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Виходить з 1939 року

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАШОЇ КОМАНДИ 
ВЖЕ СЬОГОДНІ!

Співбесіди проводяться з понеділка по п’ятницю 
о 13-й год. 30 хв. за адресою:

м. Чортків, вул. Кн. В.Великого, 29 Е (колишній ремзавод).
За детальною інформацією звертайтесь за телефоном:

095 26 00 703
 resume.cho@sebn.com

– В’язальників схемних джгутів, кабелів та шнурів
(без вимог до освіти та досвіду роботи)

– Електромеханіків, налагоджувальників технологічного 
устаткування, інженерів та інших спеціалістів

Гарантуємо:
офіційне працевлаштування, медичне страхування, навчан-

ня за рахунок роботодавця, гарячі обіди, безкоштовне тран-
спортування до місця роботи працівників позмінного графіку

Чортківська філія 

ТОВ «СЕ Борднетце-Україна» 

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:

Тел. 
для довідок:

2-16-06

Чортківський державний медичний коледж
Ліцензія Міністерства освіти і науки України АЕ № 527882, видана 26.01.2015 р.

запрошує випускників 9 і 11 класів та їх батьків на
ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ
18 березня (субота) 2017 року об 11-й год.

У ПРОГРАМІ:
– ознайомлення з Умовами вступу до Коледжу;
– ознайомлення з навчальними кабінетами та лабораторіями коледжу;
– зустріч з викладацьким та студентським колективами коледжу; 
– можливість перевірити свої знання з предметів, що виносяться на вступні випробування, у коледжному 

центрі комп’ютерного тестування;
– участь у майстер-класах з виконанням найпростіших медичних маніпуляцій.

Чекаємо Вас за адресою: 48500, вул. Гоголя, 7, м. Чортків (центр міста), 
Довідки за тел.: (03552) 2-02-95, 2-02-53, www.chdmc.org.ua

Шановану в краї людину, доброго 
господарника, щирого мецената
Євгена Михайловича ШКАБАРА

вітає сільська рада 
та громада села Шманьківці

з Днем народження.
Нехай душа у Вас 
  ніколи не старіє,
На білій скатертині 
   будуть хліб і сіль, 
Своїм теплом Вас 
  завжди сонце гріє, 
Слова подяки 
  линуть звідусіль. 
В житті нехай все 
буде, що потрібно, 
Без чого не 
 складається життя –
Любов, здоров’я, 
      щастя, дружба 

Та вічно нестаріюча душа.
Смійтеся більше і менше сумуйте,
Щораз багатійте, ще краще ґаздуйте,
Хай думи ніколи спочинку не знають,
Хай легко, мов крила, 
                   внучат пригортають,
Хай серце ще довго тріпоче у грудях, 
Живіть до ста років на поміч всім людям! 
Здоров’я міцного Вам зичимо щиро, 
Ласки – від Бога, від людей – добра 
На многії і щасливії літа.

Постане 
військове містечко

С. 2 С. 4 С. 11С. 4

Дорожнє покриття 
«пішло» зі снігом?

«Цифра» – 
в пріоритеті?

«Теплі» кредити  
повертаються!



10 березня. Тривалість дня – 11.33. Схід – 6.22. Захід – 17.55. Іменини святкує Тарас

«Голос народу» – тижнева газета, виходить з 1939 року; реєстраційне свідоцтво 
ТР № 355 від 31.05.2004 р.; день виходу – п`ятниця, наклад – 2700 примірників. 
Адреса редакції: м. Чортків, вул. Зелена, 3. Ел. пошта: golnar@ukr.net. 
Електронна версія «Голосу народу» на веб-сайті районної ради: 
www.chortkivrr.te.ua. 
Тел. кореспондентів – 2-15-42, 2-36-85; бухгалтера – 2-16-06. 
Редактор Любомир ГАБРУСЬКИЙ, тел. 2-12-43.
Редакція може публікувати матеріали, не поділяючи точки зору 
автора. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних 
імен, географічних назв та інших відомостей несуть автори публі-
кацій. Передрук матеріалів газети без письмової згоди редакції 
заборонено! Номер набрано і зверстано у комп`ютерному комп-
лексі редакції газети. Віддруковано в друкарні ТзОВ «Буковин-
ський видавничий дім», м. Чернівці, вул. Василя Лесина, 31. 
Тел. (0372) 54-45-46.

індекс 61366

Газета Чортківського району

Відповідальна за випуск Тетяна ЛЯКУШ
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На часі2

Армія

Документ

Як повідав комбриг Баранов, 
за кошти Міноборони планується 
цьогоріч відновлення начально-
го корпусу, ряду казарм, їдальні. 
реконструкція електро-, водо- і 
теплопостачання – з 1 квітня уже 
заїжджає рота військових будівель-
ників. Мета його візиту до Чорт-
кова полягає в тому, щоби місцева 
влада долучилася до облаштування 
території по периметру, освітлення, 
благоустрою тощо, що в кошторисі 
не закладено. Передбачається, що 
у нашому місті нестимуть службу 
850-900 військових-контрактни-
ків, заробітна плата яких сьогодні 
складає 8-9 тис. грн, тож кошти за-
лишатимуться на місці і це безсум-
нівно буде позитивом для розвитку 
району.

У продовження сказаного народ-
ний обранець О.Барна повідомив, 
що під час його нещодавньої зустрі-
чі із заступником  міністра оборони 
О.Шевчуком велася мова про до-
лучення до реконструкції добротної 
будівлі австрійської казарми, що 
проектом не передбачено. Аби про-
сити додаткові кошти на це, нато-
мість частину витрат, приміром, на 
облаштування інженерних мереж, 
можна було б віднайти на місцевому 
рівні. Готовий допомогти фінансово 
міський голова В.Шматько, однак 

про це можна вести мову в 2-3 квар-
талі, коли буде коригуватися бю-
джет. Керівник району М.Сташків 
запропонував ряд нагальних місь-
ких проектів включити у цьогорічну 
програму державного фонду регіо-
нального розвитку, що допомогло 
б вивільнити кошти міста для спря-

мування їх на потреби військових. 
Необхідно допомогти військовим 
– це навіть не обговорюється – пе-
реконані депутати обласної ради 
Л.Білик і В.Вислоцький. Останній, 
що представляє сільгоспвиробників 
краю, запевнив, що аграрії готові 

взяти на себе частину робіт із обла-
штування території. Підсумовуючи 
дану зустріч, полковник Баранов за-
значив, що сьогодні першочергово 
потрібно відновити лице частини – 
КПП, ворота, встановити при вході 
на видному місці щити з соціальною 
рекламою про набір на військову 

службу за контрактом у Чорткові 
тощо. Аби ближче ознайомитися з 
фронтом робіт з відновлення вій-
ськового містечка, учасники наради 
по її закінченні виїхали на місце.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ
Фото автора

Шухевич – славетна героїчна 
особистість, людина, котра була 
чи не найвизначнішою постаттю 
збройної боротьби українського 
народу в часи Другої світової війни 
і після неї. Саме він створив і очо-
лив УПА; за визволення України 
поклав своє життя на вівтар сво-
боди, власним прикладом засвід-
чивши, що український народ – це 
волелюбна й героїчна нація. 

Як і в попередні роки врочистості 
були велелюдними. Для пошану-
вання пам’яті звідусіль з’їхалися як 
представники різних гілок влади, 
так і громадськості: народний депу-
тат О.Барна, депутат обласної ради 
В.Вислоцький, голова райдержад-
міністрації М.Сташків, заступники 
голів РДА та районної ради І.Віват 
і П.Пушкар; із м. Заліщики пред-
ставники «Самооборони» й вете-
рани АТО; чортківці – РО КУН і 
братство ОУН-УПА; жителі Заболо-
тівки та навколишніх сіл.  

Про росохачан варто сказати 
кілька слів, зробивши невеличкий 

відступ від урочистостей. Герої се-
мидесятих П.Плішка, Володимир 
і Микола Мармуси, В.Лотоцький 
та ще семеро активістів-підпільни-
ків 21 січня 1973 року підняли над 
чотирма будинками в Чорткові си-
ньо-жовті прапори. Приурочено це 

було 55-й річниці проголошення 
самостійної Української держави. 
За що всі поплатилися багатолітнім 
ув’язненням і засланням. 

Священнослужителі відправили 
поминальну панахиду; присутні за-
палили лампадки та поклали квіти 
вдячності біля пам’ятного погруддя 
славетному герою. 

Урочистості супроводжувалися 
патріотичними промовами, виспі-
ваною та декламованою поетикою. 

А наприкінці – оприлюднено 
звістку: випускник Заболотівської 
школи, головний лікар Івано-
Франківської лікарні Володимир 
Крокош пішов добровольцем у 
зону бойових дій на сході України. 

Боротьба за незалежність продо-
вжується… 

Ольга РИЗАК, 
позаштатний кореспондент 

«Голосу народу»
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання
ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

23 лютого 2017 року                               № 232
 

Про затвердження переліку нерухомого 
майна спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міста Чортківського району, 
яке може бути передано в оренду у 2017 році

 
Розглянувши клопотання Чортківської централь-

ної комунальної районної лікарні за № 12 від 10 
січня 2017 року, Чортківського комунального ра-
йонного центру первинної медичної (медико-са-
нітарної) допомоги за № 35 від 6 січня 2016 року, 
управління освіти, молоді та спорту Чортківської 
міської ради за № 01-08/50 від 10 лютого 2017 року, 
відповідно до пункту 4 статті 7 Закону України «Про 
оренду державного та комунального майна», пунк-
ту 3.3. Положення «Про порядок надання в оренду 
майна спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міста Чортківського району», затвердженого 
рішенням Чортківської районної ради від 14 груд-
ня 2012 року за № 252 «Про оренду майна спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міста 
Чортківського району», та враховуючи рекомендації 
постійної комісії районної ради з питань соціально-
економічного розвитку, підприємництва, власності, 
інвестицій та торгівлі від 16 лютого 2017 року,

Чортківська районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити перелік нерухомого майна спільної 

власності територіальних громад сіл, селища, міс-
та Чортківського району, що може бути передано в 
оренду в 2017 році, згідно з додатком.

2. Опублікувати даний перелік у районній газе-
ті «Голос народу» та на офіційному сайті районної 
ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення по-
класти на постійну комісію районної ради з питань 
соціально-економічного розвитку, підприємництва, 
власності, інвестицій та торгівлі (Демкович М.М.).

Голова районної ради                                           В.ШЕПЕТА
 
 

Додаток
до рішення районної ради

від 23 лютого 2017 року за № 232

ПЕРЕЛІК
нерухомого майна спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міста 
Чортківського району, яке може бути передано 

в оренду у 2017 році

1. Приміщення поліклінічного відділу ЧЦКР лі-
карні, що розміщене за адресою: вул. Й.Сліпого, 1, 
м. Чортків, загальною площею 145,2 м кв.

2. Приміщення амбулаторії загальної практики-
сімейної медицини с. Пробіжна, що розміщене за 
адресою: с. Пробіжна Чортківського району, вул. 
Церковна, загальною площею 242 м кв. (2 поверх).

3. Приміщення Чортківської загальноосвітньої 
школи I – III ступенів № 7, що розміщене за адре-
сою: м. Чортків, вул. Шевченка,  25, загальною пло-
щею 20 м кв.

4. Приміщення районної ради (колишнього раді-
омовлення), що розміщене за адресою: м. Чортків, 
вул. Зелена, 3, загальною площею 40,2 м кв.

Керуючий справами 
районної ради                                     Т.ЯБЛОНЬ

Допомогти в облаштуванні 
військового містечка – справа честі

У перший день поточного тижня, 6 березня, в робочому кабінеті директора медичного коледжу, 
депутата обласної ради Л.Білика відбулася нарада за участі народного депутата України О.Барни, 
голови райдержадміністрації М.Сташківа, міського голови В.Шматька, депутата облради 
В.Вислоцького та командира 44-ї окремої артилерійської бригади С.Баранова щодо відновлення 
військового містечка з розквартируванням чисельного підрозділу вищезазначеної артбригади у м. 
Чортків.

Пошанування

Герої не вмирають! Боротьба 
за самостійну Україну продовжується…
Вже стало доброю традицією котрий рік поспіль проводити врочистості пошанування та панахиду 

пам’яті з нагоди чергової річниці – цьогоріч 67-ї – загибелі Головного командира Української 
Повстанської Армії, генерал-хорунжого Романа Шухевича в селі Заболотівка біля пам’ятного 
погруддя легендарному героєві.
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11 березня. Тривалість дня – 11.37. Схід – 6.20. Захід – 17.57. Іменини святкують Григорій, Порфирій

Влада в дії

Голова ОДА: Барна Степан.
Призначено на посаду: квітень 

2015 року.
На момент призначення  був на-

родним депутатом України. Об-
раний на позачергових виборах 
до Верховної Ради 2014 року від 
«Блоку Петра Порошенка». Рані-
ше (з червня 2006 року) працював 
радником міністра сім’ї, молоді та 
спорту. У 2006-2009 рр. – депутат 
Тернопільської обласної ради.

Попередник: Сиротюк Олег, по-
літична приналежність ВО «Сво-
бода».

Тернопільська область є пере-
важно аграрним регіоном із роз-
виненою туристичною галуззю. 
В останні роки тут також спосте-
рігається ріст промислового ви-
робництва, переважно легкої та 
харчової галузей. Крім того, об-
ласть активно працює у напрямку 
європейської інтеграції, зокрема 
реалізовує низку спільних проек-
тів з ЄС.

Дані дослідження та оцінки екс-
пертів свідчать про ефективну ро-
боту очільника ОДА, зокрема – в 
європейському напрямі та налаго-
дженні співпраці з міжнародними 
організаціями, з декомунізації та 
децентралізації, підтримки воїнів 
АТО та прозорості закупівель.

Тернопільська область один із 
лідерів за темпами зростання про-
мисловості. Обсяг реалізованої 
промислової продукції за 2016 рік 
склав 15,7 млрд гривень, що біль-
ше на 32,4 %, або на 3,8 млрд гри-
вень у порівнянні з показниками 
2015 року.

Основними напрямками впро-
вадження енергоефективних за-
ходів, спрямованих на скорочен-
ня споживання природного газу 
у 2016 році в області, було пере-
ведення котелень, що обслуго-
вують об’єкти соціальної сфери, 
на використання альтернативних 
видів палива; проведення санації 
житлових будинків, об’єктів соці-
альної сфери та будівель установ. 
На даний час у бюджетній сфері 
області реалізовано 158 енергое-
фективних та енергозберігаючих 
проектів – на загальну суму 98,8 
млн гривень.

Географічна структура надхо-
дження інвестицій вказує на актив-
ну роботу області в європейському 
напрямку. Саме з бізнес-партне-
рами країн Європейського Союзу 
суб’єкти господарювання області 
залучили 95,1 % усіх прямих інвес-
тицій. З них 26 % – це інвестиції з 
Федеративної Республіки Німеччи-
на, 14 % – з Чеської Республіки, 
11,2 % – Республіки Кіпр, 11,6 % 

– Королівства Бельгія, 10,1 % – 
Естонської Республіки.

Для забезпечення стабільного 
економічного розвитку та пошу-
ку дієвих механізмів залучення 
іноземних інвесторів у 2016 році 
проводилась низка заходів із по-
пуляризації інвестиційних пере-
ваг області. Зокрема, проведено 
презентації області у Республіці 
Польща на ІХ-му Форумі Єв-
ропа-Україна у м. Лодзь, 26-
му Економічному форумі в м. 
Криниця-Здруй, в області – під 
час Міжнародного економічного 
форуму «Тернопільщина INVEST 
2016», Українсько-Польської ко-
операційної біржі, у сесійній залі 
Комітету з економічних питань 
Угорського парламенту. Інфор-
мація про стратегічні інвестицій-
ні проекти, земельні ділянки та 
об’єкти для здійснення інвестицій 
постійно розповсюджується під час 
зустрічей з представниками іно-
земних держав, серед потенційних 
інвесторів. Упродовж 2016 року 
Тернопільщину відвідало понад 80 
іноземних дипломатичних і бізнес-

делегацій.
Зовнішньоторговельний оборот 

товарів за 2016 рік склав 558 млн 
дол. США і збільшився порівняно з 
2015 р. на 1,4 %. Імпортних зріс на 
4,2 % і склав 270,2 млн  дол. США, 
позитивне сальдо зовнішньої тор-
гівлі становило 17,6 млн дол. США. 
Основу товарної структури екс-
порту з Тернопільщини складали 
електричні машини і устаткування; 
зернові культури; м’ясо та харчові 
субпродукти; деревина і вироби з 
деревини; продукти переробки ово-
чів, плодів; насіння і плоди олійних 
рослин; білкові речовини; меблі; 
одяг текстильний; жири та олії тва-
ринного або рослинного походжен-
ня; молоко або молочні продукти; 
яйця, мед. Найсуттєвіші експортні 
поставки товарів здійснювалися до 
Республіки Польщі (56,3 % у за-
гальному експорті області).

За даними моніторингу протя-
гом 2016 року започаткували діяль-
ність понад 3,3 тис. новостворених 
суб’єктів господарювання – за ра-
хунок цього створено понад 5,9 тис. 
робочих місць. В області створю-

ються доступні та комфортні умови 
надання адміністративних послуг. 
За рахунок розширення спектру 
надаваних адміністративних послуг 
через  21 ЦНАП області  протягом 
2016 р. надано 166,5 тисячі послуг, 
що на 41,7 % більше у порівнянні 
з 2015 р.

У 2016 році середньомісячна заро-
бітна плата одного штатного праців-
ника зросла на 23,4 %, у січні-грудні 
вона склала 3695 гривень. Крім того 

в Тернопільській області у 2016 році 
зменшилося число безробітних: ста-
ном на 31 грудня 2016 р. на обліку в 
центрах зайнятості перебували 10782 
осіб, що на 14,8 % менше, ніж на від-
повідну дату 2015 року. 

З початку запровадження ініці-
ативи щодо виділення землі учас-
никам антитерористичної операції 
в Тернопільській області отримали 
6444 звернення. На сьогодні заре-
зервовано 5699 тис. гектара земель 
для надання у власність учасникам 
АТО. Найбільше площ запропоно-
вані у Борщівському, Зборівському, 
Шумському районах Тернопіль-
щини. Фахівці Держгеокадастру 
Тернопільської області підготували 
3512 дозволів на розроблення про-
ектів землеустрою на наділи пло-
щею 2745,9 гектара. Органи міс-
цевого самоврядування прийняли 
852 рішення на землі загальною 
площею 559,3 гектара. Військовос-
лужбовці вже завершили проце-
дуру оформлення у власність 2197 
земельних ділянок загальною пло-
щею 1402,3 гектара.

В області продовжується робота з 
покращення матеріально-технічної 
бази закладів охорони здоров’я, мо-
дернізації галузі медицини. За 9 мі-
сяців 2016 р. закуплено та отримано 
225 одиниць медичного обладнання 
на суму 7,9 млн гривень.

Найуспішнішими напрямка-
ми роботи голови Тернопільської 
ОДА експерти назвали напрямки 
щодо підтримки децентралізації та 
декомунізації. Тернопільська об-
ласть – один із лідерів в Україні 
за кількістю об’єднаних громад. 
Це сприяє залученню інвестицій та 
міжнародної фінансової допомоги. 
Так, у рамках І етапу програми «Де-
централізація приносить кращі ре-
зультати та ефективність» (DOBRE) 
було відібрано 6 об’єднаних терито-
ріальних громад області.

У рамках ІІІ фази спільного про-
екту ЄС/ПРООН «Місцевий роз-
виток, орієнтований на громаду» в 
11-ти районах області реалізується 
43 мікропроекти громад, загаль-
ний бюджет яких становить понад 
16,5 млн гривень. Станом на 1 січ-
ня 2017 р. завершено реалізацію 31 
мікропроекту громад (проведення 
заходів з енергозбереження, будів-
ництво системи вуличного освіт-
лення, ремонт амбулаторії та сис-
теми водопостачання). Одночасно 
успішно впроваджується економіч-
ний компонент – 3,1 млн гривень 
спрямовано для створення 4 сіль-

ськогосподарських обслуговуючих 
кооперативів, за умови часткового 
співфінансування з місцевих бю-
джетів у сумі 154,4 тис. гривень. У 
2017 р. планується реалізація ще 2 
проектів у рамках уже існуючих ко-
оперативів на суму 635,5 тис. гри-
вень. Усього в рамках ІІІ фази про-
екту створено 6 кооперативів.

Експерти також високо оцінили 
роботу ОДА в частині впроваджен-
ня системи електронних закупівель 

ProZorro. Так, станом на 13.02.2017 
року 586 організаторів Тернопіль-
ської області оголосили 8198 за-
купівель, у яких взяли участь 2905 
учасників зі всієї України (в т. ч. 
1185 учасників з Тернопільської 
області). Очікувана вартість закупі-
вель становить 4943,5 млн гривень. 

Крім того, позитивно відзначено 
діяльність в напрямку спрощення 
надання адміністративних послуг. 
Серед іншого за підтримки Уряду 
Німеччини (GIZ), зокрема Німець-
ко-українського проекту «Рефор-
ма управління на сході України», 
у Скалатській та Підволочиській 
об’єднаних територіальних громадах 
реалізуватимуться проекти по ство-
ренню ЦНАПів. 

Тернопільщина стала лідером у 
процесі електронного урядування. 
Запровадження цієї системи змі-
нює саму сутність відносин влади 
– бізнесу – громадян та є одним 
із інструментів протидії корупції. 
На сьогодні за допомогою порталу 
Ternopil.igov.org.ua можна он-лайн 
отримати понад 130 електронних 
послуг, серед яких і послуга «Захис-
ти бізнес». Робота ця продовжуєть-
ся та поширюється на усі сфери.

Експерти відзначили, що в об-
ласті ведеться робота з покра-
щення інфраструктури регіону. 
Загалом у 2016 році втілено 557 
проектів регіонального розвитку:

– 274 проекти – за рахунок 
субвенції на здійснення заходів із 
соціально-економічного розвитку 
окремих територій – обсяг фінан-
сування 61,4 млн грн;

– 230 проектів – за рахунок 
субвенції на розвиток інфраструк-
тури громад – обсяг фінансування 
133,3 млн грн;

– 53 проекти – за рахунок Фон-
ду регіонального розвитку та спів-
фінансування з місцевих бюдже-
тів – обсяг фінансування 91,3 млн 
грн та 21,1 млн грн відповідно.

Також розвивається туристична 
галузь. На 15 % зросла кількість 
туристів, що відвідали область, 
на 5 % збільшилась кількість ро-
бочих місць в галузі, зростання 
обсягу платежів до бюджетів всіх 
рівнів склало 10 % у порівнянні з 
показниками відповідного періоду 
минулого року.

За матеріалами аналізу КВУ, 
інформації від структурних 

підрозділів ТОДА
(Публікацію надано Чортківською 

райдержадміністрацією)

Комітет виборців України 
визначив кращих голів ОДА: 
Степан Барна один із лідерів

Комітет виборців України уважно відстежує діяльність обласних керманичів. За підсумками 
2016 року експерти визначили, хто із голів обласних державних адміністрацій найкраще веде 
справи щодо розвитку ввіреного їм регіону. Співставляючи кількісні та якісні показники, 
додаючи оцінку фахівців у різних галузях – голова Тернопільської ОДА Степан Барна посів 
четверте місце в рейтингу, а Тернопільщина впевнено демонструє макроекономічну стабілізацію, 
позитивну динаміку базових показників у реальному секторі економіки та у соціальній сфері.

Показники соціально-економічного розвитку
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№ 10 (8611), 10 березня 2017 року

Про це говорять Ех, дороги!

Кожної весни значна частина автодоріг 
України потерпає від нашестя «чорних дір». 
Та чиновники не губляться, в один голос 
відповідаючи – дороги зношені, побудовані 
ще за часів Радянського Союзу, а також не-
сприятливі кліматичні умови (словом, сніги 
та морози, сонце та дощі – усьому вина) ро-
блять свою справу. 

Цьогоріч Чортків теж не став виключен-
ням. Вже звично разом із снігом подекуди 

зник і асфальт. Особливо пла-
чевною є ситуація на дорогах 
біля 2-ї школи, центральної 
бібліотеки, магазину «Скор-
піон», а також левова частка 
вул. С.Бандери. Останню, 
до слова, минулого року ре-
монтувала чернівецька фірма 
«ДОР-БУД ІНВЕСТ СВ». Як 
зазначає сектор з питань вну-
трішньої політики і зв’язків з 
громадськими організаціями 
та ЗМІ Чортківської міської 
ради, підрядчики цієї фірми 
погодились за власні кошти 
виправити недоліки (нагадаю 
– ремонт робився рік тому!), 
проте для виконання цих 
робіт повинен бути відповід-
ний температурний режим 
(а це бодай стабільних 15-18 
градусів вище нуля, що для 
березня не притаманно). 

А поки у Чернівцях чека-
ють з моря погоди, місцева 
влада власними зусиллями 
намагається хоч якось вря-
тувати ситуацію – вже цього 
тижня найбільш проблемні 
ділянки доріг почали заси-
пати. Чортківчанам і гос-
тям міста залишається лише 

сподіватись, що на цьому ремонт не за-
кінчиться, і з настанням такого бажаного 
стабільного тепла дороги міста стануть дій-
сно дорогами, а не п’ятдесятьма відтінками 
сірого…

Тарас ЗАЯЦЬ, 
студент ТНПУ ім. В.Гнатюка, 
спеціальність «Журналістика»

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Чортківські чорні діри
Узагалі-то, кажуть, вік аналогового ТБ недовгий, і чи тепер, 

чи «в четвер» (за народним прислів`ям) йому таки доведеться 
«здавати позиції», поступившись місцем цифровому. Нині 
розмови в цій площині мусуються чимраз частіше, тож 
спробуймо долучитися й собі.

Зрештою, нео-
дмінний перехід на 
«цифру» – не чиясь 
там забаганка: такі 
норми регламенто-
вані зобов`язаннями 
України в рам-
ках угоди «Жене-
ва-2006». Навіщо це 
потрібно? Покриття 
цифровим сигналом 
всієї території Украї-
ни сприятиме підви-
щенню інформацій-
ної безпеки. План із 
забезпечення пере-
ходу на цифрове ТБ 
прийнятий в уряді та 
складається з пере-
ліку зобов’язань і за-
вдань для державних 
органів, наукових 
установ і підпри-
ємств. Торік восени, 
26 жовтня,  Кабінет 
Міністрів України 
повідомив точну дату 
відключення анало-
гового мовлення й 
остаточного перехо-
ду на цифрове ТБ – 
30 червня 2017 року. 

А нині… Нині більшість провідних українських телеканалів 
«кричить» на захист аналогового сигналу, поляризуючись зі своєю 
позицією тоді, на початках. Це передовсім й акцентує в нашій 
розмові представник Національної ради України з питань телеба-
чення і радіомовлення в Тернопільській області Михайло Зубик. 
І, хоч в численних ЗМІ день у день тиражуються передбачення, 
що для переходу на «цифру» окремих регіонів братимуться до ува-
ги покриття новітнім сигналом чи то наявність в користувачів 
цифрових тюнерів, на думку нашого візаві, вимкнення все ж тра-
питься водночас повсюдно банальним натисненням відповідної 
кнопки. Можливо – наприкінці червня, як і пообіцяно, можливо 
– дещо пізніше. Принаймні, цьогоріч неодмінно. Бо це вже й так 
крайній термін, попередньо (внаслідок тієї ж, вже згадуваної між-
державної угоди «Женева-2006») перехід на цифрове мовлення в 
Україні передбачався до середини 2015 року.

Та ми, вирішивши скористатись нагодою, поцікавились у пред-
ставника медійної ради статистикою щодо отих прикрих гальмів-
них причин стосовно наших теренів, приміром, виключно Чорт-
ківщини. Наскільки потужне маємо покриття та чи обліковано 
десь «прописку» цифрових тюнерів? Пан Михайло порекоменду-
вав вдатися за відповіддю до очільника Тернопільської філії РРТ 
(радіомовлення, радіозв`язку та ТБ) Романа Макара. Як вияви-
лося з бесіди, наразі такого обліку не ведеться: компанія «Зеон-
буд», провайдер багатоканальних цифрових мереж в Україні, поки 
що не розсекречує доступну їй інформацію. На думку п. Романа, 
наразі покриття цифровим сигналом сягає до 60 відсотків Тер-
нопільщини – не більше. Тож вимушено вдаємось до місцевих 
джерел. 

Як голосив «Голос народу» ще 2012 року, «цифра» «прописала-
ся» в нас восени 2011-го. На місцевому телерадіопередавальному 
центрі, що здіймається над містом на Вигнанському пагорбі, було 
встановлено відповідне обладнання: «На вежі встановлено 200 Вт 
передавач (для порівняння, аналоговий, що працює паралельно, 
наполовину меншої потужності), який дозволить повністю по-
кривати сигналом увесь район і навіть більше». Отож, з сигна-
лом проблем не виникатиме, а що ж приймачі? Знову статистика: 
лише в серпні того ж таки, 2012 року, відповідно до постанови 
Кабміну за № 245, телетюнерами забезпечувались певні соціальні 
групи (перелік категорій доволі довгенький!) чисельністю понад 
600 осіб. Звісно, охоплення не може бути стовідсотковим, та все 
ж. Той же М.Зубик видає «на-гора» наступне: в рамках згадуваної 
акції в межах області надійшло заяв від 32 тис. осіб, задоволено 
було 19 тисяч. Отож, мінімум тисяча з того числа «припала» на 
Чортківщину. Водночас п. Макар конкретизує: згадувана акція не 
була здійснена в повному обсязі, надавані населенню приймачі 
заторкнули, скоріш за все, всього-навсього десь один (!) відсоток 
до потреби. От тобі й маєш…

Резюме? Звісно, придбання телетюнера – задоволення не з де-
шевих. Проте, хочемо ми цього чи ні, за «цифрою» майбутнє. 
І переваги очевидні: одна лиш якість «картинки» чого вартує! А 
ще ж – можливість безкоштовно (лише одноразово інвестувавши 
придбання тюнера), в спектрі 32-х каналів, справді дивитися не 
те, що можемо, а те, що хочемо. Хоча, вочевидь, наразі така «бра-
вурність» означуваного для багатьох наших ближніх все ж не по 
кишені…

З`ясовувала Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

ТБ: аналог чи «цифра»?

Інфраструктура

Сім років лежала будівля у руїнах під від-
критим небом. Так би й стояла вона далі 
пусткою, якби не спільна ініціатива народ-
ного депутата О.Барни, депутата облради 
В.Вислоцького, районної та місцевої вла-
ди, завдяки старанням яких вдалося даний 
об’єкт включити до програми державно-
го фонду регіонального розвитку. Роботи 
розпочалися минулої осені. Передбачалося 

перекриття тільки 
глядацької зали, 
проте вдалося на-
крити всю будів-
лю та встановити 
понад 50 енергоз-
берігаючих вікон. 
Сума виділених 
коштів разом зі 
співфінансуван-
ням з місцевого 
бюджету – понад 
2,2 млн грн.  Далі 
черга – за вну-
трішніми робо-
тами. Зрозуміло, 
власним коштом 
село не потягне. 
Можливо, вдасть-
ся залучити об`єкт 
під якусь іншу 
державну програ-
му. Тим не мен-
ше, як зазначив, 
побувавши нещо-
давно на місці на-
родний обранець 
О.Барна спільно 
з головою рай-
держадміністрації 
М.Сташківим і 

депутатом облради В.Вислоцьким, грома-
да теж має не залишитися в боргу, бо ж  
повиривали вагонку і підлогу, повирізали 
батареї і металеві поручні не москалі… 

Любомир ГАБРУСЬКИЙ
Фото автора

Улашківський СБК 
під надійним дахом

Руйнація покрівлі сільського будинку культури в Улашківцях узимку 2010-го 
наочно продемонструвала, до чого може призвести звичайна людська халатність і 
безвідповідальність. Важко собі уявити, якими могли б бути наслідки ймовірної трагедії, 
якби це сталося не під покровом темної ночі, а під час якогось масового заходу…
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Борітеся – поборете!

Суспільство

Благодійність

(Закінчення. Поч. у № 9 від 3 березня 2017 р.)

...Повернемося до екологічних ризиків, закладених у до-
недавна чинний Генплан. Саме вони найбільше непокоїли 
громадську природоохоронну організацію, якою є ЕГО «Зе-
лений Світ». Ми були переконані в тому, що починати пла-
нування будь-якого населеного пункту треба з аналізу при-
родних умов, у яких він знаходиться. Лише за таких умов 
створюватимуться передумови для того, щоб життя людей 
було здоровим і безпечним, а розвиток поселення – сталим 
у тривалому часі.  Так, за нашою ініціативою міським голо-
вою І.Билицею 2010-го р. було замовлено розробку проек-
тів містобудівної документації, що повинна була доповни-
ти Генплан: ландшафтного аналізу території Чортківської 
міської ради та комплексної схеми зеленої зони Чорткова. 
Їх було розроблено у 2011 р. фахівцями конструкторського 
бюро Національного лісотехнічного університету України, 
та після зміни керівництва «мерії» справа затвердження схе-
ми зеленої зони міста зіштовхнулася з активним опором. 
У результаті – нині не відомо, де перебуває проектна до-
кументація, за яку місто розрахувалося коштами бюджету? 
Зрозуміло, владі цікавіше віддавати земельні ділянки під за-
будову. Це обіцяє їй моральне і матеріальне задоволення. А 
з парків та скверів – яка їй користь? Навіть якщо це «Парк 
Героїв Небесної Сотні», створення котрого вже третій рік 
вимагає громадськість Чорткова в районі Кадуба, де про-
живає третина мешканців міста, а жодного впорядкованого 
парку або скверу нема…

Як відомо, згідно із Законом «Про екологічну експерти-
зу» проекти генпланів міст підлягають державній екологіч-
ній експертизі. Що й не дивно, адже головний містобудів-
ний документ повинен визначати стан довкілля населеного 
пункту, основні чинники його формування, містобудівні за-
ходи щодо поліпшення екологічного і санітарно-гігієнічно-
го стану, а також території, що мають природоохоронні об-
меження. Згадувалося про те, що колишні очільники «мерії» 
вирішили приховати негативний висновок екологічної екс-
пертизи і «затвердити» проект рішенням сесії міської ради. 
Тож упродовж семи років тривала судова епопея, метою якої 
було довести, що Генплан було прийнято у протизаконний 
спосіб. Хоча судами двох інстанцій це було підтверджено, 
керівництво міста в особі міського голови М.Вербіцького в 
порушення усіх мислимих процедур і з наполегливістю вар-
тою іншого застосування «протягувало» горезвісний проект 
Генплану наступним рішенням ради.

Відтак у серпні 2015 р. ЕГО «Зелений Світ» звернувся з 
черговим адміністративним позовом про визнання протиза-
конним і скасування рішення міської ради від вересня 2013 
р. Невдовзі Чортківський районний суд задовольнив позов 
і скасував одіозне рішення міської ради. Надалі апеляцій-
на скарга «мерії» розглядалася у Львівському апеляційно-
му адмінсуді й нарешті була відхилена 12 жовтня 2016 р. 
Суд скасував останнє рішення про чергове «затвердження» 
Генплану міста і вкотре наголосив на необхідності отриман-
ня позитивного висновку державної екологічної експертизи 
проекту Генплану як обов’язкової умови його затвердження.

І от нарешті молоде керівництво міської ради визнало 
помилки попередників, визнало поразку в суді і замовило 
новий проект Генплану. Сподіваємось, що у процесі роботи 
над проектом буде нарешті знайдено і з користю для міс-
та використано проект ландшафтного аналізу території та 
комплексної схеми зеленої зони Чорткова. 

Сподіваємось на те, що період «генерально спланованого ха-
осу» в історії Чорткова нарешті завершився; що розроблення 
нового Генплану стане одним з отих кроків, які врешті-решт 
зламають багаторічну тенденцію занепаду: коли руйнуються 
архітектурні пам’ятки, спотворюється історичний центр, 
забруднюється довкілля, занепадає економіка, в аварійному 
стані чи не всі наявні інженерні системи...

Сподіваємось і на те, що невдовзі у Чорткові постане «Парк 
Героїв Небесної Сотні», що пам’ять про наших сучасників, 
котрі віддали найдорожче заради того, аби наше життя було 
достойним, вільним і радісним, буде належним чином увічне-
но. Цей парк мав би стати живим втіленням їхньої та нашої 
мрії саме про таке життя – достойне, вільне і радісне.  

Олександр СТЕПАНЕНКО,
ЕГО «Зелений Світ»

Топ-тема

Генерально 
спланований хаос

Щовесни, коли тануть сніги, 
9-ий березневий день збирає всіх, 
сущих на землі, українців біля 
пам’ятників Великому Кобзаре-
ві, щоби віддати шану, любов і 
низький уклін Людині-правдолю-
бу, котра є і буде гордістю укра-
їнської нації, виразником її дум і 
найзаповітніших мрій. 

Істинний християнин, зна-
вець і шанувальник Біблії Тарас 
Шевченко глибоко вірив у ні з 
чим незрівнянну силу Слова. Ве-
ликий поет і мислитель глибоко 
усвідомлював значення мови з 
погляду передової науки свого 
часу; вбачав у ній високе духовне 
надбання людства; плекав її як 
могутній засіб розвитку словес-
но-художнього мистецтва, його 
поетичної сили й краси; відшлі-
фовував як дорогоцінний діамант 
українському народові в усному й 
писемному різновидах. 

У багатьох своїх творах Кобзар 
говорить про слово як про зброю 
боротьби, могутній заклик, що 
запалює людські душі й підносить 
до звитяг. 

Ми – багатші від тих народів, 
що прийняли Христа, проте не 
мають свого Шевченка. Митець 
просить у Всевишнього, щоби 
його слово ожило, розтопило 
наші серця й збудило зі сну: «… 
Молю, ридаючи, пошли, Подай 
душі убогій силу…». 

Огненне слово Тараса було і є 
дійовим засобом боротьби наро-
ду, людей доброї волі проти зла, 
за гідність, за «роботящі уми» і 
«роботящі руки». 

У передмові 2-го видання «Коб-
заря» Тарас зазначив: «У москалів 
є своя мова і свій народ, а у нас 
– своя мова і свій народ». Радвла-
да за кілька десятиліть перетво-
рила Україну на російськомовну; 
повсюдно нав’язувався «русский 
язык»; обов’язковістю був у шко-
лах «День русского языка» (80-ті 
роки минулого століття), уроки 

теж проводилися російською; а 
вчителі російської мови та літе-
ратури отримували зарплатню на 
15 відсотків більше ніж українські 
філологи… 

З приходом Незалежності стан 
рідної мови в нашій державі дещо 
змінився. Проте успіхами щодо 
розвитку української мови, на 
жаль, не могли похвалитися. Адже 
закону про мову не дотримува-
лися, натомість велася бороть-
ба за двомовне суспільство. Та 
після двох революцій в Україні, 
розв’язання Росією війни на сході 
нашої держави про нас – українців 
– заговорив увесь світ як про гідну 
волелюбну націю. Тарасове слово 
ожило, збудило і продовжує гарту-
вати дух український. Мільйонне 
українство, втомившись від брехні 
та підлості привладних мужів, на-
глості сусіда-агресора, безстрашно 
піднялося на захист своєї держави. 
Полум’яно звучало на барикадах 
Майдану й продовжує звучати вже 
тепер в окопах війни слово Шев-
ченкове: «Борітеся – поборете!», 
«Не вмирає душа наша, не вмирає 
воля…», «Нехай ворог гине!»… 

На жаль, в Україні й далі бага-
то мовних проблем, хоча Прези-
дент Петро Порошенко заявляв, 
що питання української мови вже 
вирішене. Значна частина україн-
ців послуговується мовою північ-
ного сусіда, а на заувагу твердить: 
«Так сложилось исторически, что 
Украина – двуязычная страна». 
Звучить, і це доволі прикро, ро-
сійська й у телевізійному просто-
рі, й у парламенті… На багатьох 
посадах різних державницьких 
рівнів працюють особи, котрі не 
поділяють позицій українізації. 
Ще й досі нав’язується стереотип 
популярності й моди російської 
мови. 

Як відомо, 2016-й рік в Укра-
їні за рішенням Президента був 
Роком англійської мови, що й 
викликало критичні настрої в 

нашому суспільстві; а 2017-й – 
проголошено Роком Японії. Див-
но?! Мабуть, наш Президент ви-
рішив подякувати далекій країні 
за якусь досить вагому послугу… 
А ось дуже боляче за те, що в 
Україні (скільки себе пам’ятаю) 
не було ще жодного Року укра-
їнської мови – прикрий факт. 
Звичайно ж, корисно знати іно-
земні мови, щоби інтегруватися 
в європейську спільноту. Кажуть, 
чим більше мов знає людина, тим 
вона духовно багатша. Та перш 
ніж вчити чужу, треба досконало 
володіти своєю – рідною! 

Знову ж таки доречно пригада-
ти Шевченка: «… Не дуріте самі 
себе, Учітесь, читайте, І чужому 
научайтесь, Й свого не цурай-
тесь». 

Усі країни турбуються про 
розвиток державних мов, а об-
манлива влада України цим лег-
коважить. До сьогодні в нашій 
державі відсутній (!) закон про 
державну мову. Чому?! Тому що 
бракує «елементарного» – відпо-
відального українського прово-
ду, влади, що дбала би про свій 
народ! Украй потрібен провід-
ник-патріот, який би усвідомлю-
вав: без української мови не буде 
Української держави, бо знищен-
ня мови (лінгвоцид) веде до зни-
щення народу як культурно-істо-
ричної спільноти. 

Тож, очищаймося! Повертаймо 
собі пам’ять, усвідомлюймо: хто 
ми є, якого роду діти… Звертай-
мося до Тарасового слова, пе-
реймаймо його дух, учімося від 
нього моральних чеснот. Коли 
направду прагнемо бути україн-
цями, то повинні завше оберігати 
і відстоювати свою національну 
гідність, материнську мову, куль-
турні скарби спадщини, самобут-
ність, даровані Богом. 

Петро ПАЛІЙ, 
с. Стара Ягільниця

Полум’яне Слово Шевченка – на сторожі 
української нації. Бережімо його!

Нас – народ український – і мову нашу оскверняли багато десятиліть, проте ми – нація горда, 
бо за нами – Шевченко!

Коли мова ведеться про ста-
ціонарне лікування хворого, цю 
звістку, мабуть, кожен сприймає 
з болючим острахом, адже відразу 
ж виникає асоціація некомфорт-
ності в будь-яких її аспектах, се-
ред яких – окрім фізичного болю 
ще й стурбованість щодо великих 

фінансових витрат, а ще – неаби-
яка незручність щодо особистої 
гігієни та ліжко-місця, до якого 
(хоч-не-хоч) все ж мусиш при-
стосовуватися. Що й казати, об-
меблювання в лікарняних пала-
тах, направду, волає здебільшого 
про поновлення… 

Так, минулого тижня (у 
п’ятницю) та цього вівторка сво-
єрідне, скажімо, вкраплення ком-
фортності в лікарняні палати лі-
кувальних закладів міста внесли 
доброчинці – парафіяни собору 
Верх. Апп. Петра і Павла, допра-
вивши та розподіливши до відді-
лень, а саме – неврології (що в 
смт Заводське), травматології та 
хірургії Чортківської ЦКРЛ, ба-
гатофункціональні ліжка з матра-
цами (загалом – 22) для важко-
хворих. 

Нагадаємо, вагому гуманітарну 
допомогу з різного роду медич-
ним реманентом, устаткуванням і 
меблями собор нещодавно отри-
мав від благодійників зі Швейца-
рії. Слід зауважити, якби необхід-
ні речі, зокрема – лише вказані 
ліжка, довелось би закупляти в 
Україні, то сума витрат сягнула б 
більше 1 мільйона гривень. 

Нехай Господь благословляє 
доброчинців, які безустанно й 
безумовно вносять у наше життя 
відраду своєю благодійністю. 

Тетяна ЛЯКУШ 
Фото з архіву волонтерів 

Вкраплення комфортності 
в лікарняні палати
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Позиція Гаряча точка

Отож, подача друга: передова. 
Цього разу вони побували неда-
леко від Донецького летовища, в 
Мар`їнці, біля Світлодарської дуги. 
Загалом «намотали» 3100 км за 
шість діб. Кажуть: «Бог нас милу-
вав перебуванням поміж міномет-
ними обстрілами». «Вихоплюють» 
з довгої низки вражень внаслідок 
побаченого і пережитого власне те, 
що спроектоване фотооб`єктивом, 
що матиме змогу побачити читач.  
Приміром, розповідають: недале-
ко від Донецького летовища, на 
маршруті, застиг в степу ще від 
2014 р. наш український розбитий 
танк. Він вже – як меморіал: ба-
шту забрано, натомість «прописав-
ся» напис: «Вони віддали життя за 
Україну». Хлопці стверджують, що 
танк, мабуть, залишиться тут і по 

війні, можливо, лиш піднявшись 
на постамент, щоби символізувати 
нетлінність пам`яті для нащадків. 
Хоча… Ось таке видиво потрібне й 
тепер, аби його бачили, бо, що над-
звичайно прикро, війну на Донбасі 
нині подають як …статистику.

Якось спонтанно заводимо мову 
про жіноче представництво на ві-
йні. Бо ж он в кадрі – така красуня 
в камуфляжі! Хлопці розповідають: 
то – парамедик з позивним «Руда». 
Водночас ще й  волонтер – як і 
вони. На початку війни, 2014-го, 
продала весь свій бізнес (сфера пе-
ревезень) і накупила на ті гроші по-
зашляховиків, що нині курсують по 
АТО. Цікава у жінки й життєва іс-
торія: на війні одружилась з побра-
тимом Юрієм, командиром підроз-

ділу. Як зауважує на ліричній ноті 
Роман Кулик, «зійшлося два сиріт-
ських серця» (адже обидвоє з по-
дружжя – з сирітськими долями). 
«І серця ті надзвичайно об`ємної 
величини, яких мало буває», – то 
вже резюмує Олег Кушнір.

– У «добробатах» що сильно вра-
зило, то це чисельність молодих 
людей: воюють хлопці віком по 18-
20 років, – продовжує Олег. – Це – 
домінуюча кількість добровольців, 
які безоплатно, без всіляких там 
статусів пішли служити, боронити 

Україну. У вось-
мому батальйоні 
УДА багато цікавих 
історій нам розпо-
віли – ми те все 
записуємо, систе-
матизуватимемо.

Роман наголо-
шує: в публікації 
слід неодмінно по-
дякувати за ваго-
мий внесок у підго-
товку їх крайньої в 
часі поїздки в зону 
АТО приватним 
підприємцям речо-
вого та продоволь-
чого ринку Чорт-
кова, вихованцям 
ДНЗ «Золота риб-
ка», а також дирек-

тору ТзОВ «Тернопілля». Вагомий 
акцент: цього разу майже 70 відсо-
тків доставки на фронт на передові 
позиції займали перев`язочні мате-
ріали, передані їм спільнотою кате-
дрального собору Верх. Апп. Петра 
і Павла. Далі хлопці додають, що 
й ДНЗ № 3 «Веселка» зібрав па-
куночки на 5-й та 8-й батальйони 
УДА, що мають доправити від його 
імені туди. Школи району, загалом 
районний відділ освіти лідирує у 
волонтерських спромогах – адже 
позиціонований ними благодійний 

фонд «Bonum» дбайливо лучить всі 
небайдужі сили (незабаром активно 
запрацює офіс фонду по вул. Неза-
лежності, 58 у Чорткові).

Подача третя: дитячі будин-
ки. З-поміж тих, що перебувають 
під патронатом наших волонтерів, 
хлопці наразі навідали центр соці-
альної реабілітації в Лисичанську 
(на ту пору якраз додалися дітки 
з найгарячішої точки – Авдіївки, 
одна дівчинка навіть втратила 80 
відсотків зору внаслідок бойових 
дій), а ще – Гірське. Обидвоє во-
лонтерів навперебій схвильовано 
розповідають, як трепетно став-
ляться вони до дітей, чиї долі об-
палені війною. Приміром, навіть 
перевдягаються перед зустріччю, 
змінюючи зручний камуфляж, ко-

трий в дитячих очах ще довго асо-
ціюватиметься з лицем війни, на 
«цивілку». Залишили в дитбудин-
ках чимало дитячих речей, зокре-
ма й спрезентованих чортківським 
приватним підприємцем Олегом 
Єником. 

– Наступного разу плануємо по-
їхати з повномасштабною культур-
но-просвітницькою програмою, 
взявши з собою творчі колективи, 
аніматорів,  – діляться наші візаві 
близькими в часі планами. – Від-
відаємо те ж Гірське, Красногорів-
ку. Маємо запрошення від міського 
голови Щастя, зокрема до загаль-
ноосвітніх шкіл – там витають па-
тріотичні настрої, панує українська 
мова…

Хлопці мріють організувати на 
теплу пору року тур тривалістю в 
два тижні, проїхавшись від Стани-
ці Луганської до Маріуполя. Па-
ралельно ще й влаштувати табір у 
Карпатах чи в Червоному – для ді-
тей учасників АТО та дітей з Дон-
басу (в цьому плані вже маються 
напрацювання з логістичним цен-
тром допомоги АТО в Тернополі).  
А ще – зібрати бібліотечку україно-
мовної літератури і для дитбудинків 
на Донбасі, й бійцям на передову…

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Миколи ЛАНОВЕГИ

Революція Гідності відбулася три роки тому. Для 
одних вона завершилася в січневі й лютневі дні, в час, 
коли їхні душі піднялися на Небо, для багатьох – тих, 
хто воює на фронті, волонтерів, громадських активістів 
і, як не дивно, для політв’язнів, вона триває й тепер. 
Проте явним соціальним явищем є те, що для численних 
осіб, які зараз при владі, революція й не починалася. 
Ті люди доволі успішно реалізовують програму реваншу 
колишньої системи. Аксіомою є те, що революція – це 
зміна системи влади, якої в Україні не відбулося.

Як приклад, Олексій Гончаренко, у 2005-2012 рр. де-
путат різних рівнів від Партії регіонів, тепер – заступник 
голови президентської фракції «БПП» – кадрова по-
літика! За словами журналіста Ігоря Лосєва, в соціаль-
но-економічному і політичному сенсі другий Майдан не 
став перемогою, бо кланово-олігархічна і злодійсько-но-
менклатурна система нікуди не поділася, «вона набуває 
рис особливого нахабства і цинізму. Нині в Україні владу 
тримає другий ешелон Партії регіонів. Порошенко з 1998 
р. на державних посадах. Він був одним із засновників 
Партії регіонів (якщо хтось забув). Яка вже тут революція? 
Радше реставрація!».

Силові структури, підконтрольні Президенту, під-
тверджують стратегію реваншу. Корумповані суди ста-
ли прикметою часу, судову систему найменше зачепила 
люстрація, судова сфера – одна з перших за кількістю  
мільйонерів (згідно з офіційними деклараціями). З пору-
шеннями норм права судді ув’язнюють непокірних патрі-
отів, звільняють корупціонерів і причетних до злочинів на 
Майдані, знімають арешти з мільйонних коштів Януко-
вича і його команди. Коли приймався бюджет на 2017 р., 
ставилося питання про спецконфіскацію коштів, украде-
них Януковичем і його оточенням, але більшість депутатів 
не проголосувала. В той же час Вищий адміністративний 
суд визнав право Президента не надавати інформацію про 
ведення бізнесу на території РФ. Киянка програла суд 
проти мережі «Sport Life», де її відмовилися обслуговувати 
українською. Представники «SL» заявили за «формулою 
Путіна», що війна, зокрема, «почалася через заборону 
спілкуватися російською мовою. А львів’янин судиться з 
головою МВС Аваковим з приводу небажання останнього 
говорити державною мовою. Нові поліціянти діють у стилі 
попередньої міліції, зокрема – «затримувати», калічити і 
відпускати через декілька місяців допитів через відсутність 
складу злочину. 

За 2016 р. у світовому Індексі сприйняття корупції, 
Україна отримала 29 балів зі 100 можливих, посівши 131-
ше місце зі 176-ти охоплених дослідженням країн. Разом 
із Україною сходинку в 29 балів розділили: Росія, Казах-
стан, Іран. Показник нижче 30 балів вважають негласною 
межею корупційної ганьби для держави. Голова Центру 
подолання корупції Віталій Шабунін наголошує: «Немож-
ливо подолати корупцію в принципі у державі, політич-
на еліта якої хоче її зберегти». В Україні створено багато 
антикорупційних структур: НАБУ, САК, НАЗК (усього 
близько тридцяти). Тільки НАБУ в 2016 р. «висмоктала» 
з бюджету 409 млн грн, нічим реально не відзвітувавши, у 
2017 р. планується – 700 млн. А думка громадян? Згідно з 
даними опитування Центру Разумкова і фонду «Демокра-
тичні ініціативи», проведеного у грудні 2016 р., баланс до-
віри/недовіри до В.Гонтаревої – 80 відсотків, А.Яценюка 
– 72, А.Аавкова – 71 відсоток опитаних.

Маємо й другу річницю Дебальцевського котла з досі 
невідомим числом жертв, винними є не лише російська 
армія, а й українське вище командування, офіцери-дезер-
тири; а також –  Мінських домовленостей № 2. Соціолог 
Михайло Басараб зазначає, що головна загроза сьогодні 
– не велика війна, а повзуча капітуляція. Комплекс захо-
дів, прописаних у Мінських домовленостях 12 лютого 2015 
р., передбачав їх реалізацію до кінця 2015 року. Тобто, з 
1 січня 2016 р. ці положення мають сумнівний не лише 
правовий, а й політичний статус. Посилаючись на між-
народне право, зокрема Віденську конвенцію, правники 
говорять про те, що Мінські домовленості можна вважати 
нікчемними, бо ж були підписані у момент застосування 
сили. Окрім того, ці угоди не були ратифіковані Верхо-
вною Радою, тобто вони не є документом, що накладає 
на Україну жорсткі зобов’язання. Вони стали політичною 
данністю, за яку, наче за останню соломинку тримаються 
наші західні партнери. Вони не спромоглися на жорстку 
відповідь за агресивну політику Путіну і свій страх перед 
Кремлем ховають за цими угодами. На превеликий жаль, 
правила цієї гри прийняла влада України, і ми стали за-
ручниками цих угод.      

Актуальним сьогодні є питання блокади окупованих 
територій з метою припинення торгівлі і контрабанди з 
ворогом. Ліцензії на підприємницьку діяльність з ОРДЛО 
видає СБУ. Парадоксально, але сама влада вкрай зацікав-
лена в торгівлі з терористами, а отже, у фінансуванні. За 
три роки великі мужі при владі не могли знайти альтер-
нативу вугілля з окупованого Донбасу?! Коли схожа си-
туація з нафтою виникла у Білорусі, Лукашенко заявив: 
«Свобода, незалежність – це дуже рентабельно, і це не 
оцінюється жодними числами. Однак ми знайдемо вихід». 
А в Україні протягом трьох років влада знаходить шля-
хи боротьби з фронтовиками, волонтерами, активістами 
і політичними опонентами. Протистояння, сутички, за-
тримання, що більше нагадує викрадення поліцією акти-
вістів, тривають і в ці дні. Очевидним є те, що не заверши-
лася Революція Гідності! Проте МИРНИХ МАЙДАНІВ В 
УКРАЇНІ ВЖЕ НЕ БУДЕ.

Ярослав ДЗІСЯК, 
РО ВО «Свобода»

«Над нами янголи літали…»
Здається, з огляду на гуманність місії так би й мало бути неодмінно. Однак вони, ті, які бачать 

війну не з екранів телеприймачів чи моніторів «компів», а вочевидячки, та ще й доволі часто, – 
хлопці-волонтери, знайомі читачам «Гн» з публікації в попередньому числі газети, – Олег КУШНІР 
та Роман КУЛИК, мовлять зі сумом: на війні, на жаль, трапляється всіляке…

Третя річниця 
…незавершеної революції



«Який сенс боронити країну, 
рідну землю, якщо ми не будемо 
дбати про майбутнє нашої держа-
ви, – розпочав свій виступ словами 
Президента України П.Порошенка 
народний обранець О.Барна на 
святковій шкільній лінійці в Улаш-
ківській ЗОШ. –  Адже те, що ми 
маємо сьогодні на сході держа-
ви – наслідок того, що упродовж 
25-ти років незалежності України 
приділялася неналежна увага вій-
ськово-патріотичному, національ-
ному вихованню, фундамент якого 
закладається в школі, сім`ї». Пар-
ламентарій зазначив, що ниніш-
нє молоде покоління має творити 
нову велику Україну, за яку покла-
ли голови не одне покоління наших 
героїв. Саме тому школярі повинні 
навчатися сучасним технологіям, 
щоб Україна в майбутньому стала 
високоінтелектуальною нацією». 

Привітали учнів з обновою і 

депутат облради В.Вислоцький, 
голова райдержадміністрації 
М.Сташків, начальник відділу 
освіти РДА І.Гулька, сільський 
голова В.Дерій. Керівник району 
висловив сподівання, що у майбут-
ньому Улашківці будуть центром 
громади, а місцева школа стане 
базовою. Тому значні кошти ви-
ділено державою і районною вла-
дою на реконструкцію аварійного 
будинку культури, що перебуває 
на особистому контролі в голо-
ви облдержадміністрації С.Барни. 
Наостанок почесні гості разом із 
відмінниками навчання-старшо-

класниками перерізали символічну 
жовто-блакитну стрічку, якою був 
перев’язаний навхрест габаритний 
пакунок – усім нетерпілося якнай-
швидше побачити: що ж там всере-
дині?.. У свою чергу учні пообіця-
ли віддячити за щедрий подарунок 

призовими місцями в учнівських 
предметних олімпіадах. Від колек-
тиву школи слова вдячності мовив 
директор Андрій Дідик.

З нетерпінням чекали гостей на 
святковій шкільній лінійці з приво-
ду вручення інтерактивної дошки й 
учні Звиняцької ЗОШ І – ІІ сту-
пенів, яких вітала директор Тетяна 
Пасічник. Побажав гарно вчитися 
учням народний депутат О.Барна 
– в ім`я тих хлопців, які боронять 
свою країну, тих, хто поклалав свої 
голови за неї. Не кожному, мов-
ляв, дано стати вчителем, лікарем 
чи вченим, але кожному Бог дав 
талант, який потрібно розвивати, 

щоб вийти зі шкільних стін у світ 
людьми з великої літери. 

Доповнив парламентарія депутат 
облради, директор місцевого ПАП 
«Дзвін» В.Градовий, мовивши, що 
українська нація надзвичайно інте-
лектуально потужна в світі. І якщо 
створити їй відповідні умови, ми 
побудуємо справді процвітаючу 
державу. Місцевий аграрій-меце-
нат прийшов у рідну альма-матер 
не з порожніми руками, а з повною 
сіткою м’ячів, які передав від агро-
фірми учителю фізичної культури 
за успіхи, які школа не раз демон-
струвала на змаганнях різних рів-
нів.

Від імені районної влади звер-
нулися до учнів заступник голо-

ви райдержадміністрації І.Віват 
та начальник відділу освіти РДА 
І.Гулька, місцевої – Звиняцький 
сільський голова Н.Безушко, поба-
жавши, аби вони росли щасливи-
ми, добрими, розумними. У свою 
чергу учні підготували для гостей 
пісенне вітання та вручили їм сим-
волічні подарунки-обереги.

Слід сказати, що три інтерактив-
ні дошки (іще одна буде вручена 
Товстеньківській ЗОШ), вартістю 
24 тис. грн кожна, придбані за ра-
хунок субвенцій з державного бю-
джету місцевим на розвиток окре-
мих територій та співфінансування 
з райбюджету. Будемо сподіватися, 
що з кожним роком їхня кількість 
у школах Чортківщини зростатиме.

*    *    *

Довідково. Інтерактивна до-
шка – це сенсорний екран, приєд-
наний до комп’ютера, зображення 

з якого передає на дошку проектор. 
Вона працює одночасно як монітор 
комп’ютера і як звичайна дошка. 
Досить доторкнутися до її поверхні, 
щоб керувати програмами, запуще-
ними на комп’ютері. Використовую-
чи дошку, можна відкривати файли, 
працювати з Інтернетом, писати 
поверх будь-яких додатків, вебсай-
тів і відеозображень за допомогою 
спеціальних маркерів. Використан-
ня інтерактивних дошок допомагає 
урізноманітнити заняття, зробити 
їх яскравими і захоплюючими.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ
Фото автора

15 березня. Тривалість дня – 11.52. Схід – 6.11. Захід – 18.03. Іменини святкують Арсен, Богдан
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Ексклюзив

Депутатські канікули

У піднебесся знялись куполи…
Ми з Бога поміччю величний храм звели,
І це для міста також є знаменно:
У піднебесся знялись куполи,
Хрести розправили свої рамена.
Ті два хрести мов стали на сторожі
І силою розп`ятого на них Христа
Немов охороняють люд весь Божий
І серцю додають наснаги неспроста.
Ми ще в процесі, бо часи непрості,
А треба ще три куполи звести.
Але втішаймось, чортківчани й гості,
З тієї осяйної красоти.
Ви ж, благодійники і жертводавці, знайте: 
Заслуга ваша в Бога є велика!
Від нас, парафіян, низький уклін приймайте,
А в храмі моляться за вас по вічні віки.
P. S.
Складаю Богу дяку за талант свій скромний,
Що радість допоміг він людям донести,
Й подяку жертводавцям вікопомним,
І будівничим тої красоти.

Ольга МАЗУР, 75 років
м. Чортків

Якось наприкінці січня ц. р. «Гн» вміщував 
публікацію про помітну постать у духовному світі 
України – ігуменю Дарію Дубляницю, підготовлену 
нашим позаштатним автором Юхимом Макотерським. 
Незабаром п. Юхим передав редакції книжку «Сестра 
Дарія. Життя і творчість», спрезентовану спільнотою 
Святопокровського жіночого монастиря у Львові, 
котра й уможливила її видання. 

Книжка послужить у перспективі за експонат май-
бутнього музею районної газети і чортківської преси в 
цілому. Одначе маємо намір, аби не лежала вона в нас, 
що називається, «мертвим капіталом», а служила лю-
дям, ставши набутком багатьох небайдужих душ. Адже 
в ній містяться направду ексклюзивні взірці як писанок 
буквально всіх регіонів України та української діаспо-
ри, так і вишивки. 

А нині кожен день Великого Посту наближає нас до 
одного з найвеличніших християнських свят – Воскре-
сіння Христового. Тому й вміщуватимемо періодично 
фрагменти взірців тих писанок. Сподіваємось, вони 
можуть послужити основою для творення, для сплеску 
натхнення майстрам народної творчості, котрих у на-
шому краї – чимало. А ще – навчителям образотворчо-
го мистецтва й тим, хто йому навчається: викладачам, 
учням, студентам. Просто всім небайдужим. І розпо-
чнемо із писанок Поділля.

«Котилася писанка 
з гори на долину…»

Написано серцем

До школярів – з інтерактивом
Понеділок тижня, що минає, видався приємним не тільки на гарну погожу сонячну днину, а 

й несподіванки для учнів, зокрема Улашківської та Звиняцької загальноосвітніх шкіл, до яких 
завітали народний депутат України Олег Барна, депутати обласної ради Василь Вислоцький та 
Василь Градовий, голова райдержадміністрації Михайло Сташків та його заступник Іван Віват, 
начальник відділу освіти РДА Ірина Гулька, сільські голови Володимир Дерій і Надія Безушко, 
передавши інтерактивні (мультимедійні) дошки.



УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
15.00, 21.00 Новини 
06.15, 08.15 АгроЕра 
06.25, 23.00 Золотий 
гусак 
06.45, 07.45, 08.25 
Смакота 
07.20, 23.35 На слуху 
09.00 Бiатлон. Кубок 
свiту. Одиночна змiшана 
естафета 
10.00 Бiатлон. Кубок 
свiту. Змiшана естафета 
12.00 Орегонський 
путiвник 
12.25 Суспiльний 
унiверситет 
13.15 Борхес 
14.00 Мiй Шевченко. 
Микола Жулинський 
15.20 Фольк-music 
16.30 Твiй дiм-2 
16.45 Д/с «Нацiональнi 
парки Америки» 
17.45 Вiкно в Америку 
18.15, 01.20 Новинний 
блок 
18.50 Що там з 
Євробаченням? 
19.00, 01.55 Новини. 
Культура 
19.20 Перша шпальта 
19.50 З перших вуст 
19.55 Вересень 
20.20 Про головне 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Т/с «На межi. Група 
«Антитерор» 
22.55 Вiчне 
23.15 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН 
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
09.30 «Чотири весiлля» 
11.00 «Мiняю жiнку - 4 
12.20 «Мiняю жiнку - 4» 
14.45, 15.20 «Слiпа» 
15.45 «Мольфар» 
17.15 Т/с «Кохання проти 
долi» 
20.30 «Секретнi 
матерiали» 
21.00 Т/с «Життя пiсля 
життя» 
22.00 «Грошi» 
23.15 Т/с «Як уникнути 
покарання за убивство» 

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм» 
06.20, 14.00 «Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10 «Ранок з 
IНТЕРом» 
09.20 Х/ф «Люблю. 9 
березня» 
10.50, 12.25, 21.00 Т/с 
«Заради кохання я все 
зможу!» 
15.30 «Жди меня» 
18.00, 19.00, 04.25 
Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
20.00, 01.35, 05.10 
«Подробицi» 
23.50 Т/с «Нехай 
говорять» 16+ 

ТТБ
07.15, 11.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
07.30 «Загубленi у часi» 
07.45 Ранкова гiмнастика 
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Вiдвертi дiалоги» 
11.15, 17.50 «Пiснi 
нашого краю» 
11.25, 20.30 «Вишневi 
усмiшки» 
11.30 «Подорожнi 
замальовки» 
12.00 «Мамина школа» 
12.30 «Бiля рiдних 
джерел» 
13.00 Д/ф «Три лiта 
Тараса Шевченка» 
13.55, 19.40 
Телезамальовка 
14.00 «Сад.Город.
Квiтник» 
14.15 «Вiнтаж» 
14.30 «Соцiальнi гранi» 
15.00 «Iмена» 
15.30 «Так було» 
15.45 «Зупинись i 
здивуйся» 
15.50 «Iноземна для 
дiтей» 
16.15 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Урок... для 
батькiв» 
18.15 «Азбука смаку» 
18.30, 20.00 «Iз нашої 
вiдеотеки» 
18.55, 20.25 «Тернопiль 
сьогоднi» 
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Програма телепередач8
14 березня, вівторок 15 березня, середа 16 березня, 13 березня, понеділок

УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
15.00, 21.00 Новини 
06.15, 08.15 АгроЕра 
06.25, 23.00 Золотий гусак 
06.45, 07.45, 08.25 
Смакота 
07.20, 23.35 На слуху 
08.35 Паспорт.Ua 
09.00 Україна на смак 
09.25 Лайфхак 
09.35 Т/с «Аристократи» 
10.30 Д/ф «Доброволець 
Антон» iз циклу «Героям 
слава» 
11.00 Засiдання Кабiнету 
Мiнiстрiв України 
13.15 Нашi грошi 
14.05 Д/ф «Смарагди для 
Врубеля» 
15.20 Свiтло 
16.00 Путiвник прочанина 
16.30 Т/с «Лiнiя захисту» 
17.20 Хочу бути 
17.40 М/с «Гон» 
18.15, 01.20 Новинний 
блок 
18.50 Що там з 
Євробаченням? 
19.00, 01.55 Новини. 
Культура 
19.20 Д/ф «Августин 
Волошин. Метеорит 
незалежностi над 
Срiбною землею» ф.1 
19.55 Слiдство. Iнфо 
20.20 Про головне 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Т/с «На межi. Група 
«Антитерор» 
22.40 Мегалот 
22.55 Вiчне 
23.15 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 01.45 
ТСН 
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
09.30 «Чотири весiлля» 
11.00, 12.20 «Мiняю жiнку 
- 5» 
14.45, 15.20 «Слiпа» 
15.45 «Мольфар» 
17.15 Т/с «Кохання проти 
долi» 
20.30, 05.00 «Секретнi 
матерiали» 
21.00 Т/с «Життя пiсля 
життя» 
22.00 «Одруження 
наослiп 3» 
23.30 Драма «На одного 
менше» 

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм» 
06.20, 14.15 «Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10 «Ранок з 
IНТЕРом» 
09.20 «Давай 
одружимося» 
11.00, 12.25, 21.00 Т/с 
«Заради кохання я все 
зможу!» 
15.50, 16.45 «Речдок» 
18.00, 19.00, 04.05 
Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
20.00, 01.50, 04.50 
«Подробицi» 
23.50 Т/с «Тiльки не 
вiдпускай мене» 16+ 
02.35 Т/с «Правдива 
iсторiя про Червонi 
вiтрила» 

ТТБ
07.00 «Слово Боже на 
кожен день» 
07.10 «Цей день в 
iсторiї» 
07.15, 11.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
07.30, 21.00 «Тема дня» 
07.45 Ранкова гiмнастика 
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Будьте здоровi» 
11.15, 17.50 «Пiснi 
нашого краю» 
11.25, 20.30 «Вишневi 
усмiшки» 
11.30 «Європа очима 
українця» 
12.30 «До чистих 
джерел» 
13.00 «Кохання в життi 
великих українцiв» 
13.30 «Просто неба» 
13.45, 15.20, 21.30 «Iз 
нашої вiдеотеки» 
14.00 «У пошуках 
легенд» 
14.15 «Те, що в менi» 
14.30 Д/ф «Чесно жити i 
чесно померти. Iгуменя 
Йосифа Вiтер» 
15.30 «Музеї Волинi» 
15.50 «Iноземна для 
дiтей» 

16.15 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Дiловий ритм» 
18.00 «Час змiн» 
18.30 «Хто в домi 
хазяїн?» 
18.45 «Бiржа працi» 
18.55, 20.25 «Тернопiль 
сьогоднi» 
19.30 «На часi» 
20.20 «Звичайнi герої» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Надiя є» 
22.30 «Час країни» 
23.00 «Невигаданi 
iсторiї» 

ICTV
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10 Громадянська 
оборона 
11.05, 17.40 Т/с «Шулер» 
16+ 
12.05, 13.10 Т/с «Вiддiл 
44» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.25 Х/ф «Вiрус» 16+ 
15.25, 16.20, 21.25 Т/с 
«Майор i магiя» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
23.15 Х/ф «Зiткнення з 
безоднею» 16+ 
01.30 Т/с «Лас-Вегас-4» 
16+ 
02.55 Стоп-10 

СТБ
06.45, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.45 «Все буде смачно!» 
10.30, 18.30 «За живе!» 
12.00 «МастерШеф - 3» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
20.00, 22.45 
«МастерШеф Дiти - 2» 
00.05 Т/с «Коли ми 
вдома» 
01.40 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 

НОВИЙ КАНАЛ
03.15 Зона ночi 
05.10, 18.00 Абзац 
06.03, 07.55 Kids Time 
06.05 М/с «Хай живе 
король Джулiан» 
07.00 М/с «Iсторiї Тома i 
Джеррi» 
08.00 Т/с «Друзi» 
10.45 Т/с «СашаТаня» 
16+ 
15.20, 19.00 Вiд пацанки 
до панянки 
21.10 Т/с «Бiблiотекарi 
3» 16+ 
23.00 Х/ф «З темряви» 
16+ 
01.00 Х/ф «Лiмб» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
06.10, 16.10, 05.20 Т/с 
«Адвокат» 
07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 23.00, 02.40 
Сьогоднi 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15, 03.30 Зоряний 
шлях 
11.30 Реальна мiстика. 
Новий сезон 
13.30 Т/с «Черговий лiкар 
2» 
15.30 Т/с «Черговий 
лiкар» 
18.00 Т/с «Райське 
мiсце» 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Весна в 
груднi» 
23.30 Т/с «Закон i 
порядок. Злочинний 
намiр» 

2+2
06.00 Мультфiльми 
08.00, 19.00 «ДжеДАI» 
08.25, 18.30 «Спецкор» 
08.55 «Секретнi 
матерiали» 
10.55 «Нове Шалене 
вiдео по-українськи» 
16.50 Х/ф «2016: Кiнець 
ночi» (16+) 
19.20, 20.15 Т/с 
«Команда» (16+) 
21.10 Х/ф 
«Чужi на Дикому Заходi» 
(16+) 
22.55 Х/ф «Тi, що 
повторюють реальнiсть» 
(18+) 
00.30 Т/с «Iнспектор 
Алекс» (4 сезон) 
01.20 Т/с «Секта» (16+) 
02.10 Х/ф «Камiнна 
душа» 

УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
15.00, 21.00 Новини 
06.30, 23.00 Золотий 
гусак 
06.45, 07.45, 08.30 
Смакота 
07.25, 23.35 На слуху 
09.00 Україна на смак 
09.25 Лайфхак 
09.35 Т/с «Аристократи» 
10.30, 16.30 Т/с «Лiнiя 
захисту» 
11.20 Д/ф «Августин 
Волошин. Метеорит 
незалежностi над 
Срiбною землею» ф.1 
11.45 Орегонський 
путiвник 
12.10 Суспiльний 
унiверситет 
12.40, 21.30 Новини. 
Спорт 
13.15 Слiдство. Iнфо 
14.00 Д/ф «Сергiй 
Данченко i сто лицарiв 
навколо круглого столу» 
15.20 Надвечiр’я. Долi 
16.15 На пам»ять 
17.25 Казки Лiрника 
Сашка 
17.45 Школа Мерi 
Поппiнс 
18.05 Voxcheck 
18.15, 01.20 Новинний 
блок 
18.50 Що там з 
Євробаченням? 
19.00, 01.55 Новини. 
Культура 
19.20 Д/ф «Августин 
Волошин. Метеорит 
незалежностi над 
Срiбною землею» ф.2 
19.55 «Схеми» з 
Наталiєю Седлецькою 
20.20 Про головне 
21.50 Т/с «На межi. Група 
«Антитерор» 
22.55 Вiчне 
23.15 Пiдсумки 
02.10 Д/ф «Променi 
темного простору» 
02.40 Свiтло 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 00.30 
ТСН 
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
09.30 «Чотири весiлля» 
11.00, 12.20 «Мiняю жiнку 
- 5» 
14.45 «Мольфар» 
15.45 «Сiмейнi 
мелодрами - 6» 
17.15 Т/с «Кохання проти 
долi» 
20.30, 02.10 «Секретнi 
матерiали» 
21.00 Т/с «Життя пiсля 
життя» 
22.00 «Чотири весiлля 6» 
23.00 «Право на владу 
2017» 
00.45 Драма «Розмова» 

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм» 
06.20, 14.15 «Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10 «Ранок з 
IНТЕРом» 
09.20 «Давай 
одружимося» 
11.00, 12.25, 21.00 Т/с 
«Заради кохання я все 
зможу!» 
15.50, 16.45 «Речдок» 
18.00, 19.00, 04.25 
Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
20.00, 01.40 «Подробицi» 
23.50 Т/с «Тiльки не 
вiдпускай мене» 16+ 

ТТБ
07.00 «Слово Боже на 
кожен день» 
07.10 «Цей день в 
iсторiї» 
07.15, 11.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
07.30, 21.00 «Тема дня» 
07.45 Ранкова гiмнастика 
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «На часi» 
10.45 «Надiя є» 
11.15, 17.50 «Пiснi 
нашого краю» 
11.30 «Хто в домi 
хазяїн?» 
11.45 «Крiзь призму 
часу» 
12.00 «Невигаданi 
iсторiї» 
12.30 «Звичайнi герої» 
13.00 Д/ф «Три лiта 
Тараса Шевченка» 
14.00 «Твої люди, 

19.30 «Народний 
контроль» 
19.45 «Серце мiста» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Тема дня» 
21.15 «В об’єктивi ТТБ» 
21.30 «Земля-наш 
спiльний дiм» 
22.30 «Чаc країни» 
23.00 Д/ф «Подорож до 
моря» 

ICTV
05.00 Служба розшуку 
дiтей 
05.05 Дивитись усiм! 
05.55, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
06.40 Факти тижня. 100 
хвилин 
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Надзвичайнi 
новини. Пiдсумки 
10.10 Антизомбi 
11.05 Секретний фронт. 
Дайджест 
11.55, 13.10 Х/ф «Серце 
i душi» 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.20, 16.20 Х/ф 
«Примарний гонщик» 16+ 
16.55 Х/ф «Примарний 
гонщик-2. Дух помсти» 
16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Бiльше нiж правда 
21.25 Т/с «Майор i магiя» 
16+ 
22.20 Свобода слова 
00.25 Х/ф «8 мiлiметрiв» 
16+ 

СТБ
07.15, 16.00 «Все буде 
добре!» 
09.15 «Все буде смачно!» 
10.15, 18.30 «За живе!» 
11.45 Х/ф «Вам i не 
снилося» 
13.35 «Битва 
екстрасенсiв 16» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
20.00, 22.35, 01.30 
«Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
23.30 «Давай поговоримо 
про секс 3» 

НОВИЙ КАНАЛ
04.00, 18.00 Абзац 
05.00 М/с «Хай живе 
король Джулiан» 
05.58, 06.15 Kids Time 
06.20 М/ф «Сезон 
полювання 3» 
08.00 Х/ф «Чого хоче 
дiвчина» 
10.00 Х/ф «Будинок 
великої матусi: Який 
батько, такий син» 16+ 
12.00 Х/ф «Будинок 
великої матусi» 
14.00 Х/ф «Будинок 
великої матусi 2» 16+ 
16.00, 19.00 Ревiзор 
Спешл 
21.00 Таємний агент 
22.15 Таємний агент. 
Пост-шоу 
00.00 Х/ф «Дракула 3» 
18+

ТРК «УКРАїНА»
06.50, 07.15, 08.15 Ранок 
з Україною 
07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 23.00, 01.50 
Сьогоднi 
09.15, 02.40 Зоряний 
шлях 
11.00, 04.40 Реальна 
мiстика 
12.00 Х/ф «Там, де є 
щастя для мене» 
13.50, 15.30 Т/с 
«Випробування вiрнiстю» 
18.00 Т/с «Райське 
мiсце» 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Весна в 
груднi» 
23.30 Х/ф «Морський 
бiй» 

2+2
06.00 Мультфiльми 
08.00 Т/с «Загублений 
свiт» 
11.40 Х/ф «Супершторм» 
(16+) 
13.15 «Вiдеобiмба» 
18.30 «Спецкор» 
19.00 «ДжеДАI» 
19.20, 20.15 Т/с 
«Команда» (16+) 
21.10 Х/ф «Зубастий 
торнадо» (16+) 
22.55 Х/ф «Доказ смертi» 
(18+) 
01.00 Т/с «Секта» (16+) 
02.25 Х/ф «Дорога на 
Сiч» 

УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
15.00, 21.00 Новини 
06.15, 07.15, 08.15 Спорт 
06.30, 23.00 Золотий гусак 
06.45, 07.45, 08.30 
Смакота 
07.25, 23.35 На слуху 
08.35 Паспорт.Ua 
09.00 Україна 
на смак 
09.25 Лайфхак 
09.35 Т/с «Аристократи» 
10.30, 16.30 Т/с «Лiнiя 
захисту» 
11.15 Звичайнi герої. 
Володимир Страшко 
11.20 Д/ф «Юрiй 
Литвинський. Монгол» з 
циклу «Героям Слава» 
11.35 Звичайнi герої. 
Жiнка-снайпер в АТО 
11.40 Лицарi небесної 
варти. Вiктор Ходак 
12.00 Орегонський 
путiвник 
12.25 Суспiльний 
унiверситет 
13.15 Уряд на зв’язку з 
громадянами 
14.00 Книга.ua 
14.30 Вересень 
15.20 Театральнi сезони 
15.45 Спогади 
16.10 Мистецькi 
iсторiї 
17.25 Хто в домi 
хазяїн? 
17.45 М/с «Гон» 
18.15, 01.20 Новинний 
блок 
18.50 Що там з 
Євробаченням? 
19.00, 01.55 Новини. 
Культура 
19.20 Воїни миру. Рустам 
Хамраєв 
19.55 Нашi грошi 
20.20 Про головне 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Т/с «На межi. Група 
«Антитерор» 
22.55 Вiчне 
23.15 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН 
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
09.30 «Чотири весiлля» 
11.00, 12.20 «Мiняю жiнку 
- 5» 
14.45, 15.20 «Слiпа» 
15.45 «Мольфар» 
17.15 Т/с «Кохання проти 
долi» 
20.30 «Секретнi 
матерiали» 
21.00 Т/с «Життя пiсля 
життя» 
22.00 «На ножах» 
23.35, 01.45 Драма «Дом 
Гемiнгвей» 

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм» 
06.20, 14.15 «Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10 «Ранок з 
IНТЕРом» 
09.20 «Давай 
одружимося» 
11.00, 12.25, 21.00 Т/с 
«Заради кохання я все 
зможу!» 
15.50, 16.45 «Речдок» 
18.00, 19.00, 04.30 
Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
20.00, 01.40 «Подробицi» 
23.50 Т/с «Нехай 
говорять» 16+ 

ТТБ
07.00 «Слово Боже на 
кожен день» 
07.15, 11.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
07.30, 21.00 «Тема дня» 
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Земля-наш 
спiльний дiм» 
10.30 «Iз нашої 
вiдеотеки» 
11.45 «Серце мiста» 
12.00 «Творчий 
портрет» 
12.30 «Азбука смаку» 
12.45 «Запорiжжя 
туристичне» 
13.00 Д/ф «Подорож до 
моря» 
13.30 «Луцьк.Приємне 
вiдкриття» 
14.00 «Подiум її життя» 
15.00 «Обереги» 
15.30 «Живi 
сторiнки» 
15.50 «Iноземна для 
дiтей» 

16.15 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Як це?» 
17.35 «У пошуках 
легенд» 
18.00 «Енергоманiя» 
18.55, 20.25 «Тернопiль 
сьогоднi» 
19.30 «Будьте здоровi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Крiзь призму 
часу» 
21.30 «Європа очима 
українця» 
22.30 «Час країни» 
23.00 «Кохання в життi 
великих українцiв» 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10 Бiльше нiж правда 
11.05, 17.40 Т/с «Шулер» 
16+ 
12.05, 13.05 Т/с «Вiддiл 
44» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.25 Х/ф «Серце i душi» 
15.35, 16.15 Т/с «На 
трьох» 16+ 
16.45, 21.25 Т/с «Майор i 
магiя» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Громадянська 
оборона 
23.15 Х/ф «Вiрус» 16+ 

СТБ
07.00, 16.00 «Все буде 
добре!» 
09.00 «Все буде 
смачно!» 
09.55, 18.30 «За живе!» 
11.15 «МастерШеф - 3» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
20.00, 22.45 
«МастерШеф Дiти - 2» 
00.10 Т/с «Коли ми 
вдома» 
01.45 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 

НОВИЙ КАНАЛ
03.25 Служба розшуку 
дiтей 
03.30 Зона ночi 
05.10, 18.00 Абзац 
06.03, 07.48 Kids Time 
06.05 М/с «Хай живе 
король Джулiан» 
07.00 М/с «Iсторiї Тома i 
Джеррi» 
07.50 Т/с «Друзi» 
10.45 Т/с «Щасливi 
разом» 
15.50, 19.00 Серця трьох 
21.00 Т/с «Бiблiотекарi 
3» 16+ 
23.45 Х/ф «Лiмб» 16+ 
01.25 Х/ф «Дракула 3» 
18+ 

ТРК «УКРАїНА»
06.10, 04.30 Реальна 
мiстика 
07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 23.00, 03.15 
Сьогоднi 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15, 04.00 Зоряний 
шлях 
11.30 Реальна 
мiстика. Новий сезон 
13.30 Т/с «Черговий лiкар 
2» 
15.30 Т/с «Черговий 
лiкар» 
16.10, 05.20 Т/с 
«Адвокат» 
18.00 Т/с «Райське 
мiсце» 
19.45 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
21.00 Т/с «Весна в 
груднi» 
23.30 Т/с «Закон i 
порядок. Злочинний 
намiр» 
01.15 Х/ф «Морський 
бiй» 

2+2
06.00 Мультфiльми 
08.00, 19.00 «ДжеДАI» 
08.25, 18.30 «Спецкор» 
08.55 Д/п «Помста 
природи» 
10.55 «Облом.UA.» 
16.50 Х/ф «Агент» (16+) 
19.20, 20.15 Т/с 
«Команда» (16+) 
21.10 Х/ф «Морський 
пiхотинець - 3: Тил» (16+) 
22.55 Х/ф «Боксер» (16+) 
00.35 Т/с «Iнспектор 
Алекс» (4 сезон) 
01.25 Т/с 
«Секта» (16+) 
02.15 Х/ф «Москаль-
чарiвник» 

16 березня. Тривалість дня – 11.56. Схід – 6.09. Захід – 18.05
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УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
21.00, 05.10 Новини 
06.25 Життєлюб 
06.45, 07.45, 08.25 
Смакота 
07.20, 23.35 На слуху 
08.40 Паспорт.Ua 
09.00 Свiт на смак. Д/с 
«Легенди тофу» 
09.35 Т/с «Аристократи» 
10.30, 16.30 Т/с «Лiнiя 
захисту» 
11.20 Д/ф «Августин 
Волошин. Метеорит 
незалежностi над 
Срiбною землею» ф.2 
11.45 Орегонський 
путiвник 
12.10 Суспiльний 
унiверситет 
12.40, 21.30 Новини. 
Спорт 
12.55 Voxcheck 
13.15 Схеми 
13.55 Вiра. Надiя. Любов 
14.55 Бiатлон. Кубок 
свiту. IХ етап. Спринт 7,5 
км (жiнки) 
17.25 Бiатлон. Кубок 
свiту. IХ етап. Спринт 
10км. (чоловiки) 
18.55 Що там з 
Євробаченням? 
19.00 Новини. 
Культура 
19.30 Вiйна i мир 
20.20 Про головне 
21.50 Д/ф «Українська 
революцiя» 
22.55 Вiчне 
23.00 Золотий гусак 
23.15 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
09.30 «Чотири весiлля» 
10.55, 12.20 «Мiняю 
жiнку - 5» 
14.45 «Мольфар» 
15.45 «Сiмейнi 
мелодрами - 6» 
17.15 Т/с «Кохання проти 
долi» 
20.15 «Розсмiши комiка. 
Дiти 2» 
22.10 «Вечiрнiй квартал» 
00.05 Комедiя «Гамбiт» 

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм» 
06.20, 14.15 «Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10 «Ранок з 
IНТЕРом» 
09.20 «Давай 
одружимося» 
11.00, 12.25 Т/с «Заради 
кохання я все зможу!» 
15.50, 16.45 «Речдок» 
18.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Чорне дзеркало» 
23.00 Х/ф «Дитина на 
листопад» 

ТТБ
07.00 «Слово Боже на 
кожен день» 
07.15, 11.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
07.30 «Тема дня» 
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Що робити?» 
12.00 «Сад.Город.
Квiтник» 
12.30 «Всяка 
всячина: iнструкцiя з 
використання» 
12.45, 21.15 «Думки 
вголос» 
13.00 «Степовики» 
13.20 «Пiщанi 
iсторiї» 
13.30 «Спадщина» 
14.00 «Зелений БУМ» 
14.30 Д/ф «Свiтова 
марка патонiвцiв» 
15.00, 20.15 «Iз нашої 
вiдеотеки» 
15.20 «Моє мiсто» 
15.30 «Земляки» 
16.15 «У країнi 

Мультляндiї» 
17.15 «Актуальне 
iнтерв’ю» 
18.00 «Народна 
скарбниця» 
18.15 «Смакота» 
18.30 «ПрофStyle» 
19.30 «На часi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Назбиране» 
21.30 «Arte, viva!» 
22.30 «Час країни» 
23.00 «З одвiчнiстю на 
«ти» 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
09.45 Iнсайдер 
10.40, 17.50 Т/с 
«Спецзагiн 
«Шторм» 16+ 
11.40 Т/с «Вiддiл 44» 16+ 
12.35, 13.05 Х/ф 
«Сфера» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
15.35, 16.15 Т/с «Майор i 
магiя» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Антизомбi 
21.25 Дизель-шоу 
23.40 Х/ф «Джанго 
вiльний» 18+ 

СТБ
09.15 Х/ф «Аварiя - дочка 
мента» 
11.15 Х/ф «Мати й 
мачуха» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми 
вдома» 
20.00, 22.45 «Холостяк 
- 7» 

НОВИЙ КАНАЛ
05.00, 18.00 Абзац 
05.55, 07.45 Kids Time 
06.00 М/с «Хай живе 
король Джулiан» 
06.50 М/с «Iсторiї Тома i 
Джеррi» 
07.50 Т/с «Друзi» 
14.00 Серця трьох 
16.00, 19.00 М/с «Кухня» 
16+ 
21.00 Т/с «Бiблiотекарi 
3» 16+ 
23.30 Х/ф «Бабадук» 18+ 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 23.00, 03.15 
Сьогоднi 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15 Зоряний шлях 
11.30 Реальна мiстика. 
Новий сезон 
13.30 Т/с «Черговий лiкар 2» 
15.30 Т/с «Черговий 
лiкар» 
16.15 Х/ф «Четвер 12» 
18.00 Т/с «Райське 
мiсце» 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00, 23.30 Т/с 
«Поговори зi мною про 
любов» 

2+2
06.00 Мультфiльми 
08.00 «ДжеДАI» 
08.25 «Спецкор» 
08.55 Бушидо 
10.55 «Нове Шалене 
вiдео по-українськи» 
14.55 Х/ф «Лицарi неба» 
(16+) 
16.50 22 тур ЧУ з 
футболу: «Днiпро» - 
«Карпати» 
18.55 22 тур ЧУ з 
футболу: «Динамо» - 
«Чорноморець» 
21.00 Х/ф «Мiчений» 
(16+) 
23.00 «Змiшанi 
єдиноборства. UFC.» 
01.20 Т/с «Секта» (16+) 
02.10 «Роби бiзнес» 
02.40 «Секретнi 
матерiали» 
03.30 Х/ф 
«Богдан-Зиновiй 
Хмельницький» 

УТ-1 
06.35 Пiдсумки 
07.05 АгроЕра. Пiдсумки 
07.20 Шеф-кухар країни 
08.05 Смакота 
08.30, 00.00 Золотий 
гусак 
09.00 М/с «Книга 
джунглiв» 
09.55 Хто в домi хазяїн? 
10.15 Хочу бути 
11.00 Фольк-music 
12.15 Книга.ua 
12.40, 14.40 Т/с «Берклi-
сквер» 
13.40 Бiатлон. Кубок 
свiту. IХ етап. Гонка 
переслiдування 10 км 
(жiнки) 
15.55 Бiатлон. Кубок 
свiту. IХ етап. Гонка 
переслiдування 12,5 км 
(чоловiки) 
16.50 Чоловiчий клуб. 
Спорт 
18.05 Чоловiчий клуб 
18.45 Д/ф «Легiон. 
Хронiка Української 
Галицької Армiї 1918-
1919» 
19.50, 21.30 Концертна 
програма П.Зiброва «У 
нас є все» 
21.00 Новини 
22.15 Д/ф «Бути сама 
собi цiллю. Ольга 
Кобилянська» 
22.40 Мегалот 
23.00 Свiт on line 
23.25 Життєлюб 

1+1
06.45 «Грошi» 
08.00 «Снiданок. 
Вихiдний» 
10.00, 19.30 ТСН
11.00, 23.20 «Свiтське 
життя» 
12.00 «Одруження 
наослiп 3» 
13.30 «Голос країни 7» 
15.40, 21.15 «Вечiрнiй 
квартал» 
17.35 «Розсмiши комiка. 
Дiти 2» 
20.15 «Українськi 
сенсацiї» 
00.20 «Вечiрнiй Київ» 

ІНТЕР
05.40, 20.00 «Подробицi» 
06.20 «Мультфiльм» 
07.10 Х/ф «Будьте моїм 
чоловiком» 
09.00 «Україна вражає» 
10.00 Д/п «Сергiй 
Юрський. Я прийшов в 
кiно як клоун» 
11.00 Х/ф «Людина 
незвiдки» 
12.45 Х/ф «Золоте теля» 
16.15 Х/ф «Полiт 
фантазiї» 16+ 
18.15, 20.30 Т/с 
«Повернешся - 
поговоримо» 
22.30 Х/ф «Любов на 
асфальтi» 16+ 
00.25 Х/ф «Другий шанс» 
16+ 

ТТБ
07.00 «Слово Боже на 
кожен день» 
07.10 «Цей день в 
iсторiї» 
07.15 «Удосвiта» 
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «На часi» 
10.45 «Думки вголос» 
11.00 «Назбиране» 
11.30 «Arte, viva!» 
12.00 «Смакота» 
12.15 «Народна 
скарбниця» 
12.30 «Українська Квiтка» 
13.15, 18.30 «Iз нашої 
вiдеотеки» 
13.30 «Краєзнавча 
подорож» 
14.00 «Наодинцi з усiма» 
14.30 «З одвiчнiстю на 
«ти» 
15.00 «Соло на два 
голоси» 
16.00 «4 лапи» 
16.15 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.00 «Кошик творчих 
iдей» 

17.20 «Хочу бути...» 
18.00 «Учнiвський 
щоденник» 
18.15 «Кулiнарiя вiд 
Андрiя» 
18.25 «Зупинись i 
здивуйся» 
19.00 «Панорама подiй» 
19.45 «7 природних чудес 
України» 
20.15 «Словами малечi 
про цiкавi речi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «У свiтi захоплень» 
21.30 «Поклик таланту» 
23.00 «Сумщина 
INKOGNITO» 

ICTV
06.50 Дивитись усiм! 
07.50 М i Ж 
08.45 Я зняв! 
09.40 Дизель-шоу. 
Дайджест 
10.50, 11.50 Особливостi 
нацiональної роботи 
12.45 Факти. День 
13.00 Т/с «На трьох» 16+ 
13.25 Х/ф «Одисея» 16+ 
16.50 Х/ф «Подвiйний 
форсаж» 16+ 
18.45 Факти. Вечiр 
19.15 Надзвичайнi 
новини. Пiдсумки 
20.05 Х/ф «Форсаж-5. 
Шалена п’ятiрка» 16+ 
22.35 Х/ф «Безславнi 
виродки» 16+ 

СТБ
05.55 «ВусоЛапоХвiст» 
07.00 «Караоке на 
Майданi» 
07.55, 09.55 «Холостяк 
- 7» 
09.00 «Все буде смачно!» 
12.05 «МастерШеф. Дiти 
- 2» 
19.00 «Україна має 
талант! Дiти» 2 
22.05 Т/с «Коли ми 
вдома» 
23.35 «Давай поговоримо 
про секс 3» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.15 Х/ф «Сiмейка 
вампiрiв» 
08.10 Ревiзор Спешл 
10.00 Таємний агент 
11.20 Таємний агент. 
Пост-шоу 
13.10 Вiд пацанки до 
панянки 
15.20 Хто зверху? 
17.20 М/ф «Шрек 3» 
19.10 Х/ф «Полiцейська 
академiя 5: Операцiя 
маямi Бiч» 16+ 
21.00 Х/ф «Полiцейська 
академiя 6» 16+ 
22.45 Х/ф «Полiцейська 
академiя 7» 16+ 
00.15 Х/ф «13 привидiв» 
18+ 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi 
07.15 Зоряний шлях 
09.30, 15.20 Т/с «Весна в 
груднi» 
17.00, 19.40 Т/с 
«Князiвна iз хрущiвки» 
21.20 Х/ф «Четвер 12» 
23.10 Реальна мiстика 

2+2
08.00 «Нове Шалене 
вiдео по-українськи» 
11.05 «Top Gear» 
12.10 Х/ф «Ураган 500 
миль на годину» (16+) 
13.55 Х/ф «Супер 
циклон» (16+) 
15.30 Х/ф «Мiчений» 
(16+) 
17.30 Х/ф «Замовлений 
убивця» (16+) 
19.15 Х/ф «Вiдкрите 
море: Новi жертви» (16+) 
21.00 Х/ф «Зубастий 
торнадо 2» (16+) 
22.45 Х/ф «Планета 
жаху» (18+) 
00.45 Х/ф «Справжня 
легенда» (18+) 
02.35 «Секретнi 
матерiали» 
03.25 Х/ф «Гетьманськi 
клейноди» 

УТ-1 
06.00 Свiт православ’я 
06.35 На слуху 
07.05, 23.30 Золотий 
гусак 
07.25 Життєлюб 
08.35 Паспортний 
сервiс 
09.00 Х/ф «Антонiо 
Вiвальдi: Принц Венецiї» 
11.05 Спогади 
11.40 Театральнi сезони 
12.10 Бiатлон. Кубок 
свiту. IХ етап. Мас-старт 
12,5 км (жiнки) 
13.15 Фольк-music 
14.25 Бiатлон. Кубок 
свiту. IХ етап. Мас-старт 
15км. (чоловiки) 
15.40 Твiй дiм-2 
15.55 Д/ф «Штепсель i 
Тарапунька. Слава - на 
виснаження» 
16.35 Т/с «На межi. Група 
«Антитерор» 
20.30 Перша шпальта 
21.00 Новини 
21.25 Загадки японської 
кухнi. Д/ф «SOS бонiто» 
21.50 Що там з 
Євробаченням? 
22.30 Арт-Клуб 38 
23.00 Свiт on line 
23.20 Територiя закону 

1+1
07.00 «Українськi 
сенсацiї» 
08.00 «Снiданок. 
Вихiдний» 
09.00 Лотерея «Лото-
забава» 
09.40 Марiччин кiнозал. 
М/ф «Маша i ведмiдь» 
10.10 «На ножах» 
11.45, 13.15, 14.15 «Свiт 
навиворiт - 3: Танзанiя» 
15.40 Т/с «Життя пiсля 
життя» 
19.30 «ТСН-Тиждень» 
21.00 «Голос країни 7» 
23.15 Комедiя «Ми 
купили зоопарк» 

ІНТЕР
05.40 «Подробицi» 
06.10 «Мультфiльм» 
06.30 Х/ф «Людина 
незвiдки» 
08.10 «уДачний проект» 
09.00 «Готуємо разом» 
10.00 «Орел i решка. Рай 
i пекло» 
11.00 «Орел i решка. 
Перезавантаження» 
12.00 Х/ф «Полiт 
фантазiї» 16+ 
14.10 Т/с «Повернешся - 
поговоримо» 
17.50 Х/ф «Навмисно не 
придумаєш» 16+ 
20.00 «Подробицi тижня» 
21.30 Х/ф «Бiдна Liz» 
16+ 
23.20 Х/ф «Дiдька 
лисиго» 16+ 
01.10 Х/ф «Любов на 
асфальтi» 16+ 

ТТБ
07.00 «Слово Боже на 
кожен день» 
07.15 «Кулiнарiя вiд 
Андрiя» 
07.30, 17.50 «Пiснi 
нашого краю» 
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Панорама подiй» 
11.00 «У свiтi захоплень» 
11.30 «Словами малечi 
про цiкавi речi» 
12.00 «Сад. Город.
Квiтник» 
12.20 «Хочу бути...» 
12.40 «Кошик творчих 
iдей» 
13.00 «Живi сторiнки» 
13.20, 22.15 «Iз нашої 
вiдеотеки» 
14.00 Iз нашої вiдеотеки. 
«Ретро» 
15.30 «Сумщина 
INKOGNITO» 
16.00 «Поклик таланту» 
17.30 «Мандри» 
18.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
18.45 «Музей 
iграшок» 
19.00 «Абетка здоров’я» 

19.30 «Мамина 
школа» 
20.00 «Подорожнi 
замальовки» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Вiдвертi дiалоги» 
22.00 «Загубленi у часi» 
22.35 «Дивоцвiти» 

ICTV
05.05 Х/ф «Шпигун, який 
кохав мене» 
07.10 Т/с «Вiддiл 44» 16+ 
09.55 Ньюзмейкер: 
Андрiй Парубiй 
10.50, 13.00 Х/ф 
«Одисея» 16+ 
12.45 Факти. День 
14.20 Х/ф «Подвiйний 
форсаж» 16+ 
16.15 Х/ф «Форсаж-5. 
Шалена п’ятiрка» 16+ 
18.45 Факти тижня. 100 
хвилин 
20.30 Х/ф «Форсаж-6» 
16+ 
23.05 Х/ф «Мерзенна 
вiсiмка» 18+ 
02.15 Х/ф «Безславнi 
виродки» 16+ 

СТБ
05.50 «Все буде добре!» 
07.45 «Холостяк - 7» 
09.00 «Все буде смачно!» 
09.55 «Караоке на 
Майданi» 
10.50 Т/с «Коли ми 
вдома» 
12.50 «Україна має 
талант! Дiти» 
16.00, 23.05 «Я 
соромлюсь свого тiла 4» 
18.00, 22.10, 00.20 
«Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
20.55 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
03.00 Зона ночi 
05.30, 07.13 Kids Time 
05.35 М/с «Хай живе 
король Джулiан» 
07.15 Т/с «Бiблiотекарi 
3» 16+ 
11.45 М/ф «Шрек 3» 
13.25 Х/ф «Полiцейська 
академiя 5: Операцiя 
маямi Бiч» 16+ 
15.15 Х/ф «Полiцейська 
академiя 6» 16+ 
17.00 Х/ф «Полiцейська 
академiя 7» 16+ 
18.50 Х/ф «Ми - 
Мiллери» 16+ 
21.00 Х/ф «Дуже поганi 
матусi» 16+ 
23.00 Х/ф «Сусiдка» 16+ 
01.05 Х/ф «Бабадук» 18+ 

ТРК «УКРАїНА»
06.50 Сьогоднi 
07.40 Зоряний шлях 
09.20 Т/с «Поговори зi 
мною про любов» 
13.00 Т/с «Князiвна iз 
хрущiвки» 
16.40, 20.00 Т/с «Берег 
надiї» 
19.00, 05.50 Подiї тижня з 
Олегом Панютою 
21.30 Х/ф «Срiблястий 
дзенькiт струмка» 
23.25 Реальна мiстика 
02.00 Т/с «Райське 
мiсце» 

2+2
06.00 Мультфiльми 
08.00 «Нове Шалене 
вiдео по-українськи» 
08.30 «Роби бiзнес» 
09.00 Бушидо 
12.00 Х/ф «Замовлений 
убивця» (16+) 
13.50 22 тур ЧУ з 
футболу: «Волинь» - 
«Зоря» 
16.00 Х/ф «Природжений 
гонщик» (16+) 
17.30 Х/ф «Крадiжка у 
Лас Вегасi» (16+) 
19.15 Х/ф «Заручник» 
(16+) 
21.30 ПРОФУТБОЛ 
23.30 «Змiшанi 
єдиноборства. UFC.» 
01.45 Х/ф «Захар 
Беркут» 

ОВЕН (21.03-20.04)
Ви можете реалізува-

ти найзухваліші плани, 
створити гарний заділ на 
майбутнє, поліпшити своє 
матеріальне становище. 
Удача супроводжуватиме 
вас у різних починаннях. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Ви можете занадто захопи-

тися побудовою стратегічних 
планів, куди краще зайнятися 

вирішенням насущних про-
блем. Зараз не найкращий 
час, щоби намагатися при-
скорювати вирішення питань, 
пов’язаних з роботою. 
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)

Досить напружений, але ці-
кавий та плідний час. Великий 
шанс знайти засоби для реалі-
зації своїх ідей. Ви будете від-
чувати підтримку навколишніх 
у своїх починаннях. 

РАК (22.06-23.07)
Тривог і хвилювань не 

уникнути. Постарайтеся 
відгородити себе від неба-
жаних контактів і заздрісних 
людей. Бажано бути обе-
режнішими при спілкуванні 
з колегами та друзями.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Захопленість роботою 

завжди похвальна, тільки 
не доводьте себе до висна-

ження. Не забувайте про 
домашні справи. 

ДІВА (24.08-23.09)
Ви можете успішно впо-

ратися зі складними спра-
вами. Не відмовляйтеся 
від поїздок. Вони можуть 
принести вам прибуток, а 
заодно – допоможуть відво-
ліктися від смутних думок. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Вам краще займатися 

дрібними повсякденними 
справами і не будувати 
грандіозних планів. Якщо є 
можливість, спробуйте уни-
кати контактів і зіткнень з 
начальством. 

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Ви зможете поліпшити 

своє становище в професій-
ній і особистій сферах. Для 
цього важливо стати більш 
мудрим і терплячим. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Вітер змін буде досить 

сильним. З’явиться можли-
вість повністю змінити місце 
і спосіб життя.  

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Вам може здатися, що оточу-

ючі вас просто використовують, 
нічого не даючи в замін. Швид-
ше за все, це не зовсім так, тому 
не варто вголос висловлювати-
ся щодо цього. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Необхідно зібратися з си-

лами і не дозволяти собі роз-
слаблятися та засмучуватися. 
Обміркуйте все, не випускайте 
з уваги дрібниць, тоді у вас усе 
обов’язково вийде.

РИБИ (20.02-20.03)
Не виключено, що всі події 

сприяють вашому професійно-
му росту. Постарайтеся менше 
уваги звертати на критиків. 

Черкащино» 
14.30 «До чистих 
джерел» 
15.00 «Ми українськi» 
15.30 «Азбука ремесел» 
16.15 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.20 «Сад.Город.
Квiтник» 
18.00 «Всяка всячина: 
iнструкцiя з використання» 
18.30 «Акценти тижня» 
18.55, 20.25 «Тернопiль 
сьогоднi» 
19.30 «Що робити?» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Армiя 
нескорених» 
21.45 «Думки вголос» 
22.30 «Час країни» 
23.00 «Зелений БУМ» 

ICTV
05.55 Зiрка YouTube 
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
09.50 Секретний фронт 
10.45 Т/с «Шулер» 16+ 
11.50 Т/с «Вiддiл 44» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.05 Х/ф «Зiткнення з 
безоднею» 16+ 
15.30, 16.20, 21.25 Т/с 
«Майор i магiя» 16+ 
17.45 Т/с «Спецзагiн 
«Шторм» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Iнсайдер 
23.15 Х/ф «Сфера» 16+ 

СТБ
07.05, 16.00 «Все буде 
добре!» 
09.05 «Все буде смачно!» 
10.05, 18.30 «За живе!» 
11.20 «МастерШеф - 3» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
20.00, 22.45 «Я 
соромлюсь свого тiла 4» 
00.00 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
05.10, 18.00 Абзац 
06.03, 07.55 Kids Time 
06.05 М/с «Хай живе 
король Джулiан» 
07.00 М/с «Iсторiї Тома i 
Джеррi» 
08.00 Т/с «Друзi» 
10.50 Т/с «Щасливi 
разом» 
19.00 Хто зверху? 
21.00 Т/с «Бiблiотекарi 
3» 16+ 
22.30 Х/ф «13 привидiв» 
18+ 
00.20 Х/ф «З темряви» 
16+ 

ТРК «УКРАїНА»
06.10, 16.10 Т/с «Адвокат» 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 23.00 Сьогоднi 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15 Зоряний шлях 
11.30 Реальна мiстика. 
Новий сезон 
13.30 Т/с «Черговий лiкар 2» 
15.30 Т/с «Черговий 
лiкар» 
18.00 Т/с «Райське мiсце» 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Весна в груднi» 
23.30 Т/с «Закон i порядок. 
Злочинний намiр» 

2+2
08.00, 19.00 «ДжеДАI» 
08.25, 18.30 «Спецкор» 
08.55 «Люстратор» 
10.55 «Вiдеобiмба» 
16.50 Х/ф «Чужi на 
Дикому Заходi» (16+) 
19.20, 20.15 Т/с 
«Команда» (16+) 
21.10 Х/ф «Лицарi неба» (16+) 
23.05 Х/ф «Греберси» 
(16+) 
00.40 Т/с «Iнспектор 
Алекс» (4 сезон) 
01.30 Т/с «Секта» (16+) 
02.20 Х/ф «Чорна 
долина» 
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Вільна боротьба

Волейбол

Знай наших!Чортківщина в соцмережах

Відрадно зазначити, студентка ІІ курсу спеціаль-
ності «Фармація» Чортківського державного медич-
ного коледжу Аліна Козак здобула перемогу. Й це 
– не випадковість, а результат наполегливої праці, 
свідчення національної свідомості молоді Чортків-
ського державного медичного коледжу. Наполегли-
вою працею Аліна разом із викладачем української 
мови й літератури навчального закладу Олексан-
дрою Петрушенко (котра є фахівцем своєї справи) 

довели, що успіх приходить до тих, хто вміє вико-
ристовувати свої можливості.

Національно-патріотичне виховання молодого 
покоління  у нашому закладі є одним із пріори-
тетних напрямів діяльності. Зокрема велика увага 
приділяється підвищенню ролі української мови як 
національної цінності. Студентство не лише здо-
буває медичний фах, а й систематично бере участь 
у святкуванні Дня української писемності та мови, 
Міжнародного дня рідної мови, у виховних заходах 
коледжу. Слід зауважити, щороку майбутні медики 
гідно представляють Чортківський державний ме-
дичний коледж на мовно-літературних конкурсах 
й олімпіадах, оскільки неодноразово ставали пере-
можцями півфінального та фінального етапів.

Щодень у коледжі насичений різноманітними по-
діями, заходами завдяки напруженій, копіткій праці 
викладачів, що спрямована не лише на підготовку 
висококваліфікованих спеціалістів, а передусім – 
людини, українця, гідного громадянина держави. 
Ми пишаємося своїми студентами й викладачами, 
які шанують минуле, творять сьогодення і впевнено 
прямують в майбутнє, сповідуючи філософію нашо-
го керівника – заслуженого лікаря України, канди-
дата медичних наук Любомира Степановича Білика 
– про те, що наша молодь – найкраща. 

Надіємося, Аліна Козак гідно представить наш 
коледж і ВНЗ І – ІІ рівня акредитації Тернопіль-
ської області в Полтаві, де цьогоріч із 5 по 7 квітня 
триватиме ІІІ (підсумковий) етап VІІ Всеукраїн-
ської олімпіади. Віримо в перемогу студентки Чорт-
ківського державного медичного коледжу в фіналь-
ному етапі олімпіади! 

Людмила ЮРЧАК, 
викладач Чортківського 

державного медичного коледжу

Хто володіє інформацією, володіє …гран-прі!
Наприкінці лютого відбу-

лась церемонія нагороджен-
ня переможців фестивалю 
короткометражних фільмів 
«Кіномедіа-2016», органі-
зованого Незалежною асо-
ціацією телерадіомовників 
– про це інформує інформа-
ційний портал DETEKTOR.
MEDIA. Цього року на кі-
нофестиваль було подано 36 
фільмів, повідомляє прес-
служба фестивалю. 15 робіт були відібрані до фіналу 
та змагалися за гран-прі конкурсу – грошовий приз 
у розмірі 10 тис. грн. Його й виборов анімаційний 
фільм InfSide нашої землячки, чортківчанки режи-
сера Тетяни Ясінчук. Головна теза фільму – «Inf 
означає інформація». 

Усі ми – Божі діти
Нещодавно в Чортківських ЗОШ №№ 5, 7 та ін-

тернаті відбувалися зустрічі школярів з ченцями – 
людьми, які присвятили своє життя Богові – про 
це голосить web-сайт Бучацької єпархії УГКЦ. «Ісус 
кличе нас, щоб ми були щасливими дітьми Божими. 
Україні треба добрих, чесних і справедливих лю-
дей»,  – ось такий духовний меседж бесіди з моло-
дою порослю с. Севастіани, оо. Венедикта Деркача 
та Власія Фуца, ЧСВВ.

Травневий розвій церкви-іменинниці
«Свій 300-літній ювілей відзначає цього року 

дерев’яна церква Вознесіння Христового, що в 
Чорткові» – так означує, сподіваємось, вікопомну 
очікувану подію Інтернет-видання «Тернополяни». 
Відтак деталізується почерпнутий від прес-служби 
Чортківської міської ради перелік заходів, що вмі-
щатимуть дні 25-28 травня. А це, окрім святкових 
богослужінь, фестиваль-конкурс духовної музики 
«Боже, мир в Україні збережи!», велозмагання та 
інше. Наведено й свідчення Чортківського місько-
го голови про те, що відзначення помітного ювілею 
духовної святині й водночас унікальної пам`ятки 
дерев`яного зодчества Поділля має пройти на все-
українському (!) рівні. Цьому попередньо й заслу-
гують створюваний логотип, відеоролик-анонс, а 
також інформаційна брошура з приводу.

Праця для століть вже почалася!
Пригадуєте, як у класика: «… хто живе й працює 

для століть»? То ж про лісівників йдеться. Тим ча-
сом прес-служба Тернопільського ОУЛМГ на сво-
їй Інтернет-сторінці ternopillis.te повідомила, що у 
південній частині державного підприємства «Чорт-
ківське лісове господарство» стартувала весняна лі-
сокультурна кампанія. На даний час доповнення лі-
сокультур уже проведено на 10-гектарній площі. На 
10 гектарах створюватимуть лісозахисні насадження 
(нові ліси). Всього ж за весняну лісокультурну кам-
панію планується заліснити 120 гектарів. Здійсню-
ватиметься посадка лісів в основному шляхом по-
сіву жолудя дуба звичайного. 

З присвятою alma-mater

«Свою присвяту Чортківській гімназії ім. 
М.Шашкевича (з нагоди 25-річчя відновлення) вирі-
шила розмістити на сторінці «Клубу поезії» (літера-
турний журнал «Дніпро»)» – так лаконічно повідо-
мляє знову ж таки на сторінці – «Чортківські новини» 
в мегапопулярній соціальній мережі Facebook корис-
тувачка Тетяна Гриндула. Хочете поринути в щемні 
серцю спомини й собі? Тоді читайте…

Від «Голосу Чорткова» – до «Голосу країни»?
Про міський пісенний конкурс «Голос Чорткова», 

перший гала-концерт у рамках якого відбувся нещо-
давно у РКБК ім. К.Рубчакової, повідомляє офіцій-
ний сайт Чортківської міської ради. Наголошено, 
що «організатори заходу – Чортківський палац дітей 
та юнацтва – пообіцяли: конкурс стане щорічним, 
адже наше рідне місто дуже багате на талановиту 
співочу молодь». У конкурсі взяли участь 17 дітей 
з Чорткова, представивши різнопланові, різножан-
рові українські та іншомовні музичні композиції. 
Цікавим є й той факт, що для того, аби об’єктивно 
оцінити юних учасників, організатори створили у 
соціальній мережі Facebook закриту групу для он-
лайн голосування. Усі бажаючі могли віддати голос 
за свого улюбленця, в такий спосіб наблизивши 
його до перемоги. ІІІ місце розділили Ангеліна Кі-
лярська (ЗОШ № 5) та Діана Капущак (ПДЮ), ІІ 
– вибороли Катерина Соловйова (ЗОШ № 2) та Со-
фія Григораш (гімназія ім. М.Шашкевича). Пере-
можцниця – Роксолана Нагірняк (ЗОШ-інтернат). 
Приз глядацьких симпатій отримала одна з наймо-
лодших учасниць – харизматична Евеліна Подолян-
ська (ЗОШ № 6).

Прочитувала Анна БЛАЖЕНКО

Минулої суботи, 4 березня, в обласному цен-
трі відбувся відкритий кубок Тернополя з вільної 
боротьби серед юнаків 2000-го року народження 
та молодших. 

Слід сказати, на турнір з’їхалися більше ста учас-
ників із різних міст сусідніх областей. 

Приємно зазначити, що на цих змаганнях наші 
спортсмени – вихованці Чортківської ДЮСШ – 
виступили достойно, продемонструвавши високу 
майстерність у даному виді спорту та відстоюючи 
честь всієї Чортківщини. 

У ваговій категорії до 50-ти кг учень Горішньо-
вигнанської ЗОШ Ігор Пшеничний здобув срібну 
медаль, а у ваговій категорії до 60-ти кг бронзу за-
воював учень Білівської ЗОШ Петро Садляк. 

Росте достойна зміна спортсменів нашого краю! 
Пишаємося вами, хлопці. 

Юрій ГЕРАВС, 
тренер-викладач Чортківської РК ДЮСШ 

Фото з архіву автора 

Перемога – не випадковість, 
а результат наполегливої праці 

28 лютого ц. р. на базі Бережанського агротехнічного коледжу проходив  ІІ (обласний) етап 
VІІ Всеукраїнської олімпіади з української мови серед студентів ВНЗ І – ІІ рівня акредитації 
Тернопільської області.

І знову – перемога! 

Протягом року тривали ці змагання серед восьми 
команд області, фінал яких відбувся 4-5 березня у 
Тернополі. Наші юнаки перемогли сильну коман-
ду Теребовлянської ДЮСШ, яка бере участь у лізі 
України з волейболу, і лише кількома очками в за-
пеклій боротьбі поступилися переможцям турніру – 
тернополянам. Та все ж вітаємо їх і з цим успіхом.

Срібло юних чортківчан
Нещодавно завершилася ліга області з 

волейболу серед юнаків 2002 р. н. і молодших, 
де високе друге місце вибороли учні Чортківської 
РК ДЮСШ, вихованці тренера В`ячеслава 
Долюка.

Наприкінці лютого у спортивних залах ЗОШ 
№ 5 та дитячо-юнацької спортивної школи 
відбувся спільний чемпіонат Чортківського 
району та м. Чорткова з волейболу. 

У змаганнях взяли участь 14 команд із нашого 
міста та сіл району. Чемпіоном Чортківщини вко-
тре став волейбольний клуб «Сапсан» із Чорткова. 
Срібним призером – сильна команда с. Бичківці. 
Третє місце виборола ще одна чортківська команда 
«Алекс». Від Чортківської міської ради команди-пе-
реможці були нагороджені кубками та грамотами. 

(За інф. веб-сайту Чортківської міської ради)

«Саспан» укотре стає 
чемпіоном
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житловий будинок з усіма зручностя-
ми площею 122 кв. м у с. Білобожниця 
по вул. Поштовій. Є літня кухня-сарай, 
проведений газ, вода, земельна ділянка. 
Ціна договірна.

Тел.: 068-338-10-04, 068-941-84-75. 

Вважати недійсними

КУПУЄМО 
МЕТАЛОБРУХТ 

Дорого
Тел. 097-173-40-56

квартира в районі поліклініки по вул. 
Пігута, 38, в 2-поверховому особняку, на 
першому поверсі. Загальна площа – 66 кв. 
м. Є 2 кімнати, третя – прохідна; санвузол, 
невелике подвір’я, добротна кладова, під-
вал, кабельне телебачення, телефон. 

Тел. 096-450-20-96.

терміново, недорого незавершене будів-
ництво по вул. Граничній, 70 Б. Земель-
на ділянка – 0,18 га. Ціна договірна.

Тел. 067-182-39-79.

терміново будинок у с. Шманьківці (роз-
ташований у центрі села). Є 3 житлових 
кімнати, кухня, ванна, туалет, газове опа-
лення, водопровід (водопостачання з кри-
ниці); підключено телефон. Є підвал, гос-
подарська будівля, 20 сотих городу. Ціна 
помірна, можливий торг. Детальніша ін-
формація за тел.: 097-369-86-86. 

На правах реклами

квартири

недорого будинок у м. Чортків, по вул. 
Богуна, затишна вулиця. Загальна площа 
– 112 кв. м; 4 кімнати, кухня, на подвір’ї – 
гараж, криниця. Ціна договірна.

Тел.: 067-256-83-40, 
095-698-71-23.

будинок у с. Переходи по вул. Сонячній, 
8. Є земельна ділянка – 49 сотих, вели-
кий сад; вся земля приватизована. Є гараж, 
хлів. Будинок газифікований. Ціна дого-
вірна. Тел.: 067-375-24-28, 

067-924-18-86.

однокімнатна квартира площею 34 
кв. м, на першому поверсі 5-поверхо-
вого будинку; з усіма зручностями і ре-
монтом. Є підвал, вода цілодобово.

Тел.: 066-082-45-20; 098-849-74-08.

12 березня минає 40 днів, 
як перестало битися серце 
нашого милого чоловіка, 

турботливого батька 
СТАСЮНИКА Петра Васильовича.

Доля відміряла 
йому недовге життя. 
Він міг би ще так ба-
гато зробити, але не 
судилося... 

Петро Васильо-
вич був дуже доброю 
людиною, вмів сло-
вом і ділом допомог-
ти, підтримати всіх, 
кому були потрібні 

його порада і допомога. Вмів вправно 
все робити, на роботі його цінували,  
всі поважали. На жаль,  все це в мину-
лому, а попереду — жорстока безпо-
воротність і єдине – «більше ніколи». 
Тебе, наш рідний, нам усім бракує, 
ми кличемо тебе, але нас ніхто не чує. 
Серця болять і душі плачуть, без тебе 
хата опустіла й усі ми осиротіли. Про-
сти нас, любий, дорогий, за все, що не 
змогли зробити для тебе. Ми молимо 
Бога за тебе, у наших серцях ти жити-
меш вічно.

З глибоким сумом – дружина, 
донька, зять, батьки. військовий квиток серії НК за № 

6508905, виданий 8 травня 1996 р. Чорт-
ківським РВК на ім’я: МИКУЛЯК Сер-
гій Степанович.

державний акт на право власності на 
земельну ділянку серії ЯГ за № 448531, 
виданий 13 квітня 2006 р. Чортківською 
райдержадміністрацією за № 292 на 
ім’я: РЕШІТКО Світлана Михайлівна.  

Як швидко свічка догоріла,
А їй ще було не пора...
13 березня – річниця смерті 

ЗЯТИКА 
Мирослава Омеляновича.

Вже минає рік, як ти живеш лише 
в спогадах тих, хто тебе знав і любив.

Рік терпкого болю і смутку, що ні-
чого не можна повернути чи змінити.

Ти був доброю, щирою людиною, 
справжнім другом, любив людей, 
Бога, до останніх днів життя вірно 
служив церковній громаді.

Ніколи і нікому не відмовляв у 
допомозі, пораді, тому так не ви-
стачає тебе всім: родині, друзям, 
сусідам, односельчанам...

Згадаймо всі добрим словом і 
щирою молитвою Мирослава. Цар-
ство Небесне і вічний спокій його 
добрій душі.

З сумом – Міщанчуки.

Ощадбанк знизив став-
ки за «теплими» кредита-
ми для фізичних осіб.

Акумулюючи безпре-
цедентний  досвід в кре-
дитуванні населення для 

утеплення житла, Ощадбанк вдосконалив програ-
му «Ощадний дім». Цього року «теплі» кредити від 
лідера урядової програми стали ще доступнішими 
і вигіднішими.

Оформити «теплий» кредит в Ощадбанку тепер 
можливо за відсотковою ставкою 17,99% річних. 
Зниження кредитних ставок стало логічним кро-
ком після зниження банком ставок за депозитами 
фізичних осіб.

Однією з переваг Ощадбанку є найширша парт-
нерська мережа виробників, постачальників і ди-
лерів енергоефективного обладнання і товарів по 
всій країні. Відтак клієнт може обирати товар за 
мінімальною ціною у роздрібній мережі чи Інтер-
нет-магазині. «Ми працюємо з будь-яким продав-
цем. Обирайте товар за найпривабливішою ціною 
у будь-якому магазині і приходьте за «теплим» 
кредитом до Ощадбанку», – наголошує директор 
роздрібного бізнесу Ощадбанку Валерія Малахова.

Завдяки активній співпраці Ощадбанку з місь-
кими, районними та обласними державними адмі-
ністраціями клієнти можуть одночасно отримувати 
компенсацію як від уряду, так і від місцевої влади. 
Таким чином, загальна сума компенсації тіла креди-
ту може сягати  60 %. Банком заключено 70 мемо-
рандумів з місцевими органами влади, які виділяють 
кошти на компенсацію відсотків або частини суми 
кредиту з місцевих бюджетів. 

«Утеплення житла для багатьох українців стало 
однією з нагальних потреб. Прозорість та доступ-
ність умов Ощадбанку підтверджено вибором 130 
тисяч українських сімей. Вони вже модернізували 
свої помешкання за підтримки держави та Ощад-

банку. Цього року завдяки відновленню програми в 
Україні з’явиться ще кілька тисяч енергоефективних  
квартир і будинків», – зазначає Валерія Малахова.

Сума наданих банком протягом 2014-2016 років 
кредитних коштів за програмою «Ощадний дім» 
перевищила 2 млрд грн.  Клієнти, які скористались 
нею, вже відчули ефективність тепломодернізації 
житла та економію на сплаті комунальних послуг. 
Економія тепла за рахунок раціонального викорис-
тання енергії за оцінками експертів становить від 
30 до 50 відсотків. Серед учасників програми – 277 
ОСББ.

У рамках загальнонаціональної програми 
«Ощадний дім» надаються кредити на здійснення 
енергоефективних заходів як в окремій квартирі 
чи приватному будинку, так і в багатоквартирних 
будівлях ОСББ або ЖБК. Завдяки державній під-
тримці «теплі» кредити доступні практично кожно-
му громадянину України. Уряд компенсує:

•20 % суми кредиту (до 12 тис. грн) – на при-
дбання негазових котлів; 

•35 % суми кредиту (до 14 тис. грн) – на при-
дбання енергоефективного обладнання та матеріа-
лів для приватного будинку або квартири в багато-
квартирних будинках;

•від 40 % до 70 % суми кредиту – на придбання 
матеріалів і устаткування для ОСББ або ЖБК. 

Для субсидіантів компенсація в перших двох ви-
падках становить 35 % (максимум 12 тис. грн або 
14 тис. грн відповідно). Сума відшкодування для 
ОСББ/ЖБК залежить від кількості квартир у бу-
динку, власники яких отримують субсидії.

Детальна інформація про програму «Ощадний 
дім» – на офіційному сайті, в  Контакт-центрі за 
тел.: 0-800-210-800 (безкоштовно зі стаціонарних 
та мобільних телефонів по території України);  
+38-044-363-01-33 та у відділеннях Ощадбанку.

Прес-служба Ощадбанку
  Ліцензія НБУ № 148 від 05.10.2011р.          

Продаємо вагонку з елітних 
сортів дерев (вільха, дуб, липа, 
черешня та інші) від виробника 

м. Бучач. Телефонуйте 
і замовляйте: 067-352-18-84  

(Олег Анатолійович)

недобудований будинок у м. Чортків, вул. 
Гранична бічна; загальною площею 190 
кв. м, житловою – 130 кв. м; сутерини 
по всій площі; гараж з підвалом, земель-
на ділянка – 0,10 га (велика знижка).Тел.: 
3-25-44, 097-855-91-87, 097-855-91-88. 

ВДЯЧНА ПАМ’ЯТЬ  
Вона вірила: «Краса, і Віра, і До-

бро врятують світ»…
У прекрасний ранньовесняний 

день, 14 березня, святкувала би 
свій поваж-
ний 80-літній 
ювілей, радо-
вдячно при-
ймаючи вітан-
ня-побажання, 
Жінка, в якої 
було велике 
палке сер-
це, наповне-
не безмежною 
любов’ю до 
Бога, до ближ-
нього, – ГРИЦЬКІВ Галина Дем’янівна.  

Та «усе скінчилось»… Несподівано 
невблаганна смерть вирвала з життя 
Людину, котра була великим натхнен-
ником і прикладом оптимізму, вірила, 
що «… Краса, і Віра, і Добро вряту-
ють світ». За покликом серця Галина 
Дем’янівна була щирою патріоткою 
України: «Я в бій за щастя вела б людей 
сміливо за собою». Жила мріями-намі-
рами, давала поради рідному народові: 
«За життя боротися потрібно…», «Ша-
нуйте рідну землю й заповіт, що йде із 
роду в рід»; повсякчас хвилювали, болі-
ли її проблеми сьогодення. 

Несказанні жаль, біль, печаль приніс 
відхід Галини Дем’янівни в незвідану 
вічність у серця рідних, друзів, колег, 
добрих знайомих; торкнулися туга, 
скорбота сердець і староягільничан, 
для яких п. Галина була завжди бажа-
ним гостем. У день сороковин смерті 
цієї надзвичайної, неймовірної осо-
бистості вірні церкви Введення у храм 
Пресвятої Богородиці разом із отцем-
деканом Олегом Капуловим зносили 
до Всевишнього поминальні молитви-
благання за упокій своєї Улюблениці. 
Адже Галина Дем’янівна користувала-
ся неабияким авторитетом і любов’ю 
сільчан, була щирою до кожного з нас, 
раділа зустрічам, уміла з усіма спілкува-
тися, кожного розрадити, піднести на-
стрій співрозмовникові… 

Родина Грицькових завше була ак-
тивним учасником масових урочистих 
зібрань, що проводилися у с. Ста-
ра Ягільниця: освячення відновле-
ної могили борцям за волю України, 
пам’ятника Т.Шевченкові; відкриття 
меморіалу «Жертвам 20-го століття» та 
інших. Всього й не перелічити… 

Щоразу Галина Дем’янівна щиро 
дарувала присутнім свою чудову, захо-
плюючу поетику, присвячену врочис-
тостям. 

Кажуть, жорстока смерть, але вічне 
безсмертя, бо людина живе у тому, 
який слід залишила після себе. А спад-
щина в цієї Людини – високопрофесій-
ного педагога, відмінника освіти, про-
світянки, активної громадської діячки, 
позаштатного кореспондента районки 
– вагома, зрима: виростила двох синів, 
онука – гідних наслідників; за понад 
півстоліття викладацької діяльності в 
медколеджі виховала безліч фахівців-
медиків, у яких вклала не лише знання, 
а й запал свого неспокійного серця, за-
сіяла в їхні душі Божі моральні чесно-
ти; внесла чималий поетичний доробок 
у мистецьку майстерню рідного краю… 

Тож нехай легким буде вічний сон 
Галини Дем’янівни, а свята земля, яку 
любила палко, – лебединим пухом. Ві-
римо, Господь благословив на життя 
вічне цю віддану християнку, світлу і 
щиру, мудру і талановиту. 

Упевнений, усі, кому пощастило 
знати цю Жінку – непересічну осо-
бистість, збережуть із вдячністю добру 
вічну пам’ять про неї, молитимуться, 
щоби Господь дарував їй Царство Не-
бесне. 

Петро ПАЛІЙ 
від імені вірних староягільничан 

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ 

Хто забув — згадайте, 
хто пам’ятає – пом’яніть 

І молитву до Бога 
за душу складіть...

Ось і минає рік, як 
страшна і невблаган-
на смерть обірвала на 
64 році життя люди-
ни, знаної не тільки 
на теренах району, а 
й за його межами – 
доброго господаря, 
багаторічного керів-
ника підприємства 
«ДОВІРА», депутата 
районної ради 5-ох 
скликань, дбайли-

вого чоловіка, турботливого батька, 
люблячого дідуся, колегу по роботі, 
вірного друга ВОЙЦИШИНА Івана 
Адольфовича.

Іван Адольфович розпочав свою тру-
дову діяльність опісля закінчення вузу 
на Городенщині. Після служби в армії 
повернувся в наш район, де працював 
головним інженером колгоспу «Радян-
ська Україна», заступником начальни-
ка РАПО по механізації. В грудні 1987 
року був обраний головою колгоспу ім. 
Шевченка, де згодом взяв в оренду паї, 
утворивши ПАП «ДОВІРА», поступово 
орендувавши паї в інших селах Чортків-
ського та Заліщицького районів.

Усім нам, хто був поруч із Іваном 
Адольфовичем, ще довго не вистачатиме 
його дороговказу, мудрої поради, доброго 
слова, любові й ласки для рідних. Пеку-
чі сльози зі зболеної душі й біль великої 
втрати дорогої нам людини здається ви-
хлюпнуться через край. Але нехай наші 
сльози не тривожать вашого вічного сну, 
земля нехай буде легкою для ВАС.

Спіть спокійно, дорогий наш ІВАНЕ 
АДОЛЬФОВИЧУ.

З сумом – опечалений колектив 
і пайовики ПАП «ДОВІРА».

«Теплі» кредити від Ощадбанку  
відтепер за ставкою 17,99% річних

1. Тракторист-машиніст с/г виробництва; слюсар з ремонту с/г машин та устаткування; водій авто-
мобіля категорії «С». 2. Опоряджувальник будівельний. 3. Муляр; штукатур, лицювальник-плиточник. 4. 
Кухар; кондитер. 5. Кухар; офіціант; бармен. 6. Оператор з обробки інформації та програмного забезпечен-
ня. 7. Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування; монтажник гіпсокартонних конструкцій 
(ремонт та встановлення водоканалізаційних та опалювальних систем).

Учні, які успішно закінчують навчання II ступеня, продовжують навчання на III ступені з таких про-
фесій: 1. Кухар; кондитер. 2. Кухар; офіціант; бармен.

На базі 11 класів: 
1. Термін навчання 2 р. – кухар (5 розряд); термін навчання 1 р. 6 м. – машиніст холодильних установок 

(4-5 роз.); кухар (3-4 роз.); термін навчання 1 р. – машиніст холодильних установок (3 роз.). 2.Тракторист-ма-
шиніст сільськогосподарського виробництва (категорія А1, А2, В1). 3. Монтажник санітарно-технічних систем 
і устаткування (ремонт та встановлення водоканалізаційних та опалювальних систем).

Буданівське відділення. На базі 9 класів (з отриманням середньої освіти). Термін навчання 3 роки:
1. Муляр; штукатур, лицювальник-плиточник. 2. Кухар; кондитер. 3. Електромонтер з ремонту та обслуго-

вування електроустаткування; водій.

Тернопільська обл.,Теребовлянський р-н, с. Буданів, вул. Грушевського, 11. 
Приймальна комісія: тел./факс: (03551) 4-51-86; @-mail: www.budaniv-pl.blogspot.com

Запрошуємо на день відкритих дверей, що відбудеться 17 березня 2017 року 
о 10-й год. у приміщені ДНЗ «Чортківське ВПУ»

будинки

терміново 2-кімнатна квартира з ре-
монтом, в будинку на чотири сім’ї. Інди-
відуальне опалення, вода цілодобово. Нові 
вікна, двері, підлога – дерев’яна лакована. 
Телефон, інтернет. Санвузол після капре-
монту. Окремі вхід у квартиру й в’їзд. Є 
подвір’я, гараж (після ремонту), за гара-
жем – грядки, є господарські будівлі. 

Тел.: 095-442-92-43, 066-114-71-00.

ДНЗ «Чортківське ВПУ» запрошує на навчання у 2017-2018 н. р.
На базі 9 класів (з отриманням середньої освіти). Термін навчання 3 роки (II ступінь):

ШУКАЮ РОБОТУ 
Жінка з відповідним досвідом 

догляне хвору 
або перестарілу людину

Тел. 066-654-47-51

Наша адреса: Тернопільська обл., Чортківський р-н, смт Заводське, вул. Паркова, 12. 
Приймальна комісія: тел./факс: (03552) 2-49-77; @-mail: www.chvpu_bill@ukr.net



Зустрілися 
на Байкер-стріт

Власне таким означенням 
«з прив`язкою» до події, з 
невеличким перефразуван-
ням із конандойлівського, 
стало минулої неділі серед-
містя Чорткова. То стар-
тував мотосезон-2017. Не 
тільки центральний майдан, 
а й міські вулиці сповни-
лись гучним, торжествую-
чим ревом двигунів різних 
сегментів улюблених «ді-
тищ» чоловіцтва (з поміт-
ною перевагою!) й жіноцтва 
всілякого вікового цензу.

А на Сереті в рівному ча-
совому вимірі з байкерським 
стартував інший сезон – 
рибальський. Милує око 
принадна зеленава річкова 
гладь, бо кількома днями 
назад, буквально першого 
дня весни, нашій журна-
лістській групі випало спо-
стерігати ще сірувату, врів-
новажену спокоєм гладь …
криги (!) на шманьківсько-
му ставку. А тут вже – водне 
плесо. Й ось цим чолов`ягам 
– затятим рибалкам – дово-
диться поспішно переходи-
ти з одних снастей на інші. 
Та, подейкують, захоплення 
риболовлею таке ж вічне, 
як світ. Хоча впродовж ві-
ків воно трансформувалось 
в інший розряд, означивши 
главу сімейства з годуваль-
ника на такого собі лірика 
та ще й байкаря!

Не в кожному селі нині угледиш 
облаштований дитячий майданчик. 
А у Шманьківцях – є! То нічого, 
що наразі там не зреалізовано всю 
сув`язь мрій дітвори та дорослих, під 
чиєю вона опікою. До «послуг» малих 
шманьківчан – пісочниця та турніки, 
гойдалка, місточок з вітряком… Там-
тешній війт Надія Ніколайченко тим, 
що мається, поки що невдоволена: 
мовляв, у планах – ще й обгородити 
майданчик як належить, змайстру-
вати «потяг» з автомобільних скатів 
та ще дещо. Одначе така налаштова-
ність на конкретику безсумнівно пе-
реконує: так воно й буде. Тим більше, 
що тамтешня дітлашня (наразі лише 
дошкільного віку малят у селі до шес-
ти десятків) обертається в полі турбо-
ти дбайливого господаря – директора 
ПАП «Паросток» Євгена Шкабара.

Спалити не можна 
залишити

Де в цьому словосполу-
ченні поставити кому, аби 
врівноважити гру слів для 
певного змісту, владно ви-
рішує людська рука отакими 
підпалами, як на знімку, де 
зафіксовано, як горить то-
рішня трава в одній із місь-
ких околиць. Навіщо? – за-
питаєте і почуєте чимало 
аргументів, жоден із котрих 
не є правильним. Бо суха 
торішня трава – не сміття, 
а безцінне живлення, жит-
ловий будинок, притулок, 
умови для життя, створені 
самою природою. Кожен акт підпалу при-
зводить до руйнації ґрунтового покриву, 
вигоряння рослинних залишків, загибе-
лі ґрунтоутворюючих мікроорганізмів від 
утворюваних при горінні важких металів. 
Дим від вогнищ в туманні дні (як, при-
міром, вчора) може утворювати смог і на-
довго зависати в повітрі. В цьому випадку 
погіршується видимість на дорогах, що 
призводить до збільшення частоти ДТП, 
аварій. Окрім того, потрапляючи в легені, 

смог викликає суттєве погіршення здоров’я 
людини. Задимлені населені пункти вико-
ристовують для освітлення значно більше 
електроенергії. Ось яка довга низка «не». 
До того ж, підпали сухостою заборонені 
статтями 16 і 22 Закону України «Про охо-
рону атмосферного повітря». Відповідаль-
ність за порушення цієї норми передбаче-
на статтею 77 Адміністративного кодексу 
України. Якби ж то ми пам`ятали. А то 
зазвичай замислюємось, коли вже пізно…
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ПРОГНОЗ 
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СУБОТА
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НЕДІЛЯ
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ПОНЕДІЛОК
13 березня
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ВІВТОРОК
14 березня
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СЕРЕДА
15 березня

+3 ... +8

ЧЕТВЕР
16 березня

+4 ... +8

П`ЯТНИЦЯ
17 березня

Найтепліші вітання, найщиріші 
побажання дарую з нагоди 

ювілейного Дня народження,
яке 14 березня святкуватиме

дорога хресна мама 
Галина Адамівна МУШІЙ 

із с. Кривеньке.
Бажаю здоров’я міцного довіку,
Щастя і сили повнії ріки,
Берег спокою нехай зігріває,
А горе завжди стороною минає.
О Діво Маріє, 
         в цей день, у цю мить
Молитву почуй, 
                що від серця летить,
Зішли Свою Ласку, 
                   багато дай сили
Рукам, що мене 
                  до Христа носили.
Стаю на коліна і руки здіймаю,
Для хресної мами 
                 здоров’я благаю,
Щоб завжди щаслива 

   й весела була,
Бо матінка хресна – 
     на весь вік одна.

З повагою і любов’ю – 
похресниця Христя.

Сьогодні нашому хлопчику
Антончику СВІТАНОВСЬКОМУ

зі с. Горішня Вигнанка
виповнилося 5 рочків.

Вітаємо його з Днем 
народження і бажаємо 
всього найкращого.

В цей день 
  лише для Тебе
Сміється сонце 
             з неба
І ніжно пахнуть 
                 квіти,  
Його теплом 
  зігріті.

І дятел привітання
Відстукав на світанні,
І мишка-шкряботушка
Посмикала за вушко.
А котик походжає,
Тобі добра бажає.
Хай сили небесні Тебе бережуть,
Ангелики радість на крилах несуть.
Хай Матінка Божа від зла захищає,
Христос хай здоров’я Тобі посилає.

 
З безмежною любов’ю 

і найщирішими
побажаннями – мама 

Світлана, дідусь, 
прабабуся і вся родина.

Щиро вітаємо люблячу донечку, 
сестричку і внучку

Тетяну Петрівну ОКУРІЛУ,
яка святкуватиме 13 березня 

своє 10-ліття.
Донечко рідна, 
  донечко мила,
Тебе ми вітаєм 
   цієї днини
І дякуєм Богу 
  за все, що дає,
Ну, а найперше – 
      що Ти у нас є.
Хай Пречиста 
    Діва Мати 
Береже Тебе

                                в житті,
А Ісусик допоможе 
                   в щасті, 
        радості й добрі.
З повагою та любов’ю 

– мама Галя, тато  
Петя, братик Іванко, 

бабусі й дідусі.

Вербовими котиками 
та білими підсніжниками 
намалював примхливий 

березень 45-річний 
ювілей для доброї людини, 
сумлінного працівника, 

гарної жінки, бухгалтера відділку 
«Босирівський»

Галини Адамівни МУШІЙ.
Нехай рікою 
                щастя ллється,
В родині гарно 
                 все ведеться,
І серце хай 
               не знає болю 
На довгий вік 
                 і світлу долю.
А ще любові 
              щиро зичим,
Тепла, 
    здоров’я, 
             доброти
І літ щасливих 
                  до сторіччя.
Усіх гараздів 
              від Бога та людей,
З води, з роси 
             на добру сотню літ
Людського щастя, 
                   благ земних багато.
Все, що більше треба, 
             нехай Господь 
Дає із неба на довгу сотню літ.

З повагою – дирекція та колектив 
ПАП «ДОВІРА», 
пайовики відділку 

«Босирівський».

7 березня 
святкувала свій 
День народження 
люба невістка –
Ольга Омелянівна 

ДРОЗДЯК,

а 8 березня 
відзначив 

своє 50-річчя 
дорогий зять –
Іван Миколайович 

ДМИТРОВСЬКИЙ.
Христова віра 

                  множиться з роками,
Символ віри буде поміж нами.
Хай люди повагу і ласку дарують,
У хаті любов й розуміння 
                           панують.
Щоб всі шанували вас і любили,
Щоб очі від щастя, 
                   мов зорі, горіли.
Хай завжди оберігає 
                   Молитва Свята,
А Господь дарує многі та благі літа.

З повагою і любов’ю – 
теща-свекруха 

Тамара, 
пан Тарас.

9-го березня відсвяткував 7 рочків
Владиславчик ПІДКОВА 

зі с. Шманьківці.
Рости, наш 
 Владиславчику,
красивий, 
         як квітка.
Будь завжди 
 здоровий, 
веселий, 
        привітний.
Нехай голосок 
Твій дзвенить 
             у оселі,
Нехай усміхаються очі веселі.
Хай сонечко ясне Тобі щиро сяє,
Хай Господь Бог Тебе благословляє.
Ангели завжди від злого оберігають
Та щастя, здоров’я Тобі посилають.
Хай промінчик сонця, 
            як Ангелик з неба,
Прилетить і сяде 
           на плечі у Тебе,
Нехай міцно обніме 
            і ніжно поцілує,
І любов Ти нашу,
   Владиславчику, 
           відчуєш.

З любов’ю – 
мама Наталя, 

тато Іван, 
братчик 

Ростиславчик, 
бабуся Галя, дідусь 

Роман, хресний батько Олександр 
з дружиною Танею і Павликом, 

прабабуся Франя.

Новинар

Вітри дмуть в потрібному напрямку

Ловися, рибко, на втіху душі

Ведуча рубрики Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ


