весілля і народила трьох дітей.

Табличка на хвіртці: “Обережно, у дворі 
злий папуга!”. Чоловік прочитав, подумав 
— нісенітниця. Зайшов. Голос папуги: 
“Рекс, фас!”.

Дівчина сказала, що вона товста — ді-
вчина пожартувала. Ти сказав дівчині, що 
вона товста — Царство тобі Небесне.

Усміхніться

Виходить з березня  
1967 року.
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вміщений у №29 

від 18 липня 2014 року.

Намагайтеся нічим не зловживати. Осо-
бливо пильними слід бути особам, що 
мають схильність до азартних ігор і алко-
голю, а в декого можуть переважати ліно-
щі. Будьте дипломатичні і стримані — на 
початку тижня можливі сварки. Чутливість 
і доброта допоможуть у вихідні розібра-
тись у почуттях.

Налагоджуйте стосунки з тими, хто мо-
же вам допомогти. Будьте толерантні з 
норовливцями, інакше можливі непорозу-
міння. Контролюйте свої витрати, не ро-
біть спонтанних покупок. На роботі чекай-
те незапланованої поїздки або додатко-
вих доручень. У вихідні в сім’ї можуть за-
гостритись стосунки через вашу зверх-
ність.

У вас з’явиться відчуття самовпевне-
ності або зверхності, вам захочеться ко-
гось повчати, не будете прислухатися до 
зауважень. Партнерські стосунки, які на-
лагодите за цей час, принесуть користь і 
задоволення. Можете починати новий біз-
нес, вирушати у поїздки. Є можливість 
утвердитись у комерційній діяльності.

Обіцяну поїздку потрібно обов’язково 
здійснити. Вирішуйте службові справи, 
робіть нові кроки в кар’єрі. На початку 
тижня можете звертатися з пропозиціями 
чи проханнями до керівництва. Ваша на-
полеглива праця і докладені зусилля бу-
дуть сприйняті з розумінням. У вихідні 
будьте уважні за кермом.

Не падайте духом, коли у вас виникне 
відчуття невпевненості чи розчарування в 
собі. Через це можуть зіпсуватися стосунки 
з близькими людьми або партнерами. Цьо-
го тижня можете зустріти людину, яка внесе 
у ваше життя впевненість і перспективу, а у 
майбутньому завдяки цій особі вам пощас-
тить.

Нагадають про себе хронічні недуги, але 
це не надовго. У суперечці, що виникне ніз-
відки, зумійте постояти за себе. Той, кому 
ви свого часу допомогли, тепер прийде вам 
на поміч або хоча б розрадить. Нових справ 
розпочинати не варто.

Настав непоганий час для комерційних 
справ. Вам треба діяти активно і не зверта-
ти уваги на перешкоди. Позбудетесь стресу 
чи негативної енергетики, що тривалий час 
заважали дихати на повні груди. Вихідні — 
найкращий час для зустрічей з друзями, 
поїздок за кордон.

Приділіть більше уваги вирішенню до-
машніх та сімейних проблем, бо будь-яке 
зволікання може обернутися для вас про-
грашем. Кінець тижня сприятливий для 
з’ясування справ у державних установах. 
Стережіться отруєнь.

Цього тижня поталанить у фінансових 
справах, а також зможете вдало вирішити 
ділові і побутові проблеми. Сприятливий 

час для ведення ділових перемовин, ко-
мерційних поїздок, зустрічей. Ті, хто дале-
ко від дому, зможуть знайти вигідну робо-
ту або отримати позитивну відповідь на 
питання, що хвилює.

Цього тижня для вас бажаний спокій. 
Можуть датися взнаки помилки чи прора-
хунки, допущені раніше. Намагайтеся не 
нав’язувати свої ідеї чи встановлювати 
свої правила гри, особливо в колективі. 
Обережно з технічними рідинами. Вихідні 
присвятіть духовному зростанню.

Легко будуть вирішуватись проблеми 
на роботі, в сім’ї чи особистого плану. 
Вам додадуть впевненості чиїсь поради чи 
допомога. Від початку тижня ставтесь 
уважно до всього, бо вас можуть звинува-
тити у тому, в чому ви не винні. Зможете 
розв’язати досить важливу для вас життє-
ву проблему.

Не псуйте собі настрою через невдачі 
друзів, нехай вони розраховують на власні 
сили і прихильність долі, особливо, якщо 
це стосується фінансово-матеріальних 
проблем. Якщо ви працюєте у великому 
колективі, то можете розраховувати на 
успіх. Доброзичливо поставтесь до про-
позиції, яку вам зроблять у вихідні.

від Івана Круп'яка з 28 липня по 3 серпня

СТРІЛЕЦЬ (ЖОВНІР) 
(23.11 — 21.12)

СКОРПІОН (ЗЕМЛЕДУХ) 
(24.10 — 22.11)

Астрологічний прогноз

ТЕЛЕЦЬ (ТУР) 
(21.04 — 20.05)

БЛИЗНЮКИ (ДВІЙНЯТА) 
(21.05 — 21.06)

РАК (ЧИСТОВОД) 
(22.06 — 22.07)

ТЕРЕЗИ (КАНТАР) 
(24.09 — 23.10)

ВОДОЛІЙ (ВОДОНОС) 
(21.01 — 19.02)

РИБИ 
(20.02 — 20.03)

ОВЕН (БАРАН)
(21.03 — 20.04)

КОЗЕРІГ (ЦАПОК) 
 (22.12 — 20.01)

ЛЕВ (ЗВІРОЦАР) 
(23.07 — 23.08)

ПАННА (ХЛІБОНОША) 
(24.08 — 23.09)
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Вітаємо! ●Духовні цінності ●

Ольга КУРАШ, 
завідуюча  

бібліотекою-філією  
с. Настасів. 

У храмі Вознесіння 
Господнього села 
Настасів у понеділок 
23 червня розпочав-
ся літній дитячий 
християнський табір 
“Веселі канікули з 
Богом”. 

У церкві о. Роман  
Габрилей відслужив Свя-
ту Літургію за здоров’я 
всіх, хто бере участь у за-
бавах, і з Божим благо-
словенням діти разом з 
аніматорами, о. Романом, 
братом Назаром вируши-
ли до місцевого будинку 
культури. Діти були поді-
лені на три команди за 
віковими категоріями: від 
7 до 9 років — “Живчики”, 
від 10 до 13 — “Божі ді-
ти”, від 13 і старші — “Веселка”. 
Кожна команда вибрала собі ко-
лір стрічки, намалювала свої 
емблему та плакати. 

Впродовж тижня аніматори 
разом з дітьми вчилися танцю-
вати банси, займалися рукоділ-
лям, співали пісні, грали у фут-
бол та різноманітні ігри. Брат 
Назар Габрилей проводив кате-
хизацію. Гаслом канікул стали 
слова пісні, яку написала вчи-
телька місцевої школи Оксана 
Ракоча: “Настасів — чарівний ку-
точок планети Земля, бо тут на-
родилась і виросла я”. В ігровій 
та зрозумілій формі діти пізна-
вали Господа, мали нагоду біль-
ше дізнатися про Церкву і своє 
місце в ній, весело провести до-

звілля та навчитися правд хрис-
тиянської віри. 

27 червня — у завершальний 
день “Веселих канікул” — було 
запрошено всіх бажаючих поди-
витися виступ команд. Діти по-
казали те, чого навчилися впро-
довж тижня. Гарячими оплеска-
ми глядачі зустрічали кожну ко-
манду та їх аніматорів. Зі слова-
ми вдячності до присутніх звер-
нувся о. Роман, який подякував 
усім батькам, місцевій владі, 
працівникам будинку культури 
за спільну працю у проведенні 
“Веселих канікул з Богом”. Окре-
му вдячність склав спонсорам, 
які організували солодкий стіл. 
Кожного аніматора отець наго-
родив грамотою за плідну робо-

ту. Слова вдячності пролунали і 
з вуст Настасівського сільського 
голови Дарії Блащак, яка, в свою 
чергу, подякувала о. Роману за 
працю, яку він проводить не 
тільки з дітьми, але й з усіма па-
рафіянами церкви Вознесіння 
Господнього села Настасів. 

“Веселі канікули” завершили-
ся, а розходитися нікому не хоті-
лося. Зі сльозами на очах діти 
прощалися з аніматорами і за-
прошували їх приїжджати на-
ступного року. За цей тиждень 
всі стали однією великою хрис-
тиянською родиною. Ми дякує-
мо Богу, що змогли весело про-
вести цей час.

Село молиться, село співає, 
село живе!

На “Веселих канікулах  
з Богом” у Настасові

Отець Роман Габрилей з аніматорами  
та учасниками “Веселих канікул з Богом”.

Учасники “Веселих канікул з Богом” у с. Настасів.

Юні настасівчани  
під час розважальних ігор.

Педагогічний ко-
лектив Баворівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів 
щиро вітає з днем 
народження вчителя 
української мови і лі-
тератури Ярославу 
Іванівну МИКУЛУ.

Бажаємо Вам сонця 

                    на життєвій ниві

І вірних друзів завжди на путі,

Хай усе, що потрібно людині,

Супутником буде у Вашому житті.

Колектив Баворівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів сердечно вітає з днем на-
родження кухаря школи Любу  
Михайлівну БУЧИНСЬКУ.

Нехай щастить Вам у житті

І вдача буде наполеглива, завзята,

Хай в колі друзів та сім’ї

Яскравих днів буде багато. 

Дорогу донечку Олю  
НЕСТЕРЕНКО з с. Байківці Тер-
нопільського району вітаємо  
з 17-річчям.

День ангела і день народження 

у Тебе влітку,

Ти схожа на яскраву квітку,

Як небо — ніжна,

Неповторна, як перлина,

Для нас — найкраща,

А для когось Ти — єдина.

Ти повсякчас весела і чарівна,

Таку Тебе ми любимо неймовірно.

Тож хай Тобі щастить,

Нехай всміхається доля,

І хай здійсняться Твої мрії, Олю!

З любов’ю — батьки, Володя, 
брат Павло і вся родина.

Колектив територіального цен-
тру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) щиро 
вітає з ювілеєм Надію Василівну 
ДОБРЯНСЬКУ.

Для Вас сьогодні радість квітне

Й тепло безмежне у душі,

Сьогодні справжнє свято світле,

Для Вас і Вашої сім’ї.

Нехай же кожен день дарує

Вам незабутні відчуття

І у душі завжди панують

Любов та радість від життя!

Колектив територіального 
центру соціального обслугову-
вання (надання соціальних по-
слуг) щиро вітає з ювілеєм соці-
ального робітника с. Настасів 
Роксану Євстахіївну ДУДАР.

За роком рік життя невпинно лине,

Дарує весен веселкоий час.

У цю прекрасну ювілейну днину

Вітання щирі Ви прийміть від нас.

Хай доля шле добро і щастя,

Міцне здоров’я, море благ земних,

А щедрі дні, мов рушники квітчасті,

Нехай ще довго стеляться до ніг.

З 30-річчям щиро вітаємо ви-
ховательку дитячого садка “Дзві-
ночок” с. Шляхтинці Надію  
Ярославівну ФЕДОРЧУК.

В цей дорогий для серця день

Бажаєм квітів і пісень,

Від друзів – щирих привітань,

Від зірок – здійснення бажань,

Від сонця – світла і тепла,

Щоб доля щедрою була.

І не спинити часу лік,

Нехай щастить весь довгий вік.

З повагою — колектив 
Шляхтинецької сільської 

ради.

Щиро і сердечно вітаємо  
з днем народження завідуючого 
І гровицько ї  АЗПСМ  
Володимира Антоновича  
ШПИТКОВСЬКОГО.

Хай радість Вам життя дарує,

Щоб посміхались Ви весь час,

Любов і злагода панують,

Достаток повниться щораз.

Щоб Ви добра мали багато,

А доля квітла, наче сад,

І щоб на Вас із неба падав

Лише щасливий зорепад.

З повагою — колектив 
Ігровицької сільської ради.

Колектив Острівської ЗОШ І-ІІІ 
ст. щиро вітає з днем народжен-
ня кухаря школи Ольгу  
Теодозіївну ВОРОБЕЛЬ.

Хай щастя буде у Вашому домі

І радість хай з Вами буде завжди,

Здоров’я міцного, щасливої долі

Нехай Господь Бог дасть на довгі роки.

Педагогічний колектив Жов-
тневої ЗОШ І-ІІ ст. вітає іменин-
ників липня: вчителя історії  
Ірину Зеновіївну ШЕВЧУК, 
вчителів-пенсіонерів Петра  
Івановича КІТИКА, Іванну  
Семенівну СТАХУРУ.

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.

Педагогічний колектив Мишко-
вицької ЗОШ І-ІІІ ст. щиро вітає з 
ювілеєм вчителя хімії Євгенію 
Ярославівну ОВЧАРИК.

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.

Вітаємо з днем народження 
лікаря-хірурга ТРТМО В’ячеслава 
Івановича ЛАЗУРКА, старшу ме-
дичну сестру Олену Вікторівну 
ЛІТКОВЕЦЬ, акушерку жіночої 
консультації Ганну Василівну 
МАРЧУК, фельдшера ШМД  
Зіновія Богдановича ЗАЯЦЯ, ме-
дичних сестер Галину Ярославів-
ну ЗВАРИЧ, Ольгу Степанівну  
ДЯЧУК, Ірину Михайлівну  
МУЖИЛО, молодшу медичну се-
стру Наталію Борисівну  
КАПУСТІНСЬКУ, водія Руслана 
Володимировича РОМАНЯКА, 
електромонтера з ремонту та об-
слуговування електроустаткування 
Валерія Володимировича  
ШУГАЯ.

Нехай квітує білий цвіт,

Життям стають найкращі мрії

І доля посила багато літ

Здоров’я, щастя, радості, надії.

З повагою — колектив ТРТМО.

Вітаємо з днем народження за-
відувача Ігровицької АЗПСМ Воло-
димира Антоновича ШПИТКОВ-
СЬКОГО, медичну сестру загаль-
ної практики-сімейної медицини 
Марію Ярославівну ДЕЙНЕКУ, 
завідуючу ФАПом с. Чистилів  
Галину Василівну ДРЕВІНСЬКУ, 
медичну сестру стаціонару Баво-
рівської дільничної лікарні Олену 
Августівну ХАМУЛЯК, акушерку 
ФАПу с. Петриків Марію Володи-
мирівну ФІРМАН, медсестру 
ТРТМО Надію Ярославівну  
МАТЛАГУ, молодших медичних 
сестер Ірину Павлівну ДЯЧУН, 
Марію Йосипівну САБОДАЖ, 
Ольгу Зіновіївну ГУЙДУ.

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 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання. 

Колектив територіального цен-
тру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) Тер-
нопільського району щиро вітає з 
днем народження соціального пра-
цівника Ольгу Богданівну 
 ІВАНЦІВ та соціальних  робітників 
Світлану Михайлівну КРАВЧУК з 
с. Великий Глибочок та  Євгенію 
Орестівну УКРАЇНЕЦЬ з смт.  
Велика Березовиця.  

Нехай любов незгасно світить,

Хай доля радісно співа,

Для Вас усі найкращі квіти

І найласкавіші слова.

Щиро вітаємо з 40-річчям за-
відуючу бібліотекою с. Великі Гаї   
Надію Михайлівну ПРИЙМУ. 
Прийміть найщиріші, найтепліші 
слова побажань з нагоди Вашого 
ювілею. 

Світанків сонячних, привітних,

Днів прекрасних, теплих, світлих,

І ночей спокійних, не тривожних,

А щастя стільки, скільки хочеш!

З повагою — колектив відділу 
культури Тернопільської РДА, 

районна організація профспілки 
та працівники центральної 

бібліотеки.


