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“Крута Вежа” —
байковецький гурт
талановитих
та амбітних.

16 сторінок
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До Зарваниці
за благословенням

10 стор.

“Крос-кантрі”
у Петрикові: цікаво
і видовищно!

3 стор.

Розпочато
капремонтні роботи
у НВК “Козівківська
ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ”.

3 стор.

Глава УГКЦ Святослав Шевчук та священнослужителі
під час Архиєрейської Божественної Літургії у Зарваниці.
Ярослав БАЧИНСЬКИЙ.
Людмила ДЕЙНЕКА.

Ц

За досвідом —
у ТзОВ
“Бучачагрохлібпром”,
до Героя України
Петра Гадза.

ьогорічна
проща
була
приурочена
1025-ій
річниці
Хрещення
РусіУкраїни та Року віри, яким
УГКЦ проголосила 2013
рік.
Близько 1500 осіб традиційно
здійснили пішу прощу від Архикатедрального собору міста
Тернополя до Марійського духо-

вного центру у Зарваниці. Відвідали святі місця і відомі політики, народні депутати, очільники районів та областей України.
На першу відпочинкову годину тернопільські прочани зупинилися у Мишковичах на подвір’ї
та прилеглій території церкви
Покрови Пресвятої Богородиці.
Із духовними піснями їх зустрів
церковний хор місцевої єпархії,
парохи церков найближчих сіл
Тернопільського району, перший заступник голови Тернопільської районної державної

адміністрації
Володимир
Дев’ятков, заступник голови
Тернопільської районної державної
адміністрації
Неля
Саржевська.
Організатори подбали, щоб
учасники ходи до священних
місць не відчували дискомфорту. Діяв пересувний медичний
пункт, в якому сімейні лікарі
Віра Жук, Галина Карпенко,
медсестри Тетяна Каліщук,
Галина Секерда надавали необхідну медичну допомогу, консультували прочан і бажали їм

щасливої ходи до Зарваниці.
Вирушили у дорогу разом із дорослими випускники та старшокласники майже усіх тернопільських шкіл, до них приєдналися
жителі сіл Тернопільського району. Групу парафіян із смт. Велика Березовиця Божою ласкою
опікували отці Ігор та Святослав. Прочани із Мишкович йшли
до святого місця, сповнені віри
та надії, що їхні молитви будуть
почуті.
Продовження на 2 стор.

Наша
"Землевласник-СЛ" сторінка
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

46011, Україна, м.Тернопіль,
просп. С. Бандери, 34-А, 2
(біля Центрального стадіону)

тел. 52-02-07, 52-02-23

вул. М. Кривоноса, 10, 4 поверх

тел. 067-354-65-67,
42-42-70

Приймаємо замовлення на землевпорядні
та геодезичні роботи:
приватизація земельних ділянок; переоформлення прав власності при
переході прав на земельну ділянку на підставі цивільно-правових угод;
винесення земельних ділянок в натуру та встановлення межових знаків;
геодезичні обміри; розробка проектів землеустрою.

www.facebook.com/PodilskeSlovo

www.trrada.te.ua веб-сторінка Тернопільської
районної ради
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Панорама подій
●●Духовне

●●Круглий стіл

До Зарваниці за благословенням

Примирення
заради
добросусідства

Продовження.
Початок на 1
стор.

На прощу до Зарваниці прибули екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко
з дружиною Іриною, народний депутат України Олег Сиротюк, генеральний
директор корпорації “Агропродсервіс” Іван Чайківський (крайній справа).

На прощі у Зарваниці — голова Тернопільської районної ради Василь Дідух
з дружиною Людмилою Серафимівною.

Цьогоріч Зарваниця зустріла прочан з Хмельницького, Донецька, Криму, Херсона, Миколаєва, Кіровограда,
Києва, Луцька, Рівного, Вінниці, Житомира, Закарпаття,
ІваноФранківська, Чернівців, Львова, Дрогобича та з-за кордону. Архиєрейську
Божественну Літургію очолив Глава
УГКЦ
Святослав
Шевчук. У Богослужінні взяли участь
10 архиєреїв УГКЦ,
близько 300 священиків та представники влади, зокрема, екс-міністр внутрішніх справ Юрій
Луценко,
голова
Тернопільської обласної державної
адміністрації Валентин Хоптян, народний
депутат
України
Олексій
Кайда, мер міста
Тернополя Сергій
Надал, заступник
голови Тернопільської обласної дер-

жавної адміністрації Петро Гоч,
голова Тернопільської районної
ради Василь Дідух, перший заступник голови Тернопільської
РДА Володимир Дев’ятков, голова
ради сільськогосподарських підприємств Тернопільщини, генеральний директор корпорації “Агропродсервіс” Іван Чайківський.
Блаженнійший Святослав привітав усіх гостей та прочан, які, незважаючи на сильний дощ, молилися на Літургії, уділив архипастирське благословення, висловив
вдячність організаторам за наполегливу працю, священикам, які з
віруючими йшли пішки та сповідали під час прощі, представникам
влади за допомогу в організації
паломництва.
Після Літургії відбулася Панахида за жертвами українськопольського протистояння на Волині 1943 року та освячення
пам’ятника Папі Римському ІвануПавлу ІІ, спорудженого поблизу
купелі св. Анни. Глава УГКЦ Святослав Шевчук запросив усіх підтримати акцію “Вбери Київ у вишиванку” та приїхати у вишиванках на святкування хрещення Київської Русі, яке відзначатимуть в
столиці України на березі Дніпра
18 серпня цього року.
Високопреосвященний архиєпископ і митрополит ТернопільськоЗборівський кир Василій Семенюк,
як намісник Марійського духовного центру у Зарваниці, подякував
Главі УГКЦ за візит та подарував
ікону Матері Божої Зарваницької.

Серед учасників прощі — перший заступник
голови Тернопільської РДА Володимир
Дев’ятков (на передньому плані).

Зустріч прочан на території храму Покрови Пресвятої Богородиці у селі Мишковичі.

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ.
Обговорення цієї на сьогодні надзвичайно резонансної
теми провів заступник голови Тернопільської обласної
ради Олег Боберський.
Учасники
круглого
столу
“Українсько-польська
трагедія:
примирення заради майбутнього”,
а це науковці, історики, дослідники, представники громадських організацій та ЗМІ, — голова ТОО
Всеукраїнського товариства “Меморіал” ім. Василя Стуса Богдан
Хаварівський, активіст Зарваницької громадської ініціативи, депутат
Тернопільської обласної ради Степан Барна, голова польського
національно-освітнього товариства
Петро Фріз, кандидат історичних
наук Олександр Петровський, кандидат історичних наук, політолог
Юрій Юрик, історик, секретар громадської ради при Тернопільській
обласній державній адміністрації
Павло Сливка, науковий співробітник відділу історико-меморіального
музею політичних в’язнів Ігор Олещук, головний редактор видавництва “Ранок” Сергій Ткачов, представник ВО “Свобода” Дмитро
Штокалюк, представник ТОМГО
“Сокіл” Іван Янюк, — були єдині в
тому, що слід дати можливість висловити науковцям, і аж ніяк не політикам, історичні оцінки, опублікувати документи, провести дискусії
щодо Волинської трагедії. Науковці, громадські та політичні діячі
Тернопілля засудили звернення
148 депутатів Верховної Ради
України з фракцій КПУ та Партії
регіонів до Сейму Республіки Польща визнати Волинську трагедію
геноцидом польського народу. За
словами історика Павла Сливки,
таким чином в Україні може діяти
лише п’ята колона. У відстоюванні
проросійських інтересів провладними фракціями Верховної Ради
вбачають причини появи такого історично невмотивованого та далекого від правди документа й історики Тернопілля та Львова. На тому, що “Україна не проводить
власної історичної політики, тому
стає об’єктом історичної політики
сусідніх країн”, наголошував Олег
Боберський.
Наукова громадськість Тернопілля підкреслила, що події на Волині 1943 року не можна виокремлювати із контексту подій воєнних
лихоліть 1939 – 1947 років та міжвоєнного періоду, а також закликала молитвою згадати усіх жертв
тих часів, а живих їх учасників та
нинішні покоління — до прощення
та примирення.
Примирення можливе і потрібне
через пізнання правди, історичних
фактів, а не міфів чи фальсифікацій. Відсутність знань у представників владної верхівки, відсутність
навіть бажання захищати нашу історичну пам’ять створює велику
спокусу для сусідів просунути своє
бачення українського минулого,
часто абсолютно далеке від історичної правди. Лише об’єктивний
науковий пошук та аналіз може
окреслити реальні причини та розміри трагедії, а відтак примирити
усіх її учасників, вважають учасники дискусії.
Як стало відомо, 12 липня після
гарячих дискусій польський сейм
прийняв заяву до 70-річчя Волинської трагедії у формулюванні “етнічна чистка з елементами геноциду”. Праві сили у сеймі виступали
за те, щоб означити історичні події
на Волині як “геноцид”, але таке
формулювання
погіршило
б
українсько-польські відносини і
могло б зашкодити Україні підписати угоду про асоціацію з ЄС.
Правляча “громадська платформа”, можливо, поділяла таку думку,
але на пропозицію не пристала,
вважаючи її недоцільною. Хоча
хтось із оглядачів зазначив, що це
важливий крок на шляху до майбутнього примирення поляків, та,
все ж, формулювання “етнічна
чистка з елементами геноциду”
принижує українців.
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●●Футбол

Визначились
лідери
Юрій БУЧИНСЬКИЙ,
заступник
голови Тернопільської
районної федерації
футболу.
Продовжуються баталії в
чемпіонаті Тернопільського району з футболу. В неділю, 7 липня, було зіграно
матчі чергового туру, а також відбувся ряд перенесених зустрічей. Ось їх результати.
Перша ліга: Великий Глибочок – Шляхтинці 0:8, Біла – Велика Березовиця 1:0, Дубівці –
Плотича 3:0, Озерна – Великі
Бірки 3:3, Грабовець – Великий
Глибочок 4:1, Великі Гаї – Івачів
1:1, Домаморич – Шляхтинці
2:3. Друга ліга, група “А”: Підгороднє — Плотича-2 7:2, Курівці – Петриків-2 0:2, Пронятин – Стегниківці 4:1, Довжанка
– Забойки 0:1, Гаї Шевченківські – Лозова 9:0. Група “Б”:
Баворів – Прошова 0:1, Білоскірка – Велика Березовиця-2
0:3, Велика Лука – Товстолуг
2:2, Ігровиця – Мишковичі 0:5,
Буцнів – Петриків 2:4. Група
“В”: Байківці – Малий Ходачків
6:3, Динамо – Дичків 7:0.
У першій лізі в лідерах перебувають колективи з Грабівця і
Шляхтинців, в активі яких по 19
очок. Третіми йдуть представники Великих Бірок – 16 очок. В
групі “А” в другій лізі також по 19
очок набрали команди з Гаїв
Шевченківських і Забойок. Цікава зустріч відбулася у Великій
Луці, де зустрічалися лідери групи “Б”. Господарі спочатку обійшли футболістів з Товстолуга
2:0, але гості знайшли сили зрівняти рахунок – 2:2. То ж команда
з Великої Луки втратила перші
очки в чемпіонаті, та все ж лідирує з 19 очками. Футболісти з
Товстолуга йдуть другими — 17
очок, з Мишкович – третіми (16
очок). В групі “В”, незважаючи на
розгромну поразку 0:7, продовжує лідирувати колектив з Дичкова – 16 очок. По 15 залікових
балів набрали представники
Динамо і Байківців.
КП “Аква-Сервіс” Великоберезовицької селищної ради
інформує споживачів про намір
здійснити зміну тарифів з централізованого водопостачання та водовідведення. Планується встановити такі тарифи:
з водопостачання:
— для населення — 3,29 грн.
за 1 м куб.;
— для бюджетних організацій
— 4,76 грн. за 1 м куб.;
— для інших споживачів — 5,26
грн. за 1 м куб.;
з водовідведення:
— для населення — 6,29 грн. за
1 м куб.;
— для бюджетних організацій
– 6,66 грн. за 1 м куб.;
— для інших споживачів — 8,17
грн. за 1 м куб.
Обгрунтування причин зміни
тарифів: востаннє тарифи з водопостачання та водовідведення переглядалися у 2010 році, після
цього зросла мінімальна заробітна плата, ціна на енергоносії,
укладений договір з КП “Тернопільводоканал” на водовідведення та очищення стоків. Зауваження і пропозиції від фізичних та
юридичних осіб та об’єднань приймаються протягом 20 календарних днів з дня опублікування оголошення (з 19.07.2013 р. до
07.08.2013 р.) за адресою: КП
“Аква-Сервіс”, смт. Велика Березовиця, вул. Лесі Українки,
тел. 27-42-30.

Колектив Йосипівської сільської ради, виконавчий комітет, депутатський корпус глибоко сумують з приводу смерті депутата сільської ради
Бориса Степановича Яцуха і
висловлюють щире співчуття
рідним
та
близьким
покійного.

Тема дня

●●Факт і коментар

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ.
Фото автора.
Козівківська загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів побудована у 1975 році і розрахована на 250 учнів. Нині, на
жаль, тут навчається лише
36 дітей, 19 малюків відвідують дитячий садок, що діє
при навчальному закладі.
Щоб утримувати такий комплекс, лише ентузіазму і господарської жилки освітян і технічних працівників замало. Необхідні кошти на проведення ремонтних робіт, придбання меблів та
обладнання. Однак, на ремонт
освітніх закладів держава сьогодні не виділяє жодної гривні.
Не густо для цієї справи і у сільській казні. Частково продуктами
харчування школу у Козівці забезпечує місцевий підприємець
та фермер Андрій Дідик, який
орендує земельні наділи селян,
має переробне підприємство.
Але, як кажуть, на спонсорстві та
допомозі батьків далеко не заїдеш. Фінанси із системи місцевих бюджетів за останні два десятка літ було спрямовано на
ремонт опалення, підведення
природного газу, будівництво
нової паливної. Вісім років тому
припинила свою роботу котельня, що працювала на вугіллі. Саме опорна зовнішня стіна цього
приміщення обвалилася в ніч з
23 на 24 квітня ц.р. Шиферне перекриття не витримало великого
тиску снігового покрову, а фундамент — значних талих вод у
весняні місяці.
Набат тривоги пролунав від
батьків, діти яких відвідують школу. Вони звернулись не лише до
органів виконавчої влади, але й до
засобів масової інформації. Нарешті голос козівківчан було почуто,

Розпочато капремонтні роботи у НВК
“Козівківська ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ”

Робоча комісія під головуванням першого заступника голови Тернопільської
райдержадміністрації Володимира Дев’яткова на території НВК “Козівківська ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ”.
адже не за горами новий навчальЗвісно, певний внесок зробить
металоконструкції та обладнання
ний рік. Хоча до 1 вересня буді- фермер Андрій Дідик, допомага- колишньої котельні, розчищаєтьвельникам під силу виконати затимуть батьки.
ся аварійна територія, працюють
планований обсяг робіт, головне
Минулого понеділка, 15 липня
проектувальники, будівельники
— фінанси. 12 липня на сесії Ко- ц.р., під керівництвом першого
та монтажники. Координувати
зівківської сільської ради під голо- заступника голови Тернопіль- процес відновлювальних робіт
вуванням Ігоря Вовчанського видіської районної державної адміні- доручено начальнику відділу міслено 20 тисяч гривень для виго- страції Володимира Дев’яткова
тобудування та архітектури Тертовлення проектно-технічної до- та за участю заступника голови
нопільської райдержадміністрації
кументації. 8 липня ц.р. прийнято
Тернопільської районної ради
Богдану Борезі. “Робоча комісія
рішення із районного бюджету ви- Романа Наконечного у Козівків- постійно контролюватиме хід роділити 100 тисяч гривень на цикл
ську ЗОШ І-ІІ ст. виїжджала робіт”, — наголосив Володимир
будівельно-відновлюваних робіт.
боча комісія. Вже демонтовано
Дев’ятков.

●●День поля

Європейські сади Петра Гадза

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ.
Фото автора.

ТзОВ “Бучачагрохлібпром”,
що у с. Підзамочок Бучацького району, аграріям не
лише Тернопілля, але й, мабуть, всієї України особливо представляти не треба.
Товариство добре знане в
регіоні, а його керівник Петро Гадз торік до Дня Незалежності був удостоєний
високого звання Герой України за визначні особисті заслуги перед Українською
державою в розвитку сільськогосподарського виробництва, впровадження прогресивних технологій та сучасних форм господарювання, багаторічну самовіддану працю. Петро Іванович
Гадз — заслужений працівник сільського господарства
України, заступник голови
Аграрного союзу України.
Напередодні жнивної кампанії
2013 року у селі Підзамочок Бучацького району провели Всеукраїнський День поля. Поділитися досвідом з’їхалося понад 300
учасників — вчених-селекціонерів,
авторів сортів, представників
компаній, фірм та провідних підприємств, голів районних рад і
райдержадміністрацій. Тернопільський район представляли
голова Тернопільської районної
ради Василь Дідух, перший заступник голови Тернопільської
райдержадміністрації Володимир
Дев’ятков, заступник генерального директора корпорації “Агропродсервіс” Володимир Болєщук, директор ПП “Агрофірма
“Медобори” Володимир Крупніцький.
Учасників Дня поля привітав
Герой України, директор ТзОВ
“Бучачагрохлібпром” Петро Гадз,
голова Тернопільської обласної
державної адміністрації Валентин Хоптян, вчені-селекціонери,
представники компаній і фірм. У
практичній частині заходу учасники оглянули демонстраційні ді-

До учасників Дня поля у ТзОВ “Бучачагрохлібпром” звертається
директор товариства, Герой України Петро Гадз.
лянки ярих та озимих культур, ництві працює понад 200 місцекою ведення господарки, та й
сільськогосподарську вітчизняну вих жителів та спеціалістів, ви- сам дуже любить музику, високо
та імпортну техніку та обладнан- хідців з населених пунктів, де
цінує українську пісню, пропагує
ня, відвідали сад площею 515
орендує землі ТзОВ “Бучачагрохздоровий спосіб життя, зокрема
гектарів у селі Трибухівці.
лібпром”.
заняття такими видами спорту,
Нині ТзОВ “БучачагрохлібОкрема тема — садівництво.
як футбол, теніс, лижний спорт
пром” обробляє понад 25 тисяч Володіючи традиційними мето- тощо.
гектарів в трьох суміжних райодами, Петро Гадз також враховує
Товариство впродовж баганах Тернопільської області, на
європейські технології у веденні тьох років співпрацює з рядом
яких вирощує зернові, олійні та господарства. Нині підприємство
наукових установ і селекційних
технічні культури, має елітгосп із має 515 гектарів саду, де вироцентрів України, зокрема, з Інвирощування насіння зернових, щують яблуні, груші, сливи ніститутом фізіології і генетики
два млинзаводи, крупоцех по- мецьких, голландських та італійрослин НАН України, селекційнотужністю 10-15 тонн зерна за доських селекцій, функціонує погенетичним інститутом НЦНС (м.
бу, склади готової продукції містстійне крапельне зрошування.
Одеса),
Білоцерківською
кістю 1600 тонн, фабрику виробУ Трибухівцях працює 60 модослідно-селекційною станцією
ництва молока та м’яса, є вироб- лодих випускників Бучацького агІнституту біоенергетичних кульником борошна, круп, займаєть- роколеджу, Уманського сільськотур та цукрових буряків НААНУ,
ся оптовою торгівлею зерном та
господарського інституту, незаТОВ “Компанія “Лан” — офіційкормами для тварин, утримує баром там буде зведено сучасне
ним представником у Західному
майже 6 тисяч голів великої роагромістечко з усією соціальною регіоні фірми “CLAAS”, ТОВ “Сингатої худоби та 3350 свиней. У
інфраструктурою.
гента”, ТОВ “Амако Україна”, ТОВ
молочно-тваринницьких компЩорічно на соціальний розви“Піонер Насіння Україна”, ТОВ
лексах у селах Соколів, Добре ток населених пунктів товариство
“Ведерстад”, ТзОВ “Гал АгроПоле, Ліщаницях, Осівцях, що
виділяє 2-2,5 млн. грн., підтри- Стек”, ТОВ “Штрубе Україна”,
побудовані впродовж останніх мує школи, дитячі садки, заклади
“Осево Ексімпо Прага” (Чехія),
років, виробляють 25 тонн моломедицини, торгівлі, церковні гроПАТ “Компанія Райз”. На базі підка щодоби. В майбутньому пла- мади, спортивні команди. Петро
приємства розташовані дві нанують
збільшити
кількість Гадз вважає розвиток соціальної сіннєві лабораторії, які ведуть
поголів’я до 22 тисяч. У тваринінфраструктури важливою ланконтроль за якістю насіння.
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●●Спортивні новини

Актуально!

●●Ми — українці

Марш хоробрих
Тетяна АНДРУХІВ,
студентка І курсу відділення
“Журналістика” ТНПУ
ім. В. Гнатюка.
3 липня ц.р. у Тернополі
відбувся марш на честь перемоги князя Святослава
над Хозарським каганатом.
Понад півсотні молодих людей марширували вулицями міста, скандуючи патріотичні гасла, від пам’ятника
Степану
Бандері
до
пам’ятника
Тарасу
Шевченку.
Під час матчу між командами села Стегниківці і Пронятина.

Перемогли пронятинці
Соломія ДМИТРІЄВСЬКА.
Фото автора.
7 липня на стадіоні с. Пронятин відбулася зустріч з футболу між командами села Стегниківці і Пронятина. В першій

половині матчу було відкрито
рахунок пронятинською командою. Гра була дуже напруженою і безкомпромісною, але
фортуна посміхнулась пронятинським гравцям з рахунком
4:1. Голи забивали пронятин-

ські футболісти Василь Глогусь,
Олександр Балюк, Володимир
Дерчук і Віталій Лисий. Стегниківські футболіти спромоглися
лише на один гол, який забив у
ворота суперників Петро Червінський.

●●Варто знати

Куріння та його наслідки
Любов СТОЙКЕВИЧ,
завідуюча Тернопільським
відділенням Теребовлянського
міжрайонного відділу ДУ
“Тернопільський обласний
лабораторний центр”.
Питання “чому людина почала курити” і “чому вона далі
курить” аж ніяк не рівнозначні. І відповіді на них не можуть бути ідентичними. Вважають, що початок куріння
пов’язаний із суто психологічними моментами, тим часом, як продовження куріння,
крім психологічних чинників,
залежить і від фізичних причин (зумовлених розвитком
звички до дії нікотину), які й
починають відігравати вирішальну роль у процесі
куріння.
Отож, почнемо з першого питання: чому й навіщо починають
курити? Щоб отримати на нього
відповідь, спробуємо з’ясувати, в
якому віці почав курити курець?
Мабуть, кожен читач скаже: у молодому віці. Літні люди рідко починають курити. В цьому віці вже
переважно замислюються над тим,
як покинути курити, тим більше,
що на цей час майже кожен із курців “успадковує” від згубної звички
якесь захворювання.
Результати соціологічних обстежень цілковито відповідають
таким апріорним висновкам: переважна більшість курців почала курити в шкільні роки або дещо пізніше – під час навчання в тенікумі
чи вищому навчальному закладі,
на початку своєї трудової діяльності. А тепер повернімося до питання про те, що найчастіше є
приводом, щоб почати курити:
вплив товаришів – 26,8%, цікавість
– 23,2%, “пустощі” — 17,8%, наслідування дорослих – 16,7%.
Багато зарубіжних психологів
пов’язують початок куріння в молодому віці саме з такими психологічними чинниками, як прагнення молодої людини до самоствердження, до того, щоб стати “зовсім дорослою”, а також до спроб
протиставити себе навколишнім,
протесту проти родинної чи шкільної опіки.
За даними соціологічних досліджень, в Україні палить кожен третій підліток 12-14 років. Активно
палити (як хлопці, так і дівчата) починають з 14 років, а перші спроби
у кожного десятого підлітка були
ще у віці до 10 років. Саме у цей
період формується репродуктивне
здоров’я, тому тютюнопаління завдає непоправної шкоди.
Як правило, більшість людей на
запитання про негативні наслідки
куріння відповідають ствердно:

мовляв, ми добре знаємо, що куріння є дуже шкідливим для нашого здоров’я. Але чи дає рівень їхніх
знань підстави стверджувати про
свідоме ставлення до власного
здоров’я та вибору способу життя? Давайте розглянемо цю проблему більш детально, опираючись на показники, які демонструють, наскільки шкідливе й небезпечне куріння проти інших причин
смертності й захворюваності.
Проблема тютюнопаління вкрай
актуальна для України. Україна
входить до групи із 11 країн Європи з найбільшим рівнем поширеності цієї шкідливої для здоров’я
звички. У нашій країні в 2012 році
нараховувалося більше 9,9 млн.
курців — третина всього працездатного населення України.
За даними Міністерства охорони здоров’я України, в сучасних
умовах кожна п’ята жінка — активний курець. Особливу занепокоєність викликає той факт, що ця
шкідлива звичка припадає на вік
до 35 років. За статистикою, щорічно від захворювань, спричинених тютюнокурінням у світі помирає понад 4 млн. людей, в країнах
СНД — 500 тисяч, в Україні 110
тисяч.
Тютюн – найголовніший і найглобальніший вбивця. Кожних 8
секунд на земній кулі від хвороб,
спричинених курінням, помирає
одна людина. Якщо ставлення до
тютюнопаління не зміниться, за
прогнозами експертів, у 2030 році
з цієї причини помиратиме понад
10 млн. осіб.
Тютюнопаління дуже негативно
впливає на організм. Найбільше
страждає від куріння репродуктивна функція людини. У сім’ях, де
вживали тютюн під час вагітності,
вроджені каліцтва у дітей трапляються вдвічі частіше, народжуються неповноцінні та мертвонароджені діти. Матері, які палили цигарки під час вагітності, мають дітей з відхиленою від норми поведінкою. Ці діти гірше вчаться в
школі і перебувають у групі ризику
щодо вживання наркотичних препаратів.
Вживання тютюну відбувається
через органи дихання. Тому, перш
за все, страждає легенева система: повітряні шляхи і легенева тканина. Тютюнопаління є причиною
90% усіх випадків захворювань на
рак легенів. Деякі інгредієнти тютюнового диму розчиняються в
слині і з нею потрапляють у шлунок, цим самим викликаючи виразку шлунка (у 10 разів частіше,
ніж у тих осіб, що не вживають тютюну).
Особливо негативні наслідкі
спричиняє систематичне куріння
на серцево-судинну систему. У
всіх, хто палить цигарки, частота

скорочень частіша у 2-2,5 раза,
таким чином скорочується час відпочинку для серця і воно скоріше
зношується. У 12-13 разів частіше
трапляються захворювання серця:
серцева недостатність, інфаркт міокарду, стенокардія, звуження судин. До 40% усіх смертельних випадків від ішемічної хвороби серця, інфаркту та інсульту пов’язані з
палінням цигарок.
Паління призводить до руйнування головного структурного елементу шкіри – колагену. Шкіра та
слизові оболонки втрачають свою
еластичність.
Негативно впливає на здоров’я
оточуючих пасивне тютюнопаління. У приміщенні з курцем протягом лише однієї години людина,
яка не курить, кожного разу “викурює” половину сигарети. Тютюновий дим у таких випадках спричиняє головний біль, нездужання,
зниження працездатності, швидку
втомлюваність, загострення верхніх дихальних шляхів. Особливо
небезпечне пасивне куріння для
дітей.
Вченими доведено спільні риси
між наркотичною та нікотиновою
залежністю. Коли припиняється
введення нікотину до організму,
розвивається “синдром відміни”,
який характеризується дратівливістю, збудженням, порушенням
концентрації уваги та зниженням
працездатності, тривогою, почуттям голоду, збільшенням маси
тіла, порушенням сну.
Із кожних 100 курців 53 намагається кинути курити, але лише 13
це вдається. Викурювання пачки
сигарет на день рівноцінно щорічному випиванню кавової чашки нікотину. Нікотинова залежність має
три стадії: перша — епізодичне куріння (не більше 5 сигарет на
день), що викликає незначні зміни
у діяльності нервової системи;
друга — систематичне куріння (від
5 до 15 сигарет на день), при цьому виникає незначна фізична залежність та при припиненні паління розвивається стан, важкий як
фізично, так і психічно, який усуває
куріння чергової сигарети; третя
— систематичне викурювання від
однієї до півтори пачки на день,
виробляється звичка курити натщесерце, відразу після їжі або
серед ночі, звикання дуже сильне.
Припинення куріння викликає тяжкий стан, виражені зміни у нервовій системі і внутрішніх органах.
Токсичне руйнування організму.
Куріння — соціальне лихо. Через нерозуміння, сліпе наслідування дорослих, ровесників підліток
починає курити — спочатку викурює одну сигарету, потім тягнеться до пачки знову і знову. І так куріння стає звичкою. А почати курити набагато легше, ніж покинути.

Націоналістична молодь Тернополя вперше влаштувала
“Марш хоробрих” до дня перемоги князя Святослава над Хазарським каганатом.
Саме 3
липня 965 року відбувся переможний бій Руського війська із
хозарами. Марш був організований спільними зусиллями націоналістичних організацій Тернополя. Головним організатором
цього заходу став тернопільський рідновір Олександр Джур.
Активісти заходу вишикувались
у колону під проводом Ігоря
Костюка — координатора Автономних націоналістів Тернополя
(молодіжний рух, який пропагує
визвольний український націоналізм, займається благодійністю та стоїть на засадах здорового способу життя — авт.) та пройшли вулицями міста, вигукуючи
гасла: “Наша земля — наші герої! Герої не вмирають — вмирають вороги! Будь воїном — живи
вічно! Військо Святослава! Слава! Слава! Слава!”.
Біля пам’ятника Тарасу Шевченку відбулась урочиста промова на честь героя Святослава
Хороброго. “В цей славетний
день 965 року військо Святослава здійснило похід на Хозарський каганат, який протягом
довгого часу нищив моральні та
духовні цінності слов’янського
народу. Організувавши дружину
зі своїм союзником — Волзькими болгарами — Святослав знищив каганат, зміцнивши територіальні кордони Руської держави, вивів її на європейський ринок, таким чином започаткувавши одну велику імперію. Він
став еталоном хоробрості”, —

зазначив у своїй промові кандидат історичних наук Володимир
Мисик. “Ми повинні повернути
собі велику славу нашої нації,
нашого народу, яку започаткували такі великі та хоробрі воїни,
як Святослав Ігорович. Це постать, на яку ви, хлопці, повинні
рівнятись, адже ви для нас — воїни і захисники, які в будь-який
момент готові відстояти своїх дівчат, свою країну. Святослав є
для нас символом хоробрості,
відваги і честі”, — закликала активістка Автономних націоналістів Тернополя Юлія Вигонська.
Перед присутніми із промовою
виступив громадський діяч Ігор
Костюк: “Зараз ми живемо в часи ницості, підлості та брехні.
Лише в наших силах змінити цей
світ, змінити, в першу чергу, себе. Змінити людей, які нас оточують. Бути гідними нащадками
Святослава, бути воїнами і жити
вічно! З нами правда і з нами
дух предків!”.
Оскільки Святослав був останнім язичником, до його вшанування приєдналися і тернопільські рідновіри (релігійний напрямок,
який
базується
на
слов’янській міфології та релігії
— авт.) на чолі з Ігорем Аркушою. Вони закликали боротися
за порядок у країні, як боровся
князь Київський Святослав, бути
хоробрими та гідними його нащадками. Також провели призми — військові пісні, які виконуються в колі з піднятими доверху долонями, як своєрідний
язичницький обряд – молитва
на честь полеглих у бою воїнів.
Цим і закінчилося дійство.
Варто зазначити, що подібний марш відбувся і в Києві
(як повідомляє UNN “Украинские Национальные Новости” /
Новости: Мультимедиа [Електронний ресурс]). Близько 300
учасників маршу пройшли Хрещатиком з прапорами із зображенням слов’янських рун, національного прапора України,
скандуючи
лозунги
“Слава
Україні! Героям слава!”, та банером із надписом: “Герої не
вмирають! Вмирають вороги!”.
Організатори акції закликали
визнати перемогу князя Святослава над хозарами всеукраїнським святом.

●●Канікули-2013

Профорієнтація
у пришкільних таборах
Галина ПРИСТУПА,
начальник відділу довідковоінформаційної роботи
з населенням ТМРЦЗ.
Наблизити послуги з профорієнтації до учнів загальноосвітніх навчальних закладів під час перебування
у пришкільних таборах дозволяє проведення виїзних
заходів центру зайнятості із
використанням мобільного
центру профорієнтації.
У червні цього року спеціалісти Тернопільського міськрайонного центру зайнятості провели
виїзні заходи у загальноосвітніх
школах сіл Баворів, Великі Гаї,
Лозова, Великий Глибочок і селища Великі Бірки Тернопільського району.
Перед школою був розгорну-

тий “Мобільний центр профорієнтації державної служби занятості”, де школярі ознайомилися
з послугами служби зайнятості, а
також зі світом професій за допомогою буклетів, листівок. Учні
охоче взяли участь у проведенні
профорієнтаційних вправ, де мали можливість продемонструвати свою обізнаність щодо основних характеристик та особливостей професій, аналізували
найактуальніші професії на ринку
праці, переглядали довідники навчальних закладів. Тут же, у дворі школи, спеціалісти центру зайнятості проводили зі школярами ігротеку з використанням
профорієнтаційних вправ “Відгадай професію”, “Найцікавіші професії”. Учні жваво за допомогою
жестів та міміки зображали професії. Загалом у заходах взяли
участь 153 школярі.

Великобірківська селищна рада надає в оренду приміщення гаража, що перебуває в комунальній власності та розташоване за адресою: вул. Грушевського, 97 “П”, смт. Великі Бірки Тернопільського
району, Тернопільської області. Заяви подавати в місячний термін з
моменту публікації оголошення. За додатковою інформацією звертатися за тел. 49-23-60.
Скоморохівська сільська рада повідомляє про зміну нормативної грошової оцінки земель сіл Скоморохи, Прошова, Смолянка,
Теофілівка Тернопільського району, які знаходяться в межах населених пунктів. Просимо всіх платників податків (фізичних та юридичних осіб) за роз’ясненнями звертатися за адресою: Скоморохівська сільська рада, 47744, вул. Галицька, 3а, с. Скоморохи Тернопільського району, тел. 29-45-36.
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УТ-1
06.00 Православний
календар.
06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.15 Д/ф “Битва
за Британiю”.
07.15 Ера бiзнесу.
07.25 Д/ф “Є. Бiлоусов.
Все на свiтi за кохання”.
08.45 Кориснi поради.
09.00, 21.00 Пiдсумки дня.
09.20 Без цензури.
09.45 Головний аргумент.
10.10 Нехай вам буде
кольорово!
11.40 Свiтло.
12.00 Хай щастить.
12.20, 17.45, 21.20 Дiловий
свiт.
12.30 До 20-рiччя
олiмпiйського
дебюту України.
13.40 Право на захист.
14.00 Темний силует.
14.10 Вiкно до Америки.
14.30 Життя на рiвних.
14.45 Дiловий свiт.
Агросектор.
14.50 Т/с “Чорна рада”.
17.15 Агро-News.
17.30 Сiльрада.
18.05 Новини.
18.25 Економiчна
перспектива.
18.35 Останнє
попередження.
18.55 Дорослi iгри.
19.45, 21.30 Криве
дзеркало.
22.55 Трiйка, Кено,
Секунда удачi.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Х/ф “Чаклунка”.

Канал “1+1”
06.00, 8.05 Мелодрама
“Пощастить у коханнi”.
07.05, 19.30 “ТСН”.
07.40 “Економiчна правда”.
08.00 “Особистий
рахунок”.
10.20, 17.10 Т/с “Сила.
Повернення додому”.
12.15 “Знiмiть це негайно”.
13.15 “Не бреши менi-4”.
14.15 “Росiйськi сiмейнi
драми”.
15.20 Т/с “Тисяча i
одна нiч”.
20.15 Т/с
“Склiфосовський”.
22.20 “Грошi”.
23.25 Т/с “Борджiа-2”. (3).
00.30 Т/с “Кедр
простромлює небо”. (2).

Інтер
05.30 Х/ф “Iван
Васильович
змiнює професiю”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30,
9.00, 12.00 Новини.
07.10, 7.35, 8.10, 8.35
“Ранок з “Iнтером”.
09.10, 12.20 Т/с “Мама
буде проти”.
14.05 Д/с “Слiдство
вели...” з
Л. Каневським”.
15.00 “Судовi справи”.
15.50 “Чекай на мене”.
18.05 Х/ф “Лiсове
озеро”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Дiм бiля
великої рiчки”.
23.20 Д/ф “Богдан
Ступка. Забудьте
слово “смерть”.
00.30 Х/ф “Водiй
для Вiри”. (2).

ICTV
06.25, 7.40 Дiловi факти.
06.35 Т/с “Таксi”.
07.00 Т/с “Леся+Рома”.
07.45, 8.45, 12.45 Факти.
09.15 Надзвичайнi новини.
10.10 Анекдоти
по-українськи.
10.20 Х/ф “Полiцейська
академiя-7:
Мiсiя у Москвi”.
12.00, 13.00, 22.00 Т/с
“Прокурорська
перевiрка”.
14.40, 20.05 Т/с “Самотнiй
вовк”.
16.35 Х/ф “Епiдемiя
страху”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Надзвичайнi новини.
23.05 Х/ф “Злочинна
кров”. (2).
00.55 Х/ф “Дикiсть-2”. (2).

СТБ
06.30, 15.55 “Усе буде
добре!”
08.15, 18.20 “Неймовiрна
правда про зiрок”.
09.50 “Зоряне життя.
Любов без штампу”.
10.50 “Зоряне життя.

Канал “1+1”
06.00 “Грошi”.
06.55, 19.30 “ТСН”.
07.40 “Економiчна
правда”.
08.00 “Особистий
рахунок”.
08.05 “Повне перевтiлення.
Дiм за тиждень-3”.
09.05 Комедiя “Трохи
не при собi”.
10.10 “Шiсть кадрiв”.
10.25, 17.20 Т/с “Сила.
Повернення додому”.
12.25 “Знiмiть це
негайно”.
13.25 “Не бреши менi-4”.
14.30 “Росiйськi
сiмейнi драми”.
15.35 Т/с “Тисяча i одна
нiч”.
20.15 Т/с
“Склiфосовський”.
22.20 “Мiняю жiнку-5”.
00.00 Т/с “Борджiа-2”. (3).

Інтер
05.30 Х/ф “Лiсове

Пiдкаблучники за
власним бажанням”.
11.45 Х/ф “Дурна зiрка”.
13.45 “Горiлка. Iсторiя
всеросiйського застiлля”.
18.00, 22.00 “Вiкнановини”.
19.55 “Слiдство ведуть
екстрасенси”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї-5 з
Павлом Костiциним”.
22.25 “Зоряне життя.
Життя пiсля
самогубства”.
23.25 “Битва екстрасенсiв”.

Новий канал
06.10 Т/с “Свiтлофор”.
06.50, 7.40 Т/с “Як
сказав Джим”.
07.30, 19.00 Репортер.
08.50 Х/ф “Помста пухнастих”.
10.45 Х/ф “Бунтарка”.
13.10 М/с “Аладдiн”.
14.35 Т/с “Друзi”.
15.35 Т/с “Кадетство”.
16.35 Т/с “Татусевi доньки”.
19.20 Т/с “Воронiни”.
21.00 Ревiзор-2.
22.55 Т/с “Закрита
школа”. (2).

ТРК «Україна»
06.10 Т/с “Матусю,
я кiлера люблю”.
07.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.10 Ранок з Україною.
09.10, 14.00, 17.20,
22.10 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Платина-2”.
15.40 Щиросердне
зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Подружжя”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Слiд. Хiмiки”. (2).
21.00 Т/с “Слiд.
Маски”. (2).
23.00 Х/ф “Цар
скорпiонiв-2:
сходження воїна”. (2).

К1
09.10 “Добрий вечiр,
тварини”.
10.10 Х/ф “Єдина”.
12.00, 18.00 “Звана
вечеря”.
13.00 Т/с “Маргоша”.
14.00 “Рандеву”.
15.20 “КВК”.
19.00 “Орел i решка”.

20.00 Т/с “Моя прекрасна
няня”.
21.00 “Розсмiши комiка”.
22.00 Х/ф “Сили природи”.
00.10 Х/ф “Реплi-Кейт”. (2).

нтн
06.35 Х/ф “Iнспектор
карного розшуку”.
08.05 “Агенти впливу”.
09.00 “Правда життя”.
09.25 Х/ф “Поводир”.
11.15 Т/с “Крутi повороти”.
15.15 Т/с “Знахар”.
19.00 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Вулицi
розбитих лiхтарiв-12”.
21.30 Т/с “Тiло як доказ-2”.
(2).
22.30 Т/с “CSI:
Нью-Йорк-7”. (2).
23.30 Т/с “Менталiст-4”.
(2).
00.30 Т/с “Декстер”. (3).

ТЕТ

08.50 “Жити здорово!”
09.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
11.55 “Доброго
здоров’ячка!”
з Г. Малаховим.
12.45 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20 “Зрозумiти.
Пробачити”.
14.15 Т/с “Проспект
Бразилiї”.
15.10 “Я подаю на
розлучення”.
16.05 Т/с “Жiночий лiкар”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.45 “Давай одружимося!”
19.00 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Iду
тебе шукати-2”.
22.55 “Вечiрнiй Ургант”.
23.30 Детектив “Закон
зворотного чарiвництва”.

ІНТБ

Перший канал
(Україна)

07.00, 7.45, 8.45,
16.00 Мультсалон.
07.15, 8.15 Новини, новини
з павутини, гороскоп,
хронограф.
09.00 Кава з «вершками».
09.30, 12.00, 13.30, 15.30,
19.20, 20.20, 21.20,
22.30 Український хіт.
10.00 Новини, новини
з павутини, гороскоп,
хронограф, телебіржа.
10.30 Арт-Терія.
11.00 Спільна правда.
13.00, 15.00, 17.00 Новини,
новини з павутини,
хронограф, телебіржа.
14.00, 18.00 Життя-буття.
17.30 Українські традиції.
18.30, 20.30, 22.00, 23.30
Новини, новини з
павутини, гороскоп,
хронограф, телебіржа.
19.00 Замки і фортеці
України.
19.30 Феєрія мандрів.
20.00 Срібний струмок.
21.00 Таємниці сходу.
21.30 Вдома.
00.00 До півночі далеко.

04.00, 8.00, 11.00,
14.00 Новини.
04.05 Телеканал
“Доброго ранку!”
08.15 “Контрольна
закупiвля”.

07.00
11.00
11.35
12.15

06.00, 9.00 “Єралаш”.
06.30 Телепузики.
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Дашадослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/ф “Чiп i Дейл —
бурундучки-рятiвнички”.
09.10 Т/с “Ранетки”.
10.10 Т/с “Всi жiнки —
вiдьми”.
12.00 Т/с “Та, що говорить
з привидами”.
14.00 Т/с “Беверлi
Гiлз-90210.
Нове поколiння”.
14.50 Богиня шопiнгу.
17.10 УТЕТа пара.
18.00 Моду народу.
19.00 Т/с “Крем”.
20.00 Дайош молодьож!
21.00, 22.25 ТЕТ-інтернет.
21.25 Велика рiзниця.
23.00 Дурнєв+1.
23.35 Т/с “Секс i
мiсто”. (2).

РТР-Планета
“Ранок Росiї”.
“1000 дрiбниць”.
“Про найголовнiше”.
Т/с “Поцiлуйте

наречену!”
13.00, 16.00, 19.00 Вiстi.
13.25 Вiстi Спорт.
13.35 “Особливий
випадок”.
14.25 Т/с “Єфросинiя.
Тайгова любов”.
15.10 Т/с “Таємницi
iнституту шляхетних
дiвчат”.
16.10, 18.40 Мiсцевий
час. Вiстi Москва.
16.25 “Academia”. Спецкурс
“Государi Росiйськi”.
17.10 “Голландськi береги.
Розумна архiтектура”.
17.40 Новини культури.
17.50 Т/с “Земський лiкар.
Продовження”.
19.45 Свiдки. “Без образ.
Олександр Ширвiндт”.
20.30 “Прямий ефiр”.
21.30 Т/с “Льодовикiв”.
23.05 “Друге Хрещення
Русi”.

Канал “2+2”
07.35 “Маски-шоу.
Маски грабують банк”.
08.00 “Шалене вiдео
по-українськи”.
09.00, 21.00 “ДжеДАI”.
10.05 Т/с “По той
бiк вовкiв-2. Ключi
вiд безоднi”.
17.00 Т/с “Кодекс честi-4”.
19.00 Т/с “Ментовськi
вiйни-5”. (2).
21.40 “Маски-шоу. Маски
в Нiмеччинi”.
22.05 Х/ф “Вайверн.
Крилатий дракон”. (2).
23.55 Т/с “Секретнi
матерiали-2”. (2).

Тонiс
06.00 Д/с “Дика
Австралiя”.
06.30, 18.30 Майстер
подорожей.
07.00 Х/ф “Серця
чотирьох”.
09.00 Єрусалим:
виникнення святого мiста.
10.00, 16.50 “Алло,
лiкарю!”
11.15 Кайлi Мiноуг:
принцесами
не народжуються...
12.40 “Таке спортивне
життя. Юрiй Тамм”.
13.20 “Будь у курсi!”

вівторок, 23 липня

УТ-1
06.00 Православний
календар.
06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.15 Д/ф “Галльськi
вiйни”.
07.15 Ера будiвництва.
07.20 Ера бiзнесу.
07.30 Д/ф “О. Даль. Мiж
минулим i майбутнiм”.
08.45 Кориснi поради.
09.05, 21.00 Пiдсумки дня.
09.40 Шеф-кухар країни.
10.40 Нехай вам буде
кольорово!
11.50 Контрольна робота.
12.15, 17.50, 21.20
Дiловий свiт.
12.25 Крок до зiрок.
13.10 Х/ф “Тарас
Шевченко”.
15.00 Дiловий свiт.
Агросектор.
15.10 Т/с “Чорна рада”.
18.10 Новини.
18.25 Економiчна
перспектива.
18.35 Криве дзеркало.
21.30 “Мелодiя двох
сердець”.
22.55 Трiйка, Кено,
Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Х/ф “Чаклунка”.

Програма телепередач

озеро”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30,
9.00, 12.00 Новини.
07.10, 7.35, 8.10, 8.35
“Ранок з “Iнтером”.
09.10, 20.30 Т/с “Дiм
бiля великої рiчки”.
12.20 Д/с “Слiдство
вели...” з
Л. Каневським”.
13.20 “Судовi справи”.
14.55 “Сiмейний суд”.
15.55 “Давай
одружимося!”
16.55 Т/с “Фарфорове
весiлля”.
20.00 “Подробицi”.
23.20 Т/с “Зворотний
бiк мiсяця”. (2).

ICTV
06.30, 7.40 Дiловi факти.
06.40 Т/с “Таксi”.
07.05 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Провокатор.
08.45, 12.45 Факти.
09.15, 19.10 Надзвичайнi
новини.
10.10, 16.30 Т/с “Вулицi
розбитих лiхтарiв”.
13.00, 22.00 Т/с
“Прокурорська
перевiрка”.
14.40, 20.05 Т/с “Самотнiй
вовк”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.05 Х/ф “Тактична
сила”. (2).

СТБ
06.20, 15.55 “Усе буде
добре!”
08.05, 18.20 “Неймовiрна
правда про зiрок”.
09.40 “Зоряне життя.
Життя пiсля
самогубства”.
10.35 “Зоряне життя.
Приреченi на самоту”.
11.40 Х/ф “Жiноча
iнтуїцiя”.
14.05 “Горiлка. Iсторiя
всеросiйського похмiлля”.
18.00, 22.00 “Вiкнановини”.
20.00 “Слiдство
ведуть екстрасенси”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї-5
з Павлом Костiциним”.

22.25 “Зоряне життя.
Контракт на любов”.
23.25 “Битва
екстрасенсiв”.

Новий канал
06.10, 22.05 Т/с
“Свiтлофор”.
06.50, 7.40 Т/с “Як сказав
Джим”.
07.30, 19.00 Репортер.
08.50 Х/ф “Останнiй
бойскаут”.
11.00, 16.50, 21.00 Т/с
“Татусевi доньки”.
13.25 М/с “Аладдiн”.
14.50 Т/с “Друзi”.
15.50 Т/с “Кадетство”.
19.20 Т/с “Воронiни”.
23.10 Т/с “Закрита
школа”.

ТРК «Україна»
06.10 Т/с “Матусю, я кiлера
люблю”.
07.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.10 Ранок з Україною.
09.10, 13.00, 17.20 Т/с
“Слiд”.
10.00 Т/с “Платина-2”.
12.00 “Хай говорять.
15.00 Щиросердне
зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Подружжя”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Iнтерни”.
21.00 Нова хвиля в
Юрмалi-2013. Вiдкриття.
00.30 Т/с “Глухар.
Продовження”.

К1
08.40 “Добрий вечiр,
тварини”.
09.40 “Три сестри”.
11.35, 19.00 “Орел i
решка”.
12.35, 18.00 “Звана
вечеря”.
13.35 Т/с “Маргоша”.
14.35 “Рандеву”.
15.50, 20.00 Т/с “Моя
прекрасна няня”.
17.00, 21.00 “Розсмiши
комiка”.
22.00 Д/ф “Чоловiк i
способи його
дресирування”.
23.00 Д/с “Фактор ризику”.
00.00 Т/с “Вiдчайдушнi

домогосподарки”. (2).

нтн
06.00 Х/ф “У лiсах
пiд Ковелем”.
08.30, 16.45,
19.00 “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi
справи”.
10.00 “До суду”.
11.55 “Речовий доказ”.
12.30 “Легенди карного
розшуку”.
13.00, 19.30 Т/с “Вулицi
розбитих лiхтарiв-12”.
14.50, 17.00 Т/с
“Шериф-2”.
21.30 Т/с “Тiло як доказ-2”.
(2).
22.30 Т/с “CSI:
Нью-Йорк-7”. (2).
23.30 Т/с “Менталiст-4”.
(2).
00.30 Т/с “Декстер”. (3).

ТЕТ
06.00, 9.00 “Єралаш”.
06.30 Телепузики.
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с
“Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/ф “Чiп i Дейл —
бурундучки-рятiвнички”.
09.10 Т/с “Ранетки”.
10.10 Т/с “Всi жiнки —
вiдьми”.
12.00 Т/с “Та, що говорить
з привидами”.
14.00 Т/с “Беверлi
Гiлз-90210.
Нове поколiння”.
14.50 Богиня шопiнгу.
17.10 УТЕТа пара.
18.00 Моду народу.
19.00 Т/с “Крем”.
20.00 Дайош молодьож!
21.00, 22.25 ТЕТ-інтернет.
21.25 Бiйцiвський клуб.
23.00 Т/с “Секс i
мiсто”. (2).

Перший канал
(Україна)
04.00, 8.00, 11.00,
14.00 Новини.
04.05 Телеканал
“Доброго ранку!”
08.15 “Контрольна
закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”

09.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
11.55 “Доброго
здоров’ячка!”
з Г. Малаховим.
12.45 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20 “Зрозумiти.
Пробачити”.
14.15 Т/с “Проспект
Бразилiї”.
15.10 “Я подаю на
розлучення”.
16.05 Т/с “Жiночий лiкар”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.45 “Давай
одружимося!”
19.00 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Iду
тебе шукати-2”.
22.55 “Вечiрнiй Ургант”.
23.30 Детектив “Закон
зворотного чарiвництва”.

ІНТБ
07.00, 7.45, 8.45
Мультсалон.
07.15, 8.15 Новини,
новини з павутини,
гороскоп, хронограф.
09.00 Вдома.
09.30, 11.00, 11.50, 12.20,
13.30, 15.30, 16.30,
20.00, 21.20, 22.50
Український хіт.
10.00 Новини, новини з
павутини, гороскоп,
хронограф, телебіржа.
10.30 Телевітамінки.
11.30 Бізнес за
правилами.
12.00 Срібний струмок.
13.00, 15.00, 17.00 Новини,
новини з павутини,
хронограф, телебіржа.
16.00 Телевітамінки.
17.30 Життя-буття.
18.00 Українські традиції.
18.30, 20.30, 22.00, 23.30
Новини, новини з
павутини, гороскоп,
хронограф, телебіржа.
19.00 Кава з «вершками».
19.30 Духовні роздуми.
21.00 Бізнес за
правилами.
21.30 Арт-терія.
22.30 Таємниці сходу.
23.00 Замки і фортеці
України.
00.00 Подих 80-тих.

РТР-Планета
07.00 “Ранок Росiї”.
11.00 “1000 дрiбниць”.
11.35 “Про найголовнiше”.
12.15 Т/с “Поцiлуйте
наречену!”
13.00, 16.00, 19.00 Вiстi.
13.25 Вiстi Спорт.
13.35 “Особливий
випадок”.
14.25 Т/с “Єфросинiя.
Тайгова любов”.
15.10 Т/с “Таємницi
iнституту шляхетних
дiвчат”.
16.10, 18.40 Мiсцевий
час. Вiстi Москва.
16.25 “Academia”.
Спецкурс “Государi
Росiйськi”.
17.10 “Голландськi береги.
Розумна архiтектура”.
17.40 Новини культури.
17.50 Т/с “Земський лiкар.
Продовження”.
19.45 Свiдки. “Без образ.
Олександр Ширвiндт”.
20.30 “Прямий ефiр”.
21.30 Т/с “Льодовикiв”.
23.05 “Смертельний
друг Р.”
23.55 “Нi про що не
шкодую...”
Тихон Хрєннiков.

Канал “2+2”
07.35 “Маски-шоу. Маски в
Нiмеччинi”.
08.00, 11.55 “Шалене вiдео
по-українськи”.
09.00, 21.00 “ДжеДАI”.
10.05 “Угон по-нашому”.
10.45 “ДАI. Дорожнi
вiйни”.
11.20 “Нереальнi iсторiї”.
13.35 “Облом UA”.
15.00 Х/ф “Вбивство
на Ждановськiй”.
17.00 Т/с “Кодекс честi-4”.
19.00 Т/с “Ментовські
вiйни-5”. (2).
21.40 “Маски-шоу”.
22.05 Х/ф “Небесний форсаж”. (2).
00.15 Х/ф “Амфiбiя”. (3).

Тонiс
06.00, 15.00 Д/с “Дика
Австралiя”.
06.30, 18.30 Майстер
подорожей.

14.00 Д/с “Дивовижнi
розповiдi про тварин”.
14.45 Д/с “Самобутнi
культури”.
16.00, 23.15 Д/с “Сто
питань про тварин”.
16.35 “Цивiлiзацiя
Incognita”.
17.50 Секретнi матерiали.
18.55, 21.00 “Економiчний
пульс”.
19.00 В гостях у
Д. Гордона.
Е. Радзiнський.
20.00 Великi битви.
21.10 Нiкола Тесла.
22.15 Культурний шок.
23.50 “Свiтськi хронiки”.
00.15 Амурнi мелодiї. (3).

НТВ-Свiт
05.00 “НТВ вранцi”.
07.10 Т/с “Повернення
Мухтара-2”.
09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Сьогоднi.
09.20 I знову здрастуйте!
09.50 Щиросердне
зiзнання.
10.25 Олександр
Журбiн. Мелодiї
на згадку.
11.05 “Таємнича Росiя:
Барнаул. Привиди
стародавнього мiста?”
12.35 “До суду”.
13.35 Суд присяжних.
14.35, 17.35 Огляд.
Надзвичайна подiя.
15.30 Т/с “Знаки долi”.
16.25 “Прокурорська
перевiрка”.
18.30 Т/с “Десант
є десант”.
20.25 Т/с “Господиня
тайги-2”.
22.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.40 Т/с “Кодекс честi-6”.
00.30 Т/с “Братани-2”.

Enter-фiльм
08.50 Х/ф “Пильна двiйка”.
10.40 Д/ф “Таємницi
радянського кiно”.
11.15 Т/с “Сталiн. Live”.
13.05, 20.10 Т/с
“Полювання на генiя”.
14.55 Х/ф “Чотири
таксисти”.
16.40 Х/ф “Справи
Лоховського”.
18.35 Х/ф “Пробач”.
22.00 Х/ф “Увага!
Усiм постам...”
23.30 Х/ф “Презумпцiя
невинностi”.

06.55, 18.55, 21.00
“Економiчний пульс”.
07.00 Х/ф “Таємничий
острiв”.
09.00, 20.00 Великi битви.
10.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Нiкола Тесла.
12.30 “Ронiн”.
13.10 Секретнi матерiали.
14.00, 22.15 Культурний
шок.
16.00, 23.15 Д/с “Сто
питань про тварин”.
17.45 “Соцiальний статус:
ваша пенсiя”.
19.00 В гостях у Д. Гордона.
Е. Радзiнський.
21.10 Хресний шлях
А. Тарковського.
23.50 “Художнi iсторiї”.
00.40 Амурнi мелодiї. (3).

НТВ-Свiт
05.00 “НТВ вранцi”.
07.10 Т/с “Повернення
Мухтара-2”.
09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Сьогоднi.
09.25 “Кулiнарний двобiй”.
10.25 Росiйська начинка.
11.00 Т/с “Остання
подорож Синдбада”.
12.35 “До суду”.
13.35 Суд присяжних.
14.35, 17.35 Огляд.
Надзвичайна подiя.
15.30 Т/с “Знаки долi”.
16.25 “Прокурорська
перевiрка”.
18.30 Т/с “Десант є
десант”.
20.25 Т/с “Господиня
тайги-2”.
22.15 “Сьогоднi. Пiдсумки”.
22.40 Т/с “Кодекс честi-6”.
00.35 Т/с “Братани-2”.

Enter-фiльм
08.45 Х/ф “Чотири
таксисти”.
10.40 Д/ф “Таємницi
радянського кiно”.
11.15 Т/с “Сталiн. Live”.
13.05, 20.10 Т/с
“Полювання на генiя”.
14.55 Х/ф “Пильна двiйка”.
16.35 Х/ф “Про тих,
кого пам’ятаю i люблю”.
18.15 Х/ф “Погана
хороша людина”.
22.00 Х/ф “Кодекс
мовчання”.
00.50 Х/ф “Увага!
Усiм постам...”
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УТ-1
06.00 Православний
календар.
06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.15 Д/ф “Битва
пiд Лiттл-Бiгхорн”.
07.15 Ера бiзнесу.
07.25 Д/ф “Гараж”,
або Нiч у музеї”.
08.45 Кориснi поради.
09.05, 21.00 Пiдсумки
дня.
09.25 Православна
енциклопедiя.
10.30 Нехай вам буде
кольорово!
11.45 Кордон держави.
12.10, 18.40,
21.20 Дiловий свiт.
12.20 Українська пiсня.
13.00 Д/ф “Шлях Дао,
або Мистецтво
вiчностi”.
14.00 Х/ф “Чекай
на мене”.
15.30 Дiловий свiт.
Агросектор.
15.35 Т/с “Чорна рада”.
18.20 Новини.
19.10 Star-шоу.
20.55 Мегалот.
21.30 “Мелодiя двох
сердець”.
22.50 Суперлото,
Трiйка, Кено.

Канал “1+1”
06.00 “Мiняю жiнку-5”.
06.55, 19.30 “ТСН”.
07.40 “Економiчна
правда”.
08.00 “Особистий
рахунок”.
08.05 “Повне перевтiлення.
Дiм за тиждень-3”.
09.05 Комедiя “Трохи
не при собi”.
10.15 “Шiсть кадрiв”.
10.35, 17.20 Т/с “Сила.
Повернення додому”.
12.30 “Знiмiть це
негайно”.
13.30 “Не бреши менi-4”.
14.35 “Росiйськi
сiмейнi драми”.
15.40 Т/с “Тисяча
i одна нiч”.
20.15 Т/с
“Склiфосовський”.
22.20 “Територiя обману”.
23.25 Т/с “Борджiа-2”.
(3).
00.30 Т/с “Кедр
простромлює
небо”. (2).

Інтер
05.30, 16.55 Т/с
“Фарфорове весiлля”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30,
9.00, 12.00 Новини.
07.10, 7.35, 8.10, 8.35
“Ранок з “Iнтером”.
09.10, 20.30 Т/с “Дiм
бiля великої рiчки”.
12.20, 3.40 Д/с
“Слiдство вели...”
з Л. Каневським”.
13.20 “Судовi справи”.
14.55 “Сiмейний суд”.
15.55 “Давай
одружимося!”
20.00 “Подробицi”.
23.20 Т/с “Зворотний
бiк мiсяця”. (2).

ICTV
06.30, 7.40 Дiловi факти.
06.45 Т/с “Таксi”.
07.05 Т/с “Леся+Рома”.
07.50 Нетаємнi файли.
08.45, 12.45 Факти.
09.15, 19.10 Надзвичайнi
новини.
10.10, 16.40 Т/с “Вулицi
розбитих лiхтарiв”.
13.00, 22.00 Т/с
“Прокурорська
перевiрка”.
14.45, 20.05 Т/с “Самотнiй
вовк”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.05 Х/ф “Збиток”. (2).

СТБ
06.35, 15.55 “Усе буде
добре!”
08.20, 18.20 “Неймовiрна
правда про зiрок”.
10.00 “Зоряне життя.
Контракт на любов”.
10.55 “Зоряне життя.
Маленькi зiрки
великого шоу”.
11.55 Х/ф “Дочка”.
13.55 “ЖЕК-потрошитель.
Iсторiя всеросiйського
обману”.
18.00, 22.00 “Вiкнановини”.
20.00 “Слiдство ведуть
екстрасенси”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї-5
з Павлом Костiциним”.
22.25 “Зоряне життя.
Смертельнi розваги”.

23.20 “Битва
екстрасенсiв”.

Новий канал
06.10, 21.55 Т/с
“Свiтлофор”.
06.50, 7.45 Т/с “Як сказав
Джим”.
07.30, 19.00 Репортер.
08.50 Т/с “Щасливi
разом”.
10.55, 17.45, 21.00 Т/с
“Татусевi доньки”.
13.20 М/с “Аладдiн”.
14.45 Т/с “Друзi”.
15.45 Т/с “Кадетство”.
19.20 Т/с “Воронiни”.
23.00 Т/с “Закрита
школа”. (2).

ТРК «Україна»
06.10 Т/с “Опiкун”.
07.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.10 Ранок з Україною.
09.10, 13.00, 17.20 Т/с
“Слiд”.
10.00 Т/с “Платина-2”.
12.00 “Хай говорять.
Без сiм’ї”.
15.00 Щиросердне
зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Подружжя”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Iнтерни”.
21.00 Нова хвиля
в Юрмалi-2013.
23.50 Т/с “Глухар.
Продовження”.

К1
08.40 “Добрий вечiр,
тварини”.
09.40 “Три сестри”.
11.35, 19.00 “Орел i
решка”.
12.35, 18.00 “Звана
вечеря”.
13.35 Т/с “Маргоша”.
14.35 “Рандеву”.
15.50, 20.00 Т/с “Моя
прекрасна няня”.
17.00, 21.00 “Розсмiши
комiка”.
22.00 Д/ф “Молодi
i нахабнi”.
23.00 Д/ф “Як знайти
нареченого”.
00.00 Т/с “Вiдчайдушнi
домогосподарки”. (2).

нтн
05.25 Х/ф “Битва за

Канал “1+1”
06.00 “Територiя обману”.
06.55, 19.30 “ТСН”.
07.40 “Економiчна правда”.
08.00 “Особистий
рахунок”.
08.05 “Повне перевтiлення.
Дiм за тиждень-3”.
09.05 Комедiя “Трохи
не при собi”.
10.15 “Шiсть кадрiв”.
10.35, 17.10 Т/с “Сила.
Повернення додому”.
12.25 “Знiмiть це негайно”.
13.25 “Не бреши
менi-4”.
14.25 “Росiйськi
сiмейнi драми”.
15.30 Т/с “Тисяча i
одна нiч”.
20.15 Т/с
“Склiфосовський”.
22.20 “На ножах”.
23.30 Т/с “Борджiа-2”. (3).
00.35 Т/с “Кедр
простромлює
небо”. (2).

ТЕТ
06.00, 9.00 “Єралаш”.
06.30 Телепузики.
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с
“Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/ф “Чiп i Дейл —
бурундучки-рятiвнички”.
09.10 Т/с “Ранетки”.
10.10 Т/с “Всi жiнки —
вiдьми”.
12.00 Т/с “Та, що
говорить з привидами”.
14.00 Т/с “Беверлi
Гiлз-90210.
Нове поколiння”.
14.50 Богиня шопiнгу.
17.10 УТЕТа пара.
18.00 Моду народу.
19.00 Т/с “Крем”.
20.00 Дайош молодьож!
21.00, 22.25 ТЕТ-інтернет.
21.25 Бiйцiвський клуб.
23.00 Т/с “Секс i
мiсто”. (2).

Перший
канал
(Україна)
04.00, 8.00, 11.00,
14.00 Новини.
04.05 Телеканал
“Доброго ранку!”
08.15 “Контрольна
закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
11.55 “Доброго
здоров’ячка!”

з Г. Малаховим.
12.45 “Iстина десь
поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20 “Зрозумiти.
Пробачити”.
14.15 Т/с “Проспект
Бразилiї”.
15.10 “Я подаю на
розлучення”.
16.05 Т/с “Жiночий
лiкар”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.45 “Давай
одружимося!”
19.00 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Iду
тебе шукати-2”.
22.55 “Вечiрнiй Ургант”.
23.30 Детектив “Закон
зворотного чарiвництва”.

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

РТР-Планета
07.00 “Ранок Росiї”.
11.00 “1000 дрiбниць”.
11.35 “Про
найголовнiше”.
12.15 Т/с “Поцiлуйте
наречену!”
13.00, 16.00, 19.00 Вiстi.
13.25 Вiстi Спорт.
13.35 “Особливий
випадок”.
14.25 Т/с “Єфросинiя.
Тайгова любов”.
15.10 Т/с “Таємницi
iнституту шляхетних
дiвчат”.
16.10, 18.40 Мiсцевий
час. Вiстi Москва.
16.25 “Academia”.
Спецкурс “Государi
Росiйськi”.
17.10 “Голландськi
береги. Розумна
архiтектура”.
17.40 Новини культури.
17.50 Т/с “Земський
лiкар. Продовження”.
19.45 Кузькина мати.
Пiдсумки. “Мiсто-отрута”.
20.30 “Прямий ефiр”.
21.30 Т/с “Льодовикiв”.
23.05 Урочисте вiдкриття
Мiжнародного конкурсу
молодих виконавцiв
“Нова хвиля-2013”.

Канал “2+2”
07.35 “Маски-шоу”.
08.00, 11.55 “Шалене
вiдео по-українськи”.
09.00, 21.00 “ДжеДАI”.
10.05 “Угон по-нашому”.
10.45 “ДАI. Дорожнi
вiйни”.
11.20 “Нереальнi iсторiї”.
13.35 “Облом UA”.
15.00 Х/ф “Бiля
небезпечної межi”.
17.00 Т/с “Кодекс
честi-4”.
19.00 Т/с “Ментовськi
вiйни-5”. (2).
21.40 “Маски-шоу.
Маски на Сходi”.
22.05 Х/ф “Горець”. (2).
00.20 Х/ф “Синдбад
i Мiнотавр”. (3).

Тонiс
06.00, 15.00 Д/с
“Дика Австралiя”.
06.30, 18.30 Майстер
подорожей.

четвер, 25 липня

УТ-1
06.00 Православний
календар.
06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.15 Д/ф “Великi
битви. Геттисбург”.
07.15 Ера будiвництва.
07.20 Ера бiзнесу.
07.30 Д/ф “С. Нiконенко.
О, везунчик!”
08.45 Кориснi поради.
09.05, 21.00 Пiдсумки дня.
09.40 Книга.ua.
10.00 Аудiєнцiя.
Країни вiд А до Я.
10.35 Нехай вам буде
кольорово!
11.50, 17.45, 21.20
Дiловий свiт.
12.10 Х/ф “Пастка”.
15.25 Дiловий свiт.
Агросектор.
15.35 Х/ф “Пастка”.
18.05 Новини.
18.25 Економiчна
перспектива.
18.30 Останнє
попередження.
19.00 Криве дзеркало.
21.30 “Мелодiя двох
сердець”.
22.55 Трiйка, Кено,
Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Х/ф “Чаклунка”.

Москву”.
08.30, 16.45, 19.00
“Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi
справи”.
10.00 “До суду”.
11.50 “Речовий доказ”.
12.30 “Легенди
карного розшуку”.
13.00, 19.30 Т/с “Вулицi
розбитих лiхтарiв-12”.
14.50, 17.00 Т/с
“Шериф-2”.
21.30 Т/с “Тiло як доказ-2”.
(2).
22.30 Т/с “CSI:
Нью-Йорк-7”. (2).
23.30 Т/с “Менталiст-4”.
(2).
00.30 Т/с “Декстер”. (3).

Інтер
05.25, 16.55 Т/с
“Фарфорове весiлля”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30,
9.00, 12.00 Новини.
07.10, 7.35, 8.10, 8.35
“Ранок з “Iнтером”.
09.10, 20.30 Т/с “Дiм
бiля великої рiчки”.
12.20 Д/с “Слiдство
вели...” з
Л. Каневським”.
13.20 “Судовi справи”.
14.55 “Сiмейний суд”.
15.55 “Давай
одружимося!”
20.00 “Подробицi”.
23.20 Т/с “Зворотний
бiк мiсяця”. (2).

ICTV
06.25, 7.40 Дiловi факти.
06.35 Т/с “Таксi”.
07.00 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Провокатор.
08.45, 12.45 Факти.
09.15, 19.10 Надзвичайнi
новини.
10.10, 16.30 Т/с “Вулицi
розбитих лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
13.00, 21.55 Т/с
“Прокурорська
перевiрка”.
14.40 Т/с “Самотнiй вовк”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.05 Т/с “Морськi
дияволи”.
23.05 Х/ф “Дiм сонця,
що сходить”. (2).

СТБ
06.20, 15.55 “Усе буде
добре!”
08.05, 18.20 “Неймовiрна
правда про зiрок”.
09.45 “Зоряне життя.
Смертельнi розваги”.
10.40 “Зоряне життя.
Дiти-актори”.
11.45 Х/ф “КостяНiка.
Час лiта”.
13.50 “ЖЕК-потрошитель-2.
Iсторiя всеросiйського
обману”.
18.00, 22.00
“Вiкна-новини”.

20.00 “Слiдство ведуть
екстрасенси”.
21.00 “Мiстичнi iсторiї-5
з Павлом Костiциним”.
22.25 “Зоряне життя.
Допитися до слави”.
23.25 “Битва екстрасенсiв”.

Новий канал
06.10, 21.55 Т/с
“Свiтлофор”.
06.55, 7.40 Т/с “Як сказав
Джим”.
07.30, 19.00 Репортер.
08.50 Т/с “Щасливi разом”.
10.55, 17.45, 21.00 Т/с
“Татусевi доньки”.
13.20 М/с “Аладдiн”.
14.45 Т/с “Друзi”.
15.45 Т/с “Кадетство”.
19.20 Т/с “Воронiни”.
23.00 Т/с “Закрита
школа”. (2).

ТРК «Україна»
06.10 Т/с “Опiкун”.
07.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.10 Ранок з Україною.
09.10, 13.00, 17.20 Т/с
“Слiд”.
10.00 Т/с “Платина-2”.
12.00 “Хай говорять.
15.00 Щиросердне
зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Подружжя”.
19.20 “Говорить Україна”.
20.00 Т/с “Iнтерни”.
21.00 Концерт.
23.50 Т/с “Глухар.
Продовження”.

К1
08.40 “Добрий вечiр,
тварини”.
09.40 “Три сестри”.
11.35, 19.00 “Орел
i решка”.
12.35, 18.00 “Звана
вечеря”.
13.35 Т/с “Маргоша”.
14.35 “Рандеву”.
15.50, 20.00 Т/с “Моя
прекрасна няня”.
17.00, 21.00 “Розсмiши
комiка”.
22.00 Д/ф “Пригоди
iноземцiв в Росiї”.
23.00 Д/с “Фактор ризику”.
00.00 Т/с “Вiдчайдушнi

домогосподарки”. (2).

нтн
05.35 “Правда життя”.
08.30, 16.45,
19.00 “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi
справи”.
10.00 “До суду”.
11.50 “Речовий доказ”.
12.30 “Легенди
карного розшуку”.
13.00, 19.30 Т/с “Вулицi
розбитих лiхтарiв-12”.
14.50, 17.00 Т/с
“Шериф-2”.
21.30 Т/с “Тiло як доказ-2”.
(2).
22.30 Т/с “CSI:
Нью-Йорк-7”. (2).
23.30 Т/с “Менталiст-4”.
(2).
00.30 Т/с “Декстер”. (3).

ТЕТ
06.00, 9.00 “Єралаш”.
06.30 Телепузики.
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с
“Даша-дослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/ф “Чiп i Дейл —
бурундучки-рятiвнички”.
09.10 Т/с “Ранетки”.
10.10 Т/с “Всi жiнки —
вiдьми”.
12.00 Т/с “Та, що говорить
з привидами”.
14.00 Т/с “Беверлi
Гiлз-90210.
Нове поколiння”.
14.50 Богиня шопiнгу.
17.10 УТЕТа пара.
18.00 “Моду народу”.
19.00 Т/с “Крем”.
20.00 Дайош молодьож!
21.00, 22.25 ТЕТ-інтернет.
21.25 Бiйцiвський клуб.
23.00 Т/с “Секс i
мiсто”. (2).

Перший канал
(Україна)
04.00, 8.00, 11.00,
14.00 Новини.
04.05 Телеканал
“Доброго ранку!”
08.15 “Контрольна
закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”

09.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
11.55 “Доброго
здоров’ячка!”
з Г. Малаховим.
12.45 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20 “Зрозумiти.
Пробачити”.
14.15 Т/с “Проспект
Бразилiї”.
15.10 “Я подаю
на розлучення”.
16.05 Т/с “Жiночий лiкар”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.45 “Давай одружимося!”
19.00 “Хай говорять”.
20.00 “Час”.
20.30 Т/с “Iду
тебе шукати-2”.
22.50 Детектив “Закон
зворотного чарiвництва”.
23.50 Х/ф “Iкона”.

ІНТБ
07.00, 7.45, 8.45.
Мультсалон.
07.15, 8.15 Новини,
новини з павутини,
гороскоп, хронограф.
09.00 Спільна правда.
10.00 Новини, новини
з павутини, гороскоп,
хронограф, телебіржа.
10.30 Телевітамінки.
11.00 Феєрія мандрів.
11.30, 13.30, 14.50, 18.20,
19.20, 20.20, 21.20, 23.00
Український хіт.
13.00, 15.00, 17.00 Новини,
новини з павутини,
хронограф, телебіржа.
14.00 За і проти.
14.30 Бізнес за правилами.
15.30 Вдома.
16.00 Телевітамінки.
16.30 Замки і фортеці
України.
17.30 Кава з «вершками».
18.00 Срібний струмок.
18.30, 20.30, 22.00, 23.30
Новини, новини
з павутини, гороскоп,
хронограф, телебіржа.
19.00 Таємниці сходу.
19.30 Життя-буття.
20.00 Замки і фортеці
України.
21.00 Срібний струмок.
22.30 Мій лицарський
хрест.

00.00 Електростанція.

РТР-Планета
07.00
11.00
11.35
12.15

“Ранок Росiї”.
“1000 дрiбниць”.
“Про найголовнiше”.
Т/с “Поцiлуйте
наречену!”
13.00, 16.00, 19.00 Вiстi.
13.25 Вiстi Спорт.
13.35 “Особливий
випадок”.
14.25 Т/с “Єфросинiя.
Тайгова любов”.
15.10 Т/с “Таємницi
iнституту шляхетних
дiвчат”.
16.10, 18.40 Мiсцевий час.
Вiстi Москва.
16.25 “Academia”. Спецкурс
“Государi Росiйськi”.
17.10 “Голландськi береги.
Розумна архiтектура”.
17.40 Новини культури.
17.50 Т/с “Земський лiкар.
Продовження”.
19.45 “Остання справа
майора Пронiна”.
20.30 “Прямий ефiр”.
21.30 Т/с “Льодовикiв”.
23.05 “Нова хвиля-2013”.

Канал “2+2”
07.35 “Маски-шоу.
Маски на Сходi”.
08.00, 11.55 “Шалене
вiдео по-українськи”.
09.00, 21.00 “ДжеДАI”.
10.05 “Угон по-нашому”.
10.45 “ДАI. Дорожнi вiйни”.
11.20 “Нереальнi iсторiї”.
13.35 “Облом UA”.
15.00 Х/ф “Пiд маскою
беркута”.
17.00 Т/с “Кодекс честi-4”.
19.00 Т/с “Ментовськi
вiйни-5”. (2).
21.40 “Маски-шоу.
Маски на Сходi”.
22.05 Х/ф “Кiкбоксер-3”.
00.15 Х/ф “Гаргантюа”. (3).

Тонiс
06.00, 15.00 Д/с “Дика
Австралiя”.
06.30, 18.30 Майстер
подорожей.
06.55, 18.55, 21.00
“Економiчний пульс”.
07.00 Х/ф “Людина

06.55, 18.55, 21.00
“Економiчний пульс”.
07.00 Х/ф “Цирк”.
09.00, 20.00 Великi
битви.
10.00, 16.50
“Алло, лiкарю!”
11.15 Хресний шлях
А. Тарковського.
12.45 “Соцiальний
статус: ваша пенсiя”.
13.20 “Цивiлiзацiя
Incognita”.
14.00, 22.15 Культурний
шок.
16.00, 23.15 Д/с “Сто
питань про тварин”.
17.50 Секретнi матерiали.
19.00 В гостях
у Д. Гордона.
Л. Чурсiна.
21.10 Фредерiк Шопен.
23.50 “Художнi iсторiї”.
00.40 Амурнi мелодiї. (3).

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

Enter-фiльм
09.05 Х/ф “Мiсце водiя”.
11.05 Д/ф “Таємницi
радянського кiно”.
11.35 Т/с “Сталiн. Live”.
13.20, 20.00 Т/с “Полювання
на генiя”.
15.10 Х/ф “I хто тiльки
видав тобi права?”
16.55 Х/ф “Йдучи - йди”.
18.35 Х/ф “Усе навпаки”.
21.50 Х/ф “Скажений
автобус”.
23.55 Х/ф “Охоронець
для дочки”.

у футлярi”.
09.00, 20.00 Великi битви.
10.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Фредерiк Шопен.
12.45, 17.45 “Соцiальний
статус: вашi права i пiльги”.
13.10 Секретнi матерiали.
14.00, 22.15 Культурний
шок.
15.35, 16.45, 21.05
“Погода”.
16.00, 23.15 Д/с “Сто
питань про тварин”.
19.00 В гостях у
Д. Гордона. Л. Чурсiна.
21.10 Iраклiй Андроников.
23.50 “Художнi iсторiї”.
00.50 Амурнi мелодiї. (3).

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

Enter-фiльм
08.25 Х/ф “Постiйнiсть
розуму”.
10.15 Д/ф “Таємницi
радянського кiно”.
10.50 Т/с “Сталiн. Live”.
12.35, 20.15 Т/с
“Полювання на генiя”.
14.25 Х/ф “Мiсце водiя”.
16.25 Х/ф “Ксенiя,
кохана дружина
Федора”.
18.10 Х/ф “Дев’ять
днiв одного року”.
22.05 Х/ф “Загадка
Ендхауза”.
23.55 Х/ф “Кодекс
мовчання”.
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●●Фестивалі

“ДзигаБай”: до екстріму готові!
Галина ЮРСА — ТРР
“Джерело”.
Фото Віталія КЛИМАШКА та
Ярослава БАЧИНСЬКОГО.
Якщо через певний час
хтось захоче написати історію молодіжного спортивномистецького фестивалю у
Байківцях “ДзигаБай”, той
обов’язково, у першу чергу, згадає, як перевіряла
матінка-природа організаторів та учасників цього захоплюючого дійства на міцність, витривалість і, якщо
хочете, вірність.
Посудіть самі. Минулого року
у час, який називають маківкою
літа, коли фестиваль проходив
уперше, надворі різко похолодало, задощило. Тоді Байковецький сільський голова Анатолій Романович Кулик сказав рішуче: “Свято відбудеться за
будь-якої погоди!”. І не тому, що
сам цього хотів. Так вирішила
молодь села. Адже до фестивалю довго готувалися, продумали
усе до найдрібніших деталей
для того, щоб усім, хто прибуде
на дійство, було добре та затишно. Щоб кожна людина гарно відпочила, набралась життєдайних сил та згадувала лише
вдячним словом те, що побачила та почула у гостинних Байківцях. І хоч у цей день було дійсно
пронизливо холодно та лив з перемінною інтенсивністю дощ,
свято вдалось. Той, хто тоді
прибув на “ДзигаБай”, залишився задоволеним. А примхи погоди, як сказав один із гостей,
лише додали екзотики, екстріму,
перчику!
Цього року 14 липня — у день
проведення фестивалю — погода, яку називають мінливою, непередбачуваною, не захотіла вигадувати щось нове чи піднести
людям якийсь сюрприз, а наче
скопіювала минулорічну ситуацію: нелітній холод, пронизливий вітер, темні хмари на небі та
дощ, який, здавалось, ніколи не
припиниться. Що робити? Повторити минулорічний екстрім
чи скоритися і перенести час
проведення фестивалю “ДзигаБай” на більш сприятливий час?
Першими мали починати свято
спортсмени турніром з мініфутболу на звання кращої вуличної команди села. Тому Байковецький сільський голова Анатолій Кулик запитав саме у них:
“Чи будемо проводити змагання?”. Хлопці дружно відповіли,
що будуть грати, незважаючи на
дощ та холод. Їхнє тверде “так”
стало вирішальним.
Як було заплановано, після
урочистого відкриття ІІ Байковецького спортивно-мистецького
молодіжного фестивалю “ДзигаБай”, звучання гімну України,
підняття Державного прапора та
напутнього слова одного з ініціаторів та організаторів свята
Байковецького сільського голови Анатолія Кулика розпочався
турнір з міні-футболу, в якому
взяли участь вісім сільських вуличних команд.
Хто з вас, шановні читачі, любить азарт на кшталт іспанської
кориди, боїв без правил чи подібного, побачивши турнір з мініфутболу у Байківцях, більше не

Під час урочистого відкриття фестивалю “ДзигаБай” Байковецький сільський голова
Анатолій Кулик та голова організаційного комітету з проведення
ІІ спортивно-мистецького молодіжного фестивалю “ДзигаБай”, ведучий дійства Олег Ландяк.

Збити вершника непросто, а ще важче — самому втриматись у сідлі!

Переможці змагань з перетягування линви — команда “Джон Діри”
(у центрі капітан Андрій Конотопський).

захоче ні того, ні іншого. Бо байковецькі спортсмени показали
таке видовище, що з ним ніщо
інше не витримує жодної конкуренції. Уявіть собі майже ідеальне на початку, близьке до англійського, футбольне поле, яке
за час гри перетворилось у вражаючих масштабів болотяне місиво. Ті, хто прибув пізніше, не
могли повірити, що це зробили
футболісти. Але ми, ті, що бачили турнір з початку і до фіналу,
знаємо, як самовіддано грали
байковецькі спортсмени. Вони
не зважали ні на холод, ні на
дощ, який не шкодував їх і вболівальників. За грою футболістів
спостерігали навіть ті, хто до
футболу байдужий. На полі та
імпровізованих глядацьких трибунах панував азарт, у жилах
струменіла гаряча кров у всіх,
хто спостерігав за грою. Адже
одне — побігати з м’ячем у
сприятливий час, а зовсім інше
— при пронизливому холоді під
час довготривалого дощу. Байковецькі футболісти не шкодували ні сил, ні новеньких костюмів.
У кінці гри усі вони були такі
“гарні”, проте ходили з гордо
піднятими головами, а болотяний набризк на тілі та одязі носили до кінця турніру, наче шрами від бойових ран. Їх пізніше
при нагородженні Байковецький
сільський голова Анатолій Кулик
назве рушійною силою фестивалю, без якої свято не відбулося
б, як заплановано.
Усі футболісти зробили все
від них можливе, щоб перемогти. А фортуна у цей день була на
боці
спортсменів
команди
“Ходорівка-1” (капітан Роман
Телеп), які були третіми. Друге
місце у футболістів “Русанівки-1”
(капітан Руслан Касарда). А перемогу у турнірі святкувала команда з вулиці Шевченка чи посільському — Цвинтарна (капітан
Остап Башняк). Усі вони були
відзначені цінними призами.
Кращим бомбардиром турніру
визнано Олега Мукомелу. Кращим та неперевершеним воротарем став Микола Рошко. Звання “Кращий футболіст” здобули
також
Володимир
Єгоров,
Віктор Лабатий, Іван Бреоницький, Віталій Крупчик та Іван
Вінницький.
Цінні подарунки у грі “Збий
вершника” отримали усі, хто переміг. А таких було аж дванадцять! Кого призи не цікавили,
той мав можливість до смеркання вправлятись у збиванні вершника. Охочих до цього виявилося не один десяток.
Цікавими були змагання з рукоборства, які нині чомусь усі
звуть по-заграничному — армреслінг. Тут вправлялися сільські силачі до і понад 80 кілограмів. Серед тих, хто трохи легший, перше, друге і третє місця
здобули, відповідно, Ігор Зубаль, Назар Чорний та Андрій
Даткун. Серед “важковаговиків”
перемогу святкували Володимир
Бойко, Іван Городянський, Олег
Островський. Коли ці сильні чоловіки готуватимуть шашлики,
то, напевне, візьмуть з собою
шампури “для хорошої компанії”, які вони отримали за призові місця у турнірі з рукоборства.
Продовження на 8 стор.
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Байківці і байківчани
●●Фестивалі

●●Добрі справи

“ДзигаБай”:
до екстріму готові!

Добротна
дорога —
обличчя села

Продовження.
Початок на 7 стор.
Одне з найулюбленіших змагань на фестивалі “ДзигаБай”, беззаперечно, — перетягування линви. Бо воно видовищне, азартне і
непередбачуване. Це тільки здається, що у ньому беруть участь
лише ті, хто на цей час тримає у
руках линву. Насправді ж учасники
— спостерігачі. Бо вони підбадьорливими вигуками, підсвистуванням, жартами підтримують тих,
хто намагається перетягнути на
свій бік велику і товсту мотузку,
створюють незабутню атмосферу
справді захоплюючого видовища.
Тут можна побачити зрілих та серйозних чоловіків, які у звичному
житті ніколи не одягнуть чогось коротшого від штанів. Тут голос прорізується навіть у мовчунів, сила
звідкись береться у тих, хто про неї
давно забув, а впасти від напруження та бути від того на десятому
небі може навіть сам шанований та
поважний сільський голова Байківців! Призи за перше, друге і третє
місця у змаганнях з перетягування
линви отримали команди “Джон
Діри” (капітан Андрій Конотопський), “Організатори” (капітан
Анатолій Кулик) та “Галичани” (капітан Остап Башняк).
Забиратись на височенну слизьку колоду по приз завжди наважуються найсильніші, найвправніші
та з почуттям гумору люди. Подивитись на їхні старання у Байківцях
збирається чимало охочих. На
фестивалі “ДзигаБай” я вдруге відкрила для себе одну закономірність. Запал глядачів і учасників
триває доти, поки хтось з них не
отримає головний, на їхню думку,
приз — живе верескливе порося.
Ніщо інше людей так не захоплює.
Цього року було чимало цінних, в
тому числі, живих призів, але як
тільки Віталій Микитюк дістав омріяну руду свинку, зацікавлення до

Байковецький сільський голова Анатолій Кулик
з переможцями спортивних змагань фестивалю.
цього виду змагань пішло на спад.
на святі лотерею. Тож додому з мистецького молодіжного фестиІ даремно кукурікав у клітці поро- призами повернулось чимало байвалю “ДзигаБай”. “Основне, чого
дистий півень, подавав голос не
ківчан. Серед них Остап Башняк, ми прагнули, започатковуючи цей
менш породистий качур та хотів
батько і син Олег та Володимир
фестиваль минулого року і, надіякомога швидше до хорошого та
Наконечні, юний Назарій Гриців,
юсь, що дійство стане традиційсильного господаря величезний Віра Генсьорська, Оксана Гльос,
ним, — змістовне проведення відбілий кріль. Про них забули, як Володимир Єгуров, Назар Чорний,
починку та дозвілля молоді та усіх,
тільки клітку покинула гарна,
Інна Юськевич, Василь Биба, Вохто вважає себе молодими, — нав’єтнамська, як казали знаючі,
лодимир Кадиляк, Галина Петрова,
голосив Анатолій Кулик. — Бачимо,
свинка. Щоб цього у майбутньому Василь Шулик.
що у ході проведення проявились
не повторилось, вважаю доцільним
Одне з найурочистіших та най- якнайкращі риси молодих байківзапропонувати у якості призів не приємніших для переможців зма- чан, основна з яких — прагнення
одне, а декілька поросят. А ще
гань фестивалю та їх уболівальнидо перемоги, лідерства. Такою і
приємно, що у Байківцях стільки
ків дійство — нагородження. У
має бути молодь. І не будемо говосильних чоловіків. Серед них Вапершу чергу, Байковецький сільрити нині, хто зробив більше, а хто
силь Гриців, Андрій Керничний, ський голова Анатолій Кулик подя- менше. Кожен з нас — депутати
Тарас Башняк, Павло Гімла та бакував організаційному комітету на сільської ради, виконавчий комітет,
гато інших.
чолі з Олегом Ландяком (він же
організаційний комітет, спонсори
Один із партнерів фестивалю
головний ведучий фестивалю) за
— внесли свій неоціненний внесок
“ДзигаБай” — мережа фірмових клопітку працю щодо організації та і відповідали за свою ділянку праці.
салонів “Ото Мото” — організував
проведення
ІІ
спортивноІ усі вони, а ще ті, хто змагався,
перемагав, підтримував сільських
спортсменів, розважав присутніх
танцем та піснею, сприяли успіхові
фестивалю “ДзигаБай”. Анатолій
Кулик вручив подяки партнерам
фестивалю, зокрема, Василю Фаріону, Володимиру Кузьмінському,
Андрію Барану, Івану Тарусову,
Олександру Твердохлібу, Степану
Маціборці та нагородив призами і
цінними подарунками усіх переможців і призерів фестивалю. При
нагоді сільський голова запросив
усіх на святкування 365-річчя Байківців, яке відбудеться 24-25 серпня цього року.
Цікавою і видовищною була і
концертна програма фестивалю
“ДзигаБай”. Усі ігри та розваги
на кілька хвилин було припинено, як тільки прозвучало “Боже
великий, єдиний” у виконанні народного аматорського духового
оркестру РБК “Доля” під орудою
заслуженого працівника культури
Коли співають учасники дитячого колективу
України Богдана Процака. Поті“Сонечко”, втікають хмари, припиняється дощ.
шили, додали святкового настрою виступи визнаного дитячого зразкового танцювального
колективу “ГлоріяБай” (мистецький керівник Лілія Вельган), жіночого колективу “Байківчанка” та
дитячого “Сонечко”, гурту “Крута
Вежа” (керівник Павло Баган),
новоствореного рок-гурту, який
дебютував на цьогорічному фестивалі, а потім до ночі грав на
сільській дискотеці, гуморист
Сергій
Бербенчук,
солістка
Мар’яна Іваськів, дует Яна Гетьман та Володимир Конотопський
з Байківців, артисти-аматори з
Великого Глибочка, солісти зі
Смиківців Діана та Дем’ян Матушевські, Наталія Логінська, гуморист Юрій Ліський, гурт Тернопільського районного будинку
культури “Диксиленд” (мистецький керівник Ярослав Якубець),
соліст РБК Ігор Вовчак, інші виконавці та неперевершена ведуча
святкового
концерту
Марія Вацик.
До глибокої ночі тривали танці
Цікаві до всього, що відбувалось на “ДзигаБай”, сільські хлопчаки.
та горіла висока ватра.

Ярослав БАЧИНСЬКИЙ.

Байківці з кожним роком
утверджують статус європейського населеного пункту:
каскад новобудов, ошатні вулиці, багато молоді, дітей
шкільного і дошкільного віку.
А ще добротні дороги.
Є привід порадіти жителям вулиці Корольова — капітально відремонтовані фірмою “Малко” 670
погонних метрів покриття. На цю
добру справу із сільського бюджету було виділено 499 тисяч грн. За
словами Байковецького сільського
голови Анатолія Кулика, із місцевої
казни на ремонт вуличних доріг,
реконструкцію кюветів та інші
інженерно-технологічні дорожні
роботи у 2013 році виділять 970
тис. грн.

●●Щойно з друку

Байківці —
самоврядне
українське
село
Ярослав БАЧИНСЬКИЙ.
З нагоди 365-річчя з часу першої писемної згадки про Байківці, що на Тернопільщині, у
літописах України письменник, публіцист, професор Богдан Андрушків видав нову
розвідку про цей населений
пункт.
У видавництві “Тернопіль” побачило світ його дослідження “Байківці — самоврядне українське село:
вектори розвитку в умовах суспільних реформ”. Саме на прикладі
Байковецької сільської ради у книжці продемонстровано вміння вирішувати складну господарську проблематику,
забезпечувати
соціально-культурний розвиток села в умовах трансформаційної економіки. Богдан Андрушків, як доктор економічних наук, на прикладі
Байківців розкриває досвід господарської діяльності, ведення аграрних реформ, будівництва, духовних
об’єктів. Розглядається також поступальний процес національного
відродження, впровадження нових
традицій та духовного розвою населених
пунктів
ГалицькоПодільського краю.
Книжка складається зі вступу,
п’яти частин та післямови, в яких
подається загальна характеристика
багатого природою та духовністю
краю та виразне історичне тло, на
якому розвивається село Байківці.
При цьому, розповідь ґрунтується
на найбільш вірогідних джерелах та
фактах, спогадах старожилів, історичних розвідках та архівних документах.
Змістовними є розділи “Легенди” та “Фотоекскурс”. Багатьох зацікавлять вірші та пісні місцевих
авторів про Байківці, хоч вони не
рівноцінні за мистецькою вартістю.
Дещо несподіваний розділ афоризмів про віру і Бога, про те, що своєрідний кодекс релігійної людини
потрібен усім віруючим.
Нове книжкове видання стане в
пригоді усім, хто цікавиться історією
рідного краю.
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Байківці і байківчани
●●Вічні істини

На масиві Русанівка
освятили церкву Пресвятої Євхаристії
Ірина ЮРКО.
Фото автора.

30 червня на масиві Русанівка у Байківцях відбулося
освячення церкви Пресвятої
Євхаристії. Того дня для
трьох маленьких байківчан
відбулась подвійна непересічна подія — Софія Андрухів,
Ілона Чвалюк та Антон Дзюба
прийняли тайну першого Святого Причастя. Святкову літургію того дня провів настоятель Архикатедрального Собору Непорочного Зачаття
Пресвятої Богородиці отець
Андрій Романків, йому співслужили декан Великобірківського деканату о. Василь
Брегін, о. диякон Василь Лещишин, парох с. Байківці о.
Віталій Дзюба.
Перша Служба Божа у новозбудованій церкві відбулася 17 червня торік. Будівництво храму розпочали у 2008 році, того ж року 17
червня, у свято Пресвятої Євхаристії, заклали перший наріжний
камінь. Минуло 5 років, як у селі
з’явилася церква Пресвятої Євхаристії. Першими парафіянами були шість родин з русанівських новобудов, які щирою молитвою випросили в Бога духовного благословення для свого храму. Найближчим часом споруду удоскона-

люватимуть, білосніжні стіни чекають на розпис, однак, вже зараз
храм став справжньою окрасою
села.
На масиві Русанівка нині нараховується близько 50 родин, які є
парафіянами церкви Пресвятої
Євхаристії. Власне, основною причиною появи на території Байковецької сільської ради четвертого
храму Божого стала динамічна
розбудова цього масиву, поява
нових жителів і їхнє бажання мати
поруч духовну підтримку. Над проектом будівництва церкви працював відомий на Тернопіллі і далеко
за його межами заслужений архітектор України, член Національної
спілки архітекторів України Михайло Нетриб’як. Однією з найважливіших його робіт вважається церковний комплекс Матері Божої Зарваницької у селі Зарваниця Теребовлянського району Тернопільської області. Головним будівничим церкви Пресвятої Євхаристії
вважають Зіновія Теслюка, який
також спричинився до появи багатьох храмів на Тернопіллі. Справедливо кажуть байківчани про те,
що не було б храму на Русанівці,
якби не активність та ініціативність
місцевого
жителя
Любомира Скоренького.
— Гроші на будівництво збирали усією громадою села, велику
частину робіт парафіяни виконали
власними силами, — розповів на-

Біля церкви Пресвятої Євхаристії духовенство,
представники влади, громада с. Байковець і гості святкового дійства.

Обряд освячення води провели (справа наліво): о. диякон Василь Лещишин,
настоятель Архикатедрального Собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці
отець Андрій Романків, декан Великобірківського деканату о. Василь Брегін.
У другому ряду справа – парох с. Байківці о. Віталій Дзюба.
шому кореспонденту отець Віталій
вою Анатолієм Куликом.
ля і небо. Кожен з нас є маленьДзюба. — Значну фінансову підАрхітектурне рішення церкви
ким храмом, покликаний бути безтримку церкві надала Байковецька
Пресвятої Євхаристії належить до
межною цінністю Бога”.
У день освячення церкви Пресвятої Євхаристії до першого
сільська рада. Неодноразово вигалицького типу. Це — хрестопо— Сьогодні вершина мого житпричастя урочисто приступили (зліва направо):
рішували складні питання спільно
дібний однобанний храм, що симтя, — мовив до присутніх о. Віталій
Ілона Чвалюк, Софія Андрухів, Антон Дзюба.
з Байковецьким сільським головолізує об’єднання усіх масивів
Дзюба. — Це момент, коли розуміБайковець. Цікаво, що церква розєш, що кращого часу годі й чекати.
ташована на найвищій частині теСьогодні мій син щасливо пристуриторії села, і лише з вікон цього
пив до Першого Святого ПричасБожого дому видно куполи трьох
тя, усією громадою освятили ноінших храмів — матірну церкву
вий храм Пресвятої Євхаристії –
Преподобної Параскеви у Байківдля кожного священика це осоцях, церкву Пресвятої Трійці на
бливий день.
масиві Гаї Ходорівські і каплицю
Того дня о. Віталій щирі слова
майбутньої церкви Преображення
вдячності адресував меценатам та
Господнього у Гаях Чумакових.
усім причетним до становлення
Опісля обряду освячення церкхраму Пресвятої Євхаристії і вруви та Служби Божої священнослучив Байковецькому сільському гожителі запросили місцевих паралові Анатолію Кулику символічний
фіян до Святого Причастя. Діткам,
знак із зображенням тризуба та
які вперше пізнали Тайну Сповіді,
хреста. “Це символ того, що параотець Віталій вручив свідоцтво і
фія Байковець визнає Вас, Анатосимволічні подарунки.
лію Романовичу, як успішного кеВ урочистий день байковецьку
рівника і достойного християнигромаду з непересічною подією
на”, — сказав о. Віталій.
привітав настоятель Архикате— Я щасливий бути свідком
дрального Собору Непорочного
цього благословенного Господом
Зачаття Пресвятої Богородиці
моменту. Громада – надзвичайно
отець Андрій Романків, який врупотужна сила, а коли вона йде за
чив пароху села Віталію Дзюбі зоГосподом, то це непереборна силотий наперсний хрест як символ
ла. Тож нехай міцно стоїть фундадуховної влади, а присутні тричі
мент духовності, любові до ближвиголосили “Аксіос”, що в перенього та прихильності Господа, —
кладі з грецької означає “Гідний”.
побажав Байковецький сільський
“Коли звернемося до Старого Заголова Анатолій Кулик.
віту, прочитаємо, що храм має
Більше фото з події дивіться на
особливе значення присутності
офіційній сторінці “Подільського
Бога, — сказав о. Андрій Романків.
слова” на веб-сайті соцмережі
Чистою мелодією від серця зачаровував присутніх
— Це місце, де зустрічаються зем“Facebook”.
спів церковного хору. Регент Мар’ян Клос.
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Байківці і байківчани

●●День за днем

●●Цікаві зустрічі

* Станом на 1 липня ц. р. на
території Байковецької сільської
ради проживало 1748 мешканців – на 26 осіб більше, ніж було
станом на 1 січня ц.р. Наймолодший байківчанин Владислав
Олександрович Поліщук народився 21 червня ц.р., наймолодша байківчанка – Аліна Володимирівна Волянюк, народилася 9 липня 2013 р. Від початку року у Байковецькій сільській
раді зареєстровано п’ять шлюбів.
* На початку липня 2013 року
у Байковецькій сільській раді
налічувалося 554 приватні бу-

динки. У першому кварталі ц.р.
в експлуатацію здали 357квартирний багатоповерховий
будинок за адресою: вул. Корольова, 5, с. Байківці.
* За результатами моніторингу, на території Байковецької сільської ради зареєстровано 57 голів великої рогатої худоби, 18 голів дрібної рогатої
худоби (кози, вівці), 168 свиней,
8 коней, 800 голів птиці, 170
кролів, 70 бджолосімей.
За матеріалами Байковецької
сільської ради.

●●Людина і її справа

Гурт “Крута Вежа” будинку культури с. Байківці (зліва направо):
Володимир Баган, Валерій Ткаченко, Дмитро Баранніков, Ірина Ковальська,
художній керівник Павло Баган, Сергій Лещук, Зиновій Турко.

Павло Баган:
“Наша “фішка” у тому, що
можемо грати будь-яку музику
— від стилю folk до pop-music”
Зовсім нещодавно на музичному обрії Тернопільського
району впевнено постав
гурт, який навіть самою назвою обрав достойний курс
– до вершин, — “Крута Вежа” БК с. Байківці. Очолив
колектив заступник директора будинку культури у Байківцях, колишній учасник
гурту “Музична скриня” Тернопільського РБК, художній
керівник жіночого вокального ансамблю “Байківчанка”
БК с. Байківці Павло Баган.
Сьогодні Павло Володимирович – гість “Подільського
слова”.
— Кажуть, як корабель назвеш — так він і попливе. Павле
Володимировичу, чому саме
“Крута Вежа”?
— Ідея так назвати гурт прийшла до мене ще в минулому тисячолітті, у 90-их роках, коли лише сходила зоря гурту “Музична
скриня” Тернопільського районного будинку культури (мистецький керівник – Микола Злонкевич). Власне, “Крута Вежа” була
одним із варіантів назви цього колективу. Якось, йдучи наодинці
додому, у думках зачаїлася ця назва. Втім, на той час вона не набрала актуальності. Коли настав
час давати ім’я власному колективу, це словосполучення знову повернулося до мене. Вежа крута не
тому, що ми себе позиціонуємо як
“мачо-виконавці”, назва для мене
асоціюється з українським козацтвом, де збережена національна
автентичність, самобутність і, водночас, прагнення до новаторства.
До слова, студія звукозапису у
будинку культури Байковець також
називатиметься
“Крута
Вежа”.
— З чого почалося становлення колективу?
— Момент, коли я відчув, що
слухачі знову зацікавилися музикою живого, правдивого виконання, півтора року тому. Про цю
ідею я почав розмову з учасниками старого складу гурту “Музична
скриня”, який нині реалізує себе у
народному аматорському ансамблі
народної
музики
“Настасівські музики” БК с. Настасів та в гурті “Крута Вежа” БК
с. Байківці. Відтак, в мою команду
приєдналися
музикантипрофесіонали різної вікової категорії – колишній учасник відомого
тернопільського гурту “Повний

привід”, барабанщик Дмитро Баранніков, бас-гітарист Сергій Лещук з музичного колективу “Де
край”. Відрадно, що учасником
“Крутої Вежі” став колишній музикант популярного українського
вокально-інструментального ансамблю “Світязь”, гітарист Валерій Ткаченко. І хоча Валерій Іванович уже на пенсії, у талановитого
музиканта з поважним досвідом є
чого повчитися, у нього ще є порох у порохівницях! Комфортно
працювати в компанії здібного
клавішника та акордеоніста нашого колективу Зиновія Турка. Грати
на трубі у “Круту Вежу” я запросив свого тата Володимира Багана, йому належить авторство слів
уже близько десяти
музичних
творів нашого гурту. Тексти спершу були лише українською, однак,
коли до нас приєдналася вокалістка Ірина Ковальська, звучання
стало англомовним. За вокал,
тромбон і клавішні відповідаю я.
— Співпраця з татом — яка
вона?
— Спільно з батьком творимо
музику ще з 1996 року, розуміємо
один одного з півслова.
— Яка атмосфера панує у
Вашій “мистецькій кузні”?
— Кожен із нас займається музикою вже багато років, тому
“Крута Вежа” не з’явився у житті
раптово, до цього був довгий і
усвідомлений шлях, усе набувалось поступово. Важливо віднайти спільне у музичних смаках,
культурних кодах. На мою думку,
нам це вдалося. У колективі працюють митці від 25 до 65 років. Це
дуже корисно і зручно, адже молодечий запал тут поєднано з досвідом зрілих музик, тож присутній баланс. Один принесе ідею,
інший її розвине, третій спробує
награти…
— Жанрова визначеність гурту?
— Наша “фішка” полягає у тому, що можемо грати будь-яку
музику, від стилю folk до popmusic. У нас широкий різностильовий репертуар — дбаємо про
слухача, бо чути лише один стиль
— нудно.
— Павле Володимировичу,
розкажіть, будь ласка, про
принцесу в “Крутій Вежі”?
— Ірина Ковальська – молода
тернопільська співачка, закінчила
Київський коледж естрадноциркового
мистецтва
по
класу вокал. Також Ірина – талановита ведуча проектів караоке в

Тернополі.
— Що нині диктує музичний
ринок?
— Багато хто з артистів нині
полюбляє виконувати хіти 80-х та
90-х, пісні початку нового тисячоліття. Такі кавер-пісні мають успіх
серед слухачів. “Крута Вежа” також має у репертуарі популярні
кавери на пісні “S&М” та “We
Found Love” барбадоської співачки Ріанни.
— Скільки пісень складають
репертуар Вашого колективу?
— В активі є більше сотні
творів.
— Яка цільова аудиторія у
“Крутої Вежі”?
— Поки що ми не спостерігаємо постійно цільової аудиторії.
Усе залежить від того, де виступаємо: на концертній сцені чи на
весіллі. Ми весь час працюємо
над тим, щоби розширити коло
поціновувачів нашої музики, намагаємося зіграти так, щоб про
нас говорили. Вже є чимало людей, яким подобається те, що ми
робимо. Наразі активно працюємо над маркетингом гурту – виготовили сценічні костюми, розробили дизайнерський логотип.
— Що першим з’являється:
слова чи музика?
— Швидше зміст, згодом слова
та аранжування.
— Найважливіше — підготовка. Де проходять ваші репетиції?
— Зазвичай двічі у тиждень зустрічаємося у будинку культури с.
Байківці.
— Скажіть, будь ласка, можна музикою нині заробити на
хліб?
— Я тільки цим і заробляю. Заступник директора будинку культури – це державна посада з відповідними обов’язками. Тож це
далеко не рівень хобі.
— Яке найновіше відкриття
вдалося зробити у “Крутій
Вежі”?
— Це — відродження забутої
української пісні “Там, де ясні зорі” (музика Олександра Сєрова,
слова — Олександра Богачука).
Вперше цю пісню виконали Лідія
та Ауріка Ротару, згодом Василь
Зінкевич та інші виконавці.
— Дякую за цікаву розмову,
Павле Володимировичу. Нехай
зірка “Крутої Вежі” світить
високо і яскраво!
Підготувала Ірина ЮРКО.

Головний бухгалтер Байковецької
сільської ради Андрій Курочка.

Андрій Курочка:

“Професія бухгалтера
вимагає неабиякої
витримки”
Ірина ЮРКО.
Про своє ставлення до роботи головний бухгалтер
Байковецької сільської ради Андрій Курочка говорить коротко: “Я живу роботою і не можу без неї
навіть у відпустці”. Молодий та професійний фахівець працює у бухгалтерії
сім років. Про будні та свята працівників цієї надзвичайно відповідальної сфери Андрій Романович розповів кореспонденту “Подільського слова” напередодні професійного свята.
— Андрію Романовичу, розкажіть, будь ласка, коли Ви
вирішили стати бухгалтером?
В дитинстві? Чи це був свідомий вибір юності? Як відомо,
ця професія потребує неабиякої витримки.
— Ще під час навчання у середній школі віддавав перевагу
математичним наукам. Втім, доля не одразу пов’язала мене з
цією сферою, адже певний час
працював у виробничій. Згодом
вирішив отримати вищу освіту
на факультеті фінансів Тернопільського національного економічного університету, який
закінчив з дипломом спеціаліста. Під час навчання влаштувався у Байковецьку сільську раду.
Тут відчув себе на своєму місці.
— Робота на посаді головного бухгалтера забирає багато часу. Сім’я Вас до роботи не ревнує?
— Звісно, адже бувають дні,
коли роботі віддаю майже 12
годин на добу. Однак, думаю,
це гарний приклад для сина Арсенія: аби досягти успіху, потрібно самовіддано працювати.
— За роки роботи в цій
професії були курйозні ситуації? Нещодавно ЗМІ писали

про те, що працівник банку
заснув
на
клавіатурі
комп’ютера і переказав на
рахунок котрогось із клієнтів
понад 2 мільйони доларів.
— Курйозних випадків не пригадаю, бо цифри та аналітика в
нас постійно скрупульозно перевіряються. Іноді доводиться
довго шукати одну копійку, яка
виявилась зайвою за результатами підрахунків. У бухгалтерії
не може бути великих помилок,
бо кожна помилка рано чи пізно
заявить про себе.
— Якими рисами наділені
люди, які працюють в сфері
обліку та фінансів?
— Найперше, бухгалтер повинен бути чесною людиною.
Важливо мати аналітичні здібності, оскільки законодавча
база часто змінюється: іноді навіть важко встигнути все відслідковувати. Такими рисами
наділені і мої колеги – касир
Байковецької сільської ради Лариса Столяр та бухгалтер і діловод Ірина Сич. Мені легко і
приємно працювати з цими фахівцями.
— Що в роботі бухгалтера
найлегше?
— Якщо вчасно виконувати
поставлені завдання, вдаватиметься все. Часто бухгалтер
має бути одночасно економістом, юристом, менеджером. Це
робота не тільки з цифрами, а
й з людьми, яких потрібно вислухати, щось їм порадити, підтримати, бо, окрім фінансової
звітності, нараховую заробітні
плати.
— Поділіться, будь ласка,
своїм секретом успіху?
— Мені допомагає цілеспрямованість, наполегливість та
працьовитість. Я люблю свою
роботу, живу в роботі.
— Дякую за цікаву розмову,
Андрію
Романовичу.
Нехай у Вас дебет завжди
збігається з кредитом!
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УТ-1
06.00 Православний
календар.
06.05, 7.00, 8.00 Новини.
06.15 Д/ф “Великi битви.
Новий Орлеан”.
07.15 Ера бiзнесу.
07.25 Д/ф “М. Голуб.
Я не пiду”.
08.45 Кориснi поради.
09.05, 21.00 Пiдсумки дня.
09.35 “Вiра. Надiя. Любов”.
10.25 “Таємницi успiху”
з Н. Городенською.
11.00 Урочистi зiбрання
з нагоди 1025-ї
рiчницi Хрещення Русi.
12.30, 17.45, 21.20 Дiловий
свiт.
12.40 Х/ф “Останнiй
довiд королiв”.
15.05 Дiловий свiт.
Агросектор.
15.15 Х/ф “Останнiй
довiд королiв”.
17.40 Економiчна
перспектива.
18.05 Новини.
18.20 “Надвечiрё’я”.
19.20 Українська пiсня
року.
21.30 Фольк-music.
22.30 Назустрiч
Дефлiмпiадi 2013.
22.55 Трiйка, Кено,
Секунда удачi.
23.00 Пiдсумки.
23.20 Х/ф “Чаклунка”.

Канал “1+1”
06.00 “На ножах”.
06.55, 19.30 “ТСН”.
07.40 “Економiчна правда”.
08.00 “Особистий
рахунок”.
08.05 “Повне перевтiлення.
Дiм за тиждень-3”.
09.05 Комедiя “Трохи
не при собi”.
10.15, 17.15 Т/с “Сила.
Повернення додому”.
12.15 “Знiмiть це негайно”.
13.20 “Не бреши менi-4”.
14.25 “Росiйськi
сiмейнi драми”.
15.30 Т/с “Тисяча i
одна нiч”.
20.15 “Вечiрнiй
Київ-2013”.
22.10 Комедiя “Моя
суперколишня”. (2).
00.15 Драма
“Робiн Гуд”.

Програма телепередач

Інтер
05.30, 16.55 Т/с
“Фарфорове весiлля”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30,
9.00, 12.00 Новини.
07.10, 7.35, 8.10, 8.35
“Ранок з “Iнтером”.
09.10 Т/с “Дiм бiля
великої рiчки”.
12.20 Д/с “Слiдство
вели...” з
Л. Каневським”.
13.20 “Судовi справи”.
14.55 “Сiмейний суд”.
15.55 “Давай
одружимося!”
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “В очiкуваннi
любовi”.
00.20 Х/ф
“Заручниця-2”.

ICTV
06.25, 7.40 Дiловi факти.
06.35 Т/с “Таксi”.
07.00 Т/с “Леся+Рома”.
07.45 Стоп-10.
08.45, 12.45 Факти.
09.15, 19.10 Надзвичайнi
новини.
10.10, 16.30 Т/с “Вулицi
розбитих лiхтарiв”.
13.00, 21.55 Т/с
“Прокурорська перевiрка”.
14.40, 20.05 Т/с “Морськi
дияволи”.
18.45 Факти. Вечiр.
23.05 Максимум в Українi.
00.00 Х/ф “Мачете”. (2).

СТБ
05.55, 18.20 “Неймовiрна
правда про зiрок”.
07.05 Т/с “Дихай зi мною”.
18.00, 22.00
“Вiкна-новини”.
19.50 “Моя правда.
Таємниця комiсара
Катанi”.
20.55 “Моя правда.
Владислав Галкiн.
Помилка цiною в життя”.
22.25 “Зоряне життя.
У полонi батькiвської
слави”.
23.25 “Зоряне життя.
Мисливцi за чужими

чоловiками”.
00.25 Х/ф “КостяНiка.
Час лiта”.

Новий канал
06.10, 21.55 Т/с
“Свiтлофор”.
06.55, 7.40 Т/с “Як
сказав Джим”.
07.30, 19.00 Репортер.
08.50 Т/с “Щасливi разом”.
11.00, 17.50, 21.00
Т/с “Татусевi доньки”.
13.20 М/с “Аладдiн”.
14.45 Т/с “Друзi”.
15.45 Т/с “Кадетство”.
19.20 Т/с “Воронiни”.
23.00 Т/с “Закрита
школа”. (2).

ТРК «Україна»
06.10 Т/с “Опiкун”.
07.00, 17.00, 19.00 Подiї.
07.10 Ранок з Україною.
09.10, 13.00, 17.20
Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Платина-2”.
12.00 “Хай говорять”.
15.00 Щиросердне
зiзнання.
16.00 Критична точка.
18.00 Т/с “Подружжя”.
19.20 “Говорить Україна”.
21.00 Творчий вечiр
Л. Агутiна.
00.20 Х/ф “Маmmа Miа!”

К1
08.40 “Добрий вечiр,
тварини”.
09.40 “Три сестри”.
11.35 “Орел i решка”.
12.35, 18.00 “Звана
вечеря”.
13.35 Т/с “Маргоша”.
14.35 “Рандеву”.
15.50 Т/с “Моя прекрасна
няня”.
17.00, 21.25 “Розсмiши
комiка”.
19.00 “КВК”.

Канал “1+1”
06.00 Х/ф “Робiн Гуд”.
07.15, 19.30 “ТСН”.
08.00 “Свiтське життя”.
09.00 “Хто там?”
10.00 М/ф “Енгрi бердс”.
10.05 М/ф “Тарбозавр”.
11.55 “Свiт навиворiт-2:
Iндiя”.
13.10 Х/ф “Флiка”.
15.05 “Шiсть кадрiв”.
16.30 “Вечiрнiй
Київ-2013”.
18.30 “Розсмiши
комiка-3”.
20.00 “Операцiя Краса”.
22.00 Драма “Шерi”. (2).
00.00 Бойовик
“Голдфiнгер”. (2).

Інтер
06.25 Т/с “В очiкуваннi
любовi”.
09.55 Пряма
трансляцiя
Богослужiння на

нтн
06.00 Х/ф “Подвиг Одеси”.
08.30, 16.45,
19.00 “Свiдок”.
09.00 “Кримiнальнi справи”.
10.00 “До суду”.
11.50 “Речовий доказ”.
12.30 “Легенди
карного розшуку”.
13.00 Т/с “Вулицi розбитих
лiхтарiв-12”.
14.50, 17.00 Т/с
“Росiйський хрест”.
19.30 Х/ф “Стомленi
сонцем-2: Цитадель”. (2).
23.00 Х/ф “ДМБ”.

ТЕТ
06.00, 9.00 “Єралаш”.
06.30 Телепузики.
07.00 Малята-твiйнята.
07.30 М/с “Дашадослiдниця”.
07.55 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/ф “Чiп i Дейл —
бурундучки-рятiвнички”.
09.10 Т/с “Ранетки”.
10.10 Т/с “Всi жiнки —
вiдьми”.
12.00 Т/с “Та, що говорить
з привидами”.
14.00 Т/с “Беверлi
Гiлз-90210.
Нове поколiння”.
14.50 Богиня шопiнгу.
17.10 Досвiдос.
17.35 Вiталька.
17.50 4 весiлля.
19.00 Т/с “Крем”.
20.00 Дайош молодьож!
21.00, 22.25 ТЕТ-інтернет.
21.25 Бiйцiвський клуб.
23.00 Т/с “Секс i мiсто”. (2).

Перший канал
(Україна)
04.00, 8.00, 11.00, 14.00
Новини.

04.05 Телеканал
“Доброго ранку!”
08.15 “Контрольна
закупiвля”.
08.50 “Жити здорово!”
09.55 “Модний вирок”.
11.15 “Час обiдати!”
11.55 “Доброго
здоров’ячка!”
з Г. Малаховим.
12.45 “Iстина десь поряд”.
13.00 Iншi новини.
13.20 “Зрозумiти.
Пробачити”.
14.15 Т/с “Проспект
Бразилiї”.
15.10 “Чекай на мене”.
16.05 Т/с “Жiночий лiкар”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.45 “Людина i закон”.
18.55 “Поле чудес”.
20.00 “Час”.
20.30 “Один в один!”
На бiс!
23.45 “Х’ю Лорi: Вниз
по рiчцi”.

ІНТБ
07.00, 7.45, 8.45,
16.00 Мультсалон.
07.15, 8.15 Новини, новини
з павутини, гороскоп,
хронограф.
09.00 Феєрія мандрів.
09.30 Бізнес за правилами.
10.00 Новини, новини
з павутини, гороскоп,
хронограф, телебіржа.
10,30, 11.50, 13.50, 17.30,
19.00, 20.00, 21.00, 21.50,
22.30 Український хіт.
11.20 Кава з «вершками».
13.00, 15.00, 17.00 Новини,
новини з павутини,
хронограф, телебіржа.
13.30 Таємниці сходу.
15.30 Срібний струмок.
18.00 Українські традиції.
18.30, 20.30, 22.00, 23.30
Новини, новини з павутини,
гороскоп, хронограф,

Банк речей

при Тернопільському районному територіальному центрі соціального обслуговування проводить збір одягу та взуття, придатного
для користування. Всі речі роздадуть одиноким малозабезпеченим
людям. Звертатися за адресою: м. Тернопіль,
вул. М. Кривоноса, 10, тел. 53-81-12, 53-79-06.

телебіржа.
19.00 Феєрія мандрів.
19.30 Вдома.
21.30 Замки і фортеці
України.
00.00 Електростанція.

РТР-Планета
07.00 “Ранок Росiї”.
11.00 “1000 дрiбниць”.
11.35 “Про найголовнiше”.
12.15 Т/с “Поцiлуйте
наречену!”
13.00, 16.00, 19.00 Вiстi.
13.25 Вiстi Спорт.
13.35 “Особливий
випадок”.
14.25 Т/с “Єфросинiя.
Тайгова любов”.
15.10 Т/с “Таємницi iнституту
шляхетних дiвчат”.
16.10, 18.40 Мiсцевий
час. Вiстi Москва.
16.25 “Academia”.
Рубен Апресян.
17.10 “Генiї i лиходiї”.
17.40 Новини культури.
17.50 Т/с “Земський лiкар.
Продовження”.
19.45 “Людмила Зикiна.
Дiаманти самоти”.
20.30 “Прямий ефiр”.
21.30 “Криве дзеркало”.
22.40 “Нова хвиля-2013”.
00.20 “Бiла студiя”.

Канал “2+2”
07.35 “Маски-шоу.
Маски на Сходi”.
08.00, 11.55 “Шалене
вiдео по-українськи”.
09.00 “ДжеДАI”.
10.05 “Угон по-нашому”.
10.45 “ДАI. Дорожнi вiйни”.
11.20 “Нереальнi iсторiї”.
13.35 “Облом UA”.
15.10 Х/ф “Розслiдування”.
16.50 Х/ф “Бризки
шампанського”.
18.50 ЧУ. “Металiст”
“Iллiчiвець”.
21.00 Схiднi єдиноборства.
“Бушидо”.
23.10 Х/ф “Море
диявола”. (3).
00.55 Х/ф “Кiкбоксер-3”.
(2).

Тонiс
06.00, 14.40 Д/с “Дика
Австралiя”.
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УТ-1
06.00 Пiдсумки.
06.20 Фiльм-концерт
“М. Басков”.
07.55 Присвяти себе
футболу!
08.15 Олiмпiйський
виклик.
08.25 Панянка та кулiнар.
09.05 Життя на рiвних.
09.25 Православний
вiсник.
10.00 Молебень на честь
Хрестителя Русi
на Володимирськiй
гiрцi.
10.45 Х/ф “Чекай
на мене”.
12.30 Театральнi сезони.
13.25 В гостях у
Д. Гордона.
14.25 Золотий гусак.
14.50 Star-шоу.
16.30 Українська пiсня.
17.10 Щоденник
Дефлiмпiади.
17.30 Без цензури.
18.00 Концерт до Дня
Хрещення Русi.
20.50 Мегалот.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Концерт До
Дня Хрещення Русi.
23.10 Фiльм-концерт
“М. Басков”.
00.40 Клуб гумору.

22.25 “Crimea Music Fest”.

Володимирськiй горi.
10.40 Д/ф “Хрещення”.
11.40 Х/ф “Кавказька
полонянка, або
Новi пригоди
Шурика”.
13.35 Х/ф “Любовi
цiлюща сила”.
15.50 Т/с “Я прийду
сама”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Я прийду
сама”.
22.30 Т/с “Врятувати
чоловiка”.

ICTV
06.25 Козирне життя.
06.55 Х/ф “Новорiчна
вiдпустка”.
08.50 Зiрка YouTube.
10.00 Дача.
11.05 Квартирне
питання.
12.05 За кермом.
12.45 Розiграш.
13.10 Замоченi.
14.45 Веселi iсторiї.
15.05 Х/ф “Наскрiзнi
поранення”.
17.10 Х/ф “Зброя”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Надзвичайнi
новини.
Пiдсумки
з К. Стогнiєм.
19.55 Х/ф “Мiсто злодiїв”.
22.40 Х/ф “Кур’єр”. (2).
00.35 Х/ф “Убивцi
на замiну”. (2).

СТБ
06.00 Х/ф “Дiвчина
без адреси”.
07.35 “Караоке
на Майданi”.
08.35 “Їмо вдома”.
09.40, 0.15 Х/ф
“Стережися
автомобiля”.
11.40 Х/ф “Неймовiрнi
пригоди iталiйцiв
у Росiї”.
13.50 “Зоряне життя.
У полонi батькiвської
слави”.
14.50 “Зоряне життя.
Мисливцi за чужими
чоловiками”.
15.50 “Моя правда.
Таємниця комiсара

Катанi”.
16.55 “Моя правда.
Владислав Галкiн.
Помилка цiною в життя”.
18.00 Х/ф “Час щастя”.
20.10 Х/ф “Час щастя-2”.
22.10 Х/ф “Там, де
живе любов”.

Новий канал
06.35 Аферисти.
08.10, 10.00 Ревiзор-2.
12.20 Хто зверху?
22.00 Хто зверху?-2.
23.55 Х/ф “Олiгарх”. (2).

ТРК «Україна»
06.00 Т/с “Бiгль”.
07.00, 19.00 Подiї.
07.10 Т/с “Бiгль”.
07.50 Т/с “Iнтерни”.
10.00 Юрмала
зоряний космодром.
11.00 Т/с “Подружжя”.
13.00 Х/ф “У гонитвi
за щастям”.
16.40 Т/с “Андрiйко”.
21.00 Нова хвиля
в Юрмалi-2013.
23.50 Т/с “Матусю,
я кiлера люблю”.

К1
07.00, 10.00 М/ф.
08.15 М/с “Анiмалiя”.
09.00 М/с “Казки
Ганса Хрiстiана
Андерсена”.
12.15 М/ф
“Коти-аристократи”.
13.40 Х/ф “Читай
i ридай”.
15.15 “Пороблено
в Українi”.
16.50 “Crimea
Music Fest”.
19.50 “Вечiрнiй квартал”.
21.40 Т/с “Надприродне”.
(2).
00.20 Х/ф “Пiд
сонцем
Тоскани”. (2).

нтн
06.20 Х/ф “Якщо ворог
не здається...”
07.45 Т/с “Авантюристка”.
11.30 “Речовий доказ”.
12.00 “Головний свiдок”.
13.00 “Випадковий
свiдок”.
13.30 Х/ф “ДМБ”.
14.50 Т/с “Крутi
повороти”.
19.00 Т/с “Таємницi
слiдства-2”.
23.00 “Парк
автомобiльного
перiоду”.
23.30 Т/с “Кримiналiсти:
мислити як
злочинець”. (2).

ТЕТ
06.00
07.10
08.00
08.35
09.00
09.40
11.05

“Єралаш”.
Малята-твiйнята.
Телепузики.
Байдикiвка.
Мультик з Лунтiком.
М/с “Лiло i Стiч”.
М/с “Смiшарики.
Пiн-код”.
11.30 М/ф “Переполох
у Гiмалаях”.
13.20 Т/с “Всi жiнки —
вiдьми”.
16.05 Королева балу-3.
17.20 Х/ф “Пiдняти
перископ”.
19.15 Х/ф “Чоловiк
за викликом”. (2).
21.05 Х/ф “Чоловiк
за викликом-2”. (2).
23.00 Т/с “Ходячi
мерцi-3”. (3).

Перший канал
(Україна)
05.00, 9.00, 11.00 Новини.
05.10 Комедiя “Весiльна
подорож перед
весiллям”.
06.15 Детектив
“Вербувальник”.

07.45 “Смiховинки.
Новi пригоди”.
08.00 “Грай, гармонь
улюблена!”
08.45 “Слово пастиря”.
09.15 “Смак”.
09.55 “Марiанна
Вертинська.
Любов у душi моїй”.
11.15 “Iдеальний ремонт”.
12.10 “Абракадабра”.
14.05 Т/с “Спадок”.
15.15 “Дуремар i красунi”.
16.15 “Вiдгадай мелодiю”.
17.00 Вечiрнi новини.
17.15 “Форт Боярд”.
18.55 “Весiльний
переполох”.
20.00 “Час”.
20.20 “Сьогоднi увечерi”.
22.10 “КВН”.
Прем’єр-лiга.
23.55 Т/с “Елементарно”.

ІНТБ
07.00, 10.00, Хронограф,
гороскоп.
07.10 Таємниці сходу.
07.30, 09.30, 12.20, 13.10,
21.20, 23.30
Український хіт.
07.50, 10.10, 18.20
Мультсалон.
08.30, 19.30 Висновки.
09.00 Духовні роздуми.
11.00 Телевітамінки.
11.30 Вдома.
12.00 Замки і
фортеці України.
12.30, 19.00 Кава
з «вершками».
13.00, 17.20, 21.50
Гороскоп, хронограф,
телебіржа.
16.00 Бізнес
за правилами.
17.00, 21.30 Новини
з павутини (тижневик).
17.30 Спільна правда.
18.30 Українські традиції.
20.00 Концертний зал.
21.00 Срібний струмок.

Придбати газету "Подільське
слово" можна в усіх кіосках
"Торгпреси", м. Тернополя
та усіх відділеннях зв'язку
Тернопільської області.

22.00
22.30
23.30
00.00

Арт-терія.
Спільна правда.
Висновки.
Клуб’ОК.

РТР-Планета
07.00, 10.00, 13.00,
19.00 Вiстi.
07.10, 10.10, 13.20
Мiсцевий час. Вiстi
Москва.
07.20 Х/ф “Полин
трава окаянна”.
08.55 “Пряниковий
будиночок”.
09.25 “Суботник”.
10.20 “Хвилинна справа”.
11.10 М/ф.
11.30 Х/ф “Вам i не
снилося...”
13.25 “Чесний детектив”.
13.55 “Городок”.
14.20 “Країна птахiв”.
15.05 Х/ф “Я тебе
нiкому не вiддам”.
16.40 “Суботнiй вечiр”.
18.15 “Iсторичнi хронiки”
з М. Сванiдзе.
19.25 Х/ф “Княжна
з хрущовки”.
22.35 “Нова хвиля-2013”.
00.40 Х/ф “Моя любов”.

Канал “2+2”
07.55 “Маски-шоу.
Маски на пожежi”.
08.30 “Маски-шоу.
Маски у ресторанi”.
09.00 Т/с “Солдати-14”.
11.00 “В бiй iдуть
мужики”.
11.50 Т/с “По той
бiк вовкiв-2. Ключi
вiд безоднi”.
16.50 ЧУ. “Карпати”
“Арсенал”.
19.20 ЧУ. “Днiпро” “Зоря”.
21.30 Х/ф “Загнаний”. (2).
23.25 Х/ф “Екзистенцiя вiртуальний шок”. (2).

Тонiс
06.00 Х/ф “Автограф”.
07.30 “Будь у курсi!”
08.00 Майстер
подорожей.
09.00 Маленькi дiти
великого кiно.
10.00 “Свiтськi хронiки”.
10.40 Х/ф “Не чекали,
не гадали”.
13.15 За сiм морiв.

06.30, 18.30 Майстер
подорожей.
06.55, 18.55, 21.00
“Економiчний пульс”.
07.00 Х/ф “Дiвчина
з характером”.
09.00, 20.00 Великi битви.
10.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
11.15 Iраклiй Андроников.
12.45 “Соцiальний статус:
вашi права i пiльги”.
13.45, 22.15 Культурний
шок.
15.20, 21.05 “Погода”.
15.50, 23.15 Д/с “Сто
питань про тварин”.
16.25 “Будь у курсi!”
17.50 Секретнi матерiали.
19.00 В гостях у
Д. Гордона. Л. Чурсiна.
21.10 Маленькi дiти
великого кiно.
23.50 I жартома,
i серйозно.
00.45 Амурнi мелодiї. (3).

НТВ-Свiт
05.00 “НТВ вранцi”.
07.10 Т/с “Повернення
Мухтара-2”.
09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Сьогоднi.
09.25 “Очна ставка”.
10.25 Щиросердне
зiзнання.
11.00 Т/с “Остання
подорож Синдбада”.
12.35 “До суду”.
13.35 Суд присяжних.
14.35, 17.35 Огляд.
Надзвичайна подiя.
15.30 “Прокурорська
перевiрка”.
18.35 “Екстрасенси
проти НТВ”.
20.30 Т/с “Кодекс честi-6”.
00.05 Т/с “Братани-2”.

Enter-фiльм
09.05 Х/ф “I хто тiльки
видав тобi права?”
10.40 Д/ф “Таємницi
радянського кiно”.
11.15 Т/с “Сталiн. Live”.
13.05, 19.45 Т/с
“Полювання
на генiя”.
14.55 Х/ф “Постiйнiсть
розуму”.
16.35 Х/ф “Усе навпаки”.
18.00 Х/ф “Поворот”.
21.35 Х/ф “Генерал”.
23.30 Х/ф “В останню
чергу”.

13.40 Культурний шок.
15.00 Д/с “Дивовижнi р
озповiдi про тварин”.
15.40 Д/с “Iкони
тваринного свiту”.
16.50 “Ронiн”.
17.35 “Щоденник
для батькiв”.
18.15 “Цивiлiзацiя
Incognita”.
18.30 Д/с “Самобутн
i культури”.
19.00 Єрусалим:
виникнення святого
мiста.
20.00 Д/с “Жителi
глибин”.
21.10 Стiв Джобс:
хiппi мiльйонера.
22.15 Х/ф “Хороша
дiвчинка”. (2).
01.05 Х/ф “Далi нiкуди”.

НТВ-Свiт
06.35 “Дикий свiт
з Тимофiєм Баженовим”.
07.00, 9.00, 12.00,
18.00 Сьогоднi.
07.20 Головна дорога.
07.55 Їхнi вдачi.
08.25 “Готуємо з
Олексiєм Зимiним”.
09.25 Росiйська начинка.
09.55 “Кулiнарний
двобiй”.
10.55 Квартирне
питання.
12.25 Своя гра.
13.10 “Нашi” з Львом
Новоженовим”.
14.00 “Повернення
Мухтара-2”.
15.55 Олександр
Журбiн.
Мелодiї на згадку.
16.35 I знову
здрастуйте!
17.05 “Слiдство вели...”
18.25 Т/с “Угро-2”.
22.30 Т/с “Стерво”.
00.20 Т/с “Основна
версiя”.

Enter-фiльм
09.25 Х/ф “У пошуках
капiтана Гранта”.
18.40 Х/ф “Союз
племенi iрокезiв”.
20.15 Х/ф “Життя
i незвичайнi пригоди
Робiнзона Крузо”.
22.00 Х/ф “Крiзь терни
до зiрок”.
00.45 Х/ф “Останнiй
дюйм”.
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УТ-1
06.05 Свiт православ’я.
06.45 Моя земля
моє право.
07.05 Панянка i кулiнар.
07.35 “Дружина”.
09.00 Урочиста
божественна лiтургiя
у Києво-Печерськiй Лаврi.
11.00 Урочиста
божественна лiтургiя у
Володимирському соборi.
13.00 Шеф-кухар країни.
13.50 Околиця.
14.15 Крок до зiрок.
15.10 Як ваше здоров’я?
16.00 Золотий гусак.
16.25 Маю честь
запросити.
17.15 Ближче до народу.
17.45 Щоденник
Дефлiмпiади.
18.00 Слово регiонам.
18.20 Дiловий свiт.
Тиждень.
18.55 Футбол. “Шахтар”
(Донецьк) “Чорноморець”
(Одеса).
21.00 Пiдсумки дня.
21.25 “Тiльки музика”.
Ян Табачник.
22.55 Трiйка, Кено,
Максима.
23.00 Ера бiзнесу.
Пiдсумки.
23.35 Олiмпiйський виклик.
23.55 “Дружина”.

Канал “1+1”
06.00 Бойови
к “Голдфiнгер”.
07.50, 10.00 М/ф.
08.10 “Ремонт +”.
09.00 “Лото-Забава”.
11.00 “Недiля з
Кварталом”.
12.00 “Смакуємо”.
12.45 “Шiсть кадрiв”.
13.10, 14.15, 15.25
Детектив “Без слiду”.
16.30 Х/ф “Куплю друга”.
18.30, 20.00 Мелодрама
“Я буду жити”.
19.30 “ТСН”.
23.10 “Свiтське життя”.
00.15 “Багатi теж плачуть”.

TV-4
Понеділок, 22 липня
07.00 Провінційні вісті.
Тиждень.
07.35 Файне місто
Тернопіль.
07.50 «Індекс небезпеки».
08.10 Вікно в Америку.
08.30 Переможний голос
віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Справжня ціна».
09.45 «Про нас».
10.00 Т/с «Серцю не
накажеш». (1).
11.00 Дитяча година.
12.10 Межа правди.
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Вишневі
ночі». (1).
16.00 Провінційні вісті.
16.10 Дитяча година.
17.00 «Підводний світ».
17.30 Музична «Гал-кліп».
18.00 Т/с «Серцю
не накажеш». (1).
19.00, 22.00 Провінційні
вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Погляд зблизька».
20.30 «Ти зможеш».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Baby-boom».
22.35 Х/ф
«Турбулентність-3». (2).
00.15 Час-Tайм.
ТТБ
07.00 «Панорама подій».
07.30 «Урок… для батьків».
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Відверті діалоги».
11.00 «У країні
Мультляндії».
12.00 «Мамина школа».
12.30 «Вухата та хвостаті».
12.45 «Азбука смаку».
13.00, 16.00 «Вісті ТТБ».
13.25 «Плекайте мову».
13.30 «Словами малечі
про цікаві речі».
13.45 «Пройди світ».
14.00 «Пісні нашого краю».
14.15 «Гра долі».
14.30 Д/ф «ХХ століття.
Вибране».
15.00 «Кіноісторії
нашого часу».
15.30 «Звитяга».
16.15 «Чудесний канал».
16.40 «Юні експерти».
16.45 «До речі, про речі».
17.00 «Новини України».
17.15 «100 шедеврів».
17.30 «Випробуй на собі».
18.15 «Пісні нашого краю».
18.30 «7 природних
чудес України».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30, 22.30 «Актуально».
19.45 «Храми Поділля».
20.00 «Кобзар єднає
Україну».
20.15 «Будьте здорові».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Парламенти світу».
21.15 «Вони прославили
наш край».
21.30 «Урок… для батьків».
22.45 «Співоче «Веретено».

Інтер
06.45 Д/ф “Друге
Хрещення Русi”.
08.45 Божественна
лiтургiя в
Свято-Успенськiй
Києво-Печерськiй
Лаврi.
11.00 “Шалена весiлля”.
12.00 Т/с “Врятувати
чоловiка”.
16.00 Т/с “Я прийду сама”.
20.00 “Подробицi”.
20.25 Т/с “Я прийду сама”.
22.25 Т/с “Спроба Вiри”.

ICTV
06.45 Квартирне питання.
07.40 Анекдоти
по-українськи.
08.10 Дача.
09.15 Основний iнстинкт.
09.45 Розiграш.
10.30 Легкi грошi.
11.00 Козирне життя.
11.30 Максимум в Українi.
12.25 Навчiть нас жити!
14.30 Х/ф “Зброя”.
16.20 Х/ф “Мiсто злодiїв”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Замоченi.
20.05 Х/ф “Убити Бiла”. (2).
22.20 Х/ф “Убити
Бiла-2”. (2).

СТБ
06.40 Х/ф “Мiмiно”.
08.35 “Їмо вдома”.
09.45 “Караоке
на Майданi”.
10.45 Х/ф “Час щастя”.
12.55 Х/ф “Час щастя-2”.
15.00 “Мiстичнi iсторiї-5
з Павлом Костiциним”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
20.00 Х/ф “Ой, ма-моч-ки!”
22.10 Х/ф “Привiт,
Кiндер!” (2).
00.40 Х/ф “Неймовiрнi
пригоди iталiйцiв у Росiї”.

08.00 Уральськi
пельменi.
09.35 Хто зверху?-2.
11.30 Педан-Притула шоу.
13.00 Т/с “Воронiни”.
16.10 Х/ф “Спiвак
на весiллi”.
18.10 Х/ф “Дюплекс”.
20.00 Х/ф “50 перших
поцiлункiв”.
22.00 Великi почуття.
00.00 Х/ф “Дейв”.

ТРК «Україна»
06.45, 19.00 Подiї.
07.10 Х/ф “У гонитвi
за щастям”.
09.00 Ласкаво просимо.
Максим Аверiн.
10.00 Герої екрану.
Кохання-зiтхання.
11.00 Т/с “Подружжя”.
14.50 Х/ф “Смокiнг
по-рязанськи”.
16.50 Х/ф “Квочки,
або Неймовiрнi
пригоди росiян
у Панамi”.
19.20 Т/с “Iнтерни”.
21.00 Нова хвиля в
Юрмалi-2013.
Закриття.
00.00 Comedy Woman.

К1
09.30 М/ф
“Коти-аристократи”.
11.00 Х/ф “Читай i ридай”.
12.50 Х/ф “Тепер усе
навпаки”.
14.45 “Добрий вечiр,
тварини”.
15.45 Х/ф “Сьома
пелюстка”.
17.50 “Вечiрнiй квартал”.
19.40 Х/ф “Наречена
з того свiту”. (2).
21.40 Т/с “Надприродне”.
(2).
00.20 Х/ф “Цукор i
перець”. (2).

Новий канал

нтн

06.50 Аферисти.
07.45 Церква Христова.

06.15 Х/ф “Буднi карного
розшуку”.

07.45 Т/с “Авантюристка”.
11.30 “Легенди
карного розшуку”.
12.00 “Агенти впливу”.
13.00 Х/ф “Чудеса
в Решетовi”.
15.00 Т/с “Таємницi
слiдства-2”.
19.00 Т/с “Знахар”.
23.00 Т/с “Кримiналiсти:
мислити як
злочинець”. (2).
00.50 Х/ф “Жуки”. (3).

ТЕТ
06.00
07.10
08.00
08.35
09.00
09.40
10.40

“Єралаш”.
Малята-твiйнята.
Телепузики.
Байдикiвка.
Мультик з Лунтiком.
М/с “Лiло i Стiч”.
М/с “Смiшарики.
Пiн-код”.
10.55 М/ф “Сердитi
пташки”.
11.15 М/ф “Правдива
iсторiя кота
у чоботях”.
13.05 Т/с “Всi жiнки —
вiдьми”.
15.50 Х/ф “Баффi
винищувачка вампiрiв”.
17.45, 20.15 4 весiлля.
19.00 Королева балу-3.
21.40 Вiталька.
23.00 Т/с “Ходячi
мерцi-3”. (3).

Перший канал
(Україна)
05.00, 9.00, 11.00 Новини.
05.10 “Генiї i лиходiї”.
05.35 Х/ф “Нежданонегадано”.
07.00 “Армiйський
магазин”.
07.45 “Смiховинки.
ПIН-код”.
07.55 “Здоров’я”.
09.10 “Непутящi нотатки”.
09.35 “Поки всi вдома”.
10.30 “Фазенда”.
11.15 Д/ф “Вiйна на морi”
з циклу

“Велика вiйна”.
12.20 Х/ф “Випадок
у квадратi 36 80”.
14.00 “К-278. Залишитися
живими”.
15.05 Х/ф “72 метри”.
17.40 “Вежа”. Фiнал.
20.00 “Час”.
20.15 “Унiверсальний
артист”.
22.10 Х/ф “Iнше небо”.
01.05 Т/с “Елементарно”.

ІНТБ
07.00, 10.00 Хронограф,
гороскоп.
07.10 Бізнес за правилами.
07.30 Висновки.
08.00 Духовні роздуми.
08.30, 9.45, 15.20, 16.00,
17.50, 19.00, 20.50,
22.10 Український хіт.
09.05, 10.10 Мультсалон.
09.15 Телевітамінки.
11.00 Спільна правда.
12.00 Концертний зал.
13.00 Артерія.
13.30 Українські традиції.
14.00, 17.30, 22.00
Хронограф, гороскоп,
телебіржа.
14.10 Таємниці сходу.
14.30 Телевітамінки.
15.00 Замки і фортеці
України.
15.30 Кава з «вершками».
16.30 101 інформує.
17.00, 21.30 «Новини.
Підсумок тижня».
17.40 101 інформує.
18.00 Вдома.
18.30 Життя-буття.
20.30 Замки і фортеці
України.
21.00 Бізнес за правилами.
22.30 Українська ніч.

РТР-Планета
06.40 Х/ф “Моя любов”.
08.20 “Сам собi режисер”.
09.00 “Смiхопанорама”.
09.25 “Ранкова пошта”.
10.00, 13.00, 19.00 Вiстi.
10.10 Мiсцевий час. Вiстi
Москва.

10.45 “У свiтi тварин”.
11.10 Росiя
любов моя!
11.45 Х/ф “З коханими
не розлучайтеся”.
13.20 Мiсцевий час.
Вiстi Москва.
13.25 “Вся Росiя”.
13.40 “Абсолютний слух”.
14.20 Х/ф “Я тебе нiкому
не вiддам”.
15.50 “Смiятися
дозволяється”.
17.45 “Вiйна i мир
Олександра Першого.
Наполеон проти Росiї”.
19.25 Х/ф “Знахарка”.
22.45 “Нова хвиля-2013”.
00.20 Х/ф “Арифметика
пiдступностi”.

Канал “2+2”
07.45 “Маски-шоу.
Маски у шахтi”.
08.15 “Маски-шоу.
Маски у тролейбусi”.
08.50 “Маски-шоу.
Маски у поїздi”.
09.45 Т/с “Мисливцi за
старовиною”.
12.45 Т/с “Пригоди
Мерлiна”.
14.45 Х/ф “Загублений
свiт”.
16.45 Х/ф “Паладин.
Корона винищувача
драконiв”.
19.20 ЧУ. “Динамо”
“Севастополь”.
21.30 “Профутбол”.
23.00 Х/ф “Мiсяць-44”. (2).

Тонiс
06.00 Х/ф “Не чекали,
не гадали”.
07.35, 20.10 “Кумири”.
07.50, 20.00 “Цивiлiзацiя
Incognita”.
08.00, 18.30 Д/с
“Самобутнi
культури”.
09.00 Д/с “Єрусалим:
виникнення
святого мiста”.
10.00 “Будь у курсi!”

Програми місцевих телеканалів
23.00 «Пам’яті Юрія
Богатікова».
23.50 Д/ф «Кримський
етюд».
TV-4
Вівторок, 23 липня
07.00, 16.00 Провінційні
вісті.
07.35 «Погляд зблизька».
08.00 «Ти зможеш».
08.20 «Індекс небезпеки».
08.30 Переможний голос
віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Підводний світ».
10.00 Т/с «Серцю не
накажеш». (1).
11.00 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 «Музичні
делікатеси».
12.40 «Відчиняй».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Право
на пам’ять». (1).
15.45 Файне місто
Тернопіль.
16.10 Дитяча година.
17.00 «Ти зможеш».
17.15 «Рекламна кухня».
17.30 «Про кіно».
18.00 Т/с «Серцю не
накажеш». (1).
19.00, 22.00 Провінційні
вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Власна думка.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Автоакадемія».
22.35 Х/ф «Крижана
пам’ять». (2).
00.15 Час-Tайм.
ТТБ
07.00, 13.00, 16.00 «Вісті
ТТБ».
07.30 «Кіноісторії
нашого часу».
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Будьте здорові».
10.30 «Час країни».
11.00 «У країні
Мультляндії».
12.00 «В об’єктиві ТТБ».
12.15 «100 шедеврів».
12.30 «Випробуй на собі».
13.25 «Плекайте мову».
13.30 «Кобзар єднає
Україну».
13.45 «Новини України».
14.00 «7 природних
чудес України».
14.15 «Парламенти світу».
14.30 «Вони
прославили наш край».
14.45 «Співоче «Веретено».
15.00 «Економічне коло».
16.15 «Віконечко».
16.40 «Шукаю батьків».
17.00 «Новини України».
17.15 «Колиска православія.
Херсонес».
17.30 «Люди і долі».
18.00 «Cтудмістечко».
18.30 «ПрофStyle».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30, 22.30 «Актуально».
19.45 «Зона ризику».

20.45
21.00
21.30
22.45
23.00

«Вечірня казка».
«Час реформ».
«Діловий ритм».
«Гра долі».
Д/ф «Культурні
центри Китаю».

TV-4
Cереда, 24 липня
07.00, 16.00 Провінційні
вісті.
07.35 Власна думка.
08.30 Переможний
голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Автоакадемія».
10.00 Т/с «Серцю
не накажеш». (1).
11.00 Дитяча година.
12.10 Музична «Гал-кліп».
12.40 «Ти зможеш».
13.00 Солов’ї Галичини.
14.00 Х/ф «Мурлі». (1).
16.10 Дитяча година.
16.40 «Чарівний ключик».
17.00 «Підводний світ».
17.25 Файне місто
Тернопіль.
17.30 «Baby-boom».
18.00 Т/с «Серцю
не накажеш». (1).
19.00, 22.00 Провінційні
вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Формула здоров’я».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Музичні делікатеси».
22.35 Х/ф «Відділ з
розслідування
вбивств». (2).
00.15 Час-Tайм.
ТТБ
07.00, 13.00, 16.00
«Вісті ТТБ».
07.30 «Удосвіта».
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Пісні нашого краю».
10.15 «Галерея образів».
10.30 «Час країни».
11.00 «У країні
Мультляндії».
12.00 «Люди і долі».
12.30 «Час реформ».
13.25 «Плекайте мову».
13.30 «Студмістечко».
13.45 «Новини України».
14.00 «Зона ризику».
15.00 «Удосвіта».
15.30 «Час змін».
16.15 «Чудесний канал».
16.40 «Іноземна для дітей».
16.50 Д/ф «Шторм у Ялті».
17.00 «Новини України».
17.15 «Михайловський
музей».
17.30 «Після школи».
17.45 «7 чудес Полтави».
18.00 «Думки вголос».
18.30 «Надія є».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30, 22.30 «Актуально».
19.45 «Просто неба».
20.00 «Економічний
інтерес».
20.15 «Дива почаївські».
20.35 «Мис Фіолент».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Історичні постаті».

21.55 «Духовні скарби
України».
21.30 «Енергоманія».
22.45 «Гра долі».
23.00 Д/ф «Культурні
центри Китаю».
TV-4
Четвер, 25 липня
07.00, 16.00 Провінційні
вісті.
07.35 «Формула здоров’я».
08.30 Переможний голос
віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Підводний світ».
10.00 Т/с «Серцю не
накажеш». (1).
11.00 Дитяча година.
12.10 «Про кіно».
12.20 «Рекламна кухня».
12.35 «Автоакадемія».
13.00 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Таємниця
записної книжки». (1).
16.10 Дитяча година.
17.00 «Підводний світ».
17.30 «Музичні делікатеси».
18.00 Т/с «Серцю не
накажеш». (1).
18.45 Файне місто
Тернопіль.
19.00, 22.00 Провінційні
вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Знати більше.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Відчиняй».
22.35 Х/ф «Зелені
різники». (2).
00.15 Час-Tайм.
ТТБ
07.00, 13.00, 16.00
«Вісті ТТБ».
07.30 «Розмова без
нотацій».
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Пісні нашого краю».
10.15 «Думки вголос».
10.30 «Час країни».
11.00 «У країні
Мультляндії».
12.00 «Після школи».
12.15 «Уряд на зв’язку
з громадянами».
12.45 Просто неба».
13.25 «Плекайте мову».
13.30 «Надія є».
13.45 «Новини України».
14.00 «Михайловський
музей».
14.15 «З одвічністю на «ти».
14.45 «Шукаю батьків».
15.00 «Мис Фіолент».
15.10 «Дива почаївські».
15.30 «Фабрика ідей».
16.15 «Чудесний канал».
16.40 «Мандри кота Фініка».
16.50 «Край, в якому
я живу».
17.00 «Новини України».
17.15 «Хрещення Русі».
17.30 «Ми українські».
18.00 «Загублені у часі».
18.30 «Зірковий коктейль».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00 «Вісті ТТБ».
19.30, 22.30 «Актуально».
19.45 «Що робити?»

20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Час реформ».
21.30 «Розмова без
нотацій».
22.45 «Гра долі».
23.00 «Під склепінням
Кирилівської церкви».
23.25 «З одвічністю на «ти».
TV-4
П’ятниця, 26 липня
07.00, 16.00 Провінційні
вісті.
07.35 Знати більше.
08.30 Переможний голос
віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Підводний світ».
10.00 Т/с «Серцю не
накажеш». (1).
11.00 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 Музична «Гал-кліп».
12.40 «Baby-boom».
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Комедія давно
минулих днів». (1).
16.10 Дитяча година.
17.00 «Підводний світ».
17.30 «Відчиняй».
18.00 Т/с «Серцю не
накажеш». (1).
19.00, 22.00 Провінційні
вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Ти зможеш».
20.10 «Погляд зблизька».
20.40 «Індекс небезпеки».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Про кіно».
21.45 Файне місто
Тернопіль.
22.35 Х/ф «Кур’єр
на Схід». (1).
00.15 Час-Tайм.
ТТБ
07.00, 13.00, 16.00 «Вісті
ТТБ».
07.30 «Легенди Запоріжжя».
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Пісні нашого краю».
10.15 «Зірковий коктейль».
10.30 «Час країни».
11.00 «У країні
Мультляндії».
12.00 «Ми українські».
12.30 «Час реформ».
13.25 «Плекайте мову».
13.30 «Загублені у часі».
13.45 «Новини України».
14.00 «Що робити?»
15.00 «Міське кільце».
15.30 «Повір у себе».
16.15 «Дитячий майданчик».
16.40 «Іноземна для дітей».
16.50 «Юні експерти».
17.00 «Новини України».
17.15 «Аспекти життя».
17.30 «Сяйво віри».
18.00 «Козацька звитяга».
18.15 «Пісні нашого краю».
18.30 «Назбиране».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30, 22.30 «Актуально».
19.45 «Західний експрес».
20.00 «Далекі і близькі».
20.25 «Мій Шевченко».
20.45 «Вечірня казка».

21.00 «Віра під грифом
таємно».
21.20 «Святогірська
Успенська Лавра».
21.30 «Абетка здоров’я».
22.45 «Гра долі».
23.00 Х/ф «Пристрасть».
(2).
TV-4
Субота, 27 липня
06.00 «Відчиняй».
06.30 «Про нас».
07.00 Провінційні вісті.
07.35 Х/ф «Парасолька
на модному курорті». (1).
09.00 Час-Tайм.
09.30 Знати більше.
10.30 «Блага звістка»
з Р. Реннером.
11.15 «Про нас».
11.30 Зміни свій світ.
12.00 Новини Європи.
12.30 Х/ф «Твої, мої,
наші». (1).
14.00 «Рекламна кухня».
14.30 Файне місто
Тернопіль.
14.35 Мультфільми.
15.00 Х/ф «Принц за
семи морями». (1).
17.00 Хіт-парад.
18.00 Наші вітання.
19.00 «Коліжанка».
19.30 «Музичні делікатеси».
20.10 Влад Дарвін,
«Сенс життя».
21.30 «Відчиняй».
22.00 Х/ф «Дівчина
моїх страхіть». (2).
00.10 Час-Тайм.
ТТБ
07.00 «Вісті ТТБ».
07.30 «Далекі і близькі».
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Пісні нашого краю».
10.15 «Назбиране».
10.30 «Час країни».
11.00 «У країні
Мультляндії».
12.00 «Дитячі забави».
12.30 «Музичний
калейдоскоп».
13.00 «Аспекти життя».
13.25 «Плекайте мову».
13.30 «Козацька звитяга».
13.45 «Новини України».
14.00 «Віра під грифом
таємно».
14.20 «7 чудес Полтави».
14.30 «Поліське коло».
14.55 «Театральні зустрічі»
(Брехня).
16.00 «Скарби роду».
16.30 «Країна талантів».
17.00 Х/ф «Підлітки у
Всесвіті»). (1).
18.15 «Пісні нашого краю».
18.30 «Кулінарія від Андрія».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00, 22.00 «Панорама
подій».
19.30 «Смак життя».
20.00 «Музейні скарби».
20.15 «Спортивні
меридіани».
20.30 «Дорога до храму».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Поклик таланту».

10.35 “Щоденник
для батькiв”.
11.05 Х/ф “Автограф”.
13.30 За сiм морiв.
14.10 Майстер
подорожей.
15.00 Д/с “Дивовижнi
розповiдi про тварин”.
15.40 Стiв Джобс:
хiппi мiльйонера.
16.45, 23.20 Д/с “Iкони
тваринного свiту”.
17.50 “Таке спортивне
життя.
Яна Шемякiна”.
19.00 Д/ф “Iлюмiнацiя:
приватне життя
середньовiчних царiв”.
20.40 “Свiтськi хронiки”.
21.20 Х/ф “Далi нiкуди”.
00.25 Х/ф “Хороша
дiвчинка”. (2).

НТВ-Свiт
06.35 “Дикий свiт
з Тимофiєм
Баженовим”.
07.00, 9.00, 12.00,
18.00 Сьогоднi.
07.20 Казки Баженова.
07.50 Їхнi вдачi.
08.25 “Академiя краси”
з Ляйсан Утяшевою.
09.20 Їмо вдома!
09.55 “Кулiнарнi курси:
Iталiя. Тоскана”
з Ю. Висоцькою.
10.25 Дачна
вiдповiдь.
11.25 Золотий пил.
12.25 Т/с “Дорожнiй
патруль-4”.
18.20 Т/с “Угро-2”.
22.25 Т/с “Стерво”.
00.15 Т/с “Основна
версiя”.

Enter-фiльм
09.00 Х/ф “Слухати
у вiдсiках”.
11.30 Х/ф “Союз
племенi iрокезiв”.
13.05 Х/ф “Життя
i незвичайнi пригоди
Робiнзона Крузо”.
14.40 Х/ф “У пошуках
капiтана Гранта”.
00.00 Х/ф “Крiзь терни
до зiрок”.

22.00 «Легенди Запоріжжя».
22.30 «Від класики до
джазу».
23.00 Х/ф «Пристрасть».
(2).
TV-4
Неділя, 28 липня
06.00 Х/ф «Твої, мої,
наші». (1).
08.00 Новини Європи.
08.40 Час-Тайм.
09.00 Повнота радості
життя.
09.30 «Справжня ціна».
10.15 Пряма трансляція
святої літургії з
архікатедрального собору
УГКЦ м. Тернополя.
11.40 «Про нас».
12.00 Х/ф «Принц за
семи морями». (1).
13.30 «Чарівний ключик».
14.00 «Сільський календар».
14.30 Власна думка.
15.30 «Про нас».
16.00 «Формула здоров’я».
17.00 Вікно в Америку.
17.20 «Індекс небезпеки».
17.40 «Рекламна кухня».
18.00 Наші вітання.
19.00 Провінційні вісті.
Тиждень.
19.40 Файне місто
Тернопіль.
19.50 Хіт-парад.
20.45 «Про нас».
21.00 Музична «Гал-кліп».
21.30 «Про кіно».
22.00 Х/ф «Переполох
в гуртожтку-2». (2).
23.45 Час-тайм.
ТТБ
07.00 «Панорама подій».
07.30 «Подорожні
замальовки».
08.00 «Ранок з ТТБ».
10.00 «Крізь призму часу».
10.15 «Країна талантів».
10.45 «Словами малечі
про цікаві речі».
11.00 «У країні
Мультляндії».
12.00 «Кулінарія
від Андрія».
12.15 «Спортивні
меридіани».
12.30 «Дитячі забави».
13.00 «Пісні нашого краю».
13.25 «Плекайте мову».
13.30 «Смак життя».
14.00 «Від класики
до джазу».
14.30 «Лесині джерела».
15.00 «Поклик таланту».
16.00 «Мамина школа».
16.30 «Театральні
зустрічі» («Брехня»).
17.35 «Галерея образів».
18.00 «Пройди світ».
18.30 «Вухаті та хвостаті».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00 Х/ф «Старовинний
детектив». (1).
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Відверті діалоги».
22.00 «Скарби роду».
22.30 Жарт-клуб
«Побрехеньки».
23.00 Х/Ф «Пристрасть».
(2).
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●●Новації

Час місцевий

Оподатковуються “декретні”
Сніжана КРАВЧУН,
начальник відділу
обліку надходження
платежів управління
Пенсійного фонду
України
в Тернопільському районі.
1 липня 2013 року набирає
чинності Закон України від
14.05.2013 № 231-VII “Про
внесення змін до деяких
законів України щодо призначення та індексації пенсії” (далі — Закон № 231),
яким урегульовано питання щодо зарахування до
страхового стажу часу перебування у відпустці у
зв’язку з вагітністю та
пологами.
Відповідно до статті 58 Конституції України, закони та інші
нормативно-правові акти не
мають зворотної дії в часі, крім
випадків, коли вони пом’якшують

або скасовують відповідальність особи. Починаючи з липня цього року, платниками єдиного внеску визначено також
підприємства, установи, організації, фізичних осіб, які використовують найману працю та
виплачують допомогу у зв’язку
з вагітністю та пологами, а також осіб, які перебувають у відпустці та отримують допомогу у
зв’язку з вагітністю та пологами.
Підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю
та виплачують допомогу у
зв’язку з вагітністю та пологами, нараховують єдиний внесок
у розмірі 33,2% суми допомоги
у зв’язку з вагітністю та пологами та утримують єдиний внесок у розмірі 2% таких сум з
осіб, які перебувають у відпустці та отримують таку допомогу.
Зазначені суми нарахованого
та утриманого єдиного внеску

відображаються платником у
звітності до Пенсійного фонду
та підлягають сплаті за календарний місяць, в якому їх нараховано, не пізніше 20 числа
наступного місяця, крім гірничих підприємств, які зобов’язані
сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 28 числа наступного місяця.
У зв’язку з набранням чинності вищезазначеного Закону,
Пенсійним фондом України
розроблено проект постанови
правління Пенсійного фонду
України “Про внесення змін до
деяких постанов правління Пенсійного фонду України щодо
нарахування та сплати єдиного
внеску з сум допомоги у зв’язку
з вагітністю та пологами”, який
направлено на погодження зацікавленим міністерствам, сторонам соціального діалогу та
розміщено на веб-сайті Пенсійного фонду України.

●●Оголошення
Івачеводолішнівська сільська рада оголошує конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки
об’єктів управління Івачеводолішнівської сільської ради.
Назви об’єктів оцінки: вуличні
мережі с. Івачів Долішній — вулиця Шевченка (протяжністю
800 метрів), вулиця І. Франка
(протяжністю 850 метрів), вулиця Горішня (протяжністю 400
метрів), вулиця Чорновола (протяжністю 350 метрів), вулиця
Хмельницького
(протяжністю
250 метрів); с. Івачів Горішній —
вулиця Дружби (протяжністю
550 метрів), вулиця Миру (протяжністю 400 метрів), вулиця
Проектна (протяжністю 550 метрів), вулиця Петлюри (протяжністю 350 метрів).
Адреса об’єктів: с. Івачів Долішній та Івачів Горішній Тернопільського району, Тернопільської області. Балансоутримувач

— не визначений.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою
взяття на баланс Івачеводолішнівською сільською радою та достовірності бухгалтерського обліку.
Для участі в конкурсі претенденти подають до конкурсної
комісії такі документи: заяву на
участь у конкурсі за встановленою формою; копію установчого
документа претендента; копії
кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено
до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;
письмові згоди оцінювачів, яких
буде додатково залучено претендентами до проведення робіт
з оцінки майна та підписання
звіту про оцінку майна, завірені
особистими підписами, а також
копії кваліфікаційних документів
оцінювачів; копію сертифіката
суб’єкта оціночної діяльності,

виданого фондом державного
майна України; інформацію про
претендента щодо досвіду роботи, кваліфікації та особистого
досвіду оцінювачів незалежної
оцінки комунального майна.
Конкурсні пропозиції претендента щодо вартості виконання
робіт подаються у запечатаному
конверті. Конкурсна документація приймається впродовж 15
календарних днів після опублікування оголошення за адресою:
47704, с. Івачів Долішній Тернопільського району, Тернопільської області, вул. Незалежності, 37, Івачеводолішнівська сільська рада.
Конкурс відбудеться через 18
календарних днів після опублікування оголошення. Додаткову
інформацію про дату та час проведення конкурсу можна отримати в Івачеводолішнівській
сільській раді.
Телефони
для
довідок:
29-61-42, 29-61-25.

ПРОДАМ

* автомобіль “САЗ 3507”,
1987 р. в. у хорошому стані. Ціна
договірна. Тел. (096) 137-70-60.
* газову колонку AEG в хорошому стані, виробник — Німеччина.
Тел. (067) 165-87-97, 24-98-61.
* газова колонка в хорошому
стані, ціна договірна. Тел.: 24-9861, 067-165-87-97.
* самоскид ЗІЛ ММЗ 45-09. Тел.
49-64-59.
* котел КЧМ-5, б/к, ціна 3 200
грн. Тел. (097) 546-41-52.
* продам ЗІЛ ММЗ-554, газ,
бензин. Тел. 067-392-69-54, 2962-27, Василь.
* різні блоки на фундамент. Тел.
(096) 789-34-34.
* ванна чавунна довжиною
1,70 м. Тел. (096) 789-34-34.
* панелі залізобетонні 6х150 м, 2
шт., тел. (096) 789-34-34.
* земельну ділянку під забудову
в с. Романівка Тернопільського
р-ну, 0,15 га, тел. (096) 789-34-34.
* автомобіль “Шевроле Авео” —
на виплату від 995 грн./місяць. Пенсіонерам та пільговикам — знижка.
Тел. (097) 887-48-36, Вероніка.
* продам земельну ділянку під
будівництво 0,16 га, с. Гаї Ходорівські. Тел.: (0352) 29-62-27, 067-39269-54.
* продаються музичні колонки
(електровойси), 2 шт. по 1000
Вт. Підсилювач “Фонік”. Ціна
7500 грн. Тел. 0971599714. Володимир.
* продам земельну ділянку під
забудову 0,15 га біля Тернополя (9
км), приватизовану. Тел.: (097) 63066-49, (097) 901-01-53.
* продається будинок у с. Біла
Тернопільського району, 10х11 м, з
надвірними будівлями. Всі комунікації, город, сад. Площа - 0,13 га.
Ціна 100 тис. у. о. Тел. (097) 24780-81.
* частину житлового будинку
площею 53 кв. м з надвірними будівлями в смт. Микулинці, центр,
можлива добудова. Ціна договірна.
Тел. (099) 237-57-20, (098) 817-5242.

* автомобіль ГАЗ-52, ідеальний стан, вартість — 11 тис. грн.
Тел. (096)143-72-71.
* металочерепиця, профнастил, комплектуючі, системи водозабору. Консультації з установки, заміри, доставка. Тел.
(097) 473-51-37.
* продам обігрівачі, холодильники, морозильники, газові плити,
порохотяги, цифрову техніку та
оргтехніку. Гарантія, доставка.
Тел.: 43-38-44; 43-43-23.
* продаю вікна, двері металопластикові, дерев’яні, металеві
ворота, захисні ролети, паркет,
меблі. Низькі ціни. Тел.: (0352)
52-42-39.
* декоративну бетонну огорожу,
тротуарну
плитку,
паркет
дубовий. Найнижчі ціни, тел.:
51-38-26, (093) 108-18-73, (097)
936-95-65.
* цегла від виробника, можлива
доставка. Тел.: (067) 334-78-58.

* дійну корову є паспорт, ціна
договірна.
Тел.
49-30-52,
067-351-46-11.
* цемент від виробника, вапно,
щебінь. Доставка. 096-462-85-63,
067-354-19-94.
* ВАЗ-21063, в хорошому стані,
1984 року випуску, червоний колір,
ціна 1 500 у.о., можливий торг.
Тел. (098) 966-90-39.
* чорнорябу корову (6 років),
недорого. Тел. 29-0670. 097-6900-121.
* теличку (1 рік), не тільна. Ціна
договірна. Тел.: 0978063404, 2934-17.
* молочну корову, ціна договірна. Тел.: 067-353-12-00, 55-13-59.
* теличку (1 рік) молочної породи, є паспорт. Ціна договірна. Тел.:
29-42-20, 0993761121.
* музичний центр з колонками
“Радіотехніка”. Тел. 26-19-22.
* котел КЧМ-5 (новий). Тел. 2619-22.
* будинок в Хоросткові, 3 кімнати. Потребує ремонту. Тел. 26-1922.
* телицю 1,2 міс. с. Великі Гаї.
Тел.: 49-02-20, 098-816-614.
* скло ЗІЛ-130, б/к, ціна — 450
грн. Тел. (097) 546-41-52, 42-1947.
* утеплюючі штукатурки, стяжки
на основі перліту, пінопластових
крихт, мікросфери, добавки до бетонів. Тел. 067 307-86-98, 097 43215-98.
* пісок, гравій, декоративний та
будівельний камінь. Тел. (098) 05793-61, 52-13-75.
* мотоблоки нові (потужністю
від 4 до 15 к.с.), трактори (від
12 к.с.), мототрактори двигуни
різних потужностей, навісне обладнання, гарантія, з/ч, безкоштовна доставка. Знайдете дешевше — віддамо ще дешевше.
Тел. (098) 598-94-84, (0352) 4930-00, (098) 259-19-58.
* котел опалювальний газовий,
Данко-12, нов. батареї, тел. 067360-70-52

●●SOS!

Будьте обережні
на залізничній колії
Ярослав СОБЧУК,
начальник ВП “Тернопільська
дистанція колії”.
Останнім часом на Укрзалізниці
загострилась
ситуація щодо випадків
дорожньо-транспортних
пригод
на
залізничних
переїздах.
Основна причина ДТП — це
грубе порушення водіями правил проїзду на залізничних переїздах: ігнорування звукових і
світлофорних сигналів, об’їзд
шлагбаумів. Залізничний переїзд — зона підвищеної небезпеки. Відповідно до Державної
програми забезпечення безпеки руху, на Львівській залізниці
постійно виконуються роботи з
впровадження сучасних засобів
безпеки на переїздах, це і модернізація систем сигналізації,
відеонагляд, встановлення загороджувальних
бар’єрних
установок.
Львівська залізниця ретельно працює над питанням покращення стану безпеки руху поїздів та автотранспорту на залізничних переїздах. На залізницях України систематично
проводиться профілактичнороз’яснювальна робота в територіальних організаціях щодо
дотримання правил дорожнього
руху при проїзді через залізничні переїзди. Керівництво залізниці закликає водіїв автотранспорту дотримуватись пра-

вил дорожнього руху та не ризикувати своїм життям, життям
пасажирів і працівників залізничного транспорту. Необхідно
пам’ятати, що лише суворе дотримання правил дорожнього
руху є запорукою повної безпеки, а основним пристроєм,
показами якого слід керуватися
при перетині залізничних переїздів, є світлофор.
Хочеться ще раз нагадати
основні вимоги “Правил безпеки громадян на залізничному
транспорті України”: заборонено переходити і перебігати через залізничні колії перед потягом, що наближається; наближаючись до залізничного
переїзду, громадяни повинні
уважно стежити за світловою і
звуковою сигналізацією, а також положенням шлагбаумів;
переходити колії дозволено
тільки у встановлених місцях
(пішохідні мости, переходи, тунелі, переїзди), обладнаних
спеціальними настилами, біля
яких встановлені покажчики
“Перехід через колію”; при наближенні потяга треба зупинитись за межами небезпечної
зони, пропустити його і, впевнившись у відсутності рухомого
складу,
що
пересувається
сусідніми
коліями,
почати
перехід.
Дотримання цих вимог усуває ризик випадків небезпечних ситуацій та дорожньотранспортних пригод на залізничних переїздах.

Задекларували,
а тепер — заплатіть
Фізичні особи (громадяни), які подали до 1 травня 2013 року до
Тернопільської об’єднаної ДПІ податкові декларації про майновий
стан і доходи за 2012 рік та зафіксували до сплати податок на доходи фізичних осіб, зобов’язані сплатити цей податок не пізніше 30
липня 2013 року.
Інформаційно-комунікаційний відділ Тернопільської
об’єднаної ДПІ Міндоходів у Тернопільській області.

●●Справи приватні

КУПЛЮ
* коня, корову, бика, дорого.
Тел.: 097-702-01-59, 099-425-9955.
* колесо до Т-25, фільтр повітряний. Тел. (098) 49-53-189.

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

ПОСЛУГИ
* штукатурка зовнішня — 30-35
грн./м2 , внутрішня — 25-30 грн./
м2; стяжка — 30 грн./м2; утеплення:
пінопласт, вата — 35-40 грн./м2;
підвісні стелі — 50-70 грн./м2; шпаклівка — 20-25 грн./м2, “короїд”,
“баранек” — 25-30 грн./м2; набриск, драп в кольорі — 20-25 грн./
м2. Власне риштування, підсобники, без обідів. Тел.: 25-25-86, 098531-95-46.
*лікувально-оздоровчий
масаж (медовий, антицелюлітний).
Перший сеанс — безкоштовний.
Мирослав, тел. 097-867-52-79.
* безкоштовні консультації щодо законодавства інших країн. Вул.
Живова, 11, офіс 503, тел.: 067254-95-06, 095-037-80-89, 097206-89-10.
* цифрова відеозйомка (весілля, хрестини, перший дзвоник, випускний вечір, ювілей).
097-96-86-413.
* фотозйомка урочистих та
інших подій вашого життя. Недорого, виїзд у села, запис на
DVD, монтаж фотокліпів. Тел.
(0352) 54-11-93 (цілодобово).
* штукатурка, стяжка, шпаклю-

вання та фарбування, супутні ремонтні роботи. Ремонт квартир та
офісів. Тел. (097) 90-89-170.
* здам в оренду відбійні молотки, бетонозмішувачі, риштування,
перфоратор. Доставка. Тел.: (050)
967-26-00, (097) 311-41-43.
*весільна
фотозйомка,
тел. (068) 515-86-17, (0352) 5439-49. Ірина.
* весільна фотозйомка. Тел.:
(097) 611-18-79, 49-26-73 (Іван).
* високоякісно лакуємо столярні
вироби,
терміново.
Тел.:
(067)
350-66-21
(Василь),
(096) 813-88-93 (Володимир).
* весільний, святковий, вечірній макіяж, розпис обличчя, нарощення вій, стрази, боді-арт.
Тел. (067) 313-58-58.
* здам в оренду бетонозмішувач та будівельне риштування. Тел.
(0352) 29-33-58.
* євроремонт “під ключ”.
Плитка, шпаклювання, побілка, арки,
кольорова
штукатурка,
стяжка, гіпсокартон. Тел. (0352)
43-65-63.
* встановлення сантехніки, каналізації, водогону, заміна ванн,
унітазів,
плитка.
Тел.:
28-24-12, (098) 265-42-27.

Купон безкоштовного
оголошення
Текст оголошення

тел./код:
Щоб ваше оголошення було надруковане в черговому номері "Подільського слова", треба
заповнити купон і надіслати або принести в редакцію в СЕРЕДУ до 12 год.
Наша адреса: 46 000, м. Тернопіль, вул. Бродівська, 17.
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●●Податкові новини

Для сумлінних
платників –
“віртуальні”
перевірки

Актуальні питання з
податку на прибуток
підприємства.
Сервіси Міндоходів

Вже з 1 січня 2014 року платники єдиного податку, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, зможуть скористатися
новим сервісом — електронною
перевіркою. Про це повідомив заступник начальника Тернопільської об’єднаної ДПІ Міндоходів
Іван Поліщук. Він зазначив, що для
цього достатньо буде повідомити
територіальні органи Міндоходів
про своє бажання пройти перевірку дистанційно за 10 днів до її
проведення.
З 1 січня 2015 року цією новацією буде охоплено представників
мікро-, малого та середнього бізнесу, що перебувають на загальній системі оподаткування. Нарешті, з початку 2016 року зможуть
“замовити” собі проведення документальної невиїзної позапланової електронної перевірки всі категорії платників податків в Україні.
На думку Івана Васильовича,
перехід до практики електронних
перевірок дозволить не тільки підвищити якість і ефективність податкового аудиту, а й знизить адміністративне навантаження на
платника податків. “Із запровадженням електронної перевірки
очікується значне скорочення часу
на проведення аудиту та адміністративних витрат як для бізнесу,
так і для держави,” – констатував
Іван Поліщук.
— Варто мати на увазі, що право на електронну перевірку матимуть платники податків з незначним ступенем ризику, – деталізував Іван Васильович. – Підставою
для її проведення буде заява, в
якій, крім загальних облікових даних, платнику необхідно буде зазначити інформацію про податкові
періоди господарської діяльності,
що підлягають перевірці; систему
оподаткування, що застосовується ним; перелік податків, які будуть перевірені під час електронної перевірки тощо.
Вважаємо за доречне наголосити, що платник сам визначатиме періоди, за які буде проводитися електронна перевірка, за
умови, що за ці періоди не проводились документальні планові
або позапланові перевірки (з відповідних питань, які платник податків має намір перевірити). Відповідний наказ Міністерства доходів і зборів України щодо порядку проведення електронних перевірок від 03.06.2013 №143 був
зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 13 червня 2013
року (№ 950/23482) та вступає в
дію з 1 січня 2014 року.
Інформаційно-комунікаційний
відділ Тернопільської
об’єднаної ДПІ Міндоходів
у Тернопільській області.

Про це йшлося під час чергового семінару, який провели нещодавно фахівці інформаційнокомунікаційного відділу Тернопільської об’єднаної ДПІ головного
управління Міндоходів у Тернопільській області для суб’єктів господарської діяльності – юридичних осіб.
Відкрила семінар перший заступник начальника Тернопільської ОДПІ Світлана Гудима, яка
ознайомила присутніх про напрямки діяльності органів Міндоходів, нормотворчу та методологічну роботу, яку проводить новостворене міністерство. Окрім актуальних питань про податок на
прибуток та спрощену систему
оподаткування, на семінарі обговорювались особливості оподаткування податком на доходи фізичних осіб окремих сум та виплат, подання розрахунку за формою 1 ДФ. Враховуючи, що на
семінар також запрошувались і
суб’єкти господарювання – юридичні особи-спрощенці, які продовжують подавати звітність на паперових носіях, начальник управління інформаційних технологій та
обліку платників Ірина Вятчанінова
акцентувала особливу увагу на перевагах податкової звітності в
електронному вигляді. Вона також
відповіла на запитання платників.
Доводячи до присутніх сервіси
Міндоходів, учасникам семінару
було наголошено, що не потрібно
шукати обхідних шляхів, аби перевірити надійність своїх ділових бізнесових партнерів чи подати звернення. Адже такі сервіси, як “Реєстрація платників ПДВ”, “Дізнайся
більше про свого бізнес-партнера”,
“Анульовані свідоцтва платників
ПДВ”, “Пульс” та інші уже послугували десяткам тисяч користувачів
сайту Міністерства. Також враховуючи, що захід проводився напередодні Дня бухгалтера, усіх присутніх привітали з професійним
святом.
Інформаційно-комунікаційний
відділ Тернопільської
об’єднаної ДПІ Міндоходів
у Тернопільській області.

Усі звернення
розглянуто
своєчасно та у
встановлені терміни
Протягом першого півріччя цього
року
до
Тернопільської
об’єднаної ДПІ ГУ Міндоходів у
Тернопільській області надійшло
38 письмових звернень громадян.
Найчастіше тернополян турбувало
питання ухилення від сплати податків, справляння податку на доходи фізичних осіб, проведення
контрольно-перевірочної роботи,

Акценти
особливості реєстрації та обліку
платників податків тощо. Дані
звернення своєчасно передані на
виконання і розглядаються відповідно до чинного законодавства.
Керівництвом інспекції проведено 16 прийомів громадян. З
них: начальником — 3, його заступниками — 3, іншими посадовими особами — 10. Під час особистих прийомів порушувались
питання щодо оподаткування доходів від підприємницької діяльності, реструктуризації податкового боргу, справляння податку на
доходи фізичних осіб та податку
на додану вартість.
Нагадуємо, для того, щоб потрапити на особистий прийом до
керівництва інспекції, необхідно
попередньо записатися за телефоном
Тернопільської
ОДПІ
43-46-00.
Олег ОДІЖИНСЬКИЙ,
начальник відділу
забезпечення доступу до
публічної інформації та
організації звернень громадян
Тернопільської об’єднаної ДПІ
ГУ Міндоходів у Тернопільській
області.

В автоматичному
режимі
відшкодовано 2,7
мільйона гривень
ПДВ
Майже 27,3 млн. грн. податку
на додану вартість заявили до відшкодування тернопільські платники цього платежу за перше півріччя цього року. Заявлена до повернення сума податку у червні склала 4,4 млн. грн. Про це повідомив
заступник начальника Тернопільської об’єднаної ДПІ головного
управління Міндоходів у Тернопільській області Іван Поліщук.
Іван Васильович констатував,
що з врахуванням попередніх періодів на розрахункові рахунки
платників відшкодовано з бюджету 34,6 млн. грн., з них у червні –
2,2 млн. грн. Сума податку на додану вартість, яку повернули в
автоматичному режимі, складає
2,7 млн. грн. “Таким сервісом Міндоходів скористалися лише два
тернопільських підприємства,” —
деталізував Іван Васильович. —
Для того, щоб кількість суб’єктів
господарювання, які могли б відшкодовувати ПДВ в автоматичному режимі, зросла, їм необхідно виконати критерій, який передбачає, що середня заробітна
плата працівників повинна не
менш ніж у два з половиною рази
перевищувати мінімальний, встановлений законодавством, рівень у кожному з останніх чотирьох звітних періодів.
Інформаційно-комунікаційний
відділ Тернопільської
об’єднаної ДПІ ГУ Міндоходів
у Тернопільській області.

●●Служба 101

Бережіть хліб від вогню
Тернопільський РВ УДСНС
України у Тернопільській
області.
В розпалі середина літа,
завершився період підготовки до жнив та розпочався збір нового врожаю –
найбільш гаряча пора для
хліборобів.
Тернопільський РВ управління
Державної служби України з
надзвичайних ситуацій у Тернопільській області звертається до
громадян та керівників сільськогосподарських підприємств з

проханням вжити заходів для
збереження збіжжя від вогню.
Щоб золото хлібів не стало
чорним попелом, необхідно: всю
збиральну техніку обладнати іскрогасниками, вогнегасниками
та лопатами; перед дозріванням
колоскових хлібні поля в місцях
прилягання їх до лісових та
торф’яних масивів, степової
смуги, автомобільних шляхів та
залізниць, обкошувати та оборювати смугою не менше 4 м
завширшки; у період воскової
стиглості збіжжя перед косовицею хлібні масиви розбити на
ділянки площею не більше 50 га;

●●Статистика

між ділянками зробити прокоси
не менше 8 м завширшки; скошений хліб з прокосів негайно
прибирати; заборонити спалювання стерні, післяжнивних залишків та розведення багать на
полях; заправку техніки у польових умовах здійснювати на відстані не ближче 30 м до поля.
Шановні громадяни, перебуваючи поблизу хлібних масивів
будьте дуже обережними у поводженні з вогнем. Збережімо
хліб від вогню спільними зусиллями. Якщо ж біда все-таки прийшла: “101” — номер виклику
служби порятунку.

Демографічна ситуація
Чисельність населення в Тернопільській області станом на 1
червня 2013 р. становила 1075,5
тис. осіб, у тому числі в міських
поселеннях – 475,2 тис. осіб, у
сільській місцевості – 600,3 тис.
осіб.

Природний рух населення в
січні-травні 2013 р., порівняно з
січнем-травнем 2012 р., характеризувався зниженням народжуваності (на 207 дітей) та смертності
(на 139 осіб).
Міграційний рух населення ха-

рактеризувався зменшенням кількості як прибулих (на 688 осіб),
так і вибулих (на 431 особу).
Головне управління статистики
у Тернопільській області.

●●Вітаємо!
Колектив управління
казначейської служби України у Тернопільському районі щиро вітає з днем народження провідного спеціаліста відділу
бюджетних надходжень,
видатків та обслуговування кошторисів розпорядників
коштів та інших клієнтів Ірину
Іванівну СТРУК.
Хай доля Ваша піснею зліта,
Розквітне цвіт калиною у лузі,
Хай будуть щедрими літа
На щастя, на здоров’я і на друзів.

Колектив Смиковецької ЗОШ І-ІІ
ст. щиро вітає з днем народження
працівницю
школи
Надію
Степанівну ЧУЙКО.
Щастя, радості, добра,
Здоров’я, успіхів, тепла,
Благополуччя та достатку,
Щоб справи всі були в порядку.
Хай усміхається життя
Та кращим буде майбуття.

Щоб доля світлою була.
В роботі — успіху й терпіння,
У справах — вічного горіння.

З повагою — колектив
Тернопільського районного
територіального медичного
об’єднання.

Колектив Смиковецької ЗОШ І-ІІ
ст. щиро вітає з днем народження
працівницю
школи
Богдану
Андріївну БОЙКО.
Хай здоров’я, радість і достаток
Сипляться до Вас, як вишні цвіт,
Хай малює доля з буднів свято,
А Господь дарує Вам багато літ!

Колектив Почапинської ЗОШ І-ІІІ
ст. сердечно вітає з днем народження вчителя фізики та інформатики Оксану Володимирівну
ЗАДОРОЖНУ.
Нехай Ваш цвіт повік не обліта,
Нехай струна співає, а не рветься,
Хай доля не скупиться на літа
І Божа благодать панує в серці.

20 липня відзначає ювілей провідний спеціаліст відділу грошових
виплат і компенсацій управління
соціального захисту населення
Тернопільської райдержадміністрації Вікторія Вікторівна ЛЕНЧУК.
Зичимо Вам життя прекрасного,
Життя щасливого і яскравого,
Сонця, що світить безмежно над хатою,
Праці, що робить людину багатою.
Все, що вже пройдено, хай не
забудеться,
А що намріяно, — все нехай збудеться.

З повагою — колектив
управління соціального захисту
населення Тернопільської
райдержадміністрації.
Вітаємо з днем народження завідувача Ігровицької АЗПСМ Володимира Антоновича ШПИТКОВСЬКОГО, фельдшера Шляхтинецької АЗПСМ Наталію Романівну
КОВАЛЬ, медичну сестру стаціонару Баворівської дільничної лікарні Олену Августівну ХАМУЛЯК,
акушерку ФАПу с. Петриків Марію
Володимирівну ФІРМАН, акушерку ФАПу с. Чернелів-Руський
Марію Степанівну ЛАЗАР, завідувача господарством ТРТМО
Віктора Петровича ОБЛЕЩУКА.
Бажаємо щастя i достатку,
Ясного неба i тепла,
В житті лиш злагоди й порядку,

Вітаємо з днем народження акушерку жіночої консультації ТРТМО
Ганну Василівну МАРЧУК, фельдшера ШМД Зіновія Богдановича ЗАЯЦЯ, медичних сестер
Галину Ярославівну ЗВАРИЧ,
Ольгу Степанівну ДЯЧУК, медсестру стаціонару Ольгу Євгенівну НАВОРИНСЬКУ, старшу медичну сестру Олену Вікторівну
ЛІТКОВЕЦЬ, молодших медичних
сестер
Наталію
Борисівну
КАПУСТІНСЬКУ,
Наталію
Романівну ГАВРИЩАК, сторожа
Віктора Ігоровича ПАСТУЩАКА,
водія Руслана Володимировича
РОМАНЯКА.
Хай доля буде – як волошка в житі,
Душа хай буде вічно молода,
Від сонця – золота, а від небес – блакиті,
Хай обминають горе і біда.

З повагою — колектив ТРТМО.
Щиро вітаємо з днем народженням вчителя початкових класів НВК “Домаморицька ЗОШ І-ІІ
ст.-ДНЗ” Наталію Степанівну
ПОВОРОЗНИК.
Хай Матір Божа Вас оберігає,
Міцне здоров’я посилає,
Хай майбуття буде гарним і світлим,
Хай Вас люблять і шанують всі на світі.

З повагою – педагогічний
колектив НВК “Домаморицька
ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ”, учні 3 класу
та їх батьки.

●●Вдячність

Наше спасіння —
лікарня

Для будь-якої людини в житті,
особливо для пенсіонерів, важливим чинником підтримки і допомоги, коли слабшає здоров’я, є лікарня. Боляче переживаємо, коли читаємо в газетах або бачимо по телебаченню, як влада проводить
реформи, особливо в сфері медицини. Закриття лікарень в бідних
селах України уряд пояснює оптимізацією, мовляв, роблять лікарні
кращими, сучаснішими. Але такі
медичні заклади — за десятки кілометрів від невеликих сіл. Занедбаними, страшними дорогами, без
відповідного транспорту хвора людина не має змоги добратися до
такої лікарні.
У селі Великий Глибочок Тернопільського району ще залишилися,
дякувати Богу, лікарняні установи.
Там завжди чисто та затишно. Діє
терапевтичний відділ, в якому працюють завідуючий відділенням, досвідчений лікар Мирослав Володимирович Сарапук та молодий лікар
Олег Борисович Ясіновський, який
добре себе зарекомендував. Обидва — добрі та співчутливі, терплячі до хворих, завжди професійно
допоможуть, мають високий авторитет і повагу пацієнтів.
Добре виконує свої обов’язки у
селі “швидка допомога”, медичні
працівники якої добрі, душевні люди. Хворих якісно обслуговує лабораторія. Цінуємо щоденну клопітку
працю медичних сестер Марії Чабан, Надії Білінської. Завідуюча
Великоглибочецькою амбулаторією загальної практики-сімейної
медицини Надія Миколаївна Головата — чудовий сімейний лікар і
педіатр — разом із медичними сестрами привітно зустрічає пацієнтів, розраджує та підтримує в не-

легкі хвилини.
Усі медичні працівники Великого Глибочка — наші сусіди, яких
добре знаємо і шануємо, бо вони
розуміють своїх пацієнтів та завжди приходять їм на допомогу.
Від імені і на прохання мешканців
нашого села, особливо пенсіонерів, які проходять лікування у медичних установах Великого Глибочка, висловлюю щиру вдячність
людям у білих халатах за щоденну
допомогу і підтримку, за те, що вони від душі працюють для відновлення здоров’я своїх пацієнтів.
Вдячні своїм лікарям хворі, які лікуються в стаціонарі терапевтичного
відділення. Особливу подяку висловлює пацієнтка Люба Пашковська з Івачева Долішнього, яка через хворобу не ходила і потерпала
від сильного болю, завідуючому
терапевтичного відділення Мирославу Володимировичу Сарапуку,
який вилікував її. Щиро дякуємо
головному лікарю Тернопільського
районного територіального медичного об’єднання Ігорю Степановичу Вардинцю за відкриття аптеки у
нашому селі, яка не функціонувала
впродовж багатьох років і була
вкрай необхідною для мешканців
села. Нехай Господь Бог благословляє тих, що поклялися рятувати життя і стояти на варті здоров’я,
нехай надає медикам Великого
Глибочка сили і натхнення у їхній
благородній праці, щедро обдаровує їх міцним здоров’ям і довголіттям.
Стефанія МОРАВСЬКА,
с. Великий Глибочок, вдячні
пацієнти медичних закладів
Великого Глибочка.
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●●Оголошення

Суботній вечір
●●Фотомить

Комунальне підприємство
Великобірківської селищної
ради “Добробут” повідомляє,
що, відповідно до рішення виконкому Великобірківської селищної ради № 72 від 11 липня
2013 року “Про встановлення
тарифів на послуги водовідведення комунального підприємства Великобірківської селищної ради “Добробут”, з 1 серпня 2013 року встановлено такі
тарифи:
на
водовідведення
за 1 куб. м:
— для населення — 11,00
грн.;
— для бюджетних організацій — 11,45 грн.;
— для інших споживачів —
12,00 грн.
Довідки за телефонами:
49-23-60, 49-20-83.
Чернелево-Руська
сільська рада здає в оренду
нежитлове приміщення прощею 46,5 м2 в с. Жовтневе,
вул. Лесі Українки, 28. Звертатися за адресою: с. Жовтневе
Тернопільського
району,
Чернелево-Руська
сільська
рада.
Телефон
для
довідок
29-33-36.

У тролейбусі жінка похилого
віку поступається місцем дуже
худому парубкові:
—
Сідай-но,
бідненький.
Чого ж ти такий худесенький?
Хворієш?
— Ні, я студент.
— То давай, хоча б плаща
твого потримаю.
— Це не плащ, це — мій друг
Микола.
— О, нарешті ти одружився!
Де зустрів майбутню дружину?
На сайті знайомств?
— Ні, в театр ходив, коли модем зламався.
Лише українці на запитання
“ти куди?” відповідають “зараз
прийду”.
Під час урочистого заходу “Діти — майбутнє України”,
присвяченого Дню захисту дітей, в клубі с. Дичків.

Соняшникове насіння — це
своєрідний наркотик української нації, а бабусі, які його
продають, — наркобарони.
Оголошення: “Загубив гаманець із зарплатою. Хто знайде
— прошу не сміятися”.

●●Грайте і вигравайте
Розіграш
№727
від 14.07.2013 р.
Кульки — 12, 10,
9, 7, 29, 27, 17,
18, 35, 43, 39, 45,
41, 33, 54, 50, 51, 55, 58, 75,
62, 71, 70, 63.
Велика гра:
Джекпот — не виграно.
3 лінії з одною підковою —
не виграно.
3 лінії з 2 підковами — 1 гравець — 247 166 грн.
3 лінії у 3 полях — 16 гравців
— 11 234 грн.
2 лінії у 2 полях — 1 897 гравців — 35 грн.
2 лінії — 364 гравці — 246
грн.
1 лінія — 64 144 гравці —
9 грн.
Бiлет № 0272207 — Луганське.
“Забава плюс”
Кульки — 6,
0, 2, 8, 9, 4.
І кулька — №602894 — 2 гравці — 100 000 грн.
ІІ кулька — №02894 — 19
гравців — 2 500 грн.
ІІІ кулька — №02894 — 192
гравці — 250 грн.
ІV кулька — №894 — 1 880
гравців — 50 грн.
V кулька — №94 — 18 597
гравців — 10 грн.
VІ кулька — №24 — 186 305
гравців — 2 грн.
Розіграш
№1281
від 17.07.2013 р.
Лототрон Б.
Набір кульок: №4
Виграшні номери: 19, 22, 33, 38, 49, 50.
6 номерів — не виграно.
5 номерів — 4 гравці — 5 178
грн.
4 номери — 101 гравець —
287 грн.
3 номери — 1880 гравців —
26 грн.
2 номери — 15726 гравців —
8 грн.
Розіграш
№1240
від 10.07.2013 р.
Виграшні номери: 18, 20, 24, 25,
26, 40.
Мегакулька — 6.
МЕГАДЖЕК — ПОТ — не виграно.
МЕГАПРИЗ — не виграно.
5 номерів — 6 гравців — 9149
грн.
4 номери — 229 гравців —
252 грн.
3 номери — 4036 гравців —
22 грн.
5+ Мегакулька — не виграно.
4+ Мегакулька — 68 гравців —
452 грн.
3+ Мегакулька — 477 гравців
— 44 грн.

Усміхніться

Бог створив світ. Все інше
зроблене в Китаї.
Історики стверджують
що
інквізитори спалювали відьом
не тому, що ненавиділи, а тому,
що їм просто не вистачало жіночого тепла.

Учасники танцювального гуртка “Зорепад” клубу с. Дичків під час святкування
Івана Купали в с. Кип’ячка (зліва направо): Юлія Пастух, Каміла Башняк, Катя Баньковська,
Настя Пласконіс, Марта Маньківська, Марта Бойко.

●●Гороскоп

Астрологічний прогноз
від Івана Круп'яка з 22 по 28 липня
ОВЕН (БАРАН)
(21.03 — 20.04)
На вас можуть звалитися одночасно як клопоти, так і успіхи. Буде
чимало плутанини, але на кожному
кроці вас чекатиме удача завдяки,
передусім, близьким та рідним. Якщо ви ще не у відпустці, то вихідні
проведіть у вузькому колі і не шукайте пригод на свою голову.
ТЕЛЕЦЬ (ТУР)
(21.04 — 20.05)
Вас може тягнути на необдуманий ризик. Намагайтесь уникати
цього, інакше душевні і матеріальні
витрати вам гарантовані. Зміцнюйте свій авторитет, всі рішення приймайте самостійно, продумано. Очікуйте вигідної пропозиції, яку вам
бажано не упустити. У вихідні влаштуйте собі і рідним невеличке свято.
БЛИЗНЮКИ (ДВІЙНЯТА)
(21.05 — 21.06)
Не бажано передчасно хвалитися своїми успіхами, цим можете накликати на себе заздрість оточуючих. Постарайтесь створити для
себе оптимальний режим, який
дасть змогу економніше витрачати
сили. Тримайте свої емоції під
контролем. У вихідні не сидіть вдома, адже до кінця літа залишилося
небагато.
РАК (ЧИСТОВОД)
(22.06 — 22.07)
Усе буде залежати від того, наскільки вміло будете перетворювати супротивників на союзників, а
наполегливість стане запорукою вашого успіху. Будьте обачні у висловлюваннях — вас можуть неправильно зрозуміти. У вихідні зможете
вирішити деякі побутові справи, але
для цього потребуватимете допомоги близьких.
ЛЕВ (ЗВІРОЦАР)
(23.07 — 23.08)
Зможете багато подій оцінити з
іншої точки зору, але віддавайте
перевагу активній діяльності, а не

пасивному аналізу. Хтось із близьких захоче зчинити скандал, тож не
давайте для цього приводу. У вихідні бажання змін може штовхнути
вас на необдуманий ризик.
ПАННА (ХЛІБОНОША)
(24.08 — 23.09)
Необдумані дії та висловлювання
категорично заборонені! Можете
розраховувати на досвід і підтримку
найближчих людей. Можливі ускладнення на роботі, що стане приводом для пошуку нового місця праці.
У вихідні з допомогою друзів зумієте втілити в життя давній задум.
ТЕРЕЗИ (КАНТАР)
(24.09 — 23.10)
Не варто себе перевантажувати,
краще дещо скоротити обсяг того,
що треба зробити. Вас чекають несподівані приємні новини. Декого
можуть втягнути у службові інтриги,
але вам вдасться заручитися підтримкою впливових осіб. Літо минає, тож постарайтесь у вихідні добре відпочити.
СКОРПІОН (ЗЕМЛЕДУХ)
(24.10 — 22.11)
Найкращий час для того, щоб
розрахуватися з боргами і врегулювати стосунки з партнерами, а ще

привести в порядок фінанси. Наберіться терплячості і будьте скромніші у своїх забаганках. Постарайтеся
стримати роздратування у суперечках з компаньйонами. У сім’ї у вихідні можливі непорозуміння і конфлікти.
СТРІЛЕЦЬ (ЖОВНІР)
(23.11 — 21.12)
Тримайте свої ідеї і плани при
собі. І якщо не обманюватимете себе, то перед вами відкриються нові
можливості і щаститиме у всьому.
Не відкладайте вирішення проблем
у довгу шухляду, як робите ще з початку року. У вихідні можливі труднощі у стосунках з друзями.
КОЗЕРІГ (ЦАПОК)
(22.12 — 20.01)
Вас можуть завантажити додатковою роботою або будете змушені
взяти на чебе чиїсь клопоти. Словом, доведеться попрацювати, а
віддачі не передбачається. Не бажано проявляти ініціативу у справах, ваші задуми вважатимуть безперспективними або й авантюрними. Більше відпочивайте і будьте
уважні за кермом.
ВОДОЛІЙ (ВОДОНОС)
(21.01 — 19.02)
Всім будуть кидатися в очі ваша
зайнятість та емоційне напруження, тож намагайтесь уникати зайвих клопотів. Не витрачайте сил
на дрібниці, а зосередьтеся на
важливих справах і гострих проблемах — вам під силу вирішити їх.
У вихідні налагодяться стосунки з
близькими.
РИБИ
(20.02 — 20.03)
Якщо вам подобаються такі риси
характеру, як зосередженість та
врівноваженість, то вгамуйте свою
емоційність. Постарайтеся зайвий
раз не потрапляти в поле зору керівництва і уникайте конфліктів на
роботі. У вихідні можуть виникнути
проблеми у сім’ї, тож будьте уважні
у стосунках з близькими.

— Скажи, який у тебе зріст?
— Сто сорок п’ять.
— Ти — моя маленька принцеса! А вага?
— Вага ще менша. Сто двадцять.
Їде блондинка на джипі,
даішник зупиняє:
— Чому спереду і ззаду різні
номери?
— Попереду — мобільний, а
ззаду — домашній.
— Ну й життя! Я свою дружину прогодувати не можу.
— То пропий.

Виходить з березня
1967 року.
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●●Світ дитинства

Прощавай, садочку!
Соломія ДМИТРІЄВСЬКА.
Фото автора.
28 червня у НВК “Лозівська
ЗОШ ІІІ ст.-ДНЗ” панувала
урочиста атмосфера — діти
старшої групи прощалися з
садочком. Перше слово надали виховательці Галині
Богданівні Скрипник. З трепетом в серці Галина Богданівна говорила про дітей,
яких вона навчала, пригадувала різні моменти з їхнього
життя, бажала дітям міцного здоров’я, успіхів та наснаги у навчанні в школі.
Святкове дійство вели учні
НВК “Лозівська ЗОШ ІІІ ст.-ДНЗ”
Степан Глова та Юлія Гриньків.
Випускники запросили на свято
дідусів, бабусь, батьків і друзів,
аби продемонструвати набуті
вміння. Першими на сцену вийшли діти зі сценкою “Козаки
листа писали”. Зачарував спів
Тетяни Гриньків і Олі Скрипник,
які виконали пісню “Мій рідний
край”. Випускник Владислав Кецман подарував усім пісню “Чарівниця”. Приємно було слухати пісню “В мене сині оченята” у виконанні Тетянки Хомко. Лемківську пісню заспівали Тетянка Заяць, Софійка Лясота, Тетянка
Хомко. Владислав Кецман і
Тетянка Заяць заспівали пісню
“Чом ти не прийшов?”. Не шкодували оплесків для сестричок
Насті і Діани Карманів, які виконали пісню “Весняний вальс”.
Веселий сміх глядачів викликали
жартівливі коломийки, дотепні віршики і частівки у виконанні вихованців обох груп. Затамувавши
подих, гості свята слухали, як
малеча декламувала вірші. Душевно співала “Пісню про тата”
Тетянка Заяць. Неперевершено
звучала пісня “Про маму” з уст
Софійки Лясоти і Павлика
Баб’яка.
На завершення концертної
програми усі вихованці дитячого
садочка виконали “Отче наш” і

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

З повагою — колектив
виконавчого апарату
Тернопільської
районної ради.
Колектив НВК “Дичківська
ЗОШ І-ІІ ступенів – дошкільний
навчальний заклад” щиро вітає з
днем народження вчителя історії
та правознавства, заступника директора Богдана Миколайовича
ПОБЕРА.
Нехай квітують дні яскравим цвітом
І будуть в них і радість, і тепло,
Щоб у житті було з чого радіти,
А смутку в серці ніколи не було!

Щиро вітаємо з днем народженням вчителя математики
НВК “Домаморицька ЗОШ І-ІІ ст.
—
ДНЗ”
Тетяну
Петрівну
ДОЛІШНУ.
Вихователі Галина Богданівна Скрипник (зліва) та Оксана Олексіївна Ковалик
з вихованцями старшої і молодшої груп НВК “Лозівська ЗОШ ІІІ ст.-ДНЗ”.
“Боже, дякую Тобі”. Випускників
з вишитими рушниками зустріли
схвильовані батьки. У батьків очі
світилися гордістю за своїх синочків і донечок, адже їхні діти
— на порозі початкової школи.
Цьогоріч садочок закінчили 10 діток. Кожному з них вручили диплом випускника, а вихователь
Галина Богданівна присвоїла
звання: “Містер чемність” — Павлику Баб’яку, “Містер старанність” — Максимчику Бринюку,
“Міс обдарованість” — Тетянці
Заяць, “Містер екстравагантність” — Владиславу Кецману,
“Міс неперевершеність” — Софійці Лясоті, “Містер привабли-

вість” — Олежику Родаку, “Міс
чарівність” — Олі Скрипник, “Міс
елегантність” — Тетянці Хомко,
“Міс скромність” — Софійці
Швед. Сумною і радісною водночас була їхня вихователька. Сумною, бо кожна дитина за цей час
стала рідною її серцю, і радісною, тому що із зернин знань, які
вона посіяла у серцях своїх вихованців, обов’язково проросте
дерево мудрості.
Щирі слова про надзвичайну
обдарованість і творчі здібності
вихованців садка лунали з уст
музичного керівника НВК “Лозівська ЗОШ ІІІ ст.-ДНЗ” Ніни Іванівни Івахів. “За роки свого педа-

●●Велогонка

гогічного досвіду мені рідко траплялась група із великою кількістю музично обдарованих дітей, а
цей рік — унікальний: в групі —
троє дітей з тонким музичним
слухом. Це мрія будь-якого
вчителя”, — зазначила Ніна
Іванівна.
До персоналу дитячого садка
звернулась мама юної випускниці Софійки Марта Лясота, яка висловила вдячність вихователям
Оксані Олексіївні Ковалик і Галині Богданівні Скрипник, а також
музичному керівнику Ніні Іванівні
Івахів, кухарю Ользі Степанівні
Миц, помічнику вихователя Лесі
Павлівні Смаль.

Крос-кантрі у Петрикові
Тетяна АНДРУХІВ,
студентка І курсу
відділення
“Журналістика” ТНПУ
ім. В. Гнатюка.

●●Вітаємо!

— Займаюсь велосипедним
спортом
усе своє свідоме життя. Одного разу мені
зателефонував друг,
запросив на гонку, от
7 липня у Петриківя і вирішив спробуваському лісі відбулася
ти. Участь в змаганвелогонка “Петриків
нях беру не заради
крос-кантрі”, присвяпризів чи перемоги,
чена 555-літтю з часу
просто приємно. Припершої писемної згадємно, але важко. Воки про село Петриків.
логе повітря, комарі,
Майже півсотні велобагнюка – все це,
сипедистів
взяли
звичайно, перешкоучасть у гонці, проїди, проте сил надахавши символічну дисють вболівальники, —
танцію 5,55 кілометра.
сказав велосипедист
Влад Кравчук.
За офіційними даними,
— Активно вболіучасть у спортивному дійваю та підтримую
стві взяли 45 спортсменів
свого чоловіка в таких
різної вікової категорії з
починаннях.
Дуже
усіх куточків Тернопільської
приємно, що він деобласті. Відрадно, що помонструє спортивний
змагатися на велосипедах
гарт нарівні з молодвзялися не тільки чоловіки,
шими
учасниками,
а й жінки. Обмежень у реєнезважаючи на свій
страції учасників змагань
вік, та ще й стартує
не було. Організаторами
під номером один, —
велогонки стала ініціативна
зазначила глядачка
група села та Петриківзмагань,
дружина
ський сільський голова
учасника гонки НатаРуслан Лазорко. Руслан
ля Кузьмович.
Володимирович висловив
Переможців велощиру вдячність учасникам
сипедних перегонів
В очікуванні старту учасники велогонки “Петриків крос-кантрі”, присвяченої
велогонки за активну участь
визначало
компе555-річчю з часу першої писемної згадки про село Петриків.
у змаганнях, присвячених
тентне журі. Відтак,
розвитку велосипедного спорту
— Участь у велоперегонах ви555-річчю від дня першої
почесне перше місна Тернопільщині та на честь
рішив взяти тому, що, перш за
писемної згадки про Петриків,
це отримав Олександр Рибаков
все, це цікаво, а також корисно
та подякував за фінансову під- 555-ї річниці нашого села”, —
з Петрикова. Срібним призером
— можна подихати свіжим повітримку спонсорам змагань – сказав координатор змагань
став Віктор Ониськів з ТернопоРуслан Тхорик.
трям та випробувати себе. АкТОВ “Сахара” (керівник – Ігор
ля. Бронзу завоював Микола
Серед учасників заходу не бутивно займаюсь цим спортом Демчук з міста Ланівці. ПереПоворозник) та керівництву мало професійних велосипедистів,
уже понад 5 років, — розповів можців нагороджено кубками,
газину побутової техніки “Білий
всі спортсмени – аматори, хоча
нашому кореспонденту учасник
Лебідь”.
медалями, грамотами та ціннивелогонки Віктор Скочиляс.
— Захід влаштовано заради й досягли високих результатів.
ми призами.

Хай квітує доля у роках прекрасних,
А життя приносить радість і любов,
Миру і здоров’я, злагоди і щастя,
Многая літа Вам знов і знов.

З повагою – педагогічний
колектив НВК “Домаморицька
ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ”.
Щиро вітаємо з днем народженням вчителя біології і хімії
НВК “Домаморицька ЗОШ І-ІІ
ст.—ДНЗ” Людмилу Андріївну
КУЧЕР.
Хай живе у душі ласка,
Щоб не знали Ви нещастя,
Хай Божа Матір Вас оберігає,
А Господь Бог всі ласки надсилає.

З повагою – педагогічний
колектив НВК “Домаморицька
ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ”.
Виконком Ігровицької сільської
ради щиро вітає з днем народження депутата Тернопільської
районної ради Володимира
Євгеновича МОКРИЦЬКОГО.
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.

Щиро вітаємо з днем народження члена виконавчого комітету Ігровицької сільської ради
Петра Миколайовича ПЕЛЕХА.
Хай щастить Вам завжди і всюди
В розв’язанні життєвих задач,
Хай зажди Вашим прикладом буде
Сила волі, надії й удач.

З повагою — колектив
Ігровицької сільської ради,
члени виконкому,
депутатський корпус.
Щиро і сердечно вітаємо з
днем народження методиста з
дошкільної освіти Тернопільського районного методичного кабінету
Любов
Дмитрівну
БІДНЮК.
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
Тернопільського районного
методичного кабінету.
Колектив управління казначейської служби України у Тернопільському районі щиро вітає з днем
народження головного спеціаліста відділу звітності та бухгалтерського обліку операцій з виконання бюджетів Наталію Дмитрівну
ІЛЯШ.
Нехай квітує білий цвіт,
Життям стають найкращі мрії
І доля посила багато літ
Здоров’я, щастя, радості й надії.

