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Війна за мир

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ. 
Фото автора.

У
же не перший місяць 
на Сході України луна-
ють постріли і вибухи. 
Антитерористична 

операція, покликана зупини-
ти розгул тероризму, органі-
зованого російськими спец-
службами, поступово пере-
росла у справжню війну між 
силами невизнаних 
Донецької і Луганської 
“народних республік” та 
українською армією. 
Бойовики обстрілюють блок-
пости, захоплюють будівлі. 

Ще не встигла Україна отями-
тися від загибелі сімнадцятьох 
українських військових, яких під 
Волновахою на Донеччині цинічно 
розстріляли терористи, та чотир-
надцятьох солдатів, які перебува-
ли на збитому під Слов’янськом 
ґвинтокрилі, як з’явилося чергове 
сумне повідомлення: в ніч із 13 на 
14 червня під час заходу на посад-
ку в аеропорту Луганська бойови-
ки  пострілами із зенітної установ-
ки та крупнокаліберного кулемета 
підбили військово-транспортний 
літак Повітряних сил Збройних 
сил України ІЛ-76. Загинуло 49 
військових. Серед загиблих най-

більше представників Дніпропе-
тровщини – 32, дев’ятеро членів 
екіпажу – із Запорізької області. 
Інші загиблі – з Херсона, Харкова, 
Одеси, Луганська, Кіровограда та 
Львівщини. У зв’язку з цим в Укра-
їні оголосили дні жалоби за заги-
блими, на Дніпропетровщині жа-
лоба триватиме до 27 червня. За 
повідомленням Міністерства обо-
рони України, за час боїв на Дон-
басі від рук терористів загинули 
147 українських військових, 267 
бійців отримали поранення різно-
го ступеня тяжкості, 13 з яких пе-
ребувають у важкому стані.

Днями голова Дніпропетров-
ської ОДА Ігор Коломойський ви-
ступив із пропозицією звести 
вздовж лінії східного кордону на 
території Донецької, Луганської та 
Харківської областей, яка стано-
вить 1920 кілометрів, укріплення. 
Загальна орієнтована вартість та-
кого проекту – 100 мільйонів євро, 
термін виконання – до півроку. 
Проектом передбачається вста-
новлення суцільного бетоновано-
го або металевого паркану з ко-
лючим дротом. Усі розрахунки та 
інженерно-технічне обґрунтування 
проекту передані на розгляд в Ад-
міністрацію Президента України. 

Тим часом Рада національної 
безпеки та оборони України на за-
сіданні 16 червня прийняла рішен-

ня запровадити посилений режим 
контролю на кордоні з Росією. Се-
кретар РНБО Андрій Парубій по-
відомив, що Кабінету Міністрів 
України доручено найближчим ча-
сом організувати односторонню 
демаркацію українсько-
російського державного кордону, 
забезпечити її належне інженерно-
технічне облаштування у відповід-
ності із сьогоднішніми загрозами 
національній безпеці країни. 

Поки українські політики вирі-
шують, як ліквідувати конфлікт на 
Донбасі, десяткам місцевих меш-
канців доводиться покидати обжи-
ті домівки, рятуючи власне життя і 
життя дітей. Люди вимушено по-
кидають зону АТО і перебирають-
ся в регіони, де панують мир і 
спокій. 

17 червня Тернопільська ра-
йонна організація Товариство 
Червоного Хреста України пере-
дала гуманітарну допомогу біжен-
цям із міста Первомайськ Луган-
ської області – сім’ям Арапкаєвих 
і Цибуленків, які зараз прожива-
ють у Великих Бірках. Переселен-
ців відвідали голова Тернопіль-
ської РДА Андрій Строєвус, Вели-
кобірківський селищний голова 
Роман Мацелюх, голова Терно-
пільської районної організації То-
вариство Червоного Хреста Украї-
ни Ольга Нижник, заступник го-

ловного лікаря Тернопільського 
району з лікувальної роботи Віта-
лій Сахан та лікар-педіатр ТРТМО 
Олег Олексійович. Голова Терно-
пільської РДА Андрій Строєвус і 
Великобірківський селищний го-
лова Роман Мацелюх пообіцяли 
біженцям допомогти у працевла-
штуванні, забезпечити сприятливі 
умови проживання. 

Крім п’яти дорослих, у сім’ях 
шестеро дітей: трирічний Давид, 
шестирічний Олександр і десяти-
річний Дмитро Арапкаєви, десяти-
місячна Мілана, чотирирічна  
Альбіна і десятирічна Клавдія Ци-
буленки. 

– У місті, звідки ми приїхали, 
– розповідає переселенець Лео-
нід Арапкаєв, – суцільний хаос: 
вибухи, постріли, не знаєш, чого 
чекати від завтрашнього дня. До-
водиться хвилюватися за сім’ю, 
дітей. На кожному кроці озброєні 
терористи, які зупиняють чи не 
кожного, кого зустрічають. 
Оскільки залізничні шляхи на 
Донбасі заблоковані, добирали-
ся машиною спочатку до Алчев-
ська, звідти потягом до Києва, а 
з Києва – до Тернополя. Тут у 
нас були знайомі, які допомогли 
з житлом. Стежимо за подіями 
на Сході, віримо, що все стабілі-
зується і можна буде повернути-
ся додому.

Голова Тернопільської районної організації Товариство Червоного Хреста України 
Ольга Нижник з дітьми-біженцями з міста Первомайськ Луганської області,  

які оселилися у Великих Бірках Тернопільського району.

    14 стор.

   3 стор.

Іван Кириленко:  
“Президентські 

вибори —  
це лише початок”.

Валентина 
Блажевська:  

“Життя гарне,  
та коротке…”.

Затверджено 
генеральний план  

с. Петриків.

  9 стор.

“Гаї Чумакові:  
кроки зростання” — 
у випуску “Байківці 

і байківчани”.
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Новини ●

Земельна реформа ●

Вітаємо! ●

Шановні краяни! На сході на-
шої держави сьогодні точиться 
справжня війна. Щодня уся Укра-
їна здригається від страшних 
повідомлень про загибель укра-
їнських вояків, які віддають жит-
тя у боротьбі з путінськими на-
йманцями. Вони захищають не 
тільки Донбас, захищають кож-
ного з нас – у центрі, на заході, 
півночі та півдні. Під кулями воя-
ки Національної гвардії, спецп-
ризначенці, усі, кому небайдужа 
подальша доля нашої держави, 
забезпечують мирне небо – 
зміст цих двох простих слів сьо-
годні, як ніколи, розуміє, напев-
не, кожен. 

Дух українського війська, 
обезкровленого режимом януко-

вичів, наш народ підтримує ма-
теріально – сотні мільйонів гри-
вень перерахували українці для 
потреб військових. Та їм потріб-
на і моральна підтримка. 
Пам’ятаймо, що проливається 
кров, гинуть молоді хлопці і дужі 
чоловіки, мирне населення та ді-
ти, – це страшні реалії України. 
Якщо ми, тернополяни, стоїмо 
на позиціях, що Україна – “Єди-
на країна – Единая страна”, то 
мусимо глибоко усвідомити, що 
біда прийшла не на Донбас, а у 
наш спільний дім. Тож простяг-
німо руку допомоги брат брато-
ві, сестра сестрі – молитвою, 
добрим словом, прихистком, 
матеріально! 

Дорогі земляки! Розумію, що 

життя триває – народжуються 
діти, відзначаються ювілеї чи дні 
народження. Та закликаю жите-
лів Тернопільської області, під-
приємців та рестораторів об-
межити гучні святкування та 
розважальні заходи, фестивалі 
та дефіляди. У ці тривожні дні та 
з початком Петрівського посту 
усі разом в одному пориві має-
мо віддати шану загиблим і за-
ради світлої їхньої пам’яті не 
забувати, що ми справжні хрис-
тияни і споконвіку вміли співчу-
вати горю ближнього. 

Із сподіваннями на  
розуміння — голова 

Тернопільської обласної ради   
Василь Хомінець.

Офіційне  ●

Звернення  
голови Тернопільської обласної ради Василя Хомінця щодо 

обмеження проведень в області святково-розважальних заходів

Передплата-2014
Передплатна ціна на газету  

“Подільське слово”  
на ІІ півріччя 2014 року  

не змінилася
Для населення (індекс 61357): 
на 6 місяців — 50,79 грн.;
Для організацій (індекс 23491): 
на 6 місяців — 59,79 грн. 

23 червня —  
День державної служби

Шановні державні службовці! Щиросердечно вітаємо Вас із про-
фесійним святом — Днем працівників державної служби. 

Державна служба відіграє надзвичайно важливу роль у процесі по-
будови й утвердження суверенної, демократичної, соціальної і право-
вої України. Працювати в державних органах, забезпечувати виконан-
ня завдань і функцій держави — відповідальна і почесна справа. Від 
цього залежить і розвиток суспільних процесів, і вагомість результатів 
національної політики, і благополуччя людей та їх ставлення до влади. 
Обов’язок кожного державного службовця, від найнижчого до найви-
щого щаблів органів влади, — служити народу України, забезпечувати 
дотримання конституційних прав і свобод громадян, сприяти досяг-
ненню європейських стандартів життя людей.

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

Щиро вітаємо з 
днем народження 
начальника фінан-
сового управління 
Тернопільської рай-
держадміністрації 
С в і т л а н у  
Миколаївну МАРЧУК.

Хай доля подарує зорепад

Здоров’я, щастя, успіхів, надії,

Життя хай квітне, як вишневий сад,

Здійсняться задуми і заповітні мрії. 

З повагою — колектив 
фінансового управління 

Тернопільської 
райдержадміністрації. 

Дільничного інспектора Терно-
пільського РВ УМВСУ в Тернопіль-
ській області, старшого лейтенанта 
міліції Ольгу Василівну МАНЮК 
щиро вітаємо з професійним свя-
том — Днем дільничних інспекторів 
міліції. Бажаємо Вам міцного 
здоров’я, особистого щастя, бла-
гополуччя, успіхів у роботі. Нехай 
Ваша мужня і самовіддана праця 
знаходить щиру вдячність і довіру в 
серцях громадян. 

Нехай Вам завжди з легкістю вдається

Розв’язувати ребуси проблем,

Бажаєм сонця за вікном і в серці,

Здоров’я і любові на щодень.

З повагою — колектив 
Ігровицької сільської ради.

Найщиріші вітання з днем наро-
дження надсилаємо Івану Євгено-
вичу ГОРІШНЬОМУ з Довжанки.

Хай щастя переповнює це свято

І золотіє мрії небосхил,

Хай вділить доля радості багато,

Енергії, завзяття, творчих сил. 

З повагою – рідні  
з с. Жовтневе.

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

Хай промінчик сонця, як ангелик Божий,

Прилетить до тебе і сяде на плече,

Принесе здоров’я, щастя й добру долю,

І на крилах радості все життя несе.

З любов’ю – хресний тато 
Андрій Мацько з сім’єю.

Вітаємо  з 75-річчям прекрасну, 
щиру людину, в минулому завіду-
ючу клубом с. Біла та керівника 
народного аматорського 
фольклорно-обрядового ансамб-
лю “Білівчанка” Валентину  
Антонівну БЛАЖЕВСЬКУ.

Минули, наче мить, десятки літ,

Вони – як дощик по тоненькій шибці,

Вони – як ніжний яблуневий цвіт,

Вони – як тонкі струни в ніжній скрипці.

Тож хай той цвіт повік не обліта,

Нехай струна співає, а не рветься,

Хай доля не скупиться на літа,

Хай Божа благодать панує в серці.

З повагою — колективи відділу 
культури Тернопільської РДА, 

Тернопільського районного БК, 
Тернопільської районної 

організації профспілки 
працівників культури.

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

Нехай завжди Вам всміхається доля,

Несуть тільки радість з собою роки,

Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,

Хай збудуться мрії, бажання, думки.

З повагою і любов’ю – рідні.

Емілія Макух, 6 років,  
с. Ступки Тернопільського району.

Галина СТЕЦЬКО, 
завідувач сектору взаємодії  

зі ЗМІ та громадськістю 
головного управління 

Держземагентства області.

Виконувач обов’язків на-
чальника Головного управ-
ління Держземагентства у 
Тернопільській області  
Віктор Мартинюк взяв 
участь у нараді на тему: 
“Стан та проблеми надро-
користування в області” під 
керівництвом голови Терно-
пільської облдержадміні-
страції Олега Сиротюка. 

Віктор Мартинюк зазначив, 
що на території Тернопільської 
області, згідно з державною ста-
тистичною звітністю, облікову-
ється 2093,3 га земель під від-
критими розробками, кар’єрами, 

шахтами та відповідними спору-
дами. З них 1101,7 га — землі під 
відкритими розробками, 
кар’єрами, шахтами та відповід-
ними спорудами, які експлуату-
ються, а решта площі 991,6 га — 
інші відпрацьовані розробки та 
кар’єри, закриті шахти, відвали, 
терикони, які не експлуатуються. 
Віктор Мартинюк акцентував ува-
гу на необхідності проведення 
детального, об’єктивного обсте-
ження усіх земель, які пов’язані з 
використанням та видобуванням 
корисних копалин, незважаючи 
на чини чи зв’язки. Відзначив, 
що якщо кожен із присутніх не 
повернеться до цієї проблемати-
ки обличчям – усі можуть стати 
співучасниками знищення лісо-
вих насаджень чи верхнього ро-
дючого шару ґрунту при хаотич-
ному використанні надр Терно-
пільщини.

Участь у нараді взяли керівни-
ки правоохоронних органів Тер-
нопільської області, голови ра-
йонних державних адміністрацій, 
голови районних рад, керівники 
районних установ та організацій 
– правоохоронних органів, дер-
жавних інспекцій з охорони на-
вколишнього природного серед-
овища, управління Держгірпром-
нагляду, окремих структурних 
підрозділів облдержадміністрації, 
обласних установ та територі-
альних підрозділів.

Проблема незаконного надро-
користування є актуальною для 
Тернопільщини протягом бага-
тьох років. Тому одним із ключо-
вих питань наради було узако-
нення діяльності самовільних 
кар’єрів. Адже незаконне видо-
бування корисних копалин за-
вдає значних збитків бюджету 
області. 

Cтан та проблеми 
надрокористування

21 червня ц. р. на стадіоні •	
с. Великі Гаї відбудеться фі-
нальна частина змагань XXIV 
сільських спортивних ігор 
Тернопільського району. При-
буття команд – до 10.00. По-
ложення про проведення ігор 
знаходяться в сільських і се-
лищних радах району. За до-
датковою інформацією звер-
татися за телефоном 
 43-58-24.

18 червня начальник УМВС •	
України в Тернопільській об-
ласті, полковник міліції  
Василь Облещук представив 
особовому складу Тернопіль-
ського районного відділу вну-
трішніх справ тимчасово ви-
конуючого обов’язки керівни-
ка підрозділу – майора міліції 
Андрія Купчака, який до тепе-
рішнього призначення обі-
ймав посаду начальника од-
ного з відділів управління бо-
ротьби з економічною зло-
чинністю Тернопільської об-
ласної міліції.

У Тернополі цьогоріч пла-•	
нують капітально відремонту-
вати шість вулиць. До списку 
входять вулиці Карпенка, 
Шептицького, Збаразька, 
Оболоня, Текстильна та Гайо-
ва. Ремонт вулиць Шептиць-
кого та Збаразької планують 
завершити до 1 серпня. Та-
кож цього року завершать об-
лаштування дорожнього руху 
на вулиці Симоненка, на пе-
рехрестях вулиць Танцорова-
Руська, Мазепи-Бережанська-
Львівська.

18 червня ц. р. під час уро-•	
чистостей у Національному 
університеті оборони України 
імені Івана Черняховського 
міністр оборони України  
Михайло Коваль зазначив, 
що в українській армії 
з’явиться четвертий вид 
збройних сил. До сухопутних 
військ, повітряних та 
військово-морських сил до-

дадуться сили спецоперацій. 
За словами міністра, такі вій-
ська вирішено створити че-
рез останні події на Сході 
України. Сили спецоперацій 
надалі відпрацьовуватимуть 
навички швидкого подолання 
подібних нападів на країну. 

16 червня після трьохсто-•	
ронніх переговорів “Газпром” 
перекрив постачання газу до 
України. Київ і Москва подали 
одне на одного до Стокгольм-
ського міжнародного суду. 
“Газпром” подав позов пер-
шим і вимагає сплатити 4,5 
млрд. дол. боргу. Україна хо-
че встановити недискриміна-
ційну ціну на паливо та повер-
нути 6 млрд. дол. переплати.

Із 1 вересня ц. р. Україна •	
розпочне реверсні поставки 
газу зі Словаччини. “Укртран-
сгаз” надаватиме транспорт-
ні потужності щодо входу в 
газотранспортну систему 
України через точку підклю-
чення Будінце в об’ємах до 
27 млн. кубометрів на добу. 
Про це йдеться у повідомлен-
ні “Укртрансгазу”. Нагадає-
мо, у квітні ц. р. Україна і 
Словаччина підписали мемо-
рандум про співпрацю у сфе-
рі організації реверсних по-
ставок газу.

Президент України Петро •	
Порошенко призначив своїм 
штатним радником колиш-
нього генпрокурора України 
Олега Махніцького, якого не-
щодавно звільнили з посади. 
Позаштатними радниками 
Петра Порошенка стали голо-
ва Комітету Верховної Ради з 
питань свободи слова та ін-
формації Микола Томенко, 
екс-міністр внутрішніх справ 
Юрій Луценко та народний 
депутат від ВО “Батьківщина” 
Ігор Гринів. 

Петро Порошенко призна-•	
чив народного депутата від 
“УДАРу” Ірину Геращенко 

Уповноваженим Президента 
України з мирного врегулю-
вання конфлікту в Донецькій 
та Луганській областях, своїм 
представником у Верховній 
Раді – народного депутата 
від “Батьківщини” Руслана 
Князевича.

Найближчим часом україн-•	
ські силовики в односторон-
ньому порядку перестануть 
проводити бойові дії на Сході 
України, аби терористи до-
бровільно роззброїлися. Про 
це 18 червня повідомив Пре-
зидент України Петро Поро-
шенко, передає “Інтерфакс-
Україна”. За короткий час 
припинення вогню має відбу-
тися роззброєння з боку не-
законних збройних форму-
вань, а також наведення по-
рядку в регіоні, зазначив Пе-
тро Порошенко.

19 червня Верховна Рада •	
України проголосувала за 
відставку міністра закордон-
них справ Андрія Дещиці. Це 
рішення підтримали 319 на-
родних депутатів. Новим 
очільником МЗС України став 
колишній посол України в Ні-
меччині Павло Клімкін, кан-
дидатуру якого подав Прези-
дент України Петро Порошен-
ко. Пропозицію Глави держа-
ви підтримали 335 народних 
обранців.

19 червня Верховна Рада •	
схвалила пропозицію Прези-
дента України Петра Поро-
шенка щодо призначення Ві-
талія Яреми новим генераль-
ним прокурором України. За 
відповідне рішення проголо-
сували 389 народних депута-
тів.

19 червня Верховна Рада •	
затвердила на посаду голови 
Національного банку України 
засновницю групи “Інвестка-
пітал Україна” Валерію Гон-
тареву. “За” проголосували 
349 народних депутатів.

Роман НАКОНЕЧНИЙ,  
заступник голови  

Тернопільської районної ради.

Андрій СТРОЄВУС,  
голова Тернопільської 
райдержадміністрації.
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біля якого розташований Тернопіль

Генеральний план села Петриків 
Тернопільського району Тернопільської області

Громадські будівлі

Існуючі За проек-
том Назва

Житлові будинки: 
а) капітальні; б) не капітальні
Виробничі будівлі 
Дороги: а) з твердим покриттям; 
б) грунтові.
Червоні лінії

Житлові території садибної забудови
Житлові забудови блокованої 
забудови
Житлові забудови секційної забудови

Території змішаної (житлової (багато-
квартирної та громадської забудови)
Громадські території 
Зелені насадження громадського 
користування
Лісові насадження

Сільськогосподарські території

Рекреаційні території 

Кладовище, що закривається 

Комунальні території

Кладовище 

Виробничі території
Виробничі території (установи і підприємства V 
класу саніт. шкідливості, санітарно-захисна зона 
яких до 50 м)
Житлові території, що знаходяться в охоронній 
та СЗЗ ліній електропередач 

Житлові території, що знаходяться в СЗЗ

Водойми
Територія об’єктів інженерної інфра-
структури
Мостовий перехід

Лінія електропередачі 

Газопровід 

КНС: а) господарсько-побутової кана-
лізації; б) дощової каналізації.
Артезіанська свердловина

Межа населеного пункту

Санітарно-захисна зона

Охоронна зона

Прибережно-захисна смуга 

Смуга відводу каналу

Номер кварталу 
Кількість раніше виділених ділянок 
для житлової забудови 
Площа нових житл. територій Кількість но-
вих ділянок\Площа ділянок
Об’єкти, що підлягають демонтажу

Шумозахисні пристрої 

2 Будинок культури 1 існуючий
3 Церква пророка Іллі 1 існуюча

4 Школа І-ІІ ст. на 220 учнів 1 існуюча
5 Дитячий садок на 126 діток 1 проект

6 Церква всіх святих українського народу 1 існуюча
7 Школа І-ІІІ ст. на 660 учнів 1 проект
8 Дитячий садок на 120 діток 2 проект

9 Медамбулаторія 1 проект
10 Центр дозвілля та дитячої творчості 1 проект
11 Магазин продтоварів 5 існуючий

12 Магазин продтоварів 2 проект
13 Магазин непродовольчих товарів 2 проект
14 Магазин товарів повсякденного вжитку 3 проект

15 Лазня 1 проект
16 Зал для урочистих подій, прод. магазин 1 існуючий
17 Спорткомплекс 1 рекон-

струкція
18 Господарча частина лісгоспу 1 існуюча
19 Дендропарк 1 рекон-

струкція
20 Дитячий будинок 1 існуючий
21 Комплекс відпочинку “Веселка” 1 існуючий
22 Будинок для престарілих 1 існуючий
23 Дитячий будинок на 30 місць 1 існуючий

24 Гаражний комплекс “Колос” на 450 місць 1 існуючий
25 Житловий будинок на 111 квартир 1 проект
26 Відомчий дитячий садок на 26 місць 1 виноситься

27 Житловий будинок для переселен-
ня жителів з СЗЗ птахофабрики

1 проект

28 33-квартирний житловий будинок 1 виноситься
29 Ринок 1 існуючий

30 Ринок 1 проект
31 Готель “Глобус” 1 існуючий

32 Будинок побуту 1 проект
33 Виробнича зона “Школярик” 1 існуюча
34 Пождепо на 2 автомобілі 1 проект
35 Очисні споруди госппобутової каналізації 1 реконстр.
36 Птахофабрика 1 існуюча
37 Автостоянка 5 проект
38 Меморіал 1 реконстр
39 Готельно-ресторанний комплекс 

“Братислава”
1 існуючий

40 Зупинка громадського транспорту 26 проект
41 Очисні споруди дощової каналізації 3 проект
42 Станція водопідготовки 1 проект

43 Кузня 1 існуюча
44 ГРП 1 існуючий
45 Зупинка громадського транспорту 6 існуюча

№ 
п\п Назва об’єкту К-сть Примітка

1 Громадська будівля у складі 1 існуюча
- сільська рада
- пошта, відділення зв’язку, АТС, ФАП

№ Назва показника Од. 
виміру

Існуюча За проектом

1 Площа села га 349,70 869,22
2 Кількість населення чол. 3825 9000
3 Кількість будинків шт. 1111 2836
4 Площа присадибної ділянки га 0,08-0,36 0,10-0,20
5 Довжина вулиць з твердим 

покриттям

На шостому пленарному за-
сіданні двадцять шостої се-
сії відповідно до рішення 
№1087 від 13 червня 2014 
року депутати Петриків-
ської сільської ради затвер-
дили “Генеральний план 
села Петриків Тернопіль-
ського району, Тернопіль-
ської області”, розробле-
ний відповідно до чинних 
норм, правил та стандартів. 
Рішення прийняте одного-
лосно. 

Начальник відділу містобуду-
вання та архітектури Тернопіль-
ської райдержадміністрації  
Богдан Борега, який був присут-
ній на сесії, зазначив, що за-
тверджений містобудівний доку-
мент забезпечить планомірний, 
економічно обґрунтований, комп-

лексний розвиток села Петриків. 
Генеральний план враховує ін-
тереси не лише громади села, а 
й громади Тернопільського ра-
йону. 

Розробник Генерального пла-
ну – ПП “Архітектурно-проектне 
бюро “АРКО”. Головний архітек-
тор проекту – Сергій Маркіта-
ненко. Депутати Петриківської 
сільської ради прийняли рішення 
звернутися до Тернопільської 
районної ради з проханням на-
дати дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо змін меж те-
риторії села Петриків. 

Петриків. 
Історичний екскурс

Перша письмова згадка про 
Петриків датується документом 
від 28 червня 1458 року, який за-
свідчує передачу галицьким ста-

ростою Станіславом із місцевос-
ті Ходчів біля Сандомира, що у 
Польщі, права опіки над монас-
тирем Крилошанським разом із 
селами Підгороддя (можливо, 
село Підгірці Львівської області) 
і Благовіщення пану Романові з 
села Остапівці. Серед свідків 
цього документу підписався Пав-
ло з Петрикова. За архівними 
свідченнями, у XV столітті село 
Петриків було заселене по одній 
із теперішніх центральних ву-
лиць із десятком будинків і пло-
щею в центрі поселення, де за-
раз церква. Першим власником 
села Петриків із 1469 року був 
шляхтич Баворовський. Від 1547 
року власником села став Ян 
Тарнавський. Після його смерті 
Тернопіль і придбані ним околиці 
залишалися у власноті його роду 
ще протягом ста років.

Обсяг і структура 
житлового 

будівництва
Загальна площа села Петри-

ків – 349,7 га (територія Петри-
ківської сільської ради – 1188,4 
га). 

За інформацією Петриківсько-
го сільського голови Руслана Ла-
зорка, згідно з генеральним пла-
ном села на перспективу збері-
гається вся садибна житлова за-
будова (близько 1083 будинків). 
Щільність забудови житлових 
кварталів нерівномірна: колива-
ється від 400 кв. м/га до 940 кв. 
м/га. У більшості випадків забу-
дова вулиць не має архітектурної 
виразності. Генеральним планом 
Петрикова передбачається 
ущільнення існуючої житлової 
забудови з використанням віль-

них від забудови територій. При 
цьому в деяких кварталах запла-
новано збільшити щільність за-
будови з 400 до 1200 кв. м/га і 
покращити архітектурну вираз-
ність забудови вулиць. На нових 
територіях пропонується розміс-
тити 1314 садибних  будинків та 
411 квартир у кварталах мало- 
та середньоповерхової секційної 
забудови. Загальна кількість бу-
динків та квартир на проектний 
період становитиме 2836, кіль-
кість населення передбачена на 
рівні 9 тис. жителів.

Генеральним планом перед-
бачається розвиток житлових те-
риторій в західному та південно-
му напрямках від існуючої забу-
дови.Передбачено розрахований 
на нових мешканців квартал сек-
ційної забудови з комплексом 
об’єктів обслуговування.
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Прес-конференції ●

Гаряча лінія ●

Податкові новини ●

25 громадян 
працевлаштовано 

завдяки податковій 
інспекції

Одним із резервів збільшення 
надходжень податків до місце-
вих бюджетів є організація ро-
боти щодо виявлення та запобі-
гання порушень податкового та 
іншого законодавства під час 
виплати заробітної плати та ін-
ших доходів громадянам. У цій 
ніші податківці об’єднують свої 
зусилля з органами місцевого 
самоврядування. Так, з початку 
року фахівцями ТОДПІ здійснено 
перевірки 730 фізичних осіб. За 
результатами проведених пере-
вірок донараховано 4, 2 млн. 
грн., виявлено 25 документаль-
но неоформлених на роботу на-
йманих працівників. Хоча з кож-
ним найманим працівником під-
приємець зобов’язаний укласти 
трудовий договір у письмовій 
формі (стаття 24 Кодексу зако-
нів про працю України від 
10.12.71 р.). Типову форму до-
говору, за якою він укладається, 
затверджено наказом Мінпраці 
України від 08.06.2001 р. №260. 
Завдяки цим контрольним захо-
дам громадяни законодавчо 
працевлаштовані на роботу. 

Нагадаємо, підприємець 
зобов’язаний зареєструвати ко-
жен трудовий договір у тижне-
вий строк з моменту фактичного 
допуску працівника до роботи в 
центрі зайнятості за місцем про-
живання фізичної особи-
підприємця. 

Довіра платників 
— запорука успіху
Центр обслуговування плат-

ників податків Тернопільської 
об’єднаної ДПІ надає якісні ад-
міністративні послуги та є до-
сить популярним як у суб’єктів 
господарювання, так і у звичай-
них громадян. Це підтверджує 
кількість наданих консультацій. 
Так, протягом січня-травня 2014 
року їх число становило майже 
127 тисяч. Працівниками інспек-
ції надано 8 тисяч адміністра-
тивних послуг та прийнято 30 
тисяч вхідної кореспонденції. Ці 
показники ще раз доводять те, 
що громадяни довіряють подат-
ковим органам та активно зда-
ють податкову звітність, загаль-
на кількість якої протягом вказа-
ного періоду становила близько 
219 тисяч. 

Нагадуємо графік роботи цен-
тру обслуговування платників 
Тернопільської об’єднаної ДПІ: 
понеділок, середа — з 9.00 до 
18.00, вівторок, четвер — з 9.00 
до 20.00, у суботу — з 9.00 до 
16.00. У центрі діють три зали, 
де заявники можуть отримати 
консультативні, адміністративні 
та інші види послуг. Також 
оформлено інформаційні та те-
матичні стенди з необхідною ін-
формацією. Ознайомитись з 
останніми змінами до податко-
вого законодавства можна з 
екрана монітора, що розміще-
ний у ЦОПі. Для зручності плат-
ників забезпечено доступ до ме-
режі Інтернет, обладнані місця 
для заповнення та подання звіт-
ності в електронному вигляді.

 
За матеріалами 

інформаційно-комунікаційного 
відділу Тернопільської 

об’єднаної ДПІ ГУ Міндоходів 
у Тернопільській області.

“Наше підприємство прийня-
ло на роботу робітника за тру-
довим договором. Чи нарахову-
ється єдиний внесок за догово-
ром про надання послуг?”.

Відповідають фахівці податко-
вої інспекції:

— Відповідно до Податкового 
кодексу України, платниками єди-
ного внеску є роботодавці, а са-
ме: підприємства, установи та ор-
ганізації, інші юридичні особи, 
утворені відповідно до законодав-
ства України, незалежно від фор-
ми власності, виду діяльності та 
господарювання. Тож, єдиний 
внесок сплачують вищезазначені 
суб’єкти, які використовують пра-
цю фізичних осіб на умовах трудо-
вого договору (контракту) або на 
інших умовах, передбачених зако-
нодавством, чи за цивільно-
правовим договором (крім 
цивільно-правового договору, 
укладеного з фізичною особою-

підприємцем, якщо виконувані ро-
боти (надані послуги) відповіда-
ють видам діяльності, відповідно 
до відомостей з Єдиного держав-
ного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців).

Під час виплати на користь 
приватного підприємця винагоро-
ди, згідно з договором про надан-
ня послуг, єдиний внесок на 
загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування не нарахо-
вується, якщо такий приватний 
підприємець надав послуги за ви-
дами діяльності, які відповідають 
відомостям, внесеним до Єдиного 
державного реєстру юридичних 
осіб та фізичних осіб-підприємців.

 
За матеріалами інформаційно-

комунікаційного відділу 
Тернопільської об’єднаної ДПІ 
ГУ Міндоходів у Тернопільській 

області.

Андрій ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

13 червня після розширено-
го засідання бюро Терно-
пільської обласної організа-
ції ВО “Батьківщина” в 
Українському домі “Пере-
мога” відбулася прес-
конференція першого за-
ступника голови партії ВО 
“Батьківщина” Івана Кири-
ленка, голови Тернопіль-
ської обласної організації 
ВО “Батьківщина” Василя 
Деревляного, члена бюро 
Київської міської організа-
ції ВО “Батьківщина” Андрія 
Павловського, члена бюро 
Тернопільської обласної ор-
ганізації ВО “Батьківщина”, 
народного депутата України 
Володимира Бойка.

Василь Деревляний розповів, 
що під час розширеного засідан-
ня бюро, яке пройшло за участю 
членів усіх районних організацій 
ВО “Батьківщина” Тернопільської 
області, провели аналіз виборчої 
кампанії на Тернопільщині, обго-
ворили проблемні питання, ви-
значили план розвитку партії. 
Перший заступник голови ВО 
“Батьківщина” Іван Кириленко 
повідомив, що партія на чолі з 
лідером Юлією Тимошенко під-
тримуватиме політику новообра-
ного Президента України Петра 
Порошенка. Він зазначив, що на 
позачергових президентських 
виборах 25 травня виграла на-
самперед Україна, яка обрала 
собі легітимного Главу держави, 
який візьме на себе відповідаль-
ність за ситуацію в країні.   

— Ми поважаємо волевияв-
лення українців, — сказав Іван 
Григорович. — Про жодну опози-
ційну діяльність мова не йде. Го-

тові підтримати зусилля Петра 
Порошенка припинити брато-
вбивчу війну на Сході України. 
Наша політична сила одностайна 
з Президентом у прагненнях як-
найшвидшої євроінтеграції Укра-
їни, яка давно заслуговує бути в 
європейській сім’ї. Підтримуємо 
викорінення ганебного явища, 
яке соромить нашу державу, — 
корупції. 

Іван Кириленко зазначив, що 
президентські вибори — це лише 
початок, наступним важливим 
кроком на шляху до змін мають 
стати дострокові парламентські 
вибори. За словами політика, пе-
резавантаження влади, яке є од-
нією з вимог Майдану, ще тільки 
починається. 

— Ми повернулися до 
парламентсько-президентської 
форми правління, де функції Гла-
ви держави обмежуються Кон-
ституцією. Значні повноваження 
— у парламенту та уряду, який 
його формує. Сьогодні у парла-
менті потужно працює так звана 
“п’ята колона”, яка відверто ви-
ступає проти України. На жаль, 
після Революції гідності, після 
пролитої на Майдані крові майже 
нічого не змінилося. Людей це не 
просто бентежить, їх це обурює. 
Тому негайно потрібно провести 
дострокові парламентські вибо-
ри та вибори до місцевих рад, 
— наголосив народний депутат.

Ще одним важливим кроком, 
за словами Івана Кириленка, є 
затвердження змін до Конститу-
ції України, які б забезпечили 
децентралізацію виконавчої вла-
ди. 

— Не потрібно забувати, що 
українці живуть не тільки в сто-
лиці, але й в інших населених 
пунктах, — сказав Іван Григоро-
вич. — Наша політична партія ви-

ступає за децентралізацію влади 
в Україні, передачу повноважень 
на місця. Необхідно стимулювати 
ініціативність регіонів, наділити їх 
ширшими правами, встановити 
відповідальність. Саме тому най-
важливіший пункт у змінах до 
Конституції України — це децен-
тралізація і передача повнова-
жень територіальним органам 
місцевого самоврядування. 

Іван Кириленко наголосив, що 
вибори до парламенту мають 
пройти на пропорційній основі з 
відкритими списками. Він зазна-
чив, що ВО “Батьківщина” — по-
літична сила, яка функціонує на 
теренах України вже більше 
п’ятнадцяти років. Майже весь 
час в опозиції, вона, за словами 
народного депутата, і до сьогод-
ні одна з найструктурованіших 
діючих українських політичних 
партій. Іван Григорович розповів, 
що лідер ВО “Батьківщина” Юлія 
Тимошенко не є прихильником 
від партій лідерського типу. 

— На зразок європейських 
партій, ми перейдемо до децен-
тралізації, щоб стати ближче до 
людей. Нашим девізом буде не 
“почуємо кожного”, а “ви сказали 
— ми зробили”. Весь цивілізова-
ний світ побудований на трьох 
“китах”, які гармонійно між со-
бою співпрацюють: бізнес — вла-
да — громадянське суспільство. 
Потрібно негайно налагоджувати 
зв’язок із суспільством. Партійна 
думка не може бути абсолютно 
істинною, має відбутися демоно-
полізація партійної думки. “Бать-
ківщина” відкрита до оновлення. 
Запрошуємо до лав партії мо-
лодь, яка прагне бути європей-
ською. Наш головний лейтмотив 
— це відповідальність за Україну. 
“Батьківщина” готова до черго-
вих парламентських виборів.

Іван Кириленко:  
“Президентські вибори —  

це лише початок”

Учасники прес-конференції (зліва направо): голова Тернопільської  
обласної організації ВО “Батьківщина” Василь Деревляний, перший заступник  

голови партії ВО “Батьківщина” Іван Кириленко, член бюро Київської міської організації  
ВО “Батьківщина” Андрій Павловський і член бюро Тернопільської обласної 
 організації ВО “Батьківщина”, народний депутат України Володимир Бойко.

У правоохоронних органах ●

Володимир СОКОЛИШИН, 
прокурор Тернопільського 
району, молодший радник 

юстиції.

Прокуратура Тернопільсько-
го району спрямовує значну 
увагу питанням дотримання 
посадовими особами орга-
нів місцевого самовряду-
вання вимог законодавства 
України під час виконання 
функцій управління 
об’єктами комунальної 
власності територіальних 
громад.

Проведені перевірки засвідчи-
ли, що посадовими особами 
окремих сільських рад допуска-
ються непоодинокі та грубі пору-
шення вимог законодавства під 
час укладення договорів оренди 
комунального майна, не викону-
ються вимоги законодавства що-
до обов’язкового проведення 

експертної оцінки об’єкта орен-
ди, яка передує укладенню до-
говору. Внаслідок цього непра-
вильно визначається розмір 
орендної плати, що завдає шко-
ди місцевим бюджетам.

В укладених договорах орен-
ди не завжди зазначаються ви-
значені Законом України “Про 
оренду державного та комуналь-
ного майна” істотні умови вар-
тості майна, розміру орендної 
плати, обов’язкового страхуван-
ня об’єкта оренди, забезпечен-
ня виконання умов договору то-
що.

За результатами проведених 
упродовж 2014 року перевірок 
прокуратурою Тернопільського 
району органам місцевого само-
врядування внесено 5 подань з 
вимогою усунення виявлених по-
рушень закону та притягнення 
винних осіб до встановленої за-
коном відповідальності.

Управління комунальним 
майном — на контролі 

прокуратури 

Єдиний внесок  
за договором  

про надання послуг

Це важливо  ●

Сергій МАНДЗЮК, 
начальник управління 

соціального захисту 
населення Тернопільської 

райдержадміністрації.     

Управління соціального за-
хисту населення Тернопільської 
райдержадміністрації повідо-
мляє, що 27 березня 2014 року 
Верховною Радою України при-
йнято Закон України “Про запо-
бігання катастрофи та створен-
ня передумов для економічного 
зростання в Україні”, внесено 

зміни до Закону України “Про 
державну допомогу сім’ям з ді-
тьми”.

Згідно з законом, з 1 липня 
2014 року державна соціальна 
допомога при народженні дити-
ни для дітей, народжених з 1 
липня 2014 року, призначається 
у розмірі 41 280 гривень неза-
лежно від кількості дітей. Випла-
та допомоги здійснюється одно-
разово у сумі 10 320 гривень, 
решта суми допомоги виплачу-
ється протягом наступних 36 мі-
сяців рівними частинами. З 1 

липня 2014 року виплата допо-
моги по догляду за дитиною до 
досягнення нею трьох років у мі-
німальному розмірі та по дохо-
дах припиняється.

Для надання ґрунтовних 
роз’яснень з приводу призна-
чення державних соціальних до-
помог громадяни району можуть 
звернутися в управління соці-
ального захисту населення Тер-
нопільської районної державної 
адміністрації за номером теле-
фону 53-25-99, з 8.00 до 17.15 
щоденно, окрім вихідних.

Внесено зміни до закону “Про 
державну допомогу сім’ям з дітьми”



П’ятниця, 20 червня 2014 року5 Програма телепередач
понеділок, 23 червняУТ-1

06.00 Шустер LIVE.
06.50, 7.15, 8.15 Спорт.
07.00, 8.00, 15.00 Новини.
07.25 Ера бiзнесу.
08.35 Кориснi поради.
09.15 Футбол. ЧС-2014. 
         Бельгiя Росiя.
11.20 Футбол. ЧС-2014. Корея 
        Алжир.
13.40 Не вiр худому кухарю.
14.10 Вiкно до Америки.
14.45 Euronews.
14.55, 21.35 Дiловий свiт.
15.10 Брифiнг Кабмiну 
          України.
15.20 Час-Ч.
16.00 Футбол. ЧС-2014. США 
         Португалiя.
18.00 Футбольна самба.
18.55 Футбол. ЧС-2014. 
        Нiдерланди  Чилi.
21.00 Пiдсумки дня.
21.45 Д/ф “Золота 
        ера саундтрекiв”.
22.40 Трiйка, Кено, 
        Секунда удачi.
22.55 Футбол. ЧС-2014.  
        Камерун Бразилiя.

канал “1+1”
06.45, 7.10, 8.05, 9.10 “Снiданок
        з 1+1”.
07.00, 8.00, 9.00, 19.30,
          23.45 “ТСН”.
09.55, 10.25 М/ф “Аладдiн”.
10.50 Мелодрама 
      “Рiдна кровиночка”.
12.45 Мелодрама “Мара”.
14.45 Т/с “Величне 
       столiття. Роксолана-2”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Фатмагюль”.
20.30, 21.30 Т/с “Поцiлуймося”.
22.30 “Грошi”.
00.05 Т/с “Атлантида”. (2).

інтер
05.30 Т/с “Гидке каченя”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
    12.00, 14.00, 17.45 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35, 9.20 
     “Ранок з Iнтером”.
10.00 Х/ф “Не в хлопцях
           щастя”.
12.25 Д/с “Слiдство вели...”
         з Л. Каневським”.
14.20 “Сiмейний суд”.
15.20 “Чекай на мене”.
18.05 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця 
          спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 Т/с “Вiра. Надiя.
            Любов”.
23.30 Т/с “Скандал-2”. (2).
00.25 Х/ф “Стрiлок”. (2).

ICTV
05.50, 19.20 Надзвичайнi 
          новини.
06.35 Факти тижня 
         з О. Соколовою.
08.45 Факти. Ранок.
09.20 Надзвичайнi новини.
10.05 Х/ф “Бермудський 
         трикутник”.
11.50, 13.15 Т/с “Прокурорська
          перевiрка”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.30, 16.15 Х/ф 
    “Американський нiндзя-4. 
      Повне знищення”.
16.55 Х/ф “Бiла iмла”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.25 Дiстало!
21.15 “Свобода слова”.
00.15 Х/ф “Законослухняний
        громадянин”. (2).

СТБ
06.40, 16.00 “Все буде добре!”
08.35, 18.30 “Неймовiрна 
       правда про зiрок”.
09.40 “Зiркове життя. 
      Правила вдалого 
       розлучення”.
10.35 Х/ф “Пригоди Шерлока
   Холмса i доктора Ватсона”.
13.35, 20.00 “Слiдство
         ведуть екстрасенси”.
14.35 “Битва екстрасенсiв”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
20.55 Т/с “Метод Фрейда”.
22.35 “Вагiтна в 16”.
23.30 “Дочки-Матерi”.

новий канал
05.25, 6.05 Kids’ Time.
05.30, 6.10 М/с “Роги i копита”.
06.30, 8.40, 19.00
         Т/с “Воронiни”.
06.55 Файна Юкрайна.
07.30 Пiдйом.
11.40 Х/ф “Небеснi гiнцi”.
13.35 Х/ф “Руйнiвник”. (2).
15.45 Х/ф “П’ятий 
       елемент”. (2).
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
20.00 Ревiзор.
22.50 Ревiзор пост-шоу.
00.20 Педан-Притула шоу.

Трк «Україна»
07.00, 9.00, 15.00, 21.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.15, 13.15, 15.20, 17.00
         Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Лист очiкування”.
17.50 Т/с “Врятувати боса”.

18.55 Футбол. ЧС-2014.
         Австралiя Iспанiя.
21.40 Т/с “Країна 03”.
22.55 Футбол. ЧС-2014. 
         Хорватiя Мексика.

к1
06.00 “Шеф-кухар”.
06.30 “Top Shop”.
07.30 М/ф.
08.10 М/с “Смiшарики”.
08.30 Х/ф “Сон Лiппеля”.
10.25 Х/ф “Жахлива нiч”.
12.10 Х/ф “Подвiйна команда”.
14.00 “КВК-2014”.
16.10 “Вечiрнiй квартал”.
18.10 “Звана вечеря”.
19.10 “Орел i решка”.
21.00 “Розсмiши комiка”.
22.00 Х/ф “Монстро”. (2).
23.20 Х/ф “За межею”. (2).

нТн
05.20 Т/с “Людина вiйни”.
08.30 “Правда життя. 
     Професiя театральний 
     актор”.
09.00 “Агенти впливу”.
09.50 Х/ф “Закоханий i 
         беззбройний”.
11.30 Т/с “Я йому вiрю”.
15.15 Т/с “Павутиння-4”.
19.00, 21.40 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Вулицi 
      розбитих лiхтарiв-12”.
22.00 Х/ф “Елементарно-2”. (2).
23.45 Т/с “Закон i 
     порядок. Вiддiл 
     особливих справ-12”. (2).

ТеТ
06.00 Малята-твiйнята.
06.25, 9.30 М/с “Маша
         i ведмiдь”.
06.50, 10.00 М/с “Клуб Вiнкс:
       Школа чарiвниць”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Черепашки 
         мутанти нiндзя”.
08.55 М/с “Гуфi i його 
         команда”.
10.55 Єралаш.
12.00 Т/с “Маленькi таємницi”.
14.00 Вiталька.
15.00, 21.00 Країна У.
15.55 Дайош молодьож!
17.20 Т/с “Два батька i
         два сина”.
17.45, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.10, 20.25, 22.55 Т/с
         “Свiтлофор”. (2).
19.05 Розсмiши комiка.
22.00 6 кадрiв.
23.30 Дурнєв+1.

23.55 Бiйцiвський Клуб.

канал “2+2”
06.20 “Обережно, модерн!”
06.40 Х/ф “Вiйна драконiв”.
08.30 Д/ф “Гнiв планети”.
10.30 Д/ф “Протистояння
        тварин”.
11.30 Д/ф “Сто один пес”.
12.30 Д/ф “Зброя 
          майбутнього”.
13.30 Д/ф “Надзвичайнi вiйни”.
14.30 Т/с “Iкорний барон”.
18.30 Новини “Спецкор”.
19.00 Т/с “Ментiвськi вiйни-4”.
21.00 “ДжеДАI. Воїни дорiг”.
21.25 Х/ф “Три днi 
       на втечу”. (2).
00.10 Х/ф “Чужi”. (2).

Тонiс
06.00 “Таке спортивне 
         життя. Iрина Мерленi”.
06.30 “Свiт за тиждень”.
07.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
09.00 Мiсцями дикої природи.
10.00 Вiйни за 
         морських котикiв.
11.00 Крах Третього рейху.
12.15 “Таємницi закулiсся 
    з Олександром Ржавським”.
13.10, 16.00 Дивовижнi 
        мешканцi саду.
14.00 Хижаки глибин.
15.00 Дивовижний свiт.
17.45 Акули Гордона.
18.30 “Обличчя купюр. 
        Володимир Великий”.
18.50, 22.35 “Економiчний
        пульс”.
19.00 В гостях у Д. Гордона.
         В. Маслаченко.
20.00 Мiй пекельний кiт.
21.00 Iсторiя принца 
        Чарльза, Дiани i Камiлли.
22.00 “Моднi iсторiї з 
       Оксаною Новицькою”.
22.40 Монстри всерединi мене.
23.35 “Свiтськi хронiки”.
00.00 “Красивi 
          та амбiцiйнi”. (3).

наше улюблене 
кiно

07.00 Х/ф “Дорога моя
          людина”.
09.00 Драма “Птахiв 
        крила не обтяжують”.
11.00 Х/ф “Срiбнi струни”.
13.00 Х/ф “Непереможний”.
14.30 Т/с “Руїни стрiляють...”
16.00 Х/ф “Постарайся 
         залишитися живим”.
17.30 Мелодрама “Катруся”.

19.00 Кiноповiсть “Дорога 
       на Рюбецаль”.
21.00 Х/ф “Гравець”.
23.00 Комедiя “Авантюра”.

Твi
06.00 Стоп-кадр.
07.00, 9.30, 10.10, 11.10, 12.40, 
    14.10, 15.30, 17.10, 18.40,
       19.30 TBiNews.
08.00, 20.00, 23.00 Сьогоднi 
       про головне.
10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
    17.00, 18.00, 21.00, 
       0.00 Сьогоднi.
12.20, 14.40, 16.00, 17.40 
        Огляд блогiв.
13.30, 16.30 Особлива думка.
19.15 Сьогоднi. Надзвичайне.
22.00 Знак оклику!

EuroSport
09.30, 12.30 Футбол.
         Бразiлманiя.
09.45, 14.30, 15.40, 17.30, 
    20.15 Снукер. Усi Класiк. 
       Китай. День 1.
12.45 ЧC у класi 
       Туринг. Бельгiя.
13.30 Супербайк. ЧC.
        Мiсано. Спроба 2.
15.30, 18.30, 22.30 Футбол.
18.45 Легка атлетика. 
   Командний ЧЄ. Нiмеччина.
21.45 All sports. 
       Тележурнал “Watts”.
22.00, 23.00 Про рестлiнг.
00.00 Кiнний спорт. 
       Скачки. Огляд тижня.

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
09.00 Телемагазин.
09.30 Х/ф “Снiгова 
       королева”.
11.05 Х/ф “Зачарованi”.
12.30, 18.30 Т/с “Клон”.
14.15, 20.15 Т/с “Пуаро 
         Агати Крiстi”.
16.05 Х/ф “Артистка 
          з Грибова”.
22.05 Х/ф “Прощавай”.
23.35 Х/ф “Америкен бой”.

Мега
06.00 Легенди бандитського 
          Києва.
07.30, 20.20 У пошуках iстини.
08.20, 16.10 Воїни.
09.10, 17.50 Скарби з горища.
10.00 Далеко i ще далi.
11.00 Сила життя.
12.00, 23.40 Смертельна
           зустрiч.

12.50 Мiстична Україна.
13.40, 19.30 Фантастичнi 
         iсторiї.
14.30 Реальна фантастика.
15.20, 21.10 НЛО з минулого.
17.00, 22.00 Сучаснi дива.
18.40 У пошуках пригод.
22.50 Невiдома Пiвденна 
         Америка.
00.30 Покер.

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

Футбол
06.00 Д/ф “Кубок Свiту. 1990”.
06.50, 15.50 Бельгiя Росiя. 
         ЧC ФIФА-2014.
08.50 “Великий футбол. 
       Бразилiя-2014”.
10.00, 10.45, 15.40, 22.00 
       Футбол News.
10.10, 10.55 “Оле, Мундiаль!”
11.30 М/с “Забавний м`яч”.
11.40 США 
     Португалiя. ЧC ФIФА-2014.
13.40 Пiвденна Корея 
       Алжир. ЧC ФIФА-2014.
18.00 Мiнi-iсторiї Кубка 
        Свiту. Iспанiя. 1982.
18.15 Профайли.
18.20 Нiдерланди 
         Чилi. ЧC ФIФА-2014.
21.00, 22.10 “Мундiаль. 
       Матч-центр”.
22.50 Хорватiя 
       Мексика. ЧC ФIФА-2014.

УТ-1
06.00 Шустер LIVE.
06.50, 7.15, 8.15 Спорт.
07.00, 8.00, 15.00 Новини.
07.30 Ера бiзнесу.
07.35 На слуху.
08.25 Паспортний сервiс.
08.35 Кориснi поради.
09.15 Футбол. ЧС-2014.
          Австралiя  Iспанiя.
11.20 Футбол. ЧС-2014. 
         Камерун  Бразилiя.
13.40 Музична академiя. 
        Євробачення.
14.50 Euronews.
14.55, 21.30 Дiловий свiт.
15.10 Брифiнг Кабмiну України.
15.20 Час-Ч.
16.00 Футбол. ЧС-2014. 
        Хорватiя  Мексика.
18.00 Футбольна самба.
18.55 Футбол. ЧС-2014. 
         Коста-Рiка Англiя.
21.00 Пiдсумки дня.
21.45 Д/ф “Леонардо да Вiнчi.
         Реставрацiя столiття”.
22.40 Трiйка, Кено, Максима.
22.55 Футбол. ЧС-2014. Японiя 
           Колумбiя.

канал “1+1”
06.45, 7.10, 8.05, 9.10 “Снiданок
           з 1+1”.
07.00, 8.00, 9.00, 19.30, 
         0.00 “ТСН”.
10.00, 10.35 М/ф “Аладдiн”.
11.00 “Шiсть кадрiв”.
11.30 “Iлюзiя безпеки. 
        Не тiльки м’ясом”.
12.35, 13.35 “Сiмейнi
         мелодрами-3”.
14.35 Т/с “Величне 
         столiття. Роксолана-2”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Фатмагюль”.
20.30, 21.30 Т/с “Поцiлуймося”.
22.30 “Мiняю жiнку-9”.
00.20 Т/с “Атлантида”. (2).

інтер
05.25, 10.00 Т/с “Повернення
         Мухтара-2”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
     12.00, 14.00, 17.45 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35, 9.20 “Ранок
       з Iнтером”.
12.25, 14.20 Д/с “Слiдство 
           вели...” з Л. Каневським”.
14.50 “Судовi справи”.
15.45 “Сiмейний суд”.
18.05 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.

20.00 “Подробицi”.
20.40 Т/с “Вiра. Надiя. Любов”.
23.30 Т/с “Скандал-2”. (2).
00.25 Х/ф “I прийшов павук”. (2).

ICTV
05.40 “Свобода слова”.
08.45 Факти. Ранок.
09.20, 19.20 Надзвичайнi новини.
09.55, 16.40 Т/с “Убивча сила”.
11.55, 22.10 Т/с “Прокурорська
          перевiрка”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.20 Т/с “Самотнiй вовк”.
14.10, 16.15 Т/с “Платина”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.15 Т/с “Дiзнавач-2”.
23.15 Х/ф “Робокоп”. (2).

СТБ
06.10 “У пошуках iстини. Сила i 
слабкiсть богатиря Пiддубного”.
06.55, 16.00 “Все буде добре!”
08.50, 18.30 “Неймовiрна 
         правда про зiрок”.
10.10 “Зiркове життя. 
       Пробачити зрадника”.
11.05 Х/ф “Лабiринти любовi”.
12.45, 19.55 “Слiдство ведуть 
         екстрасенси”.
13.45 “Зваженi i щасливi-2”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
20.55 Т/с “Метод Фрейда”.
22.35 “Кохана, ми 
         вбиваємо дiтей”.

новий канал
05.25, 6.05 Kids’ Time.
05.30, 6.10 М/с “Роги i копита”.
06.30, 8.40, 19.00 Т/с “Воронiни”.
06.55 Файна Юкрайна.
07.30 Пiдйом.
09.00, 16.05 Т/с “Не родись 
         вродлива”.
10.55 Т/с “Щасливi разом”.
15.00, 22.00 Т/с “Молодiжка”.
18.00 Репортер.
18.20, 23.00 Абзац!
23.55 Т/с “Короткий курс щасли-
вого життя”. (3).

Трк «Україна»
06.15, 13.05 Т/с “Оса”.
07.00, 9.00, 15.00, 21.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.15, 14.00, 15.20, 17.00 
        Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Лист очiкування”.
12.10 “Говорить Україна”.

17.50 Т/с “Врятувати боса”.
18.55 Футбол. ЧС-2014. Iталiя 
        Уругвай.
21.40 Т/с “Країна 03”.
22.55 Футбол. ЧС-2014. Грецiя 
             Кот-д’Iвуар.

к1
06.00 “Шеф-кухар”.
06.30 “Top Shop”.
07.30 Т/с “Хто у домi
         господар?”
09.00 М/ф.
09.50 М/с “Смiшарики”.
10.10 Х/ф “Подвiйна команда”.
12.00 Т/с “Всi жiнки 
          вiдьми”.
13.50 Т/с “Дикий янгол”.
15.20 Т/с “Комiсар Рекс”.
17.15, 21.00 “Розсмiши комiка”.
18.10 “Звана вечеря”.
19.10 “Орел i решка”.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2).

нТн
06.05 Х/ф “Днiпровський рубiж”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Випадковий свiдок”.
10.00 Т/с “Коломбо”. 
12.00, 15.00, 19.00, 
         21.40 “Свiдок”.
12.30 Т/с “Детективи”.
13.05, 19.30 Т/с “Вулицi 
        розбитих лiхтарiв-12”.
15.15 Т/с “Таємницi слiдства-12”.
22.00 Т/с “Шах i мат”. (2).
23.45 Т/с “Закон i порядок. 
    Вiддiл особливих
      справ-12”. (2).

ТеТ
06.00 Малята-твiйнята.
06.25, 9.30 М/с “Маша i ведмiдь”.
06.50, 10.00 М/с “Клуб Вiнкс: 
Школа чарiвниць”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Черепашки 
       мутанти нiндзя”.
08.55 М/с “Гуфi i його команда”.
10.55 Єралаш.
12.00 Т/с “Маленькi таємницi”.
14.00 Вiталька.
15.00, 21.00 Країна У.
15.55 Дайош молодьож!
17.45, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.10, 20.25, 22.55 Т/с 
          “Свiтлофор”. (2).
19.05 Розсмiши комiка.
22.00 6 кадрiв.
23.30 Бiйцiвський Клуб.

канал “2+2”
06.20 Х/ф “Три вiдсотки ризику”.
07.35, 9.30 Т/с “Втiкати!”
08.35, 21.00 “ДжеДАI.
           Воїни дорiг”.
09.00, 18.30 Новини “Спецкор”.
16.30 Т/с “Ментiвськi вiйни-4”.
19.00 Т/с “Ментiвськi вiйни-5”.
21.25 Т/с “Секретнi 
         матерiали”. (2).
00.25 Х/ф “Бладрейн-2”. (3).

Тонiс
06.00 “Таке спортивне життя. 
        Олексiй Михайличенко”.
06.30 “Обличчя купюр.
        Володимир Великий”.
07.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
09.00 Акули Гордона.
09.35, 22.00 “Моднi iсторiї з 
         Оксаною Новицькою”.
10.00 Мiй пекельний кiт.
11.00 Iсторiя принца 
       Чарльза, Дiани i Камiлли.
12.15 “Будь в курсi!”
13.10, 16.00 Дивовижнi 
           мешканцi саду.
14.00, 22.40 Монстри
         всерединi мене.
15.00 Дивовижний свiт.
17.45 “Соцiальний статус:
          ваша пенсiя”.
18.30 “Обличчя купюр.
         Богдан Хмельницький”.
18.50, 22.35 “Економiчний пульс”.
19.00 В гостях 
      у Д. Гордона. В. Маслаченко.
20.00 Пророки наукової 
          фантастики.
21.00 Марсель Марсо.
           Безмовний звук.
23.35 “Свiтськi хронiки”.
00.00 “Красивi та амбiцiйнi”. (3).

наше улюблене 
кiно

07.00 Кiноповiсть “Дорога 
        на Рюбецаль”.
09.00 Х/ф “Гравець”.
11.00 Комедiя “Авантюра”.
13.00 Драма “Жереб”.
14.30 Т/с “Руїни стрiляють...”
16.00 Мелодрама 
        “Снiгуроньку викликали?”
17.30 Драма “Хомут для маркiза”.
19.00 Кiноповiсть “Шахтарi”.
21.00 Муз. фiльм “Тiльки ти”.
23.00 Драма “Австрiйське поле”.

Твi
06.00 Aрт City.
06.30 Приватнi новини.
07.00, 10.20, 11.20, 12.50, 
     14.10, 15.30, 17.10, 18.40,
   19.30, 22.10, 22.40 TBiNews.
08.00, 20.00, 23.00 Сьогоднi 
       про головне.
09.30, 13.30, 16.30 Особлива 
       думка.
10.00, 11.00, 12.00, 14.00,
     15.00, 17.00, 18.00, 21.00, 
      0.00 Сьогоднi.
10.10, 11.10, 12.40, 19.15, 22.00,
   22.30 Сьогоднi. Надзвичайне.
12.20, 14.40, 16.00, 17.40 
        Огляд блогiв.

EuroSport
09.30, 12.30 Футбол. Бразiлманiя.
09.45, 14.30, 15.40, 17.30 Снукер. 
Усi Класiк. Китай. День 2.
12.45 Кiнний спорт. Скачки. 
        Огляд тижня.
13.00 Легка атлетика. Командний 
ЧЄ. Нiмеччина.
15.30, 18.30, 22.30 Футбол.
18.45 Дартс. Вiдкритий 
         чемпiонат Англiї.
19.55 “Авто i Мотоспорт”.
20.00 Спiдвей. Швецiя.
22.00 Ралi. За кулiсами ERC.
23.00 ЧC у класi Туринг.
23.30 Мотокрос. ЧC. Нiмеччина.
00.00 Автоперегони.

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
09.00 Телемагазин.
09.30 Х/ф “Пригоди Петрова 
       i Васєчкiна. Звичайнi 
       i неймовiрнi”.
12.05, 18.35 Т/с “Клон”.
13.50, 20.15 Т/с “Пуаро 
        Агати Крiстi”.
15.40 Х/ф “Зачарованi”.
17.15 Х/ф “Жiнка дня”.
22.05 Х/ф “Мелодiя 
            на два голоси”.
00.35 Бiйцiвський клуб.

Мега
06.00 Легенди бандитського 
           Києва.
07.30, 20.20 У пошуках iстини.
08.20 Життя пiсля людей.
09.10, 17.50 Скарби з горища.
10.00 Далеко i ще далi.
11.00 Сила життя.

12.00, 23.40 Смертельна зустрiч.
12.50 Мiстична Україна.
13.40, 19.30 Фантастичнi iсторiї.
14.30 Таємницi дальнiх свiтiв.
15.20, 21.10 НЛО з минулого.
16.10 Воїни.
17.00, 22.00 Сучаснi дива.
18.40 У пошуках пригод.
22.50 Сила зграї.
00.30 10 несподiваних фактiв.

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

Футбол
06.00 Д/ф “Кубок Свiту. 1994”.
06.50 Австралiя - Iспанiя. 
        ЧC ФIФА-2014.
08.50 “Великий футбол. 
          Бразилiя-2014”.
10.00, 10.45, 15.40, 22.00 
        Футбол News.
10.10, 10.55 “Оле, Мундiаль!”
11.30 М/с “Забавний м’яч”.
11.40 Хорватiя Мексика. 
       ЧC ФIФА-2014.
13.40 Нiдерланди  Чилi. 
         ЧC ФIФА-2014.
15.50 Камерун 
      Бразилiя. ЧC ФIФА-2014.
18.00 Мiнi-iсторiї Кубка 
        Свiту. Мексика. 1986.
18.150 Профайли.
18.20 Коста-Рiка 
       Англiя. ЧC ФIФА-2014.
21.00, 22.10 “Мундiаль. 
     Матч-центр”.
22.50 Грецiя Кот-д’Iвуар. 
   ЧC ФIФА-2014.

вівТорок, 24 червня
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06.00 Шустер LIVE.
06.50, 7.15, 8.15 Спорт.
07.00, 8.00, 15.00 Новини.
07.30 На слуху.
08.25 Паспортний сервiс.
08.35 Кориснi поради.
09.10 Футбол. ЧС-2014. Iталiя 
       Уругвай.
11.25 Футбол. ЧС-2014. 
         Коста-Рiка Англiя.
13.45 Музична академiя. 
         Євробачення.
14.50 Euronews.
14.55, 21.35 Дiловий свiт.
15.10 Брифiнг Кабмiну України.
15.20 Час-Ч.
16.00 Футбол. ЧС-2014. Грецiя 
        Кот-д’Iвуар.
18.00 Футбольна самба.
18.55 Футбол. ЧС-2014. Боснiя 
       i Герцеговина  Iран.
21.00 Пiдсумки дня.
21.45 Д/ф “Варшава, вчора
         i сьогоднi”.
22.00 Д/ф “Горобине гнiздо 
        на деревi”.
22.35 Мегалот.
22.40 Суперлото, Трiйка, Кено.
22.55 Футбол. ЧС-2014. 
         Гондурас - Швейцарiя.

Канал “1+1”
06.45, 7.10, 8.05, 9.10 “Снiданок 
          з 1+1”.
07.00, 8.00, 9.00, 19.30 “ТСН”.
10.00, 10.35 М/ф “Аладдiн”.
10.55 “Шiсть кадрiв”.
11.35 “Iлюзiя безпеки. 
        Генiй чистої кислоти”.
12.40, 13.40 
        “Сiмейнi мелодрами-3”.
14.40 Т/с “Величне 
       столiття. Роксолана-2”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Фатмагюль”.
20.30, 21.30, 22.30, 23.45 Т/с “Моє
       нове життя”.

Інтер
05.25, 10.00 Т/с “Повернення
         Мухтара-2”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
     12.00, 14.00, 17.45 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35, 9.20 “Ранок 
        з Iнтером”.
12.25, 14.20 Д/с “Слiдство вели...” 
        з Л. Каневським”.
14.50 “Судовi справи”.
15.45 “Сiмейний суд”.
18.05 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 Т/с “Вiра. Надiя. Любов”.
23.30 Т/с “Скандал-2”. (2).

00.25 Х/ф “Непристойна
          пропозицiя”. (2).

ICTV
05.15 Свiтанок.
06.15 Т/с “Таксi”.
06.40 Т/с “Леся+Рома”.
07.30, 8.05, 13.20 Т/с “Самотнiй
         вовк”.
07.45, 8.45 Факти. Ранок.
09.20, 19.20 Надзвичайнi новини.
09.55, 16.45 Т/с “Убивча сила”.
11.55, 22.10 Т/с “Прокурорська
         перевiрка”.
12.45, 15.45 Факти. День.
14.25, 16.15 Т/с “Платина”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.15 Т/с “Дiзнавач-2”.
23.15 Х/ф “Робокоп-2”. (2).

сТБ
06.00 “У пошуках iстини. 
      Магiчний меч варвара Аттiли”.
06.40, 16.00 “Все буде добре!”
08.40, 18.30 “Неймовiрна 
       правда про зiрок”.
10.00 “Зiркове життя. 
        Як забували зiрок-3”.
10.55 Х/ф “Спортлото-82”.
12.45, 19.55 “Слiдство 
        ведуть екстрасенси”.
13.40 “Зваженi i щасливi-2”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
20.55 Т/с “Метод Фрейда”.
22.35 “Хата на тата”.

новий канал
05.25, 6.05 Kids’ Time.
05.30, 6.10 М/с “Роги i копита”.
06.30, 8.40, 11.00, 19.00 
       Т/с “Воронiни”.
06.55 Файна Юкрайна.
07.30 Пiдйом.
09.00, 16.05 Т/с “Не родись 
          вродлива”.
15.00, 22.00 Т/с “Молодiжка”.
18.00 Репортер.
18.20, 23.00 Абзац!
23.55 Т/с “Короткий курс 
        щасливого життя”. (3).

ТрК «Україна»
06.15, 13.05 Т/с “Оса”.
07.00, 9.00, 15.00, 21.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.15, 14.00, 15.20, 17.00 
          Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Лист очiкування”.
12.10 “Говорить Україна”.
17.50 Т/с “Врятувати боса”.
18.55 Футбол. ЧС-2014. Нiгерiя 
         Аргентина.
21.40 Т/с “Країна 03”.

22.55 Футбол. ЧС-2014. 
         Еквадор Францiя.

К1
06.00 “Шеф-кухар”.
06.30 “Top Shop”.
07.30 Т/с “Хто у домi господар?”.
09.00 М/ф.
09.50 М/с “Смiшарики”.
10.10 Т/с “Всi жiнки  вiдьми”.
13.50 Т/с “Дикий янгол”.
15.20 Т/с “Комiсар Рекс”.
17.15, 21.00 “Розсмiши комiка”.
18.10 “Звана вечеря”.
19.10 “Орел i решка”.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2).

нТн
05.05, 15.15 Т/с “Таємницi 
        слiдства-12”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Випадковий свiдок”.
10.00 Т/с “Коломбо”.
12.00, 15.00, 19.00, 21.40 “Свiдок”.
12.30 Т/с “Детективи”.
13.05 Т/с “Вулицi розбитих 
         лiхтарiв-12”.
19.30 Т/с “Вулицi розбитих 
       лiхтарiв-13”.
22.00 Т/с “Тiло як доказ-3”. (2).
23.45 Т/с “Закон i порядок. 
        Вiддiл особливих 
         справ-12”. (2).

ТеТ
06.00 Малята-твiйнята.
06.25, 9.30 М/с “Маша i ведмiдь”.
06.50, 10.00 М/с “Клуб Вiнкс: 
       Школа чарiвниць”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Черепашки 
        мутанти нiндзя”.
08.55 М/с “Гуфi i його команда”.
10.55 Єралаш.
12.00 Т/с “Маленькi таємницi”.
14.00 Вiталька.
15.00, 21.00 Країна У.
15.55 Дайош молодьож!
17.45, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.10, 20.25, 22.55 Т/с
        “Свiтлофор”. (2).
19.05 Розсмiши комiка.
22.00 6 кадрiв.
23.30 Бiйцiвський Клуб.

Канал “2+2”
06.15 “Обережно, модерн!”
06.40 Т/с “Спецзагiн Кобра-11”.
08.35, 21.00 “ДжеДАI. 
         Воїни дорiг”.
09.00, 18.30 Новини “Спецкор”.
09.30 Х/ф “Зворотнього
         шляху немає”.

11.00 Х/ф “Перегони
       по вертикалi”.
12.30 Д/ф “Штурм пiдсвiдомостi”.
13.30 Д/ф “Важка самохiдна 
       установка СУ-152”.
13.40 Д/ф “Тактика”.
14.05 Д/ф “ВМФ СРСР. 
      Хронiка перемоги”.
14.40 Д/ф “Таємницi розвiдки”.
15.30 “Українськi сенсацiї”.
16.30, 19.00 Т/с “Ментiвськi
         вiйни-5”.
21.25 Т/с “Секретнi 
        матерiали”. (2).
00.25 Х/ф “Жахлива пастка”. (3).

Тонiс
06.00 “Таке спортивне життя.
        Iрина Дерюгiна”.
06.30 “Обличчя купюр. 
        Богдан Хмельницький”.
06.55, 18.55, 22.35 “Економiчний
           пульс”.
07.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
09.00 “Соцiальний статус:
         ваша пенсiя”.
09.45 “Моднi iсторiї з
        Оксаною Новицькою”.
10.10, 20.00 Пророки 
        наукової фантастики.
11.10 Марсель Марсо. 
        Безмовний звук.
12.15, 23.35 “Свiтськi хронiки”.
13.10, 16.00 Дивовижнi 
       мешканцi саду.
14.00, 22.40 Монстри 
         всерединi мене.
15.00 Дивовижний свiт.
17.45 Акули Гордона.
18.30 “Обличчя купюр.
         Iван Мазепа”.
19.05 В гостях у Д. Гордона. 
          В. Маслаченко.
21.00 “Глобал-3000”.
21.45 Пласiдо Домiнго. 
          Прокляття опери.
00.00 “Красивi та амбiцiйнi”. (3).

наше улюблене 
кiно

07.00 Кiноповiсть “Шахтарi”.
09.00 Муз. фiльм “Тiльки ти”.
11.00 Драма “Австрiйське поле”. 
13.00 Мелодрама “Жив 
         собi лiкар...”
14.30 Т/с “Руїни стрiляють...”
16.00 Х/ф “Подих грози”.
19.00 Х/ф “Мiчений атом”.
21.00 Х/ф “Ярославна,
         королева Францiї”.
23.00 Кiноповiсть 
        “Швидше за власну тiнь”.

Твi
06.00 Double Ять.
06.30 Aрт City.
07.00, 10.20, 11.20, 12.50, 
     14.10, 15.30, 17.10, 18.40,
    19.30, 22.10, 22.40 TBiNews.
08.00, 20.00, 23.00 Сьогоднi 
       про головне.
09.30, 13.30, 16.30 Особлива 
      думка.
10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
     17.00, 18.00, 21.00, 
     0.00 Сьогоднi.
10.10, 11.10, 12.40, 19.15, 22.00, 
22.30 Сьогоднi. Надзвичайне.
12.20, 14.40, 16.00, 17.40
          Огляд блогiв.

EuroSport
09.30, 12.30 Футбол. Бразiлманiя.
09.45, 12.45, 14.30, 15.40, 17.30, 
23.00 Снукер. Усi Класiк. 
           Китай. День 3.
15.30, 18.30, 22.30 Футбол.
18.40 All sports. 
           Тележурнал “Watts”.
18.50 All sports. Кампус.
19.20, 22.20 All sports. 
        Вибране по середах.
19.25 Кiнний спорт. Фехтування.
        Кубок нацiй Роттердам.
19.40 Кiнний спорт. Новини 
          кiнного спорту.
19.45 Гольф. Тур PGA.
20.45 Гольф. Європейський тур.
       Вiдкритий чемпiонат Iрландiї.
21.15 Гольф. Європейський тур.
         Жiнки. Словаччина.
21.30 Гольф. Гольф-клуб.
21.35, 22.10 All sports.
         Краще за мiсяць.
21.40 Вiтрильний спорт. Регата 
        La Giraglia Rolex Cup.
22.15 Вiтрильний спорт. Яхт-клуб.
00.30 ЧC у класi Туринг.

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
09.00 Телемагазин.
09.30 Х/ф “Канiкули Петрова 
i Васєчкiна. Звичайнi i неймовiрнi”.
12.05, 18.35 Т/с “Клон”.
13.45, 20.15 Т/с “Пуаро 
      Агати Крiстi”.
15.35 Х/ф “На тебе сподiваюся”.
17.10 Х/ф “Не зiйшлися 
        характерами”.
22.05 Х/ф “Артистка з Грибова”.
00.30 Бiйцiвський клуб.

Мега
06.00 Легенди бандитського 
         Києва.
07.30, 20.20 У пошуках iстини.

08.20 Воїни.
09.10, 17.50 Скарби з горища.
10.00, 18.40 У пошуках пригод.
11.00 Сила життя.
12.00 Створенi вбивати.
12.50 Мiстична Україна.
13.40, 19.30 Фантастичнi iсторiї.
14.30 Таємницi сонячної безоднi.
15.20, 21.10 НЛО з минулого.
16.10 Життя пiсля людей.
17.00, 22.00 Сучаснi дива.
22.50 Сила зграї.
23.40 Смертельна зустрiч.
00.30 Покер.

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

Футбол
06.00 Д/ф “Кубок Свiту. 1998”.
06.50 Iталiя - Уругвай. 
         ЧC ФIФА-2014.
08.50 “Великий футбол. 
         Бразилiя-2014”.
10.00, 10.45, 15.40, 22.00 
        Футбол News.
10.10, 10.55 “Оле, Мундiаль!”
11.30 М/с “Забавний м’яч”.
11.40 Грецiя - Кот-д’Iвуар. 
        ЧC ФIФА-2014.
13.40 Коста-Рiка 
        Англiя. ЧC ФIФА-2014.
15.50 Японiя 
         Колумбiя. ЧC ФIФА-2014.
18.00 Мiнi-iсторiї Кубка 
         Свiту. Iспанiя. 1990.
18.15 Профайли.
18.20 Боснiя-Герцеговина 
          Iран. ЧC ФIФА-2014.
21.00, 22.10 “Мундiаль. 
          Матч-центр”.
22.50 Еквадор 
      Францiя. ЧC ФIФА-2014.

УТ-1
06.00 Шустер LIVE.
06.50, 7.15, 8.15 Спорт.
07.00, 8.00, 15.00 Новини.
07.30 Ера бiзнесу.
07.35 На слуху.
08.25 Паспортний сервiс.
08.35 Кориснi поради.
09.15 Футбол. ЧС-2014. Нiгерiя 
          Аргентина.
11.20 Футбол. ЧС-2014. 
        Гондурас  Швейцарiя.
13.35 Кордон держави.
13.50 Музична академiя. 
         Євробачення.
14.50 Euronews.
14.55, 21.35 Дiловий свiт.
15.10 Брифiнг Кабмiну України.
15.20 Час-Ч.
16.00 Футбол. ЧС-2014. Еквадор 
          Францiя.
18.00 Футбольна самба.
18.55 Футбол. ЧС-2014. 
        Португалiя  Гана.
21.00 Пiдсумки дня.
21.45 Книга.ua.
22.10 Д/ф “Київська старовина. 
      Свiт мистецтва. Михайло 
       Булгаков. Город”.
22.40 Трiйка, Кено, Максима.
22.55 Футбол. ЧС-2014. Корея 
            Бельгiя.

Канал “1+1”
06.45, 7.10, 8.05, 9.10 “Снiданок з 
1+1”.
07.00, 8.00, 9.00, 19.30 “ТСН”.
10.00, 10.35 М/ф “Аладдiн”.
10.55 “Шiсть кадрiв”.
11.35 “Iлюзiя безпеки. 
       Їсти продано”.
12.40, 13.40 “Сiмейнi 
        мелодрами-3”.
14.40 Т/с “Величне 
        столiття. Роксолана-2”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Фатмагюль”.
20.30, 21.30, 22.30, 23.45 Т/с “Iнша 
       жiнка”.

Інтер
05.25,10.00 Т/с “Повернення
            Мухтара-2”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
      12.00, 14.00, 17.45 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35 “Ранок
         з Iнтером”.
09.20 Т/с “Ранок з Iнтером”.
12.25, 14.20 Д/с “Слiдство вели...”
         з Л. Каневським”.
14.50 “Судовi справи”.
15.45 “Сiмейний суд”.
18.05 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.

20.00 “Подробицi”.
20.40 Т/с “Вiра. Надiя. Любов”.
23.30 Т/с “Скандал-2”. (2).
00.25 Х/ф “Няня”. (2).

ICTV
05.10 Свiтанок.
06.10 Т/с “Таксi”.
06.40 Т/с “Леся+Рома”.
07.30, 8.05, 13.20 Т/с “Самотнiй
          вовк”.
07.45, 8.45, 12.45 Факти. Ранок.
09.20, 19.20 Надзвичайнi новини.
09.55, 16.45 Т/с “Убивча сила”.
11.50, 22.10 Т/с “Прокурорська
        перевiрка”.
14.20, 16.15 Т/с “Платина”.
15.45 Факти. День.
18.45 Факти. Вечiр.
20.15 Т/с “Дiзнавач-2”.
23.15 Х/ф “Робокоп-3”. (2).

сТБ
05.55 30” У пошуках iстини. 
     Остання роль Вiри Холодної”.
06.40, 16.00 “Все буде добре!”
08.35, 18.55 “Неймовiрна
          правда про зiрок”.
09.55 “Зiркове життя. 
         Убити зiрку”.
10.50, 19.55 “Слiдство ведуть 
          екстрасенси”.
11.50, 0.05 “Зваженi i щасливi-2”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
20.50 Т/с “Метод Фрейда”.
22.35 “Давай поговоримо 
       про секс”.

новий канал
05.20, 6.05 Kids’ Time.
05.25 М/с “Роги i копита”.
05.45, 6.10 М/с “Злюки бобри”.
06.30, 8.40, 19.00 Т/с “Воронiни”.
06.55 Файна Юкрайна.
07.30 Пiдйом.
09.00, 16.05 Т/с “Не родись
         вродлива”.
11.00 Т/с “Щасливi разом”.
15.00, 22.00 Т/с “Молодiжка”.
18.00 Репортер.
18.20, 23.00 Абзац!
23.55 Т/с “Короткий курс 
        щасливого життя”. (3).

ТрК «Україна»
06.15, 13.05 Т/с “Оса”.
07.00, 9.00, 15.00, 21.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.15, 14.00, 15.20, 17.00
          Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Лист очiкування”.

12.10 “Говорить Україна”.
17.50 Т/с “Врятувати боса”.
18.55 Футбол. ЧС-2014. США 
         Нiмеччина.
21.40 Т/с “Країна 03”.
22.55 Футбол. ЧС-2014. Алжир
           Росiя.

К1
06.00 “Шеф-кухар”.
06.30 “Top Shop”.
07.30 Т/с “Хто у домi господар?”
09.00 М/ф.
09.50 М/с “Смiшарики”.
10.10 Т/с “Всi жiнки вiдьми”.
13.50 Т/с “Дикий янгол”.
15.20 Т/с “Комiсар Рекс”.
17.15, 21.00 “Розсмiши комiка”.
18.10 “Звана вечеря”.
19.10 “Орел i решка”.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2).

нТн
05.05 Т/с “Таємницi слiдства-12”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Випадковий свiдок”.
10.00 Т/с “Коломбо”.
12.00, 15.00, 19.00, 21.40 “Свiдок”.
12.30 Т/с “Детективи”.
13.05, 19.30 Т/с “Вулицi 
       розбитих лiхтарiв-13”.
15.15 Т/с “УГРО”.
22.00 Т/с “Низьке
         зимове сонце”. (2).
23.45 Т/с “Закон i порядок. 
   Вiддiл особливих справ-12”. (2).

ТеТ
06.00 Малята-твiйнята.
06.25, 9.30 М/с “Маша i ведмiдь”.
06.50, 10.00 М/с “Клуб Вiнкс: 
      Школа чарiвниць”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Черепашки 
          мутанти нiндзя”.
08.55 М/с “Гуфi i його команда”.
10.55 Єралаш.
12.00 Т/с “Маленькi таємницi”.
14.00 Вiталька.
15.00, 21.00 Країна У.
15.55 Дайош молодьож!
17.45, 20.00 Т/с “Кухня”.
18.10, 20.25, 22.55 Т/с 
          “Свiтлофор”. (2).
19.05 Розсмiши комiка.
22.00 6 кадрiв.
23.30 Бiйцiвський Клуб.

Канал “2+2”
06.15 “Обережно, модерн!”
06.40 Т/с “Спецзагiн Кобра-11”.

08.35, 21.00 “ДжеДАI. 
         Воїни дорiг”.
09.00, 18.30 Новини “Спецкор”.
09.30 Х/ф “Зворотнього шляху н
       емає”.
11.00 Х/ф “Перегони 
         по вертикалi”.
12.30 Д/ф “Коли земля скрикне”.
13.30 Д/ф “Важкий танк КВ-1”.
13.40 Д/ф “Тактика”.
14.05 Д/ф “ВМФ СРСР. 
       Хронiка перемоги”.
14.40 Д/ф “Таємницi розвiдки”.
15.30 “Українськi сенсацiї”.
16.30, 19.00 Т/с “Ментiвськi 
        вiйни-5”.
21.25 Т/с “Секретнi 
      матерiали”. (2).
00.25 Х/ф “Поїзд далi не йде”. (3).

Тонiс
06.00 “Таке спортивне
         життя. Зiнаїда Турчина”.
06.30 “Обличчя купюр.
            Iван Мазепа”.
06.55, 18.50, 22.35 “Економiчний
           пульс”.
07.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
09.00 Акули Гордона.
09.35, 22.00 “Моднi iсторiї 
           з О. Новицькою”.
10.00, 20.00 Пророки
           наукової фантастики.
11.00 Пласiдо Домiнго. 
            Прокляття опери.
12.15 “Ронiн”.
13.10, 16.00 Дивовижнi 
          мешканцi саду.
14.00, 22.40 Монстри 
          всерединi мене.
15.00 Дивовижний свiт.
17.45 “Соцiальний статус:
        вашi права i пiльги”.
18.30 “Обличчя купюр. 
       Михайло Грушевський”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. 
       Раймонд Паулс.
21.00 Корчний. Шахи без пощади.
23.35 “Свiтськi хронiки”.
00.00 “Красивi та амбiцiйнi”. (3).

наше улюблене 
кiно

07.00 Х/ф “Мiчений атом”.
09.00 Х/ф “Ярославна, 
          королева Францiї”.
11.00 Кiноповiсть “Швидше
          за власну тiнь”.
13.00 Х/ф “Воля Всесвiту”.
14.30 Т/с “Руїни стрiляють...”
16.00 Комедiя 
         “Росiйський бiзнес”.

17.30 Драма “Останнiй шанс”.
19.00 Комедiя “Цирк”.
21.00 Кiноповiсть “Бiлий
        Бiм Чорне вухо”.
23.00 Х/ф “Чича”.

Твi
06.00 ЖИВЯком.
06.30 Double Ять.
07.00, 10.20, 11.20, 12.50, 
     14.10, 15.30, 17.10, 18.40, 
   19.30, 22.10, 22.40 TBiNews.
08.00, 20.00, 23.00 Сьогоднi 
        про головне.
09.30, 13.30, 16.30 Особлива 
          думка.
10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
   17.00, 18.00, 21.00, 
      0.00 Сьогоднi.
10.10, 11.10, 12.40, 19.15, 22.00, 
22.30 Сьогоднi. надзвичайне.
12.20, 14.40, 16.00, 17.40 
       Огляд блогiв.

EuroSport
09.30, 12.30 Футбол. Бразiлманiя.
09.45, 12.45, 14.30, 15.40, 17.30, 
20.30 Снукер. Усi Класiк. 
        Китай. День 4.
15.30, 18.30, 22.30 Футбол.
18.45 Спiдвей. Швецiя.
20.00 Снукер.
23.00 Бойовi мистецтва. 
      Суперкомбат. Серiя
        WGP  GP4.

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
09.00 Телемагазин.
09.30 Х/ф “Пiсля дощику
             в четвер”.
10.50 Х/ф “Трин-трава”.
12.30, 18.30 Т/с “Клон”.
14.10, 20.10 Т/с “Пуаро
         Агати Крiстi”.
16.00 Х/ф “Мелодiя 
         на два голоси”.
22.00 Х/ф “Америкен бой”.
00.05 Х/ф “Сiмнадцятий
         трансатлантичний”.

Мега
06.00 Легенди бандитського 
           Києва.
07.30, 20.20 У пошуках iстини.
08.20, 16.10 Життя пiсля людей.
09.10, 17.50 Скарби з горища.
10.00, 18.40 У пошуках пригод.
11.00 Сила зграї.
12.00, 23.40 Смертельна зустрiч.
12.50 Мiстична Україна.

13.40, 19.30 Фантастичнi iсторiї.
14.30 Згiдно із законом Всесвiту.
15.20, 21.10 НЛО з минулого.
17.00, 22.00 Сучаснi дива.
22.50 Планета Земля.
00.30 10 несподiваних фактiв.

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

Футбол
06.00 Д/ф “Кубок Свiту. 2002”.
06.50 Нiгерiя  Аргентина. 
        ЧC ФIФА-2014.
08.50 “Великий футбол. 
      Бразилiя-2014”.
10.00, 10.45, 15.40, 22.00 
       Футбол News.
10.10, 10.55 “Оле, Мундiаль!”
11.30 М/с “Забавний м’яч”.
11.40 Еквадор 
          Францiя. ЧC ФIФА-2014.
13.40 Боснiя-Герцеговина 
          Iран. ЧC ФIФА-2014.
15.50 Гондурас Швейцарiя. 
       ЧC ФIФА-2014.
18.00 Мiнi-iсторiї Кубка Свiту. 
        США. 1994.
18.15 Профайли.
18.20 Португалiя Гана. 
           ЧC ФIФА-2014.
21.00, 22.10 “Мундiаль. 
        Матч-центр”.
22.50 Алжир 
     Росiя. ЧC ФIФА-2014.

чеТвер, 26 червня
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Видання Байковецької сільської ради №6 (29)

Байківці
і байківчани

Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

18 червня Байковецький 
сільський голова Анатолій 
Кулик провів 47 сесію сіль-
ської ради. Засідання роз-
почали із вшанування хви-
линою мовчання загиблих 
у збитому терористами 
військово-транспортному 
літаку в небі над Луган-
ськом 14 червня, на борту 
якого перебували 49 вій-
ськовослужбовців. 

Першим депутати розгляну-
ли питання порядку денного 
про внесення змін до бюджету 
Байковецької сільської ради.

— Впродовж червня я провів 
близько десяти зустрічей з гро-
мадою масивів Байковецької 
сільської ради, — зазначив 
сільський голова Анатолій Ку-
лик. — Приміром, мешканці Га-
їв Ходорівських потерпають від 
неповноцінного водопостачан-
ня — часто прориває стара тру-
ба. У компетенції сільської ра-
ди зараз є можливість лише 
рекомендувати жителям цього 
масиву утворити орган самоор-
ганізації населення, тобто юри-
дичну особу. Лише тоді зможе-
мо законодавчо правильно до-
помогти у вирішенні фінансо-
вих питань у налагодженні во-
допостачання. У Гаях Чумако-
вих висловили пропозицію 
встановлення дорожніх знаків з 
назвою масивів у межах Байко-
вецької сільської ради. З інших 
масивів теж є багато звернень 
громадян з проханням викона-
ти хоча б ямковий ремонт до-
ріг, полагодити систему вулич-
ного освітлення. Під час кожних 
зборів наші жителі вносили й 
інші пропозиції, які необхідно 
виконувати через бюджет сіль-

ської ради. 
Детально про зміни у бю-

джеті учасників сесії інформу-
вав головний бухгалтер Байко-
вецької сільської ради Андрій 
Курочка. Відповідне рішення 
буде на офіційному веб-сайті 
Байковецької сільської ради 
(адреса: www.bajkivci.org) не 
пізніше п’ятиденного терміну з 
часу його прийняття, тобто до 
23 червня ц.р.

На сесії затверджено розпо-
рядження сільського голови 
щодо призначення відповідаль-
них осіб за інформативне напо-
внення веб-сайту сільської ра-
ди. Відтак, інформацію, що сто-
сується бюджету, публікувати-
ме головний бухгалтер Андрій 
Курочка, актуальні питання 
землеустрою висвітлюватиме 
землевпорядник Ольга Чорно-
маз, новини про роботу Байко-
вецької сільської ради буде го-
тувати секретар Галина Гелей. 
Технічне наповнення — у ком-
петенції бухгалтера-діловода 
Ірини Сич.

На сесії депутати також за-
твердили договори, видали до-
звіл на складання ряду проектів 
землеустрою, внесли зміни у 
програму економії коштів.

Як повідомила під час сесії 
голова Молодіжного комітету 
Байковецької сільської ради 
Юля Турчманович, за умов мир-
них обставин в Україні, 6 лип-
ня, на свято Івана Купала, від-
будеться День байковецької 
молоді. З місцем проведення 
вже визначилися — це терито-
рія біля річки Гніздечна, за зу-
пинкою на масиві Русанівка. У 
програмі заходу — концерт 
митців сільського будинку куль-
тури на великій сцені, розва-
жальна частина у рамках кон-
курсів, ігор, майстер-клас з 
плетіння віночків, частування, 

танці під живу музику, зустріч 
сонця біля багаття. На сесії де-
путати запропонували очистити 
русло річки хоча б біля місця 
проведення Дня молоді. Неза-
баром буде оголошено час 
проведення загальної сільської 
толоки. 

Організатори фестивалю 
“ДзигаБай” також уже визначи-
лися з часом проведення —  
у День незалежності України, 24 
серпня. Для цього фестивалю 
планують збудувати велику сце-
ну, необхідні матеріали вже є. У 
той день оголосять і перемож-

ців конкурсу “Україна очима ді-
тей”, який триває до 1 серпня. 
Нагадаємо, за головний приз — 
планшет — змагаються байків-
чани віком від 5 до 17 років. 
Переможці будуть визначені у 
двох вікових категоріях.

Анатолій Кулик інформував 
присутніх і про звернення міс-
цевого пароха о. Віталія Дзюби 
щодо передачі місцевого кос-
телу релігійній громаді с. Бай-
ківці у статусі каплиці. Депута-
ти заперечень з цього приводу 
не висловлювали.

Як повідомив депутат Байко-

вецької сільської ради Василь 
Прокоп’як, минулої неділі гро-
мада Байковець зібрала необ-
хідні продукти харчування для 
військових з Тернопільщини, 
які служать зараз на неспокій-
ному Сході України. Серед вій-
ськових є і байківчани Микола 
Лабатий, Юрій Чорняк, Арсен 
Брегін. “Відрадно, що наші 
мешканці не стоять осторонь 
подій в Україні, — сказав Ва-
силь Прокоп’як. — Необхідних 
продуктів принесли стільки, що 
водій змушений був прикріпити 
до авто додатковий причіп”.

Враховуючи пропозиції громади

Під час 47 сесії Байковецької сільської ради, 18 червня 2014 року.

Оксана ШУЛИК, 
завідуюча дитячим  
садком “Метелик”  

с. Байківці.

Перше Причастя — традицій-
не свято для католицької і 
греко-католицької церков, 
пов’язане з прийняттям ди-
тиною вперше на літургії та-
їнства Пресвятої Євхаристії 
(споживання хліба, розмоче-
ного у вині, що, згідно з бі-
блійним віруванням, є тілом 
та кров’ю Ісуса Христа). 8 
червня 2014 року в церкві 
Пресвятої Параскеви Серб-
ської відбулося перше Святе 
Причастя, до якого приступи-
ли чотирнадцять юних бай-
ківчан.

До Святого Причастя діти готу-
валися  майже рік, вивчали відпо-
відні молитви та основні поняття 
Старого і Нового Завітів. Необхідні 
знання про таїнства Святої Євха-
ристії діти набували у школі на 
уроках християнської етики, які 

проводила катехит Байковецької 
ЗОШ І-ІІ ст. Ольга Зиновіївна  
Пулька. 

Напередодні, у суботу ввечері, 
діти пройшли перший у своєму 
житті іспит з основ релігії, який 
провів парох с. Байківці о. Віталій 
Дзюба. Після вдалого екзамену у 
дітей була свята Сповідь. Помітно 
було, як хвилюються діти, а також 
їх батьки та хресні батьки, які при-
йшли разом з ними. Дехто навіть 
зробив собі “шпаргалку” з перелі-
ком своїх гріхів, бо ж від хвилюван-
ня можна розгубитися і нічого не 
пригадати. “Не послухав маму, 
пропустив Богослужіння, сховав 
книжку однокласниці”… Вперше 
про свої гріхи треба було щиро 
розповісти священику, покаятися 
перед Богом, щоб отримати пере-
пустку в особливий світ добра, ві-
ри, надії і любові. Адже секрет 
повноцінного людського щастя не-
можливий без добрих стосунків з 
Богом, який є джерелом щастя та 
всякого блага. Чим швидше це 
зрозуміє людина, тим більше в неї 
можливостей стати щасливою.

Духовні цінності ●

Перше причастя – особлива  
перепустка в особливий світ

8 червня до Першого причастя урочисто приступили 14 байківчан.
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Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

Здавна в Україні кожне се-
ло, селище, місто мали свій 
“іменний празник”, який 
відзначали на честь певної 
релігійної події чи святого. 
8 червня, у свято Трійці, на 
масиві Гаї Чумакові відзна-
чили храмовий празник. 

На церковне свято ходорівча-
ни запросили синкела у справах 
мирян Тернопільсько-Зборівської 
єпархії, настоятеля храму Свято-
го пророка Іллі с. Петриків отця 
Павла Репелу, який очолив свят-
кове Богослужіння. Отець Павло 
виголосив урочисту проповідь та 
благословив місцевих вірян. От-
цю Павлу співслужили парох 
церкви Пресвятої Трійці о. Петро 
Порохонько, о. Володимир,  
о. Роман Гриджук-молодший з 
церкви Різдва Богородиці у  
с. Великі Гаї. Після Божественної 
Літургії священики освятили воду 

біля каплиці Божої Матері. При-
кметно, у свято Трійці священики 
були одягнені у ряси зеленого 
кольору.

Як розповів нашому кореспон-
денту о. Роман Гриджук, для 
церкви на масиві Гаї Ходорівські 
у Байківцях відзначення храмо-
вого празника у день Трійці має 
символічне значення. “Цей храм, 
як і свого часу дванадцять апос-
толів, був маленьким, безпоміч-
ним, — зазначив о. Роман. — Але 
на те й Бог обрав тих апостолів, 
котрі були простими, але мали 
тверду віру. Подібно і ця церков-
на громада, яку знаю від початку 
її заснування, з впевненістю у 
добрих починаннях нині досягла 
власного храму. Пригадую, як у 
2000 році приїхав сюди на санях 
зі своїм татом вперше освячува-
ти йорданську воду. Було багато 
білого снігу, раділо сонце у чи-
стому небі. Саме тоді біля місце-
вого джерела громада масиву 
Гаї Ходорівські зважилася буду-
вати свою церкву. Сьогодні ми 

стоїмо на повноцінному церков-
ному подвір’ї, чуємо святкові ме-
лодії поважних дзвонів. Так само 
світ змінився від того моменту, 
коли Дух зійшов на апостолів, які 
виконали завдання Христа, і хо-
дорівчани, відчувши Божий по-
клик, стали церковною грома-
дою”. 

На празник парафіян церкви 
Пресвятої Трійці того дня заві-
тав Байковецький сільський го-
лова Анатолій Кулик з дружи-
ною Людмилою Василівною. 
“Значення масиву Гаї Ходорів-
ські, як і кожної іншої території 
у межах Байковецької сільської 
ради, надзвичайно велике, — 
розповів того дня нашому ко-
респонденту Анатолій Кулик. — 
Тут проживають добрі люди з 
відкритою душею і щирим сер-
цем. Ті починання, які втілює 
наша сільська рада, завжди 
вдало тут закріплюються. Гаї 
Ходорівські – перспективний 

масив у Байковецькій сільській 
раді. Ми зараз стоїмо на порозі 
великих змін, оскільки сподіває-
мося в недалекому часі на вті-
лення в реальність реформи 
місцевого самоврядування і те-
риторіального устрою влади. 
Власне, Байківці повинні зали-
шитися як самоврядне село, до 
якого будуть приєднані інші до-
вколишні села. Культурним цен-
тром цієї великої території буде 
саме масив Гаї Ходорівські. У 
цей святковий день бажаю на-
шим християнам міцного 
здоров’я, щастя, радості та, як 
ніколи актуального нині, мирно-
го неба. Щоб ми дочекалися 
того часу, коли новий Прези-
дент зуміє використати інстру-
менти впливу, аби в Україні зно-
ву запанував мир і спокій”.

День храмового празника 
церкви Пресвятої Трійці у центрі 
масиву Гаї Ходорівські заверши-
ли вечором молоді.

Шляхи, які ми обираємо

Під час освячення води біля храму Пресвятої Трійці у день 
престольного празника, 8 червня 2014 року.

Церковний хор храму Пресвятої Трійці на масиві Гаї Чумакові.

Шкільний меридіан ●

Надія ШУЛЬ, 
педагог-організатор 

Байковецької ЗОШ І-ІІ ст. 
Фото автора.

Цьогоріч під час останньої 
шкільної лінійки навчально-
го року 2013-2014 для шіс-
тьох байківчан востаннє про-
дзвенів дзвінок. Відтак, Бай-
ковецьку ЗОШ І-ІІ ст. закін-
чили Ярослав  Вінтоняк, Во-
лодимир Пулька, Дмитро 
Форма, Богдан Шуб’як, Ірин-
ка Шулик та  
Назар Ярема. 

Того дня у добру путь шкільну 
родину благословив парох села 
Байківці отець Віталій Дзюба, 
який впродовж багатьох років опі-
кувався духовним середовищем 
учнів.

— Не маю сумнівів, ваша моло-
да енергія, сміливість, професіо-
налізм допоможуть упоратися з 
будь-якими завданнями, здолати 
перешкоди, — сказав, звертаю-
чись до школярів, Байковецький 
сільський голова Анатолій Кулик.  
— Щиро бажаю вам знайти вірну 
життєву стежину, а головне – ста-
ти гідними громадянами України. 
Адже від ваших ідей, творчості 
думки, працьовитості залежить 
майбутнє держави, зокрема, і ма-
ленької батьківщини – села Бай-
ківці. 

До слів привітань приєднався і 
заступник генерального директо-
ра ТОВ “Моst-Україна” Роман Ма-
люта, який побажав випускникам 

мирного неба, здоров’я, успіхів у 
дорослому, самостійному житті.

Зі святом Останнього дзвони-
ка присутніх привітала директор 
Байковецької ЗОШ І-ІІ ст. Любов 
Миколаївна Козуб. “Багато свят у 
школяра, але найбажаніший за-
вжди Останній дзвінок — символ 
приходу літа, канікул, відпочинку, 
цікавого дозвілля, — сказала Лю-
бов Миколаївна. — У цей день 
підбиваємо підсумки праці учнів 
та вчителів, проведеної протягом 
навчального року”. З радістю  
Любов Козуб вручила школярам 
грамоти та відзнаки різних  рів-
нів. За багаторічну та сумлінну 
працю грамотами відділу освіти 
Тернопільської райдержадміні-
страції нагороджено вчителів 
української мови та літератури 
Байковецької школи Наталію Ро-
манівну Гущину та Галину 
Мар’янівну Сьомер.

Любов Миколаївна висловила 
також вдячність за спонсорську 
допомогу батькам випускників, 
які подарували для школи прин-
тер. Слова вдячності звучали і на 
адресу постійних спонсорів шко-
ли — генерального директора 
ТОВ “Вікторія” Степана Мацібор-
ки, директора ТОВ “Моst-Україна” 
Олександра Твердохліба, Байко-
вецької сільської ради. 

Із сердечними вітаннями звер-
нулися до дев’ятикласників їхні 
наставники — перша вчителька 
Любов Володимирівна Кравчук та 
класний керівник Наталія Рома-
нівна Гущина. Від батьків висту-
пала Ольга Шулик — мама  випус-

книці Ірини.
У свою чергу випускники адре-

сували слова вдячності педаго-
гам, батькам, технічному персо-
налу школи. Адже школа для них 
— не просто навчальний заклад, а 

скарбниця дитинства. 
На закінчення свята випускни-

ки дев’ятого класу та випускники  
початкової школи — учні 4 класу 
— випустили в небо повітряні 
кульки як символ мрій, надій та 

сподівань.
Бажаємо випускникам Байко-

вецької ЗОШ І-ІІ ст. успішно під-
корити нові вершини знань, зу-
стріти добрих та надійних друзів, 
досягти омріяного!

Шестеро байківчан — випускники

Випускники Байковецької школи з першою вчителькою Любов’ю Володимирівною  
Кравчук та класним керівником Наталією Романівною Гущиною (у центрі).
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Ірина ЮРКО. 
Фото автора.

Масив Гаї Чумакові, що на-
лежить до Байковець, живе у 
тісних обіймах з містом тер-
нового поля. Одразу навпро-
ти пам’ятного знака “Терно-
піль” зі Збаразького боку, 
який зараз розмальований у 
патріотичні кольори, є могут-
ні ворота, що утворюють де-
рева на узбіччі. Перетнувши 
цю природну арку, опиняєш-
ся наче зовсім в іншій реаль-
ності. 

А колись тут була 
лише одна вулиця…

Хутір Гаї Чумакові, а за нинішні-
ми мірками “масив”, зберігає в 
собі атмосферу Карпат — шепчуть 
про це і високорослі дуби, сосни, 
берези, липи, ялинки в урочищі 
“Березина”. Їх висота якась нетра-
диційно надмірна для ландшафту 
Тернопільського району. “Колись 
у Березині росли різноманітні їс-
тівні гриби, ягоди, лікарські рос-
лини, — каже корінна жителька 
масиву, пані Ярослава Канчук з 
роду Мельників. — Це урочище — 
наша гордість. Однак, коли про 
Гаї Чумакові розвідали тернополя-
ни, то часто почали навідуватися 
на так звані пікніки. Гості залиша-
ли після себе гори сміття. Осо-
бливо дошкуляє розбита скляна 
тара. Нові забудовники стали ви-
корчовувати дерева.”. А колись 
саме у Гаях Чумакових вирощува-
ли розсаду кущів та дерев для 
озеленення Тернополя.

Як розповів нашому кореспон-
денту депутат Байковецької сіль-
ської ради, житель масиву Гаї 

Чумакові Василь Козак, спочатку 
тут була лише одна вулиця та 
шістнадцять хат. “Я першим по-
чав будівництво тут, як не корін-
ний мешканець. Це було 1992 
року, —  розповідає Василь Ми-
хайлович. — Перша вулиця нази-
валася Тернопільською. Згодом її 
перейменували на честь місцевих 
жителів, борців УПА братів Мису-
лів, які трагічно загинули 1949 
року, захищаючи честь Батьків-
щини”. Тепер у Гаях Чумакових 
три вулиці — Братів Мисулів, Лі-
сова та Весела. На масиві уже 
близько півсотні подвір’їв. Навес-
ні цьогоріч почали зведення стін 
свого храму — церкви Преобра-
ження Господнього. Завозять 
землю для будівництва дитячого 
майданчика. Завдяки сприянню 
Байковецької сільської ради у Га-
ях Чумакових є добротна дорога, 
нічне вуличне освітлення. Життя 
масиву набирає нового, свіжого 
дихання.

Храмове свято  
в Гаях Чумакових 

— 19 серпня
Напевно найкраще про життя 

будь-якої, навіть невеличкої, гро-
мади свідчить церква. І Гаї Чума-
кові цьому яскраве підтверджен-
ня. На масиві все рясніше 
з’являються сучасні будиночки, 
розростаються сім’ї. Отож, є по-
треба і у власному духовному до-
мі. Раніше парафіяни масиву на-
лежали, як і мешканці сусідніх Гаїв 
Ходорівських, до парафії церкви 
Успіння Пресвятої Богородиці в 
Тернополі. І храмове свято відзна-
чали разом з тернополянами — 28 
серпня. Тепер тут празник раніше 
— у свято Спаса — 19 серпня. 

Головним ініціатором будівни-

цтва храму на масиві Гаї 
Чумакові був парох с. 
Байківці, о. Віталій Дзю-
ба. Відповідальність за 
організаційні питання 
взяв на себе депутат 
Байковецької сільської 
ради Василь Козак. Фі-
нансово долучилися до 
будівництва церкви ро-
дини Юристого, Барни, 
Карашівської, Канчуків, 
Космини. Відтак, з 2007 
року розпочали втілення 
святої справи у реаль-
ність. Того ж року Бай-
ковецькою сільською 
радою відведено 12 со-
тих території на вул. 
Братів Мисулів, 20, для 
майбутнього храму. У 
2008 році збудували ка-
плицю, яку освятив ар-
хиєпископ і митрополит 
Т е р н о п і л ь с ь к о -
Зборівський Василій 
Семенюк. До речі, за 
ідентичним проектом піз-
ніше збудована каплиця 
біля церкви Пресвятої 
Євхаристії на масиві Ру-
санівка. 

2009 року заклали 
фундамент Української 
греко-католицької церк-
ви Преображення Гос-
поднього. Впродовж 
2011-2012 років встано-
вили добротний паркан. 
У квітні цього року май-
стри розпочали зводити стіни 
церкви. Наразі ведуться роботи з 
будівництва купольної частини. Як 
зазначив Василь Козак, заплано-
вано, що до кінця цього року 
вдасться зробити каркас даху і 
перекрити храм. У 2015 році, якщо 

сприятиме фінансове стано-
вище, розпочнуть внутрішні 
роботи. Вирішено, що на-
стоятелем храму буде о. Ігор 
Шкодзінський.

Спочатку був пан
Витоки історії Гаїв Чума-

кових починаються від ро-
динного дерева заможного 
пана, який свого часу тут 
оселився, Антона Чумака. 
Від прізвища цього пана й 
походить назва Гаїв Чума-
кових. Чоловік мав великі 
наділи землі, утримував ху-
добу. Його сім’я теж була 
величенька – аж одинадця-
теро дітей. Розповідають, 
багато нащадків сім’ї Чума-
кових були німі. Останній з 
роду Чумаків – Михайло з 
сестрою ще кілька років то-
му випасали тут худобу. По-
заяк спілкуватися з ними 
було складно, спогадів у 
місцевих жителів залиши-
лося мало. На жаль, після 
смерті Михайла його рід тут 
припинився.

Відтак, серед перших 

прізвищ у Гаях Чумакових — Чу-
мак, Мисула, Майка, Чернявська, 
Кабань, Мельник, Чубатий, Кара-
шівський, Космина та Онуферко. 

Брати Мисули – 
герої свого часу

Якщо спуститися від церкви 
Преображення Господнього 
кам’яною дорогою вниз, то на-
трапите на подвір’я родини Ми-
сулів. Колись на місці літнього 
будиночка тут була криївка, яку 
збудували брати Михайло та Во-
лодимир Мисули. Обоє хлопців 
ще були неодруженими, коли їх 
спіткала лиха година. Це було 20 
лютого 1949 року. Про криївку 
розвідали НКВДисти і розстріля-
ли молодих повстанців УПА… Се-
стру Мисулів вивезли у Сибір, а 
їхнім батькам вдалося виїхати до 
Польщі.

На пам’ятнику, який встано-
вили неподалік від криївки, ви-
карбувано: “Слава Героям. Тут 
загинули 20 лютого 1949 року 
повстанці УПА Михайло та Во-
лодимир Мисули, Федір Кульпа, 
Петро Кисіль. Роман. Р-ний 
провідник». Поряд майорить 
стяг УПА. Територія пам’ятника 
обгороджена, але помітно, що 
тут давно ніхто не порядкував. 
Трава заховала штучні квіти, що 
втратили жовто-блакитні барви. 
Коли я була тут, то ніяк не мо-
гла відвести погляд від польо-
вих маків, які густо-густо роз-
цвіли зовсім поруч. Якось аж 
надто густо. Переконана, це не 
випадково. Можливо, полеглим 
повстанцям так болить доля су-
часної України, що з’являються 
маками, аби сказати: “Ніколи 
знову”…

Гаї Чумакові: кроки зростання

Депутат Байковецької сільської ради Василь Козак  
під час будівництва церкви Преображення Господнього.

Пам’ятник загиблим повстанцям УПА.

Корінна жителька масиву Гаї Чумакові Ярослава Канчук.

Родинний будинок братів Михайла та Володимира 
Мисулів у Гаях Чумакових.

Василь Михайлович Козак народився у с. Козівка Тернопільського райо-
ну 1953 року. Закінчив Козівську школу, Тернопільський технікум радянської 

торгівлі, за фахом – товарознавець. Під час служби в армії був у ракетних вій-
ськах на території Росії і Білорусії. Працював товарознавцем, старшим това-
рознавцем, 15 років – начальником відділу у ВАТ “Тернопільголовпостач”. Від 
2010 року – депутат Байковецької сільської ради. Одружений з Ганною Андрі-
ївною, яка родом з с. Добриводи Збаразького району. Разом виростили двох 
доньок Ірину та Наталю, які подарували батькам вже троє внуків – Назара, 

Владислава та Олега. 
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Талановита молодь ●

Богдан Ботюх — фло-
рист за спеціальніс-
тю, діджей за покли-
канням. Народився 
13 серпня 1995 року 
в селі Байківці, де 
виріс і проживає. 
Відколи за сприяння 
Молодіжного коміте-
ту при Байковецькій 
сільській раді в міс-
цевому будинку куль-
тури знову почали 
проводити дискоте-
ки, Богдану запропо-
нували бути дідже-
єм. Нагадаємо, ді-
джей (англ. DJ, ско-
рочення від Disc 
Jockey) — особа, що 
здійснює публічне 
відтворення записа-
них на звукові носії 
музичних творів зі 
зміною або без зміни 
матеріалу технічни-
ми засобами. Сьо-
годні Богдан Ботюх 
— гість “Подільсько-
го слова”.

—  Богдане, розкажи, 
будь ласка, нашим чи-
тачам про себе. Де на-
вчався? Твоя професія 
має щось спільне з му-
зикою?

—  Я закінчив Тернопільське ви-
ще професійне училище сфери 
послуг та туризму, за фахом — 
флорист. 

— За спеціальністю працю-
вав?

— Ні. Вирішив спробувати себе 
в діджействі. Багато знайомих є в 
цій сфері, тому і я вирішив туди 
податися, а друзі стали поштов-
хом. 

— І давно цим займаєшся?
— Віднедавна, близько пів-

року.
— Оскільки ти ще відносно 

початківець, можливо, маєш 
іменитого наставника в сфері 
музики, який допомагає у ви-
вченні азів цієї справи?

— Поки що не доводилося 
звертатися до когось за допомо-
гою. Всьому вчуся сам. 

— Діджейство для тебе — хо-
бі чи щось серйозніше? Хотів 
би займатися цим надалі про-
фесійно?

— Це вже більше, ніж хобі. 
Прагну перейти на серйозніший 
рівень свого заняття. Було б до-
бре знайти оплачувану роботу, 
пов’язану з музикою.  

— До речі, маєш власні треки 
чи лише використовуєш чужі 
ремікси? 

— Власних треків поки що не-
ма. Створення композицій займає 
багато часу та потребує певного 
професіоналізму, яких мені зараз 
бракує. У майбутньому хочу спро-
бувати писати власні треки. 

— Як ставляться батьки та 
друзі до твого захоплення? Во-
ни не вважають це своєрідною 
розвагою, чимось несерйоз-
ним?

—  Батьки ставляться цілком 
нормально, а друзі тільки підтри-
мують, бо всі зацікавлені, аби в 
будинку культури був рух молоді, 
щоб весело провести час у вихід-
ні. Тут діє принцип взаємної виго-
ди: я вам влаштую дискотеку, а ви 
приходьте розважатися. Кому по-
трібний діджей у порожньому за-
лі? 

— Ти працюєш на дискотеці. 
Що можеш сказати про музику, 
яку хоче чути молодь? Перева-

жає якийсь один музичний 
стиль чи кілька?

— Ось тут не завжди зрозумієш, 
яка музика їх цікавить. Кожен хоче 
щось своє, а всім не догодиш. Од-
ним до польки серце лежить, ін-
шим — сучасна танцювальна музи-
ка. І так на кожній дискотеці (Усмі-
хається). 

— Чи залежить музика на 
дискотеці від твого настрою?

— Ні. Завжди намагаюся обира-
ти хорошу музику, драйвову, щоб 
люди могли відпочити. Навіть якщо 
в мене поганий настрій, на диско-
теках він завжди покращується. 

— Українська музика і зару-
біжна — хто кого? 

— Іноземні треки все ж у біль-
шому попиті на дискотеках, ніж ві-
тчизняні.

— Хотілося б почути твою 
думку щодо Революції гідності. 
Під час подій на Майдані у бу-
динку культури були розваги?

— Дискотек не було. Втім, вже з 
червня починаємо відновлювати 
наш звичний режим роботи. 

— Богдане, ти представник 
молодої генерації с. Байківці. 
Значну частину свого часу про-
водиш в оточенні однолітків. Як 
вважаєш, чи переймається мо-
лодь суспільно-політичним жит-
тям країни чи є абстрагованою 
від цього? 

— Важко відповісти на це питан-
ня. Є такі, які цікавляться всім, пе-
реймаються проблемами країни. 
Іншим завжди не було діла до 
суспільно-політичних проблем, їх 
це просто не цікавить. Втім, пер-
ших більше, на щастя.

— Якби ти міг дати пораду 
всім молодим людям України, 
то якою б вона була?

— Люди різні, тому важко піді-
брати єдину пораду для всіх. Втім, 
переконаний, що кожна молода 
людина повинна мати улюблену 
справу, щоб не байдикувати. 

— Дякую за цікаву бесіду.  
Розмовляла Соломія БОЙКО, 

студентка відділення 
“Журналістика” філологічного 

факультету Тернопільського 
національного педагогічного 
університету ім. В. Гнатюка. 

Богдан Ботюх:  
“Кожна молода  

людина повинна мати 
улюблену справу,  

щоб не байдикувати”

Діджей дискотек у будинку культури  
с. Байківці Богдан Ботюх.

Подорожі ●

Надія ШУЛЬ, 
педагог-організатор 

Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.

Вже стало доброю традицією 
для учнів Байковецької ЗОШ 
І-ІІ ст. відвідувати відомі  
історичні куточки України. 
Цьогоріч обрали маршрут у 
мальовничий край Закарпат-
тя. Участь в поїздці взяли 
учні, батьки та вчителі Байко-
вецької школи Віра Василівна 
Коршняк, Наталія Романівна 
Гущина, Наталія Богданівна 
Мех та автор цих рядків. Нам 
дуже пощастило, адже орга-
нізатором та провідником по-
їздки була своя людина — 
вчитель географії Байковець-
кої школи Віра Василівна 
Коршняк, яка  родом з Закар-
паття. 

У рамках екскурсії делегація 
Байковецької школи відвідала во-
доспад Шипіт, замок графа Шен-
борна, замок Паланок у м. Мукаче-
ве, Закарпатський музей народної 
архітектури та побуту в Ужгороді.

Карпати... Без сумніву, у кож-
ного, хто побував там, у серці на-
завжди залишилися яскраві та 
приємні  емоції. Під’їжджаючи до 

Закарпаття, ми відчули неповтор-
ну магію гір, що оточують це ста-
ровинне українське місто. Недар-
ма його називають серцем україн-
ських Карпат. П’ятнадцять гірських 
вершин, вкритих лісом, якого вже 
торкнулась вранішня роса, у про-
менях ранкового сонця вигравали 
усіма барвами веселки, запрошу-
ючи подорожніх насолодитися ча-
рівними звуками незайманої при-
роди, зануритись у казковий світ 
їх мешканців. І ось перед нами во-
доспад Шипіт — один з семи чу-
дес України, найкрасивіший водо-
спад Закарпаття, спогад на все 
життя…

Наступного дня ми відвідали 
замки Закарпаття. Першим на на-
шому шляху був замок графа Шен-
борна, що в Мукачеві. Цей замок 
побудований в романтичному сти-
лі, поєднуючи романські та готичні 
мотиви. Оригінальність його ще й в 
тому, що він має 365 вікон (як і 
кількість днів у році), 52 кімнати 
(кількість тижнів у році) і 12 входів 
(місяців). А озеро на території зам-
ку має контури Австро-Угорської 
імперії того часу.

Хоч погодні умови під час нашої 
подорожі були не надто сприятли-
вими, нас постійно “переслідував” 
дощ, втім, ми встигли втілити за-

плановане. Не менш вражаючим 
постав перед нами і замок Пала-
нок на західній околиці Мукачева, 
на вершині 68-метрового згаслого 
вулкану. Цей замок визначений 
історико-архітектурним, військово-
фортифікаційним та історичним 
пам’ятником Закарпаття ХIV-ХVIII 
ст.

Під час екскурсії Віра Василівна 
Коршняк запросила нас відвідати 
Закарпатський музей народної  
архітектури та побуту в Ужгороді. 
Це один з перших в Україні музеїв 
просто неба. Експозиція музею — 
нетлінні скарби матеріальної і ду-
ховної культури народу, шедеври 
народного зодчества — творіння 
умільців-теслярів, бондарів, мо-
сяжників, гончарів, ткаль, виши-
вальниць — справжніх художників, 
які володіли вродженим хистом і 
фантазією.

Повернувшись після екскурсії 
додому пізно ввечері, ніхто з учас-
ників не відчував втоми, адже всіх 
переповнювали емоції від нових 
вражень, побаченої краси Закар-
паття та насичених подіями вихід-
них. Та найціннішим у кожній екс-
курсії є фото, а їх було зроблено 
чимало. Ця поїздка стала ще одні-
єю цікавою сторінкою у  житті Бай-
ковецької школи.

Вікенд у Закарпатті

Учні Байковецької ЗОШ І-ІІ ст., їх батьки  
та педагоги під час екскурсії у мальовниче Закарпаття.

6 червня  дитячий 
садок “Метелик” 
з а к і н ч и л и 
дев’ятеро талано-
витих вихованців 
— Софія Грабас, 
Каріна Горак,  
Арсен Білецький, 
Матвій Букартик, 
Юля  Павлюк,   
Діана Пилип’юк, 
Р о с т и с л а в  
Онуфреїв, Марта 
Чикало, Софія  
Кондратюк. 

— Кожного разу, 
прощаючись із мале-
чею, віддаєш частинку 
серця, адже кожна ди-
тина неповторна, — 
каже завідуюча дитя-
чим садком “Метелик” 
с. Байківці Оксана 
Я р о с л а в і в н а  
Шулик. — Пригадую 
дні, коли чотири роки 
тому вони вперше пе-
реступили поріг са-
дочка, міцно тримаю-
чись за руки своїх 
батьків. Здавалося, що 
це триватиме вічно…  
Та одна мить — і з маленьких ді-
ток виросли  впевнені у своїх 
силах дошкільнята. 

Вихователі Олена Любомирів-
на Паращук, Галина Петрівна Пе-
тришин та музичний керівник 
Світлана Володимирівна Гусак з 
почуттям виконаного обов’язку 
дивилися на своїх вихованців, які 

радісно та урочисто читали вірші 
зі словами подяки тим, хто дбав 
про їхнє сьогодення, співали піс-
ні, демонстрували свої таланти у 
танцях та акторстві. 

Жодне свято в дитячому садку 
не відбувається без Байковець-
кого сільського голови Анатолія 
Кулика. Як раділи діти, коли 
отримали перше шкільне при-

ладдя з рук очільника Байковець! 
Втім, і випускники підготували 
Анатолію Романовичу сюрприз — 
сувенір на пам’ять. Зі словами 
подяки до персоналу дитячого 
садка звернулася мама юного 
випускника Аня Білецька, яка за-
значила, що роки, проведені ді-
тьми в “Метелику”, стали добрим 
стартом для навчання в школі.

“Метелик” проводжав друзів

Завідуюча дитячим садком “Метелик” с. Байківці Оксана Шулик  
з вихователями та випускниками дитячого садка.

У неділю, 22 червня, о 17.00 в 
будинку культури с. Байківці відбу-
деться комедійна прем’єра 
“Данило-чарівник, або Врятоване 
супружжя” Смиковецького аматор-
ського драматичного театру.  
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п’ятниця, 27 червня

субота, 28 червня

ут-1
06.00, 21.25 Шустер LIVE.
06.50, 7.15, 8.15 Спорт.
07.00, 8.00, 15.00 Новини.
07.25 Ера бiзнесу.
07.30, 0.30 На слуху.
08.35 Кориснi поради.
09.15 Футбол. ЧС-2014. 
        Алжир Росiя.
11.20 Футбол. ЧС-2014. 
          США  Нiмеччина.
13.40 Вiра. Надiя. Любов.
14.45 Euronews.
14.55 Дiловий свiт.
15.10 Брифiнг Кабмiну 
          України.
15.20 Час-Ч.
16.00 Футбол. 
    ЧС-2014. Португалiя Гана.
18.00 Футбольна самба.
18.55 Футбол. ЧС-2014. 
        Корея Бельгiя.
21.00 Пiдсумки дня.
00.00 Пiдсумки.

Канал “1+1”
06.45, 7.10, 8.05, 9.10 “Снiданок 
з 1+1”.
07.00, 8.00, 9.00, 19.30 “ТСН”.
10.00, 10.35 М/ф “Аладдiн”.
10.55 “Шiсть кадрiв”.
11.25 “Iлюзiя безпеки. 
         Скидка як наживка”.
12.30, 13.30 “Сiмейнi 
         мелодрами-3”.
14.30 Т/с “Величне 
         столiття. Роксолана-2”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Фатмагюль”.
20.30 “Сказочная Русь”.
21.15 “Вечiрнiй Київ-2014”.
23.15 “Свiтське життя”.
00.20 Драма “Що 
   гризе Гiлберта Грейпа”. (2).

Інтер
05.25, 10.00 Т/с “Повернення
         Мухтара-2”.
07.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
   12.00, 14.00, 17.45 Новини.
07.15, 7.35, 8.10, 8.35, 
       9.20 “Ранок з Iнтером”.
12.25, 14.20 Д/с “Слiдство 
      вели...” з Л. Каневським”.
14.50 “Судовi справи”.
15.45 “Сiмейний суд”.
18.05 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки
       станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.40 Т/с “Право на любов”.
00.35 Х/ф “Нiчний рейс”. (2).

ICTV
05.15 Свiтанок.
06.20 Т/с “Таксi”.
06.45 Т/с “Леся+Рома”.
07.30, 8.05 Т/с “Самотнiй

         вовк”.
07.45, 8.45 Факти. Ранок.
08.00, 9.15 Спорт.
09.20, 19.20 Надзвичайнi 
       новини.
09.55, 16.40 Т/с “Убивча 
       сила”.
11.55, 22.10 Т/с “Прокурорська
       перевiрка”.
12.45, 15.45 Факти. День.
13.10 Дiстало!
14.20, 16.15 Т/с “Платина”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.15 Т/с “Дiзнавач-2”.
23.15 Х/ф “Сталь”. (2).

стб
05.55 Х/ф “Медовий мiсяць”.
07.35 Х/ф “Приборкувачка
         тигрiв”.
09.30, 18.55 “Неймовiрна 
      правда про зiрок”.
10.30 Х/ф “Тiльки ти”.
18.00, 22.00 “Вiкна-новини”.
20.10, 22.35 Х/ф “Кров 
       не вода”.
00.20 Х/ф “31 червня”.

новий канал
05.20, 6.05 Kids’ Time.
05.25, 6.10 М/с “Злюки
         бобри”.
06.30, 8.40, 11.00, 19.00
         Т/с “Воронiни”.
06.55 Файна Юкрайна.
07.30 Пiдйом.
09.00, 16.05 Т/с “Не родись
           вродлива”.
15.00, 22.00 Т/с “Молодiжка”.
18.00 Репортер.
18.20 Абзац!
22.55 Х/ф “Особливостi 
     нацiонального полювання”.

трК «україна»
06.15, 13.10 Т/с “Оса”.
07.00, 9.00, 15.00, 19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.15, 14.00, 15.20 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Лист очiкування”.
18.00 Т/с “Врятувати боса”.
19.45 “Говорить Україна”.
20.25 Т/с “Країна 03”.
23.35 Х/ф “Допустимi жертви”.

К1
06.00 “Шеф-кухар”.

06.30 “Top Shop”.
07.30 Т/с “Хто у домi 
       господар?”
09.00 М/ф.
09.50 М/с “Смiшарики”.
10.10 Т/с “Всi жiнки вiдьми”.
13.50 Т/с “Дикий янгол”.
15.20 Т/с “Комiсар Рекс”.
17.15 “Розсмiши комiка”.
18.10 “Звана вечеря”.
19.10 “Орел i решка”.
20.10 “КВК”.
22.20 “Люди П’ятницi”.

нтн
05.00, 15.15 Т/с “УГРО”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Т/с “Близькi люди”.
13.05 Т/с “Вулицi 
      розбитих лiхтарiв-13”.
15.00, 19.00 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Злочинна
         пристрасть”.
21.20 Х/ф “Знайомство
       з Факерами-2”. (2).
23.15 Х/ф “Гра на
        виживання”. (2).

тет
06.00 Малята-твiйнята.
06.25, 9.30 М/с “Маша
        i ведмiдь”.
06.50, 10.00 М/с “Клуб 
     Вiнкс: Школа чарiвниць”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.25 М/с “Черепашки 
         мутанти нiндзя”.
08.55 М/с “Гуфi i його 
         команда”.
10.55 Єралаш.
12.00 Т/с “Маленькi таємницi”.
14.00 Вiталька.
15.00 Країна У.
15.55 Дайош молодьож!
17.15, 19.05 Розсмiши комiка.
18.10, 22.55 Т/с 
        “Свiтлофор”. (2).
20.00 Х/ф “Один вдома-4”.
21.45 6 кадрiв.
23.30 Бiйцiвський Клуб.

Канал “2+2”
06.15 “Обережно, модерн!”
06.40 Т/с “Спецзагiн 
       Кобра-11”.
08.35 “ДжеДАI. Воїни дорiг”.
09.00, 18.30 Новини 

          “Спецкор”.
09.30 Х/ф “Зворотнього 
        шляху немає”.
11.00 Х/ф “Перегони
         по вертикалi”.
12.30 “Нове Шалене 
        вiдео по-українськи”.
14.25 “Облом UA. 
          Новий сезон”.
16.30 Т/с “Ментiвськi вiйни-5”.
19.00 Т/с “Слiдчий Протасов”.
23.10 Х/ф “Патрiот”. (2).

тонiс
06.00 “Таке спортивне життя.
        В’ячеслав Олiйник”.
06.30 “Обличчя купюр. 
        Михайло Грушевський”.
07.00, 16.50 “Алло, лiкарю!”
09.00 “Соцiальний статус:
         вашi права i пiльги”.
09.45, 22.00 “Моднi iсторiї 
       з Оксаною Новицькою”.
10.10, 20.00 Пророки 
       наукової фантастики.
11.10 Корчний. Шахи
          без пощади.
12.15 “Щоденник для батькiв”.
13.10, 16.00 Дивовижнi
         мешканцi саду.
14.00, 22.40 Монстри 
        всерединi мене.
15.00 Дивовижний свiт.
17.45 Рiдкiсний вид.
18.30 “Обличчя купюр.
       Тарас Шевченко”.
18.55, 22.35 “Економiчний
           пульс”.
19.05 В гостях у Д. Гордона. 
         Раймонд Паулс.
21.00 Марк Аврелiй.
23.35 “Свiтськi хронiки”.
00.00 “Красивi та
           амбiцiйнi”. (3).

наше улюблене 
кiно

07.00 Комедiя “Цирк”.
09.00 Кiноповiсть “Бiлий
          Бiм Чорне вухо”.
11.00 Х/ф “Чича”.
13.00 Драма “На околицi, 
          десь у мiстi...”
14.30 Т/с “Руїни стрiляють...”
16.00 Кiноповiсть
       “Людина, якiй щастило”.
17.30 Драма “Двiйник”.
19.00 Мелодрама

        “Проста iсторiя”.
21.00 Кiноповiсть 
         “Бiлий Бiм Чорне вухо”.
23.00 Комедiя “Презумпцiя
          невинностi”.

твi
06.00 ЖИВЯком.
06.30 Приватнi новини.
07.00, 10.20, 11.20, 12.50,
    14.10, 15.30, 17.10, 18.40,
   19.45, 22.10, 22.40 TBiNews.
08.00, 20.00, 23.00 Сьогоднi 
        про головне.
09.30, 13.30, 16.30 
         Особлива думка.
10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 
     15.00, 17.00, 18.00,
     21.00, 0.00 Сьогоднi.
10.10, 11.10, 12.40, 19.30, 
     22.00, 22.30 Сьогоднi. 
       Надзвичайне.
12.20, 14.40, 16.00, 
       17.40 Огляд блогiв.
19.00 Геофактор.

EuroSport
09.30, 12.30 Футбол. 
          Бразiлманiя.
09.45, 12.50, 14.30, 
  17.30, 20.30 Снукер. Усi 
     Класiк. Китай. 1/4 фiналу.
19.30, 20.00 Найсильнiшi 
     люди планети. Норвегiя.
22.30 Футбол.
23.00 Кiнний спорт. 
      Скачки. Огляд тижня.
23.15 Бокс. ЧC за версiєю
    WBA. Нiмеччина. Змагання 
    в напiвважкiй ваговiй 
    категорiї: E. Maccarinelli 
    (Сполучене королiвство) 
     Ю. Бремер (Нiмеччина).

Enter-фiльм
05.45 М/ф.
09.00 Телемагазин.
09.30 Х/ф “Пригоди Буратiно”.
12.00, 18.45 Т/с “Клон”.
13.40, 20.25 Т/с “Пуаро 
         Агати Крiстi”.
15.30 Х/ф “Овiд”.
17.25 Х/ф “На 
      тебе сподiваюся”.
22.15 Х/ф “За даними 
       карного розшуку”.
23.30 Х/ф “З життя начальника
      карного розшуку”.

Мега
06.00 Легенди 
       бандитського Києва.
07.30, 20.20 У пошуках iстини.
08.20, 16.10 Життя пiсля 
         людей.
09.10, 17.50 Скарби з горища.
10.00, 18.40 У пошуках 

        пригод.
11.00 Сила зграї.
12.00 Смертельна зустрiч.
12.50 Мiстична Україна.
13.40, 19.30 Фантастичнi
          iсторiї.
14.30 Холод-убивця.
15.20, 21.10 НЛО з минулого.
17.00, 22.00 Сучаснi дива.
22.50 Планета Земля.
23.40 Створенi вбивати.
00.30 Викривачi мiфiв.

5 канал
06.30, 6.45, 7.15, 7.35, 
    7.45, 8.10, 8.20, 8.35, 
    8.45 Ранок на П’ятому.
06.40 Огляд преси.
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
     12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
    16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
     20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
    Час новин.
07.10, 8.15, 22.40,
        23.20 Бiзнес-час.
07.25, 8.25, 12.25, 17.55, 22.50, 
     23.55 Погода в Українi.
07.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30,
   12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
   16.30, 17.30, 18.30, 22.30, 
    23.30 Час. Важливо.
07.40, 18.20, 23.25 Час
       спорту.
07.50 Автопiлот-новини.
08.40 Трансмiсiя-новини.
09.25, 13.25, 15.25, 17.25, 
     0.55 Погода на курортах.
09.35, 10.35, 11.35, 12.35, 
    13.35, 14.35, 15.35, 16.35, 
     19.30 Час. Пiдсумки дня.
17.15 Мотор.
17.35, 18.35 Машина часу.
18.10 Мiсцевий час.
21.40 Час-Тайм.
22.10 Особливий погляд.

Футбол
06.00 Д/ф “Кубок Свiту. 2006”.
06.50 США - Нiмеччина. 
       ЧC ФIФА-2014.
08.50 “Великий футбол.
          Бразилiя-2014”.
10.00, 10.45, 15.40, 22.00
          Футбол News.
10.10, 10.55 “Оле, Мундiаль!”
11.30, 18.50 М/с “Забавний 
        м’яч”.
11.40, 18.55 Алжир 
        Росiя. ЧC ФIФА-2014.
13.40, 22.45 Португалiя 
        Гана. ЧC ФIФА-2014.
15.50 Пiвд. Корея 
       Бельгiя. ЧC ФIФА-2014.
18.00 Мiнi-iсторiї Кубка
        Свiту. Францiя. 1998.
18.15 Профайли.
18.20 Найбiльшi 
       футбольнi збiрнi миру.
21.00 “Мундiаль. Матч-центр”.
22.10 Тележурнал.

ут-1
06.00 Пiдсумки.
06.10, 8.05 Шустер LIVE.
06.25 На слуху.
07.05, 23.00 Вiд першої особи.
07.35 Гумористичний клуб 
       “Золотий гусак”.
11.20 Футбол. ЧС-2014. Алжир 
        Росiя.
13.20 Музична академiя. 
       Євробачення.
14.30 В гостях у Д. Гордона.
15.20 До Дня Конституцiї У
       країни. Д/ф “Конституцiя. 
      Право на волю”.
16.00 Футбол. ЧС-2014. США 
         Нiмеччина.
18.00 Футбольна самба.
18.55 Футбол. ЧС-2014. 
       1/8 фiналу.
21.00 Пiдсумки дня.
21.40 Концертна програма 
        М. Бурмаки.
22.50 Мегалот.
22.55 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.35 Концерт “Я  українець!”

Канал “1+1”
06.05 Комедiя “Гараж”.
08.05, 8.25 М/с “Гуфi та 
       його команда”.
08.50 “Свiтське життя”.
09.50 Мелодрама “Самозванка”.
13.45 “Сказочная Русь”.
14.15 “Вечiрнiй Київ-2014”.
16.25, 20.15 “Вечiрнiй квартал
          у Туреччинi”.
18.30 “Розсмiши комiка-5”.
19.30 “ТСН”.
22.30 Комедiя “Куди 
         подiлися Моргани?” (2).
00.40 Комедiя “Липучка”. (2).

Інтер
06.15 Т/с “Повернення
         Мухтара-2”.
08.00 “Школа доктора
         Комаровського”.
08.25 Д/ф “Володимир
        Iвасюк. Iдеальне вбивство”.
09.30 Новини.
10.00 Х/ф “Наречений 
         за оголошенням”.
12.10 Т/с “Право на любов”.
16.05 “Юрмала-2013”.
18.00 Т/с “Щасливий шанс”.
20.00 “Подробицi”.
20.35 Т/с “Щасливий шанс”.
22.35 Х/ф “Зворотний шлях”.

00.40 Х/ф “Артистка”.

ICTV
05.45 Х/ф “Кiшки проти собак”.
07.15 Зiрка YouTube.
08.25 Дача.
08.55 М/ф “Роби ноги”.
10.55 М/ф “Роби ноги-2”.
12.45 Факти. День.
13.05 Х/ф “Громобой”.
15.10 Х/ф “Медальйон”.
17.00 Х/ф “Шпигун по сусiдству”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини. 
20.10 Х/ф “Ворошиловський
          стрiлець”.
22.20 “На передовiй”. 
         Спецiальний проект.
23.05 Х/ф “Володар бурi”. (2).
01.35 Х/ф “Сталь”. (2).

стб
06.00 Х/ф “Сватання гусара”.
07.05 Х/ф “Весна на 
         Зарiчнiй вулицi”.
09.00 “Все буде смачно!”
10.45 “Хата на тата”.
12.40 “Кохана, ми 
            вбиваємо дiтей”.
14.35 Х/ф “Кров не вода”.
18.00 Х/ф “Тещинi млинцi”.
21.40 “Вагiтна в 16”.
22.40 “Дочки-Матерi”.
23.35 “Давай поговоримо
           про секс”.

новий канал
06.25 М/с “Том i Джерi”.
07.30, 10.00 Ревiзор.
12.50 Ревiзор пост-шоу.
14.15 Хто зверху?-2.
18.05 Т/с “Воронiни”.
18.40 Феномен.
23.30 Люди Хе.

трК «україна»
07.00, 19.00 Подiї.
07.10 Т/с “Iнтерни”.
09.50 Один за сто годин.
10.50 Т/с “Анютине щастя”.
14.50 Т/с “Моя велика сiм’я”.
22.55 Футбол. ЧС-2014.
         1/8 фiналу.

К1
06.00 “Шеф-кухар”.

06.30 “Top Shop”.
07.30 М/ф.
08.45 М/с “Смiшарики”.
09.20 М/ф “Барбi-Дюймовочка”.
10.45 Х/ф “Скарб”.
13.00 “ВусоЛапоХвiст”.
15.00 “Орел i решка. 
        Курортний сезон”.
17.00 “Орел i решка. Шопiнг”.
18.00 Х/ф “Хитрощi Норбiта”. (2).
20.00 “Вечiрнiй квартал”.
22.00 “КВК”.
00.20 Х/ф “Снiгова людина”. (2).

нтн
04.35, 17.30 Х/ф “Москаль-
         чарiвник”.
07.30 Т/с “Близькi люди”.
11.30 “Речовий доказ”. 
        Небезпечний свiдок.
12.00 “Головний свiдок”.
12.50 “Випадковий свiдок”.
13.30 “Правда життя. 
       Професiя консьєрж”.
14.00 “Крутi 90-тi”.
14.50 Х/ф “Ярослав Мудрий”.
19.00 Т/с “Каменська-5”.
22.30 Концерт Сонi Сотник i 
         Сергiя Кузiна “Камтугеза”.

тет
06.00 Т/с “Пригоди Електронiка”.
07.30 Байдикiвка.
08.30 М/с “Смiшарики”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, 
          вперед!”
10.35 М/с “Фiксики”.
11.05 М/ф “Помста чарiвної 
         рибки”.
12.15 Х/ф “Пастушка”.
13.20 Єралаш.
14.15 Х/ф “Братц”.
16.05 Х/ф “Пастка для батькiв”.
18.20 Х/ф “Один вдома-4”.
20.00 Розсмiши комiка.
21.50 Уральскi пельменi.
22.45 Дiвчата зрозумiють.
23.40 Т/с “Радiо секс”. (2).

Канал “2+2”
06.15 “Обережно, модерн!”
07.15 “Нове Шалене вiдео 
          по-українськи”.
09.00 “Облом UA. Новий сезон”.
11.00 Т/с “Втiкати!”

19.00 Х/ф “За межами 
        закону”. (2).
21.00 Х/ф “На глибинi”. (2).
23.00 Х/ф “Максимальний
        термiн”. (2).

тонiс
06.00, 18.20 “Цивiлiзацiя
        Incognita”.
06.10 Х/ф “Аврора”.
09.00 Пророки наукової 
         фантастики.
10.00 “Свiтськi хронiки”.
10.50 Х/ф “Стрiли Робiн Гуда”.
13.00 За сiм морiв.
13.45 Монстри всерединi мене.
15.00 Вторгнення: Болотнi 
         монстри i свинi-мутанти.
16.00 Морськi мисливцi: 
        швидка риба.
17.00 “Ронiн”.
17.50 Захоплююча зоологiя.
18.30 “Глобал-3000”.
19.00 Мiсцями дикої природи.
20.00 Великi монархи Єгипту.
21.00 Iсторiя принца 
           Чарльза i Дiани.
22.00 Х/ф “На межi 
          божевiлля”. (2).
00.00 “Вихiдний, пiсля опiвночi”.

наше улюблене 
кiно

07.00 Мелодрама 
         “Проста iсторiя”.
09.00 Кiноповiсть “Бiлий 
         Бiм Чорне вухо”.
11.00 Комедiя 
        “Презумпцiя невинностi”.
13.00 Мелодрама 
         “Театральний сезон”.
14.30 Т/с “Руїни стрiляють...”
16.00 Комедiя “Приморський 
         бульвар”.
19.00 Мелодрама 
          “Суворий хлопець”.
21.00 Комедiя “Готель “Едем”.
23.00 Детектив “Мафiя
         безсмертна”.

твi
06.00 ЖИВЯком.
06.30, 9.30 Приватнi новини.
07.00, 7.30, 9.00, 10.00, 10.30,
  12.25, 15.30, 17.00, 18.40, 19.30, 
    21.40, 22.35, 23.30 TBiNews.
07.20, 7.50, 10.20, 10.50 Сьогоднi. 

       Надзвичайне.
08.00, 20.00 Сьогоднi про 
        головне.
11.00 Так як є.
12.00, 15.00, 18.00, 
         21.00 Сьогоднi.
13.00 Стоп-кадр.
14.00 Мiжнароднi кореспонденти.
14.30 Особлива думка.
16.00 Знак оклику!
19.00 Double Ять.
22.00 Геофактор.
23.00 Унiверсальний спортсмен.
00.30 Як це влаштовано?

EuroSport
09.30, 13.00 Футбол. Бразiлманiя.
09.45, 14.30, 15.40, 17.30, 20.00
        Снукер. Усi Класiк. Китай.
12.30 Снукер.
13.15, 18.45, 19.45 All sports. 
        Тележурнал “Watts”.
13.30 Автоперегони. Свiтова серiя
      Рено Москва. Перегони 1.
15.30, 18.30, 21.30 Футбол.
22.00 Кiнний спорт. Монако.
23.30 Кiнний спорт. Скачки. 
        Огляд тижня.
23.45 Бойовi 
       мистецтва. Бiйцiвський клуб. 

Enter-фiльм
05.45, 9.30 М/ф.
09.00 Телемагазин.
10.00 Х/ф “Пiсля дощику 
          в четвер”.
11.20 Т/с “Народжена
          революцiєю”.
02.25 Кiноляпи.

Мега
06.00 Легенди бандитської 
           Одеси.
07.30 У пошуках iстини.
09.30 Життя пiсля людей.
12.30 Планета Земля.
15.30 У пошуках пригод.
18.20 НЛО з минулого.
21.00 Як почати вiйну за 37 днiв?
00.00 “Що? Де? Коли?”

5 канал
06.30, 18.10 Мiсцевий час.
06.40, 14.35, 18.35, 19.35,
          22.35 Машина часу.
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
         22.00, 23.00 Час новин.
07.10, 8.10, 18.25, 23.25, 0.25, 
        3.25, 6.20 Час спорту.
07.15, 12.55, 14.25, 17.10, 22.55, 
        23.50 Погода в Українi.
07.20, 22.20, 23.20, 0.15,
         3.35 Бiзнес-час.
07.30, 8.30, 9.30, 10.40, 11.30, 
  12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
    17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 22.30, 
23.30 Час. Важливо.
07.35 180 градусiв.
08.35, 16.35, 20.35 В кабiнетах.
09.10 Мотор.
09.15 Мамина школа.
09.35 Укравтоконтинент.
10.10 Вiкно в Європу.
11.10 Трансмiсiя.
11.35 Автопiлот-тест.
11.45, 23.35 Iсторiя успiху.
12.10 Зооакадемiя.
13.10 Драйв.
13.35 Iнтелект.ua.
15.35 Кiно з Янiною Соколовою.
17.15 Мiграцiйний вектор.
17.35 Феєрiя мандрiв.
19.15, 20.20 Тема/Хронiка тижня.
21.10 Велика полiтика.
21.35 Вiкно в Америку.

Футбол
06.00 Д/ф “Кубок Свiту. 1930”.
06.15 Д/ф “ТОП-20 моментiв 
         Кубка Свiту”.
07.10 Пiвд. Корея 
         Бельгiя. ЧC ФIФА-2014.
09.00, 18.20 Найбiльшi 
       футбольнi збiрнi миру.
09.30 Тележурнал.
10.00, 10.45, 15.40, 22.00 Футбол 
       News.
10.10, 10.55 “Оле, Мундiаль!”
11.30, 18.50 М/с “Забавний
            м’яч”.
11.40 Португалiя 
          Гана. ЧC ФIФА-2014.
13.40 Камерун Бразилiя. 
         ЧC ФIФА-2014.
15.50 Алжир Росiя. 
          ЧC ФIФА-2014.
18.00 Мiнi-iсторiї Кубка Свiту. 
        Корея/Японiя. 2002.
18.15 Профайли.
18.55 США 
        Нiмеччина. 
        ЧC ФIФА-2014.
21.00, 22.10 “Мундiаль. 
         Матч-центр”.
22.50 1/8 фiналу. 
         ЧC ФIФА-2014.
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Програми місцевих телекаНалівTV-4
Понеділок,23 червня
06.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий 
     фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні
        вісті. Тиждень.
07.35 Лікарська справа 
        в Україні.
07.50 Програма «Слід».
08.10 Вікно в Америку. 
08.30 Переможний голос
         віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 «Справжня ціна».
09.45  «Про нас».
10.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 Межа правди.
13.10 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «4 листи 
         фанери». (1).
17.00 Невідома Україна.
17.30 «Гал-кліп».
18.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Сільський календар».
20.30 ТНЕУ 
         калейдоскоп подій.
20.40 Дім книги.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Сад, город, квітник».
22.35 Х/ф «Золота печатка». (1).
00.15 Час-Tайм.
ттБ
08.00 «Ранок з ТТБ»..
14.00, 17.00 «Вісті ТТБ».
14.15 «Загублені у часі».
14.30 «Мамина школа».
15.00 «Відверті діалоги».
16.00 «Пісні нашого краю».
16.15 «Чудесний канал».
16.40 «Василь Сухомлинський 
        дітям».
16.45 «Словами малечі 
          про цікаві речі».
17.15 «Живі сторінки».
17.30 «У країні Мультляндії».
18.30 «Новини України».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Тема дня».
19.45 «В об’єктиві ТТБ».
20.00 «Пісні нашого краю».
20.15 «Будьте здорові».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Час змін».
21.30 «Урок… для батьків».
22.30 «Чаc країни».
TV-4
вівторок, 24 червня
06.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий 
           фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Погляд зблизька».
08.05 «Духовні роздуми».
08.20 ТНЕУ  калейдоскоп подій.

08.30 Переможний
           голос віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 Невідома Україна.
10.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 «Музичні делікатеси».
12.40 «Bon appetit».
13.00 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Великий дуб». (1).
17.00 Невідома Україна
17.30 Лікарська справа
            в Україні.
18.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Екологічно чисте життя».
20.30 «Життя з майбутнім».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Автоакадемія».
22.35 Х/ф «Кімната №6». (2).
00.15 Час-Tайм.
ттБ
08.00 «Ранок з ТТБ».
14.00, 17.00 «Вісті ТТБ».
14.15 «Новини України».
14.30 «Будьте здорові».
15.00 «Час змін».
15.30 «Тема дня».
15.45 «Пісні нашого краю».
16.00 «В об’єктиві ТТБ».
16.15 «Хатинка Василинки».
16.40 «До речі, про речі».
17.15 «Пісні нашого краю».
17.30 «У країні Мультляндії».
18.30 «Новини України».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Тема дня».
19.45 «Зона ризику».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «На часі».
21.30 «Діловий ритм».
22.30 «Час країни».
TV-4
Cереда, 25 червня
06.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий 
         фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Екологічно чисте життя».
08.05 «Життя з майбутнім».
08.30 Переможний голос
          віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 Невідома Україна.
10.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 «Гал-кліп».
12.40 «Автоакадемія».
13.00 Гурт «Долг». 
        Концерт патріотичної пісні.
14.00 Х/ф «Поклик предків». (1).
16.40 «Чарівний ключик».
17.00 Невідома Україна.

17.30 «Сад, город, квітник».
17.45 «Духовні роздуми».
18.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 «Формула здоров’я».
21.00 Наші вітання.
21.30 «Музичні делікатеси».
22.35 Х/ф «Діти революції». (2).
00.15 Час-Tайм.
ттБ
08.00 “Ранок з ТТБ”
14.00, 17.00 «Вісті ТТБ».
14.15 «Новини України».
14.30 «На часі».
15.00 «Зона ризику».
16.00 «Пісні нашого краю».
16.15 «Чудесний канал».
16.40 «Маленька перерва».
16.45 «Тема дня».
17.15 «Економічний інтерес».
17.30 «У країні Мультляндії».
18.30 «Новини України».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Тема дня».
19.45 «Надія є».
20.00 «Удосвіта».
20.30 «Пісні нашого краю».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Європа очима українця».
21.30 «Енергоманія».
22.30 “Час країни”
TV-4
Четвер, 26 червня
06.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий 
         фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 «Формула здоров’я».
08.30 Переможний голос 
          віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 Невідома Україна.
10.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
12.10 «Про кіно».
12.25 Лікарська справа 
         в Україні.
13.00 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Джованні
         Фальконе». (1).
17.00 Невідома Україна.
17.30 «Музичні делікатеси».
18.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 Знати більше.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Bon appetit».
22.35 Х/ф «Дівчата. 
      Кращі друзі діляться 
       всім». (2).
00.15 Час-Tайм.
ттБ
08.00 «Ранок з ТТБ».

14.00, 17.00 «Вісті ТТБ».
14.15 «Новини України».
14.30 «Європа очима українця».
15.00 «Походження стилю».
15.30 «Надія є».
15.45 «Тема дня».
16.00 «Пісні нашого краю».
16.15 «Чудесний канал».
16.40 «4 лапи».
17.15 «Пісні нашого краю».
17.30 «У країні Мультляндії».
18.30 «Новини України».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Тема дня».
19.45 «Що робити?»
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Інновації».
21.15 «Кобзар єднає Україну».
21.30 «Розмова без нотацій».
22.30 «Час країни».
TV-4
П’ятниця, 27 червня
06.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
06.45, 9.15, 10.45 Ранковий
         фітнес.
07.00, 16.00 Провінційні вісті.
07.35 Знати більше.
08.30 Переможний голос 
         віруючого.
09.00 Час-Tайм.
09.30 Невідома Україна.
10.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
11.00, 16.10 Дитяча година.
11.50 «Чарівний ключик».
12.10 «Гал-кліп».
12.40 «Сад, город, квітник».
13.00 Хіт-парад.
14.00 Х/ф «Джованні 
         Фальконе». (1).
17.00 Невідома Україна.
17.30 «Bon appetit».
18.00 Т/с «Гра в кохання». (1).
19.00, 22.00 Провінційні вісті.
19.30 Наші вітання.
20.00 ТНЕУ 
         калейдоскоп подій.
20.10 «Сільський календар».
20.40 Лікарська справа 
        в Україні.
21.00 Наші вітання.
21.30 «Духовні роздуми».
22.35 Х/ф «Неминучість». (1).
00.15 Час-Tайм.
ттБ
08.00 «Ранок з ТТБ».
14.00, 17.00 «Вісті ТТБ».
14.15 «Новини України».
14.30 «Просто неба».
14.45 «Тема дня».
15.00 «Що робити?»
16.00 «Пісні нашого краю».
16.15 «Чудесний канал».
16.40 «Мандри кота Фініка»
17.15 «Думки вголос».
17.30 «У країні Мультляндії».

18.30 «Новини України».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00, 22.00 «Вісті ТТБ».
19.30 «Актуально».
19.45 «Західний експрес».
20.00 «Слово має народний 
        депутат».
20.20 «Пісні нашого краю».
20.30 «Після школи».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «На часі».
21.30 «Захисник 
        Вітчизни-рятувальник».
22.30 «Час країни».
TV-4
Субота, 28 червня
06.00 «Bon appetit».
06.30 «Про нас».
06.45, 9.15, 11.00 Ранковий 
         фітнес.
07.00 Провінційні вісті.
07.35 Х/ф «Провулок д’ю 
          Кашало». (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 «Така пізня, 
       така тепла осінь». (1).
14.00 «Цивільний захист».
14.30 Мультфільми.
14.50 Х/ф «Пригоди 
         маленького Мука». (1).
16.30 Дім книги.
17.00 Хіт-парад.
17.50 ТНЕУ калейдоскоп подій.
18.00 Наші вітання.
19.00 «Сад, город, квітник».
19.30 «Музичні делікатеси».
20.10 Назар Савко і Rockoko.
22.10 Х/ф «Улюбленець 
         жінок». (2).
00.10 Час-Тайм.
00.30 Х.ф. «Зламати ногу». (2).
ттБ
08.00 «Ранок з ТТБ».
14.00 «Новини України».
14.15 «Актуально».
14.30 «Пісні нашого краю».
14.45 «Після школи».
15.00 «На часі».
15.30 «Допомагає служба 
         зайнятості».
15.45 «Думки вголос».
16.00 «ПрофStyle».
16.15 «Чудесний канал».
16.40 «Василь Сухомлинський 
          дітям».
16.45 «Пісні нашого краю».
17.00 «Панорама подій».
17.30 «У країні Мультляндії».
18.30 «Назбиране».
18.45 «Пісня в дарунок».

19.00 «Панорама подій».
19.30 «Смак життя».
20.00 «Крізь призму часу».
20.15 «Спортивні меридіани».
20.30 «Шляхами Тараса».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Поклик таланту».
22.20 «Вінтаж».
22.30 «Абетка здоров’я».
TV-4
Неділя, 29 червня
06.00 Х/ф «Провулок д’ю Каша-
ло». (1).
07.30 «Про нас».
07.45, 9.45 Ранковий фітнес.
08.00 Новини Європи.
08.40 Час-Тайм.
09.00 Повнота радості життя.
09.30 «Справжня ціна».
10.00 Дім книги.
10.15 Пряма трансляція 
  святої літургії з 
 архікатедрального собору УГКЦ 
  м. Тернополя.
11.40 «Духовні роздуми».
12.00 Х/ф «Пригоди 
        маленького Мука». (1).
13.30 «Чарівний ключик».
14.00 «Погляд зблизька».
14.30 «Екологічно чисте життя».
15.00 «Життя з майбутнім».
15.30 «Про нас».
16.00 «Формула здоров’я».
17.00 Вікно в Америку.
17.30 «Цивільний захист».
18.00 Наші вітання.
19.00 Провінційні вісті. 
         Тиждень.
19.40 Хіт-парад.
20.45 «Про нас».
21.00 «Гал-кліп».
21.30 «Про кіно».
22.00 Х/ф «Зламати ногу». (2).
23.45 Час-тайм.
00.00 Провінційні вісті. Тиждень.
ттБ
08.00 «Ранок з ТТБ».
14.00 «Фільм-дітям».
15.15 «Допомагає служба 
        зайнятості».
15.30 «Шляхами Тараса».
15.45 «Крізь призму часу».
16.00 «Назбиране».
16.15 «Чудесний канал».
16.45 «Спортивні меридіани».
17.00 «Пісні нашого краю».
17.15 «Словами малечі 
          про цікаві речі».
17.30 «У країні Мультляндії».
18.30 «Студмістечко».
18.45 «Пісня в дарунок».
19.00 «Наш світ».
19.30 «Мамина школа».
20.00 «Музичний калейдоскоп».
20.30 «Загублені у часі».
20.45 «Вечірня казка».
21.00 «Відверті діалоги».
22.00 «Смак життя».
22.30 «Повір у себе».

Ут-1
06.05 Свiт православ’я.
06.50 Панянка та кулiнар.
07.20, 8.40 Спорт.
07.30, 0.00 “Дружина”.
09.10 Музична академiя. 
         Євробачення.
10.10 Хто в домi хазяїн?
10.35 Як це?
11.20, 16.00, 18.55 Футбол. 
        ЧС-2014. 1/8 фiналу.
13.25 Д/ф “Двi столицi”.
14.15 В гостях у Д. Гордона.
15.10 Дiловий свiт. Тиждень.
18.00 Футбольна самба.
21.00 Пiдсумки дня.
21.40 Д/ф “20. Двадцять свiдчень
    про переламний день 
    протистоянь на Майданi”.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.35 Гумористичний клуб 
        “Золотий гусак”.

канал “1+1”
06.30 Комедiя “Пес Барбос i 
         незвичайний крос”.
07.10 “Велика iлюзiя”.
07.35 М/ф.
08.10, 8.35 М/с “Гуфi та його
          команда”.
09.00 “Лото-Забава”.
10.10 “ТСН”.
11.00 “Свiт 
         навиворiт-5: Iндонезiя”.
12.05 М/ф “Машинi казки. 
        Маша i ведмiдь”.
12.40 Комедiя “Елвiн i 
        бурундуки”.
14.35, 21.00 “Мiй малюк зможе”.
15.50 “Мiняю жiнку-9”.
17.25 “Розсмiши комiка-5”.
18.25 “Українськi сенсацiї”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
22.15 Бойовик “Солт”. (2).
0.15 Драма “Барбара”. (2).

інтер
05.10 М/ф.
06.30 “Юрмала-2013”.
08.00 “уДачний проект”.
09.00 “Школа доктора 
       Комаровського. 
       Невiдкладна допомога”.
09.30 Недiльнi новини.
10.00 “Орел i решка. 
        На краю свiту”.
11.00 “Сусiд на обiд”.
12.00 Х/ф “Ваша зупинка, 
         мадам!”

13.55 Т/с “Щасливий шанс”.
17.55 Х/ф “Випробувальний
         термiн”.
20.00 “Подробицi тижня”.
21.55 Т/с “Я поряд”.

ICTV
06.45 Таксi.
07.15 Космонавти.
08.10 Анекдоти по-українськи.
09.00 Зiрка YouTube.
10.10 “На передовiй”. 
        Спецiальний проект.
11.05, 13.05 Т/с “Платина”.
12.45 Факти. День.
18.45 Факти тижня.
20.20 Х/ф “Троя”.
23.20 Х/ф “Легiон”. (2).
01.15 Х/ф “Заблудлi”. (2).

стБ
06.30 Х/ф “31 червня”.
09.00 “Все буде смачно!”
09.55 “Караоке на 
         Майданi”.
10.55 Т/с “Метод Фрейда”.
15.10 Х/ф “Тещинi 
          млинцi”.
19.00 “Битва екстрасенсiв”.
20.30 Х/ф “Дурна зiрка”.
22.15 Х/ф “Три напiвграцiї”.
00.50 Х/ф “За сiмейними 
         обставинами”.

Новий канал
06.00 М/с “Мисливцi за 
        привидами”.
07.00 М/ф “Бунт пернатих”.
08.30 М/ф “Шкiльнi канiкули”.
10.05 М/ф “Том i Джерi: Фiльм”.
11.50 Файна Юкрайна.
13.55 Хто зверху?-2.
15.55 Т/с “Воронiни”.
18.40 Шоумастгоуон.
00.35 Х/ф “Особливостi
        нацiональної
        риболовлi”. (2).

трк «Україна»
06.20 Подiї.
06.35 Срiбний апельсин.
07.00 Таємницi зiрок.
07.55 Т/с “Країна 03”.
15.15 Т/с “Моя велика сiм’я”.
19.00 Подiї тижня.
20.45 Т/с “Iнтерни”..
22.55 Футбол. ЧС-2014. 
         1/8 фiналу.

к1
06.00 “Шеф-кухар”.
06.30 “Top Shop”.
07.30 М/ф.
08.00 М/с “Смiшарики”.
08.40 М/ф “Барбi-Дюймовочка”.
10.00 “Їмо вдома”.
11.30 “ВусоЛапоХвiст”.
12.30 “Топ-модель 
      по-американськи”.
15.15 “Орел i решка. Шопiнг”.
16.15 “Орел i решка. 
         Курортний сезон”.
18.10 “Вечiрнiй квартал”.
20.10 Х/ф “Еон Флакс”. (2).
22.00 “КВК”.
00.20 Х/ф “Сiмнадцятирiчнi”. (2).

НтН
05.55 Х/ф “Солом’яний
            капелюшок”.
08.05 Т/с “Каменська-5”.
11.30 “Легенди карного розшуку”. 
Кат iз пекла.
12.00 “Агенти впливу”.
12.50, 22.45 “Випадковий свiдок”.
13.30 Х/ф “Злочинна 
         пристрасть”.
15.15 Т/с “Капiтан Гордєєв”.
19.00 Т/с “Павутиння-4”.
23.30 “Вiддзеркалення”.
00.00 Х/ф “Пiдземна пастка”. (3).

тет
06.00 Х/ф “Лессi”.
07.30 Байдикiвка.
08.30 М/с “Смiшарики”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, 
        Дiєго, вперед!”
10.35 М/с “Фiксики”.
10.55 М/ф “Дбайливi 
         ведмедики”.
12.05 Х/ф “Бiлий полон”.
14.10 Х/ф “Модна матуся”.
16.15 Панянка-селянка.
17.05 Королева балу.
18.00 Країна У.
20.00 Розсмiши комiка.
21.50 Уральскi пельменi.
22.45 Дiвчата зрозумiють.
23.40 Т/с “Радiо секс”. (2).

канал “2+2”
06.15 Х/ф “Блокада”.
07.00 “Маски-шоу”.

10.00 “Нове Шалене вiдео 
        по-українськи”.
11.00 “Облом UA. Новий сезон”.
12.00 “Бушидо”.
14.00 Жiночий 
      американський футбол.
15.00 Д/ф “Погляд зсередини: 
     суперавiаносець”.
16.00 Д/ф “Погляд зсередини:
      вiйськовий корабель 
       21 столiття”.
17.00 Х/ф “Мужнiсть пiд вогнем”.
19.10 Х/ф “Таємниця
         ордену”. (2).
21.00 Х/ф “Патрiот”. (2).
22.50 Х/ф “Чужий-3”. (2).

тонiс
06.00 “Глобал-3000”.
06.30 Х/ф “Стрiли Робiн Гуда”.
09.00 Великi монархи Єгипту.
10.00 “Будь в курсi!”
10.40 “Щоденник для батькiв”.
11.20 Х/ф “Аврора”.
14.00 За сiм морiв.
15.00 Вторгнення: Болотнi 
      монстри i свинi-мутанти.
16.00 Вiйни за китiв: 
      Операцiя Блакитний тунець.
16.50 “Мистецькi iсторiї. 
       Музика небес”.
17.50 “Моднi iсторiї 
       з О. Новицькою”.
18.30 Микола Сивий. 
        Пiсня моя любов.
19.00 Мiсцями дикої природи.
20.00 “Цивiлiзацiя Incognita”.
20.15 “Кумири”.
20.40 “Свiтськi хронiки”.
21.00 Led Zeppelin. Рок вiд А 
        до Я: невiдома iсторiя.
22.10 Х/ф “Генрiх IV”. (2).
00.00 “Вихiдний, пiсля опiвночi”.

Наше улюблене 
кiно

07.00 Мелодрама “Суворий
       хлопець”.
09.00 Комедiя “Готель “Едем”.
11.00 Детектив “Мафiя 
         безсмертна”.
13.00 Комедiя “Не було 
         б щастя...”
14.30 Т/с “Вiдкрита книга”.
16.00 Х/ф “Надбання республiки”.
19.00 Комедiя “Максим 
         Перепелиця”.
21.00 Мелодрама “Нiкчемна”.

23.00 Комедiя “Тримайся 
          за хмари”.
01.40 Кiноконцерт “Ми чекаємо
        вас з Перемогою”.

твi
06.00 ЖИВЯком.
06.30, 9.30 Приватнi новини.
07.00, 9.00, 10.00, 12.15, 13.00, 
  14.00, 15.30, 18.40, 20.00,
      23.00, 0.30 TBiNews.
08.00, 0.00 Як це влаштовано?
11.00, 22.00 Унiверсальний
          спортсмен.
11.30 Aрт City.
12.00, 15.00,18.00 Сьогоднi.
12.25 Геофактор.
13.30, 22.30 Double Ять.
14.30, 19.30 Особлива думка.
16.00 Стоп-кадр.
17.00 Так як є.
19.00 Мiжнароднi кореспонденти.
21.00 Знак оклику!

EuroSport
09.30, 12.30 Футбол. Бразiлманiя.
09.45, 14.30, 15.40, 20.30 Снукер. 
Усi Класiк. Китай. Фiнал.
12.45 Автоперегони. Свiтова 
      серiя Рено Москва.
15.30, 18.30, 22.30 Футбол.
17.30 All sports. 
        Тележурнал “Watts”.
18.00, 18.40 Велоспорт.
20.00 Снукер.
23.00 “Авто i Мотоспорт”.
23.15 Спiдвей. Швецiя.

Enter-фiльм
05.45, 9.30 М/ф.
09.00 Телемагазин.
10.00 Х/ф “Трин-трава”.
11.35 Х/ф “За даними 
        карного розшуку”.
12.50 Х/ф “З життя 
   начальника карного розшуку”.
14.35 Т/с “Народжена
       революцiєю”.

мега
06.00, 0.30 Легенди 
        бандитської Одеси.
08.00 У пошуках iстини.
10.00, 21.30 Життя пiсля людей.
13.00 Планета Земля.
17.00 У пошуках пригод.
18.50 Холод-убивця.
19.40 Тiнь апокалiпсису.

5 канал
06.30 Мiсцевий час.
06.35, 7.10, 8.10, 18.15, 
        23.25 Час спорту.
06.40, 10.35, 16.35, 23.35 
       Машина часу.
07.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
   11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
     20.00, 22.00, 23.00 Час новин.
07.15, 11.25, 14.25, 17.25,
   22.55, 23.55 Погода в Українi.
07.20, 8.20, 22.15, 23.20 
      Бiзнес-час.
07.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 
      12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
     16.30, 17.30, 18.25, 19.30,
      20.30, 22.30, 23.30 
     Час. Важливо.
07.35 180 градусiв.
08.35, 20.35 В кабiнетах.
09.10, 12.35, 19.35 
        Велика полiтика.
09.35, 15.35 Вiкно в Америку.
11.10 Технопарк.
11.35, 17.35, 22.35 Кiно з 
         Янiною Соколовою.
13.35 Мотор.
14.35 Феєрiя мандрiв.
17.15 Палати.
18.30 Вiкно в Європу.
21.00 Час: пiдсумки тижня
         з В. Гайдукевичем.
21.40 Час-Тайм.
22.20 Територiя закону.

Футбол
06.00 Д/ф “Кубок Свiту. 1954”.
06.50, 15.50 Матч. 1/8 фiналу. 
         ЧC ФIФА-2014.
08.50 “Великий футбол. 
         Бразилiя-2014”.
10.00, 10.45, 15.40, 22.00 
         Футбол News.
10.10, 10.55 “Оле, Мундiаль!”
11.30, 18.50 М/с “Забавний 
        м’яч”.
11.40 Матч 1/8 фiналу. 
          ЧC ФIФА-2014.
13.40 Нiгерiя Аргентина. 
        ЧC ФIФА-2014.
18.00 Мiнi-iсторiї Кубка 
      Свiту. Нiмеччина. 2006.
18.15 Профайли.
18.20 Найбiльшi футбольнi
          збiрнi миру.
18.55 Iталiя Уругвай. 
         ЧC ФIФА-2014.
21.00, 22.10 “Мундiаль. 
          Матч-центр”.
22.50 1/8 фiналу. 
          ЧC ФIФА-2014.



П’ятниця, 20 червня 2014 року Час місцевий
Розіграш 
№775
від 15.06.2014 р.
Кульки — 01, 03, 

05, 06, 07, 09, 11, 
22, 29, 31, 32, 35, 

36, 37, 42, 45, 46, 47, 50, 51, 56, 
61, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 75.

Джекпот — 1 гравець — 3 770 000 
грн.

3 лінії з одною підковою — 1 гра-
вець — 1 000 000 грн.

3 лінії з 2 підковами — 1 гравець 
— 187 235 грн.

3 лінії у 3 полях — 2 388 гравців 
— 57 грн.

2 лінії у 2 полях — 3 658 гравців 
— 13 грн.

2 лінії — 815 гравців — 83 грн.
1 лінія — 73 452 гравці —  

7 грн. 
Бiлет № 0215236 — Дніпропе-

тровське.
Бiлет № 0621563 — Чернігів-

ське.
Розіграш

№1377
від 18.06.2014 р.
Лототрон А.
Набір кульок: №4.
Виграшні номери: 

9, 7, 41, 43, 30, 46.
6 номерів — не виграно.
5 номерів — не виграно.
4 номери — 56 гравців — 

248 грн.
3 номери — 966 гравців —  

24 грн.
2 номери — 7911 гравців — 

8 грн.
Розіграш 
№1336
від 18.06.2014 р.
Виграшні номери: 

3, 35, 34, 41, 9, 13.
Мегакулька — 9.

МЕГАДЖЕКПОТ — не виграно.
МЕГАПРИЗ — не виграно.
5 номерів — 2 гравці — 5 564 грн.
4 номери — 167 гравців —  

197 грн.
3 номери — 2 274 гравці — 

25 грн.
5+ Мегакулька — 3 гравці — 11 

128 грн.
4+ Мегакулька — 44 гравці — 394 

грн. 
3+Мегакулька — 442 гравці — 44 

грн.

Грайте і вигравайте ●Консультації ●

ПРОДАМ
* комбайн “Клаас консул” в до-

брому робочому стані, жатка — 3 
м, двигун “Перкінс”. Тел.: (097) 
185-35-80, (097) 493-31-95.

* котел опалювальний, газовий 
«Данко», з насосом, в гарному 
стані, ціна договірна. Тел.: 24-98-
61, (067) 165-87-97.

* швейну машинку “Верітас” з 
ножним приводом, виробник — 
Угорщина, ціна договірна. Тел.: 
24-98-61, (067) 165-87-97.

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

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

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

* корову чорну з третім  
телям. Тел.: 067-208-37-48,  
42-13-29.

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

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

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

* чоловічий костюм (44 розмір, 
ріст 176-188 см), темно-синього 
кольору, натуральний склад тка-
нини, відмінний стан. Ціна 450 
грн. Тел. (098) 592-71-01.

* коза після третього окоту. 
Надій молока — 3 літри в день. 
Тел. 29-34-96.

* Москвич 412, 1991 р. в., 
об’єм двигуна 1,38, автопробіг 
120 тис. у доброму стані, 600 у. о. 
Можливий торг. Тел. (098) 592-
71-01, 24-82-34.

* професійний зварювальний 
апарат. Тел. 096 903-37-81.

* комбайн “Нива” в робочому 
стані. Тел. (099) 193-49-36. 

* корову, 5 років, ціна договір-
на. Тел. 49-64-59.

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

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

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

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

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

* котли на тверде паливо від 
100 до 600 м2, парогенератор, 
буржуйку. Тел.: 49-65-20, 067-
267-64-95, 096-493-23-34.

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

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

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

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

* гараж металевий, окремий, 
для магазину або складу. (098) 
04-01-519.

* котел КЧМ-5 (новий). Тел. 
26-19-22.

* пісок, гравій, декоративний 
та будівельний камінь. Тел. (098) 
057-93-61, 52-13-75.

* стрижу безкоштовно під на-
глядом перукаря. Наталя. Тел. 
(096) 642-13-36.

* металочерепиця, профнас-
тил, комплектуючі, системи 

водозабору. Консультації з 
установки, заміри, доставка. 
Тел. (097) 473-51-37.

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

КУПЛЮ
* газову плиту 4-камфорну, ши-

рина 60 см. Тел. 067-366-15-69.

ПОСЛУГИ
* міняю дубові двері 2100Х1100 

на соснові. Тел. 096 903-37-81.
* торти на замовлення для уро-

чистих подій (весілля, день наро-
дження, хрестини тощо). (067) 
366-15-69.

** лікування на бджолиних ву-
ликах, с. Чернелів-Руський, Тер-
нопільський район, Орест Михай-
лович Лук’янець. Тел.: 42-36-32, 
(068) 539-25-33, (097) 207-65-23.

* репетиторство з англійської 
та польської мов. Тел. (097) 491-
58-41.

* виконуємо сантехнічні і газо-
зварювальні роботи різної склад-
ності. Послуги: встановлення во-
донагрівачів, пральних машин, 
кондиціонерів, лічильників; заміна 
стояків, водопроводу, каналізації, 
опалення. Пенсіонерам та учасни-

кам Великої Вітчизняної війни — 
знижки. Тел. (097)14-86-723.

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

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

*л і к у вально -оздоровчий  
масаж (медовий, антицелюлітний). 
Перший сеанс — безкоштовний. 
Мирослав, тел. 097-867-52-79.

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

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

* штукатурка, стяжка, шпаклю-
вання та фарбування, супутні ре-

монтні роботи. Ремонт квартир та 
офісів. Тел. (097) 90-89-170.

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

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

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

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

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

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

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
* втрачений державний акт на 

право власності на земельну ді-
лянку ЯЕ №212831 (0,12 га), ви-
даний на ім’я Крупи Ганни Йоси-
півни, вважати недійсним.

* втрачений державний акт на 
право власності на земельну ді-
лянку ЯЕ №212830 (0,25 га), ви-
даний на ім’я Крупи Ганни Йоси-
півни, вважати недійсним.

Купон безкоштовного 
оголошення

тел./код:

Текст оголошення

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

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

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

Справи приватні ●

Володимир ГУРЮК, 
військовий комісар 

Тернопільського  
об’єднаного міського  

військового комісаріату, 
підполковник.

Міністром оборони Украї-
ни прийняті відповідні рі-
шення щодо покращення 
престижу військової служ-
би за контрактом, зокре-
ма, щодо покращення со-
ціального статусу військо-
вослужбовців та членів їх 
сімей, забезпечення їм 
гідного рівня життя та на-
лежних умов проходження 
військової служби за 
контрактом.

Тернопільський об’єднаний 
міський військовий комісаріат 
проводить відбір громадян при-
зовного віку, які мають вищу, 
професійно-технічну або повну 
загальну середню освіту і не 
проходили строкової військової 
служби, військовозобов’язаних, 
а також жінок, які не мають вій-
ськових звань офіцерського 

складу, з відповідною освітою 
та спеціальною підготовкою ві-
ком від 18 до 40 років, а також 
військовослужбовців, які про-
служили на строковій військо-
вій службі не менше трьох мі-
сяців, на військову службу за 
контрактом осіб рядового, сер-
жантського і старшинського 
складу.

На військову службу за 
контрактом приймаються гро-
мадяни, які визнані військово-
лікарськими комісіями придат-
ними за станом здоров’я до 
проходження військової служ-
би, мають відповідну фізичну 
підготовку, та пройшли 
професійно-психологічний від-
бір.

Переваги військової служби 
за контрактом:

— надання щорічної основної 
відпустки із збереженням мате-
ріального, грошового забезпе-
чення та грошової допомоги на 
оздоровлення у розмірі місяч-
ного грошового забезпечення;

— нормований розпорядок 
дня та регламент службового 
часу (з двома вихідними на 

тиждень);
— безоплатна кваліфікована 

медична допомога у військово-
медичних закладах охорони 
здоров’я та членів їх сімей;

— військовослужбовці за 
контрактом мають право стати 
на житлову чергу для безко-
штовного отримання житла за 
рахунок держави;

— забезпечення житлом (на 
період першого контракту — 
гуртожитком);

— навчатися без відриву від 
служби у вищих навчальних за-
кладах, заочне навчання за ра-
хунок держави (починаючи з 
другого контракту) у вищих вій-
ськових навчальних закладах 
під час проходження військової 
служби для отримання цивіль-
ної вищої освіти за ОКР “бака-
лавр”.

Для осіб рядового складу 
контракт укладається на три 
роки, осіб сержантського та 
старшинського складу — на 
п’ять років.

Грошове забезпечення для 
військовослужбовців BMC, ви-
соко мобілізованих десантних 

військ, частин спецпризначен-
ня, частин, дислокованих в Ав-
тономній Республіці Крим, 
льотному та інженерно-
технічному складу авіації, які 
бажають проходити службу за 
контрактом становить: за поса-
дою солдата — від 3 тис. грн.; 
за посадою командира відді-
лення — від 3,5 тис. грн.; за по-
садою головного старшини 
бригади — від 5,2 тис. грн.

Решті військовослужбовців 
грошове забезпечення збіль-
шуватиметься поетапно: з 1 
січня 2014 року — від 2400 грн.; 
з 1 квітня 2014 року — від 2700 
грн.; з 1 липня 2014 року — від 
3000 грн.

Громадян, які бажають про-
ходити військову службу за 
контрактом у військових части-
нах, що дислокуються на тери-
торії Тернопільської області та 
України, просимо звертатись в 
Тернопільський об’єднаний 
міський військовий комісаріат 
за адресою: м. Тернопіль, вул. 
Тролейбусна, 5, з понеділка по 
п’ятницю, з 8.00 до 17.00, та за 
тел.: 43-58-19, 43-58-15.

Служба у Збройних силах  
України стає престижною

Незабаром настане час жнив і 
кожен хоче підготуватися до цього 
якнайкраще: відремонтувати техні-
ку, оглянути приміщення та поля.  
У цей час значно розширюється 
коло питань, які потребують підви-
щеної уваги керівників госпо-
дарств, приватних підприємств, 
орендарів, фермерів. При прове-
денні підготовчих робіт слід звер-
нути особливу увагу на забезпе-
чення пожежної безпеки техніки, 
полів, будівель та споруд, на про-
ведення комплексу організаційних 
та практичних заходів із запобіган-

ня пожеж і загибелі людей на них.
Необхідно: забезпечити техні-

ку та приміщення первинними за-
собами пожежогасіння та іскро-
гасниками; провести технічне об-
слуговування первинних засобів 
пожежогасіння; перевірити та від-
ремонтувати системи зовнішньо-
го та внутрішнього протипожеж-
ного водопостачання; зерноскла-
ди, млини, сушки та інші примі-
щення обладнати системами ав-
томатичної пожежної сигналізації; 
провести вогнезахист дерев’яних 
конструкцій в елементах покриття 

будівель; з усіма працівниками 
провести додаткові інструктажі та 
бесіди на протипожежну тематику 
тощо.

Дотримання комплексу елемен-
тарних протипожежних заходів до-
поможе зберегти хліб від вогню. 
Якщо ж біда прийшла, пам’ятайте: 
“101” — номер виклику служби  
порятунку.

За матеріалами 
Тернопільського РВ УДСНС 

України у Тернопільській 
області.

Служба 101 ●

Хлібним масивам — надійний захист Острівська сільська рада 
Тернопільського району  
повідомляє про те, що рішен-
ням сесії від 10.06.2014 року 
за № 429 затверджено тех-
нічну документацію з норма-
тивної грошової оцінки зе-
мель с. Острів Тернопільсько-
го району в межах населено-
го пункту с. Острів. Зі зміною 
нормативної грошової оцінки 
всіх платників податків фізич-
них і юридичних осіб просимо 
звертися за роз’ясненням у 
сільську раду за адресою: 
47728, с. Острів, вул. Корду-
би, 63, тел.29-17-75.

Оголошення ●
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Щиро і сердечно 
вітаємо з днем на-
родження Велико-
березовицького  
селищного голову 
Марію Іванівну  
КАЛИНКУ.

Бажаємо здоров’я,

 добра, довголіття,

Хай вистачить щастя 

на ціле століття,

Хай скрізь буде лад: на роботі, в сім’ї,

І радість на серці, і хліб на столі.

Хай будуть поруч віра і надія, 

Як два крила, що впасти не дадуть,

А сам Господь із милості наділить

Багато літ, що сонцем виграють. 

З повагою — колектив 
Великоберезовицької селищної 

ради, члени виконкому, 
депутатський корпус.

З 55-річчям щиро вітаємо бух-
галтера Великоберезовицької се-
лищної ради Надію Володими-
рівну ОЛЬШАНСЬКУ.

Добра і щастя зичим в цю годину, 

Надії, сонця, радості, тепла. 

Хай Бог благословить усю родину, 

А Вам — міцне здоров’я посила.

Щоб на роботі, вдома, серед друзів 

Ви відчували ласку і тепло, 

Щоб у житті на Вашому виднокрузі 

Панували щастя і добро.

З повагою — колектив 
Великоберезовицької селищної 

ради, члени виконкому, 
депутатський корпус.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження депутата Тернопільської 
районної ради Петра Миколайо-
вича МАЙКОВИЧА.

Хай довгою буде життєва стежина,

Хай радістю кожна наповниться мить,

І все, чим багата й щаслива людина,

В щедротах своїх хай Господь освятить.

З повагою — колектив 
Великоберезовицької селищної 

ради, члени виконкому, 
депутатський корпус.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження депутата Великоберезо-
вицької селищної ради Олега  
Івановича БАКАЛЬЦЯ.

З роси, з води на добру сотню літ

Людського щастя, благ земних рікою,

Здоров’я зичимо міцного, як граніт,

Й удача не ішла щоб стороною.

З повагою — колектив 
Великоберезовицької селищної 

ради, члени виконкому, 
депутатський корпус.

Педагогічний колектив  
Острівської ЗОШ І-ІІІ ст. щиро ві-
тає з днем народження вчителя 
основ здоров’я Євгена  
Володимировича ІВАНЮТУ.

Хай Бог Вам посила добро і щастя,

Міцне здоров’я, море благ земних,

А щедрі дні, мов рушники квітчасті,

Нехай ще довго стеляться до ніг.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження методиста з навчальних 
дисциплін Тернопільського район-
ного методичного кабінету Ната-
лію Богданівну СТРИЙВУС, се-
кретаря Ірину Василівну ПУКАЧ.

Зичимо здоров’я, щастя, довголіття,

Настрою веселого на повне століття.

Щоб життя було веселим, радісним, 

багатим,

І щоб кожен день прожитий 

Вам здавався святом.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 

методичного кабінету.

Щиро вітаємо з одруженням 
акушерку ФАПу с. Жовтневе  
Аллу Анатоліївну МЕЛЬНИК та її 
нареченого Віталія Євгеновича 
КРАВЧУКА.

Хай Ваші дві зірки у небі нічному

Осяють щасливу та радісну путь,

А стріли Амура в безмежжі земному

Взаємне кохання й повагу несуть.

З повагою — колективи ФАПу, 
відділення поштового зв’язку 

та бібліотеки с. Жовтневе. 

Колектив Ігровицької ЗОШ І-ІІ 
ст. щиро вітає з днем народження 
технічного працівника Петра  
Богдановича ДЕЙНЕКУ.

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. 

Галина ЮРСА — ТРР 
“Джерело”. 

Фото автора та з архіву 
Валентини Блажевської.

Завітавши у Білу Тернопіль-
ського району, навідалась до 
помешкання Блажевських. 
Господиня — пані Валентина 
зустріла мене приязно, ска-
завши: “У добру пору ви при-
йшли до мене. Надворі спе-
ка. Гріх на городі на сонці 
мордуватись. Краще посиді-
ти в хаті чи холодочку, відпо-
чити, побесідувати з гарною 
людиною”. А коли я повідо-
мила, що давно планую про 
її життя нарис, замальовку 
чи щось інше до газети на-
писати, зраділа ще більше: 
“Давно хотіла вам сказати і 
не лише вам. Точніше пора-
ду гарну дати, якщо дослу-
хаєтесь. Часто читаю у “По-
дільському слові” та інших 
виданнях дуже гарні статті 
про людей, яких уже немає 
на цьому світі. То, звичайно, 
непогано, що ви згадуєте 
тих, хто заслужив собі своїм 
життям, діяльністю на добре 
слово. Але краще за життя 
то добре слово почути. Не 
ображайтесь...”.

Ще порівняно недавно звучав 
гарний спів Валентини Блажев-
ської. Жінці було неважливо, де 
вона співає: у сільському клубі чи 
на столичній сцені. І простій сіль-
ській натрудженій людині, і про-
фесорові чи вищому державному 
мужеві співала пані Валентина 
щиро, доносячи красу та милоз-
вучність рідної пісні. Нині жінці, яка 
розміняла восьмий десяток, вже 
важко виходити на сцену. Але не 
сидить, склавши руки, бо до тако-
го не звикла. Порається на городі, 
пильнує господарство. Дуже смач-
но готує м’ясні страви та різнома-
нітні напої до них. Надзвичайно 
любить свого чоловіка, дітей, ону-
ків та правнучку Каролінку.

Колишня завідуюча клубом у 
Білій, керівник багатьох аматор-
ських колективів, сільська акти-
вістка Валентина Блажевська на-
родилася 20 червня 1939 року у 
селі Гвоздів Люблінського воєвод-
ства (Польща). З розповідей бать-
ків знає про важкі дні війни та пе-
реселення українців з Польщі до 
Радянського Союзу на українські 
землі. Родина маленької  Валі жи-
ла заможно. Мали чимале поле, 
коня, корову, реманент для обро-
бітку. Те все наживалось роками, 
тяжкою працею. Та прийшов час, і 
довелось багато чого залишити у 
Польщі, а те, що забрали з собою, 
поселившись у Білій, тим не до-
велося скористатись: мусили від-
дати до колгоспу. У ланку пішла 
працювати мати, а батько заро-
бляв на хліб насущний на залізни-
ці. Це було для родини непогано, 
бо для “коліївців” у сорокові роки 
минулого століття і пізніше була 
нагода брати продукти по картках. 
Робота на залізниці подарувала 
родині пані Валентини і добрих 
приятелів в особі Павла Данилкі-
ва, Йосипа Лебедика та їх сімей. 
Вони допомагали одне одному. 
Адже самому у селі у ті далекі ча-
си було вижити дуже важко. Лише 
гуртом. З часом сини Валентини 
Блажевської  Віктор та Василь 
взяли за дружин дочок з родин 
Данилківа та Лебедика.

Моя героїня хоч важкої сіль-
ської праці не цуралася, проте 
себе бачила лише на сцені. Змал-
ку дуже гарно співала. Голос пе-
редався їй від матері, яка володіла 
чудовим сопрано. І хоч її життя ви-
пало на роки війн, операції “Ві-
сла”, проте співала завжди, брала 
участь у сільських виставах. Пані 
Валентина донині згадує її чудову 
роль Наталки-Полтавки. “Як збе-
ремося усі докупи, — каже жінка, 
— та заспіваємо: тато — басом, 
мама — сопрано, сестра Ліда — 
альтом, брат Зеновій — тенором і 
я собі — сопрано. Уявляєте, як не-
повторно звучав наш сімейний 

ансамбль? Не було такого свята, 
забави, щоб ми не заспівали. Не 
мали ми тоді телевізорів, магніто-
фонів, комп’ютерів. А як гарно 
проводили короткі та незабутні 
години дозвілля”.

Маючи таку співочу родину, у 
Валентини ніколи не виникало 
сумніву, куди піти вчитися після 
закінчення школи. Тому дівчина 
вступає до Теребовлянського 
культосвітнього училища, успішно 
його закінчує та повертається у 
Білу дипломованим спеціалістом. 
Освоївши у Теребовлі фах керів-
ника сільського хору, Валя бе-
реться до роботи. Збирає актив-
них людей у селі, організовує хор, 
співочі ансамблі, працює з дітьми, 
молоддю. Дуже вимоглива, в пер-
шу чергу, до себе та своєї родини. 
“Бог дав голос, то не марнуй його. 
Тіш людей” — не раз звучало з її 
вуст. Час, коли Валентина Бла-
жевська була завідуючою клубом 
у селі Біла, називають золотим. 

Хоч пані Валентина трохи іншої 
думки. Це нині найкраще працю-
вати, вважає жінка, адже ніхто не 
примушує співати пісні “про тата 
Леніна та Сталіна”, славити КПРС. 
Батько Валентини ніяк не міг зро-
зуміти, чому за націоналістичні 
пісні вивозили у Сибір чи морду-
вали у тюрмах. Адже кожна нація 
гордиться своїми героями. А в 
шістдесяті роки минулого століття 
навіть за згадку про повстанців, 
УПА можна було заплатити жит-
тям. Батько Валентини привіз ба-
гато пісень, які співали ще у Поль-
щі. Але мудра матуся, бачачи, як 
“вільно” живеться Україні у родині 
братніх радянських держав, навіть 
вдома не дозволяла співати ці піс-
ні. Хоч душа поривалася. На все 
свій час.

Але творча натура завжди зна-
йде потічок, щоб з нього розлила-
ся глибоководна ріка. З 1966 року, 
коли на посаду завідуючої призна-
чено енергійну Валентину Бла-

жевську, в клубі Білої кипить мис-
тецьке життя. Жінка знаходить 
сільські таланти, яких у с. Біла — 
краю Соломії Крушельницької — 
надзвичайно багато. Творчі колек-
тиви виїжджають у міста і села 
спочатку Тернопільської, а потім 
інших областей України. Не було 
такого свята в районі чи області, 
щоб там не брали участь білівча-
ни. Гарний спів сільських аматорів 
чули з радіоприймачів. А в час, 
коли Україна здобула незалеж-
ність, і в Різдво, і на Великдень на 
телеканалах  “ТТБ” та “TV-4” зву-
чало різноголосся гурту “Білівчан-
ка”, яким керувала Валентина 
Блажевська.

Пані Валентина з трепетом 
гортає сімейні альбоми. На світ-
линах її співоча сім’я у різні роки. 
Ось незабутня мама, яка давно 
уже відійшла у засвіти. А ось Ва-
лентина з друзями у молоді роки. 
Усі такі юні та щасливі. А ось вона 
з чоловіком бере шлюб. А потім 
діти, онуки, їхні сім’ї. А ось… І на 
очах  пані Валентини вперше бачу 
сльозу. Тремтячими руками під-
носить жінка фото улюбленої до-
нечки Віри, яка покинула світ 
тридцятип’ятирічною.  Не може 
змиритися мати із втратою дочки. 
Але життя продовжується. Вирос-
ли онуки. Такі ж співочі, як їх ба-
буся. Правда, кожен з них пішов 
своєю дорогою. Проте любов до 
праці, людей, чесність та поряд-
ність взяли вони саме від улю-
бленої бабусі. Гортаємо далі аль-
бом, де пані Валентина зі своїм 
колективом на різних сценах у 
різних містах і селах. Усі у бар-
вистих українських строях.  Вдив-
ляючись у світлини з архіву Ва-
лентини Блажевської, з часом 
зауважую: “Яке гарне у Вас жит-
тя!”, а моя мила співрозмовниця 
сумно відповідає: “Гарне, та, на 
жаль, дуже коротке…” 

Переглядаємо не менш ціка-
вий архів багаточисленних гра-
мот та подяк. Це нині їх ніхто до 
особливої уваги не бере. А ко-
лись ці “папірчики” будь-кому і 
за будь-що не давали. Їх треба 
було заслужити тяжкою працею. 
За кожною грамотою — якийсь 
важливий захід, концерт, пре-
зентація, свято, подароване лю-
дям. Усе й не опишеш та не роз-
кажеш. Для цього треба життя 
ще раз прожити. А цього ще ніх-
то із смертних не зробив…

20 червня цього року Вален-
тина Блажевська відзначає 75-
річчя. Приєднуючись до числен-
них привітань родини та друзів, 
колективи редакції газети “По-
дільське слово” та Тернопіль-
ської районної радіокомпанії 
“Джерело” бажають іменинниці 
здоров’я, довголіття, мирного 
неба та доброї долі для дітей, 
онуків та правнуків. 

Валентина Блажевська:  
“Життя гарне, та коротке…”

Народний аматорський фольклорно-обрядовий ансамбль “Білівчанка” —  
улюблене дітище Валентини Блажевської.

Валентина Блажевська з чоловіком  
Василем та правнучкою Каролінкою.

Довгі роки Валентина Блажевська була завідуючою клубом  
у Білій, керувала багатьма художніми колективами.
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Цього тижня багато життєво важливих 
питань розв’яжуться легко і несподівано. 
У цей час можна змінювати роботу, а ось 
розпочинати нові справи краще наприкін-
ці тижня. З початку тижня молодих Овнів 
чекають інтригуючі знайомства з Козеро-
гами або Левами. Будьте уважні за кер-
мом, а також з грішми.

Без особливих зусиль досягнете успіху. 
Час, проведений у дорозі, постарайтесь 
використати найпродуктивніше. Усе, що 
планували, зробіть на початку тижня, тоді 
будете у виграші. Потіште своєю увагою 
тих, до кого ви небайдужі, а також бать-
ків. 

Уникайте провокацій і підозрілих за-
просин, особливо у п’ятницю. Ті, у кого 
відповідальна робота, повинні бути осо-
бливо уважні та обережні у середу і чет-
вер. У вихідні вам захочеться побути вдо-
ма, усамітнитись, почитати улюблені кни-
ги, переглянути старі касети...

Цього тижня вас кидатиме у крайнощі. 
На роботі і в сім’ї очікуйте сюрпризів, і не 
завжди приємних. Будьте обережні з цін-
ними речами у п’ятницю. Закоханих чекає 
насолода від разом проведених вихідних. 
Люди поважного віку та хворобливі кеп-
сько почуватимуться у четвер та п’ятницю.

З початку тижня утримуйтесь від різких 
висловлювань і необдуманих вчинків, по-

старайтеся уникнути двозначних ситуацій 
і з’ясування стосунків з незнайомцями. 
Тим, хто почуватиметься зле, зорі реко-
мендують лікування і відпочинок. Любите-
лі флірту через необережність можуть 
втратити голову або гаманець.

Займіться особистими справами. Біль-
ше уваги приділіть сім’ї, особливо дітям. 
Зважте свої перспективи у бізнесі та усі 
“за” і “проти”. Вас чекають незначні ви-
трати. Можливо, почуєте приємну звіст-
ку, що змусить вас змінити плани на най-
ближчий час. Будьте спокійні і стримані у 
п’ятницю.

Все у вас буде, як в домі Облонських, 
і вам важко буде визначитись, з чого по-
чинати, а що можна відкласти. Вас очіку-
ють приємні новини і невизначеність, 
сплеск і втрата любовних почуттів, фінан-
сові прибутки і непередбачені витрати, 
веселі компанії і гіркі розчарування. Будь-
те обережні за кермом, особливо у чет-
вер.

Вам потрібно говорити і робити те, чо-
го вимагатиме від вас поточна ситуація. 
Не відступайте від своїх планів, дотри-
муйтесь слова і намагайтеся більше бу-
вати в колі рідних. Що ж до ваших близь-
ких, то їм потрібно бути уважними до 
своїх Скорпіонів, адже вам зараз нелег-
ко.

Час творчих і трудових злетів. Ви легко 
вписуватиметесь у будь-яку компанію, 

вас чекають, вас люблять, вами пиша-
ються, до того ж у вас міцний і надійний 
тил. Знайдете те, що так довго шукали, і 
отримаєте те, чого усім серцем жадали. 
Зорі рекомендують бути обережними у 
понеділок і наприкінці тижня.

На початку тижня вас чекають значні 
гроші або інші дивіденди. Різко змінюва-
тиметься ситуація на роботі, і не завжди 
на краще. Друзі та близькі нагадають вам 
про літо і зроблять цікавим вільний час. 
Ті, хто займається технікою, мають бути 
обережні у понеділок і четвер.

Початок тижня досить вдалий і прибут-
ковий, а ось кінець може виявитись без-
результатним. А загалом час сприяє ду-
ховному і фізичному розвитку. У складній 
ситуації розраховуйте на підтримку дру-
зів. Нічого не позичайте і не віддавайте 
боргів у понеділок і четвер.

Щоб досягти бажаного, потрібно буде 
йти на компроміс, а ще не відкладайте на 
завтра те, що можна зробити сьогодні. 
Тиждень обіцяє багато нової інформації, 
цікавих компаній, уваги друзів і близьких. 
Не надто сумуйте, якщо стосунки з коха-
ною людиною дещо охололи, невдовзі 
все стане на свої місця.

від Івана Круп'яка з 23 по 29 червня

Гороскоп ●

СТРІЛЕЦЬ (ЖОВНІР) 
(23.11 — 21.12)

СКОРПІОН (ЗЕМЛЕДУХ) 
(24.10 — 22.11)

Астрологічний прогноз

ТЕЛЕЦЬ (ТУР) 
(21.04 — 20.05)

БЛИЗНЮКИ (ДВІЙНЯТА) 
(21.05 — 21.06)

РАК (ЧИСТОВОД) 
(22.06 — 22.07)

ТЕРЕЗИ (КАНТАР) 
(24.09 — 23.10)

ВОДОЛІЙ (ВОДОНОС) 
(21.01 — 19.02)

РИБИ 
(20.02 — 20.03)

ОВЕН (БАРАН)
(21.03 — 20.04)

КОЗЕРІГ (ЦАПОК) 
 (22.12 — 20.01)

ЛЕВ (ЗВІРОЦАР) 
(23.07 — 23.08)

ПАННА (ХЛІБОНОША) 
(24.08 — 23.09)

Виходить з березня  
1967 року.

Засновник — Тернопільська 
районна рада
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Відповіді на кросворд,  
вміщений у №24 

від 13 червня 2014 року.

Усміхніться
Цегла на холодильнику позбавить ва-

ших рідних від переїдання і цікаво урізно-
манітнить нічну тишу.

Побачивши рахунок за комунальні пла-
тежі, я про всяк випадок потоваришував із 
місцевими бомжами...

Жінці для щастя потрібна всього одна 
річ. Але кожен день — нова.

— Я уже вас десь бачив…
— Так, я часто там буваю.

Бігла за маршруткою, перечепилася, 
впала в калюжу. Повз проходив чоловік:

— Гадаєш, по воді швидше?

Жінка, прийшовши з роботи, до чолові-
ка:

— Ти козу доїв?
Чоловік:
— Доїдаю!

— Ти “сова” чи “жайворонок”?
— Судячи з того, що робив минулої  

суботи, я — Фенікс.

Поліція прийшла до мене додому і ска-
зала, що мій пес гнався за кимось на ве-
лосипеді. Я сказав, що вони, мабуть, жар-
тують, у мого собаки немає велосипеда.

Вранці я — як іноземка: очі китайські, 
зачіска африканська, загальмованість ес-
тонська.
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Шкільний меридіан ● Вітаємо! ●

Анастасія ГУЦАЙЛЮК, 
голова учнівського 

самоврядування “Лідер”, 
учениця 7 класу Дубівецької 

ЗОШ І-ІІ ст. 

Свято Останнього дзвоника 
важливе для кожного учня. 
Позаду залишаються важкі 
будні та наполеглива праця у 
школі, а попереду — три міся-
ці сонячних днів. Та не всім в 
цей день весело, залишаєть-
ся місце й для смутку, адже 
для учнів 9 класу настав час 
назавжди розлучитися із шко-
лою, вчителями, які стали для 
них дуже близькими та клас-
ним керівником — другом і 
зразковим дорослим. 

Цього року випускниками Дубі-
вецької ЗОШ І-ІІ ст. стали учні 9  
класу Тетяна Зарічна, Катерина Ду-
ма, Вікторія Оленюк, Наталія Качка, 

Марія Куць та Інна Пелих. Ранок у 
свято Останнього дзвінка випус-
кники розпочали у місцевому хра-
мі, щоб Господь послав благосло-
вення на дальші звершення. А вже 
о 10 годині на шкільному подвір’ї 
відбулися основні урочистості. 
Батьки, дивлячись на своїх дітей, 
не могли стримати сліз. Здається, 
наче вчора вели їх у перший клас, 
а тепер змушені відпустити в до-
росле та самостійне життя. 

Того дня з неба рясно падав 
дощ, але це не стало на заваді 
святкової атмосфери. Участь в 
урочистостях взяли парох місце-
вої церкви отець Андрій, Дубі-
вецький сільський голова Микола 
Дума та голова ТОВ “Агрокомп-
лекс” у селі Дубівці Григорій Пі-
нязь. Ведучими урочистостей бу-
ли учениці 6 класу Анастасія 
Флисник і Вікторія Васильчишин. 
Право підняти прапор під час ви-
конання Державного гімну нада-

ли восьмикласнику Юрію Юрківу 
та автору цих рядків. 

Поряд із випускниками-
дев’ятикласниками були і молодші 
випускники, не менш важливі на 
цьому святі — учні четвертого кла-
су, які з нового навчального року 
покинуть початкову школу та на-
вчатимуться у середній. Відтак, 
для них розпочнеться новий етап 
освітнього процесу. Цього року 
саме такими випускниками стали 
Оксана Боднарчук, Вадим Вдови-
ченко, Володимир Дума, Святос-
лав Турчин і Вікторія Задворна. 
Вони попрощались зі своєю пер-
шою вчителькою Ларисою Мирос-
лавівною Дольною, яка була для 
них шкільною мамою та підтрим-
кою попередніх чотири роки.

Трішки сумно для випускників та 
водночас весело для інших учнів 
минули незабутні хвилини свята 
Останнього дзвоника у Дубівецькій 
школі.

Попереду — три місяці 
сонячних днів

Щиро вітаємо 
з 45-річчям  
красиву, чудову 
жінку Оксану  
Володимирівну 
ТЛУМАЦЬКУ. У 
цей святковий 
день прийми наші 
щирі побажання, 
хай доля шле до-
бро і щастя, достаток та міцне 
здоров’я, а віра, надія та любов 
будуть вірними супутниками на 
Твоєму життєвому шляху.

Щоб Ти завжди була щаслива,

Добро пізнала у житті,

І щоб сміялися до Тебе

Із неба зорі золоті.

Щоб гріло сонечко ласкаво,

Щоб Бог Тебе в опіці мав,

І ангел Твій, охоронитель,

З плеча Твого щоб не злітав.

З повагою і любов’ю — Вікторія 
та Вадим.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження лікаря-ендокринолога 
ТРТМО Софію Трохимівну  
НОВАК, лікаря-хірурга Руслана 
Андрійовича МЕЛЬНИКА,  сестру-
господиню Галину Михайлівну 
ВОВК, сестру-господиню Баворів-
ської дільничної лікарні Оксану 
Богданівну ГУЛЬКУ, акушерку 
ФАПу с. Мар’янівка Галину Рома-
нівну ДРАБОВСЬКУ, кухаря 
ТРТМО Ольгу Степанівну  
ВАСИЛЬКІВ.

В святковий день прийміть вітання

Та найщиріші побажання

Здоров’я, щастя та добра,

Наснаги, успіхів, тепла.

З повагою — колектив 
Тернопільського районного 
територіального медичного 

об’єднання.

Колектив територіального цен-
тру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) щиро 
вітає з днем народження соціаль-
ного робітника с. Лучка Ольгу  
Тарасівну ЧОРНОЗУБ.

Нехай любов незгасно світить,

Хай доля радісно співа,

Для Вас — усі найкращі квіти

І найласкавіші слова.

Бажаємо життя прожити

Без сліз, без горя, без біди,

Нехай воно щасливим буде

Сьогодні, завтра і завжди!

Щиро вітаємо з днем наро-
дження лікаря загальної практики-
сімейної медицини Великоберезо-
вицької АЗПСМ Михайла Івано-
вича ГОЛОВЕЦЬКОГО, завідуючу 
фельдшерським пунктом с. Кос-
тянтинівка Ольгу Василівну  
ЛОЗІНСЬКУ, акушерку ФАПу  
с. Малий Ходачків Наталію Васи-
лівну САЛАМАНДРУ, молодшу 
медичну сестру ТРТМО Ольгу Іва-
нівну ДОРОЖКО, молодшу ме-
дичну сестру Шляхтинецької 
АЗПСМ Оксану Зеновіївну П’ЄХ.

Хай цвіте, не в’яне із роками доля,

Хай Вам літ щасливих зозуля накує,

Від землі Вам – сили, від води –

 здоров’я

І добро та радість хай Господь дає. 

З повагою — колектив ТРТМО.

Колектив Мишковицької ЗОШ 
І-ІІІ ст. щиро вітає з одруженням 
вчителя початкових класів Мар’яну 
Петрівну САГАЙДАК та її нарече-
ного Назарія Олеговича МІЛЯ, 
які стали на рушничок щастя  
14 червня.

Хай життя подружнього стежина

Буде завжди білим цвітом вкрита,

Хай кохання ватра незгасима

Зігріває Вас зимою й літом.

Будьте вірні у своїй любові

І минуть Вас грози і напасті,

Хай покропить вірність Вашу долю

Сонячним дощем п’янкого щастя.

Щиро і сердечно вітаємо з 
днем народження вчителя почат-
кових класів Байковецької ЗОШ 
І-ІІ ст. Лілію Ростиславівну 
ОНУФРЕЇВУ.

Бажаємо  щастя i достатку, 

Ясного неба i тепла, 

В житті — лиш злагоди й порядку, 

Щоб доля щедрою була.

В роботі — успіху й терпіння, 

У справах — вічного горіння.

З повагою — колектив 
Байковецької  

ЗОШ І-ІІ ст.

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

Хай щастя приходить і ллється рікою,

Хай горе обходить завжди стороною,

Хай доля дарує Вам довгі літа,

А в серці завжди хай живе доброта.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження медсестер стаціонару 
ТРТМО Галину Станіславівну  
РУДУ, Оксану Ігорівну  
КЛОШНИК, медсестру дитячого 
стаціонару Ірину Іванівну  
ОЛІЙНИК, молодших медичних 
сестер Ларису Василівну  
ЗАЯЦЬ, Ірину Миколаївну  
КИСЕЛИЦЮ, Любов Миколаївну  
ДОШНУ, електромонтера з ре-
монту та обслуговування електро-
устаткування Василя Михайловича 
ВАШЕНЮКА.

Хай в житті Вашому щастя квітує

Весняно-іскристим розмаєм,

Бог ласкавий хай радість дарує

І здоров’я міцне посилає.

З повагою — колектив ТРТМО.

Колектив Прошівської ЗОШ І-ІІ 
ст. щиро вітає з ювілеєм заслуже-
ного вчителя України, вчителя іс-
торії і правознавства Ліонію  
Володимирівну КУЗИШИН.

Нехай здоров’я завжди добрим буде,

Хай у роботі ладиться усе,

За справи добрі хай шанують люди,

В сім’ю хай доля затишок несе.

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

Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,

Щоб радісний настрій у серці не згас,

Все світле і гарне, що треба людині,

Нехай неодмінно приходить до Вас.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження депутата Великоглибо-
чецької сільської ради Володими-
ра Ярославовича ФЕДІРКА.

Хай щастя вікує у Вашому домі

І радість хай буде завжди,

Здоров’я міцного і щирої долі

Хай Бог посилає на довгі роки.

З повагою — колектив 
Великоглибочецької 

 сільської ради, члени 
виконкому, депутатський 

корпус.

Щиросердечно вітаємо з 50-
річчям керівника зразкового ама-
торського ансамблю бандуристів 
“Дивоструни” Тернопільського ра-
йонного будинку культури  
Ларису Василівну АТАМАНЧУК.

Бажаємо миру і світлої долі,

Запалу, енергії, сили доволі,

Творчого вогнику, віри й наснаги,

Щедрості серця, людської поваги.

На довгих стежках життєвої ниви 

Будьте завжди здорові й щасливі!

З повагою — колективи відділу 
культури Тернопільської РДА, 

Тернопільського районного 
будинку культури, 

Тернопільської районної 
організації профспілки 
працівників культури.

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

Нехай Ваш цвіт повік не обліта,

Нехай струна співає, а не рветься,

Хай доля не скупиться на літа,

Хай Божа благодать панує в серці.

З повагою – колектив 
Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.

Щиро вітаємо з днем наро-
дження вчителя української мови 
та світової літератури Байковець-
кої ЗОШ І-ІІ ст. Наталію  
Романівну ГУЩИНУ.

Нехай здоров’я завжди добрим буде,

Хай у роботі ладиться усе, 

За справи добрі хай шанують люди, 

В сім’ю хай доля затишок несе.

З повагою — колектив 
Байковецької ЗОШ І-ІІ ст.

Оксана ТЕЛИХ, 
завідуюча бібліотекою 

с. Забойки. 

П р а ц і в н и к и 
б і бл і о теки -ф іл і ї  
с. Забойки разом із 
педагогами загаль-
ноосвітньої школи І 
ст. — дитячого садка 
с. Забойки організу-
вали дводенну екс-
курсію в бібліотеку. 
Разом з вчителями 
Ганною Андріївною 
Сорочук, Наталею 
Ігорівною Козачою 
учні 1-2 класів побу-
вали у бібліотеці 26 
травня, 27 травня 
заклад відвідали 
учні 3-4 класів з пе-
дагогами Людмилою 
Василівною Боднар 
та Юлією Орестів-
ною Салій. 

Маленькі відвідувачі 
побували у великих про-
сторих приміщеннях чи-
тального залу і книжково-
го фонду, побачили книж-
кові виставки, “полички-
цікавинки”, “полички-поради”, по-
лички із новинками літератури. 
Учнів 1-2 класів найбільше заціка-
вили періодичні видання “Барві-
нок”, “Зайчик”, “Зернятко”. 

Учні 3-4 класів краще сприйма-
ли інформацію про абетковий, сис-
тематичний каталоги, краєзнавчу і 
систематичну картотеки статей, ді-
зналися про роль каталогів у робо-
ті бібліотеки. Корисним для них 
стало ознайомлення з книжково-
ілюстративною виставкою “Відкрий 
для себе рідний край” про культу-
ру, мистецтво, літературу, знаних 
земляків, зокрема, гордість Терно-
пільського району — співачку Со-
ломію Крушельницьку. 

Зацікавили й видання про при-
роду нашої місцевості. Адже в 
час літніх канікул розпочинаються 
шкільні екскурсії, туристичні по-
їздки з батьками. Тому путівника-
ми можуть стати видання “Замки 
і фортеці Тернопілля”, фотови-
дання Йосипа Свинко “Дністров-
ський каньйон очима допитли-
вих” тощо. 

Маленькі відвідувачі бібліотеки 
ознайомились із книжковою ви-
ставкою “З Шевченком у серці”, 
присвяченою 200-річчю з дня на-
родження Великого Кобзаря. Книж-
кова поличка “Малим про Тараси-
ка” репрезентувала дітям нове ви-
дання “Мій перший Кобзарик” з 
поезіями та мальовничими ілю-

страціями до них. Школярі декла-
мували поезії генія українського 
народу. 

Разом з бібліотекарем і вчите-
лями школярі пригадали правила 
користування книгами, їх зберіган-
ня і повернення в бібліотеку. 

Напевно, батьки в теперішній 
час замислюються над тим, як 
відволікти увагу своїх дітей від 
комп’ютера. Тут на допомогу при-
йде саме вона — Її величність 
Книга. Отож мандрівка школярів у 
світ книги є дуже актуальною. 
Казки, оповідання, вірші, загадки, 
легенди, цікаві відомості чекають 
на наших маленьких користувачів. 
Ласкаво просимо у царство книг 
— бібліотеку! 

Міні-екскурсія в бібліотеку 

Учні 9 класу Дубівецької ЗОШ І-ІІ ст. з першою вчителькою Марією 
Григорівною Ханас (у центрі) та класними керівниками Зоряною Петрів-

ною Миколів (зліва) та Ольгою Василівною Каплун (друга справа).

Виховна година ●

Учні початкових класів та педагоги загальноосвітньої школи І ст.- дитячого 
садка с. Забойки відвідали місцеву бібліотеку-філію.


