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Виходить з 1939 року

Людина

Підприємство з іноземними інвестиціями 
«СЕ Борднетце-Україна» 

відкриває виробничий підрозділ у місті 
Чортків. 

Якщо Ви шукаєте кваліфіковану роботу, 
прагнете працювати з іноземними 

партнерами, розвиватись та отримувати 
всі привілеї від роботи в міжнародній 

компанії (офіційне працевлаштування, 
широкий соц. пакет, кар’єрний ріст), 

– ТОДІ ВАМ ДО НАС!
За детальною інформацією звертайтесь 

за телефонами:
0-800-508-708, 095-260-07-03, 067-670-35-20

resume@sebn.com
ПРИЄДНУЙТЕСЬ ДО НАШОЇ КОМАНДИ 

ВЖЕ СЬОГОДНІ!

Духовенство Тернопільсько-Теребовлянської єпархії 
Чортківського деканату 

щиро вітає 
митрофорного протоієрея 
отця Михаїла ЛЕВКОВИЧА

з Богом благословенним ювілейним 60-літтям.
Хай Господь кріпить Вас 
   на всіх Своїх дорогах,
Хай посилає благодать 
       з небес щоденно,
Кріпіться у вірі, людей 
           ведіть до Бога.
Молитву безнастанну 
        творячи натхненно,
Нехай Вам в цьому 
 сам Христос допомагає,
Наділить терпеливістю 
                 з Небес
І ще багато довгих років 
                   у служінні
Віддати Творцю-Богу 
                 славу й честь.

У ці весняні дні наш давній приятель, колега і друг
Павло Васильович КУЛЬЧИЦЬКИЙ

зустрічає своє 70-річчя.
Професіоналізм, мудрість 

і людяність вивели його, 
сільського хлопця, на широкі 
простори життя, 

        зробили 
високоавторитетним 
   фахівцем своєї справи.
Ви той Хлібороб 
            на добрій ниві,
Хто виростив 
                   чудові врожаї
І хто збирати радісно уміє 
          заслужені плоди свої.

Ви є той Виноградар, чиї грона,
Солодкі й соковиті, і рясні.
Хай зоряна вінчає Вас корона,
Хай сонячними будуть Ваші дні.
Прийміть троянд красу казкову
В цю урочисту, ювілейну мить.
І вклоняться Вам всі навколо,
А янгол серденько Вам звеселить.
Нехай Господь дає Вам дні веселі
І спів пташок у затінку дібров.
Добро та мир для Вашої оселі
І ближніх шану та любов.

Директор та колектив ПСП «Ягільниця-В».

Букет пахучих весняних квітів 
і найщиріших побажань доброму, 

чуйному, щирому 
і шанованому другу

Павлу Васильовичу 
КУЛЬЧИЦЬКОМУ
з нагоди 70-річчя,

яке він святкуватиме 19 березня.
Хай Божий 
 Ангел 
  береже повік,
Живіть 
 щасливо 
       сотню літ
На втіху всій 
   своїй родині.
Хай Матінка 
       Божа
від зла захищає,
Від горя 
    боронить 

                                             молитва свята,
Здоров`я, миру, достатку на многії літа.

З повагою – колеги: сім`я Бабіїв, 
М.Сенькович, О.Вусата.

26 березня о 12-й год. у с. Росохач відбудеться відкриття 
меморіальної дошки відомому українському письменни-
кові, лауреату Шевченківської премії, в`язню радянських 
концтаборів Степанові САПЕЛЯКУ з нагоди його 65-річчя. 
Така оказія зініційована Національною спілкою письменників 
України та журналом “Золота ПЕКТОРАЛЬ”. Дошку буде вста-
новлено на фасаді школи. Очікується приїзд відомих письмен-
ників. Запрошується творча спільнота, а також всі небайдужі 
мешканці краю. Буде організовано довезення автобусом.

20 березня в Ігоря Володимировича Шведа – єдиного у чортківській окрузі годинникаря, майстра 
з ремонту наручних, настінних й інших годинників, – професійне свято. Бо саме у третю неділю першого 

весняного місяця Україна відзначає День працівників житлово-комунального господарства та побутового 
обслуговування населення. Та особливих святкувань з цього приводу у чоловіка не передбачається. Пригадує, 

що востаннє з такої нагоди отримував премію (одноразово) ще років двадцять назад у розмірі двадцяти 
гривень. Декілька років тому на урочистостях вручили Подячну грамоту від міськради, але… от казус, 

переплутали професію, «майстром з ремонту автомобілів» виявився. Та хіба оті папірці – головне? Добре 
слово від людей – ото визнання. Зрештою, не за тим у годинникарі подався. 

(Закінчення на 6-й стор.)

Життя під цокання годинника, 
або Така немодна потрібна 

професія – годинникар



18 березня. Тривалість дня – 12.04. Схід – 6.05. Захід – 18.08. Іменини святкують Онисій, Давид, Марко, Федор

«Голос народу» – тижнева газета, виходить з 1939 року; реєстраційне свідоцтво 
ТР № 355 від 31.05.2004 р.; день виходу – п`ятниця, наклад – 2550 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.
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На часі2
Колонка редактора

Вибори-2016

Час місцевий

Статус старости “прописався” в Україні з початком де-
централізації влади – найперше задля того, аби заповнити 
своєрідний вакуум влади на селі. Староста покликаний пред-
ставляти в громаді найнагальніші клопоти й турботи своїх од-
носельців, увійшовши задля цього до її виконкому. Допома-
гатиме й готувати відповідні документи для подачі до органів 
влади, тепер вже автономної в “розрізі” громади. Вочевидь, 
матиме й декотрі адміністративні функції – як-от видача яки-
хось довідок на місці. Одне слово, перебирає на себе роль 
повпреда (повноважного представника) села в спільному 
гурті. Посада не стільки показна, як клопітна. Й неодмінно – 
надважлива.

Про це ми й мали намір погомоніти з угринцями в текстурі 
плину виборів. Однак, на наше розчарування, в самісінький 
полудень селян на виборчій дільниці виявилось зовсім не 
завізно. Дівчата – члени комісії лиш стенали плечима у від-
повідь. Мовляв, активність з креном до мінуса цілком зрозу-
міла: держава поставила всіх нас в такі умови, що настала 
смуга розчарувань. Добряче обридли пустопорожні обіцянки 
та вибори, що тиражуються якщо не двічі на рік, то принаймні 
щороку. Словом, на ту пору проголосувало лиш 20 відсотків 
заявлених у списках. 

Ні, звісно ж, така доленосна подія не могла поминути мало-
поміченою. Тому ще в задумі дістала врочисте обрамлення, 
про що нам не без гордості повідали голова виборчої комісії 

Надія Сорока та її заступник Ірина Магдич. Відкривали діль-
ницю зі звучання Гімну України, а скриньку на село, в оселі 
тих, хто не в силі прибути до зали 
будинку культури (таких за списком 
65 осіб), відпроваджували під “Марш 
запорожців”. Під ті ж урочі звуки від-
давав свій голос і 18-літній Олексій 
Омельчук – день його повноліття 
якраз співпав у часі з днем виборів. 
Першим проголосував 24-річний Ві-
талій Семків – й це теж на удачу!

На такому обнадійливому позитиві 
й громадились наші перемовини зі 
членством виборчої комісії в очіку-
ванні напливу виборців, аби дістати-
ся їх думок, настроїв, налаштувань. 
Бо ж, попри все, – нині вибори не 
якоїсь там здаленілої й недосяжної, 
через те й аморфної влади, а тієї, що 
найближче, як то кажуть, плоть від 
плоті своєї. Вибір господаря чи гос-
подині в своїй хаті, своїй світлиці, де 
так хочеться вже навести лад. Вибір 

своєї сорочки, що, як відомо, – найближча до тіла...
Про це й запитали, коли відчутно пожвавішало, найперше 

в Галини Хохли: “Відчуваєте, що свою долю формуєте влас-
норуч?”. “Думаю, що так”, – почули у відповідь. А Софія Ли-
сак конкретизувала: “Маємо намір обрати людину, щоби щось 
робила для села – дороги, щоб вирішувала проблеми, котрі 
найбільше наболіли”. Ще й додала: мовляв, в об`єднаній гро-
маді для діяльності старости, здається, будуть такі можли-
вості. Звісно, не відразу – он, в державі що робиться. Але по-
малу, з часом, разом з людьми... Лише за спільної підтримки 
можна щось змінити.

Подружжя Андрія та Галини Баб`яків прийшло на дільницю 
з донькою Наталею Музикою та матір`ю Євгенією Дзьоник. 
Ми й запитали в їх гурту: “На що чекаєте надалі?”. 

– На щось краще, а не гірше, – мовив глава сімейства. – 
Найперше, щоб війни не було. 

– Щоб село трохи розквітло, – доповнила дружина. – Для 
цього і пішли в громаду. Хоча оцінити ще тепер не можна, бо 
лиш початки. Час все покаже.

Дісталися ми й можливості спілкування з одним із кандида-
тів на старосту села – 36-річним Володимиром Касприком (на 
знімку). Бо з-поміж інших виборців в момент опускання бю-
летеня до виборчої скриньки його виділило звучання “Маршу 
запорожців”. Нам пояснили: так супроводжують момент ви-
бору власне кандидатами. Ми й поспитали про його почуван-
ня – як кандидата і як виборця водночас. Почули начебто й 
банальне – про надію на очікувані зміни. І втішне – готовність 
пришвидшувати їх. Наш візаві ділився відвертістю: процес 
децентралізації поціновує за позитив з огляду на приклади 
європейських країн – іншого виходу не бачить. Ми поцікави-
лись планом його дій, налаштувань на конкретні справи. Ви-
являється, план добрих змін у В.Касприка, за його словами, 
“по життю” – для себе, для сім`ї, для ближніх. Не стратега, бо 
(знає з досвіду) жоден план не реалізується стовідсотково. 
На все потрібен час. З яких міркувань іде на старосту? Ду-
шею відчуває: негоже нам, в Україні, жити так бідно, всякчас 
сподіваючись на когось чужого. Пора спробувати в себе щось 
робити, не розтринькуючи надарма ні надію, ні силу, ні волю. 
Доводити насамперед собі, на що ми здатні. 

Тим часом простора зала наче аж поменшала – угринський 
люд, відбувши недільну Службу Божу, а відтак пообідавши, як 
кажуть, валом повалив на вибори. Чоловіцтво втішно гомоніло 
собі й у вестибулі БК, і надворі. Відразу якось наче й потепліло, 
і прояснилося. Немов над селом сходила нова ясність...

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Перший староста на селі
Неділя, 13 березня. Вже начебто й зримо завеснілося, а все ж прохолодно – “марець” немов демонструє свій 

норовливий характер. Це теж символічно: новизна на герці змаг зі встояною зневірою. В Угрині – 
єдині в форматі утворення об`єднаних територіальних громад на теренах не тільки району, а й області (!) 

вибори сільського старости. І ми їдемо туди.

Нарешті це сталося… Довгих п’ятнадцять з лишком років, відколи 
Рада Європи поставила перед Україною вимогу реформувати державні 
і комунальні засоби масової інформації, очікувала журналістська спіль-
нота і демократичне суспільство на цей закон, який у парламентських 
кулуарах усе відкладався в довгу шухляду. Й хоча з другої спроби, За-
кон України «Про реформування державних і комунальних друкованих 
засобів масової інформації», щоправда з поправками Президента, таки 
ухвалили перед прийняттям держбюджету 24 грудня минулого року. Що 
ж воно означає: оте, як простою мовою його називають – роздержав-
лення газет, цілком природно запитає не посвячений в тему читач? 

Дія вищезазначеного Закону поширюється на ті друковані видання і 
редакції, засновниками чи співзасновниками яких є органи державної 
влади та місцевого самоврядування і які він зобов`язує вийти зі складу 
співзасновників. Тобто і на часопис «Голос народу», який ви тримаєте 
зараз у руках, де в числі співзасновників значаться райдержадміністра-
ція і районна рада. (Всього таких видань в Україні – 555).

Реформування проходитиме у два етапи: перший – протягом одного 
року з дня набрання чинності цим Законом (з 1 січня ц. р.), та другий – 
протягом наступних двох років.

Трудовий колектив «Голосу народу» не став відтягувати цей про-
цес у часі і, скориставшись пріоритетним правом, наданим Законом, 
11 березня ц. р. провів збори, на яких одностайно висловився за свою 
участь у реформуванні, причому у першому етапі, шляхом виходу ор-
ганів державної влади та органів місцевого самоврядування зі скла-
ду співзасновників друкованого засобу масової інформації та редакції 
з перетворенням редакції членами її трудового колективу у суб’єкт 
господарювання зі збереженням назви, цільового призначення, мови 
видання і тематичної спрямованості ЗМІ. А також надіслав відповідні 
пропозиції співзасновникам газети та редакції, які у встановлений за-
конодавством термін (один місяць з дня надходження пропозиції) ма-
ють прийняти рішення про реалізацію пріоритетного права трудового 
колективу про спосіб реформування друкованого ЗМІ та редакції і про 
вихід зі складу співзасновників, а також надіслати його Держкомтеле-
радіо для внесення до Зведеного переліку об’єктів реформування і Мі-
ністерству юстиції, що реалізує державну політику у сфері державної 
реєстрації друкованих ЗМІ.

24 березня відбудеться чергова сесія районної ради, яка, щиро спо-
діваємось, дасть своє добро. А можливо, першою законним правом ско-
ристається райдержадміністрація, голові якої досить підписати відповідне 
розпорядження. Як то кажуть, «можливостей для маневрів» Закон не пе-
редбачає, адже в будь-якому випадку вони повинні ухвалити рішення про 
вихід з числа співзасновників і відпустити газету у «вільне плавання» (за 
умови, якщо колектив редакції зголосився брати участь у реформуванні).

Звичайно, процес роздержавлення не завершиться лише цими рі-
шеннями, адже ще буде затверджено Держкомтелерадіо перелік ЗМІ, 
що реформуватимуться на першому етапі (не пізніше 1 липня ц. р.). 
Далі протягом двох, а то й більше місяців триватиме процес реорга-
нізації редакції і державної реєстрації перетвореного підприємства. 
І десь тільки у вересні-жовтні ми зможемо сміливо заявити – стали 
незалежними.

Нині нерідко доводиться чути: а як же бути тоді співзасновникам, де 
вони зможуть висвітлювати свою діяльність? Для цього законодавець пе-
редбачив співпрацю на підставі угод, залишивши пріоритетне право на 
їх укладення з редакціями. Тобто не факт, що матеріалів про діяльність 
влади не буде зовсім в газеті, просто подібного офіціозу, якого іноді було 
стільки на сторінках районки, що аж зашкалювало, буде значно менше, 
адже за все доведеться платити. А не так, як було досі, коли за дотаційні 
кошти з місцевого бюджету, начебто отримані від співзасновників, а на-
справді від платників податків, ми змушені були друкувати все і вся.

Безперечно, ми пішли на доволі ризикований крок: буде нелегко, 
особливо на перших порах. Адже досі був розрахунок на гарантовану 
дотацію, яку, щоправда, щороку доводилося буквально випрошувати 
у співзасновників і за яку при будь-яких формаціях доводилося плати-
ти, чого гріха таїти, гіркою ціною – своєю свободою… Та, зваживши всі 
«за» і «проти», наш колектив віддав перевагу не існуванню ще кілька 
років пташки у «золотій клітці», а, хочеться щиро сподіватися, омріяно-
му місцю журавля в небі.

Відтепер розраховувати доведеться виключно на власні сили: пе-
редусім наскільки зможемо зацікавити своїх читачів газетним контен-
том, активністю ведення передплатної кампанії, залученням ширшого 
кола рекламодавців тощо. Та й час для реформування вибраний явно 
невдало і навіть упущено – за нинішньої політичної, економічної не-
стабільності чимало районок, особливо у малих містах, навряд чи ви-
живе… 

Але – будемо боротися, іншого не залишається. За вашої активної 
підтримки, дорогі читачі, на збільшення кола яких у недалекій перспек-
тиві усе ж сподіваємось, цікавих листів, пропозицій, ідей, переживемо 
ці нелегкі часи і діждемося того омріяного дня, коли «Голос народу», як 
і колись, на зламі 80-90-х, зазвучить на повний ГОЛОС. Інакше для чого 
це все було затівати?..

Редактор Любомир ГАБРУСЬКИЙ 

Старостою села Угринь у результаті голосування, 
проведеного 13 березня 2016 року в ході перших 
виборів сільського старости, обрано КАСПРИКА 
Володимира Івановича, 9 серпня 1979 року наро-
дження, жителя с. Угринь Чортківського району 

Тернопільської області, громадянина України, осві-
та вища, тимчасово не працює, позапартійний.

Голова Заводської селищної виборчої комісії    
Г.ДАНИЛИШИН 

«Голос народу»: 
перший крок до свободи!
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Власне, другого дня перебування на Тернопільщи-
ні, 11 березня, голова правління Всеукраїнської гро-
мадської організації «Українська ліга сприяння роз-
витку паліативної та хоспісної допомоги», завідувач 
кафедри управління охороною суспільного здоров’я 
Національної академії державного управління при 
Президентові України, екс-міністр МОЗ України Ва-
силь Князевич побував у Чортківському державному 
медичному коледжі та поспілкувався з його директо-
ром Любомиром Біликом.

Ознайомившись з матеріально-технічною базою 
Чортківського державного медичного коледжу, Василь 
Князевич мав нагоду виступити перед студентством 
та викладацтвом медколеджу стосовно проблемати-
ки паліативної допомоги як в області, так і в Україні.

У навчальному закладі екс-міністр охорони здоров’я 

висловив сподівання на подальшу співпрацю студен-
ства та викладацтва у впровадженні та розвитку палі-
ативної допомоги на Тернопільщині.

У відвідинах Чортківського державного медично-
го коледжу взяли участь: директор департаменту 
охорони здоров’я облдержадміністрації Володимир 
Богайчук, головний лікар КУТОР «Обласна лікарня 
«Хоспіс» Андрій Паламарчук, головний лікар Чортків-
ської центральної комунальної районної лікарні Ро-
ман Чортківський і представники медичної спільноти 
району та області.

Світлана ГУМЕННА, 
прес-служба ДОЗ ТОДА

Вектор співпраці

Екс-міністр відвідав медичний коледж
У Чортківському медколеджі побував голова правління Всеукраїнської громадської організації «Українська ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги» Василь Князевич.

Слід сказати, програма перебування високого 
гостя була доволі насиченою, на відміну від попе-
редніх відвідин рідного краю. Передусім С.Барна 
мав зустріч із польською чисельною делегацією, 
яка перебувала з робочим візитом цими днями в 
Чорткові, та кущовій нараді працівників лісового 

господарства південних районів області.
Осібно стояли відвідини районної комунальної 

лікарні та райполіклініки, де керівник виконавчої 
гілки влади області у супроводі голів райдержад-
міністрації М.Сташківа та райради В.Шепети, де-
путатів обласної ради від Чортківщини Л.Білика, 
В.Градового, В.Вислоцького та В.Заліщука побував 
практично у кожному закутку усіх відділень. Спілку-
вався з пацієнтами як літнього віку, так і малими, ці-
кавився їхніми умовами перебування, харчуванням 
тощо. Підсумком зустрічі стала нарада з лікарями, 
на якій головний лікар Р.Чортківський ознайомив ке-
рівника Тернопілля зі станом справ у медицині краю.

Чортківська ЦКРЛ – найбільша комунальна 
лікарня в області, яка збереглася як багатопро-

фільна, налічує 20 стаціонарних відділень. Це – її 
перевага над сусідами, щоб у майбутньому стати 
окружною лікарнею. Попри те, що на капітальні 
видатки за останні роки не було закладено жодної 
копійки, за рахунок спонсорських коштів та вільного 
залишку райбюджету зроблено ремонти практично 

по всіх відділеннях. З найбільш за-
тратних робіт залишилося встановити 
шатровий дах і замінити вікна у райпо-
ліклініці, в чому обіцяв сприяння голова 
ОДА. 

Велику спонсорську допомогу ме-
дичній галузі району надають керівники 
агропромислових підприємств, зокрема 
харчування здійснюється в основно-
му за їх рахунок. Тільки за такої тісної 
співпраці можливо вижити в цих умо-
вах, резюмував головлікар.

Керівник області залишився задово-
лений побаченим. Відмітив високу про-
фесійність лікарів, насиченість меню 
харчування хворих. Мовляв, не у кожній 
лікарні таке побачиш. Щодо сучасного 
медичного обладнання, у сприянні з 
придбанням якого просив високого гос-
тя Р.Чортківський, пан Барна запевнив, 
що це питання у нього залишається прі-
оритетним на наступний рік. 

Опісля спілкування з медиками він 
побував у пологовому відділенні, де на 
завершенні капітальний ремонт, яке у 
перспективі обіцяє стати перинаталь-
ним центром другого рівня, адже всі 
умови для цього є.

Звичайно, С.Барна не проминув  можливості по-
бувати на території заводу «Агромаш», де повним 
ходом нині йде демонтаж конструкцій  і до кінця 
року має постати перша черга підприємства з іно-
земними інвестиціями «СЕ Борднетце-Україна». 
Адже завдяки цьому буде створено близько півто-
ри тисячі робочих місць, очікуються суттєві надхо-
дження до місцевого бюджету тощо.

У селищі Заводське голова ОДА насамперед 
мав зустріч з багатодітною родиною воїна АТО Іва-
на Захарова, що отримав поранення, побувавши у 
неї вдома та поцікавившись умовами проживання. 
Прийшов не з порожніми руками, а з подарунками.

Все ж головною метою його візиту в селище цу-
кроварів була зустріч з активом новоутвореної гро-

мади та ознайомлення з її інфраструктурою.
«Хто перший вдягнув штани, той і пан», – сво-

єрідно відомою народною мудрістю підкреслив 
активність цієї громади С.Барна. В області сфор-
мовано 26 громад, з яких дієздатними є 2/3, в тому 
числі і Заводська. 

Керівник області зазначив, що потрібно скориста-
тися ситуацією, коли і Європа, й Америка сьогодні 
активно готові фінансувати різні проекти для ново-
утворених громад. У травні в Тернополі відбудеться 
традиційний міжжнародний інвестиційний форум, 
на якому Заводській громаді слід себе якнайширше 
презентувати. У той же час вона має бути вмотиво-
вана на наповнення свого бюджету шляхом контр-
олю за сплатою акцизного, земельного податків, 
підсилюватися іншими населеними пунктами тощо. 

Селищний голова Л.Павлінська зазначила, що 

громада активно бере участь у всеможливих про-
ектах і грантах. Сподівається, що до кінця року до-
дадуться до неї нові села. Повідала про проблеми, 
які нині існують. Зокрема ніде розмістити службу 
соціального захисту. В той же час поряд адмін-
будівлі – просторе приміщення аптеки, що стоїть 
пусткою. Було б добре, якби обласна рада повер-
нула його у власність селища, якому воно колись 

належало. Зрештою С.Барна мав можливість огля-
нути як це приміщення, так і будинок культури, що  
є найбільшим в районі. Сесія селищної ради при-
йняла рішення перенести сюди школу мистецтв, 
розмістити ряд інших структур. Однак споруда по-
требує величезних капіталовкладень і серйозного 
ремонту. Насамперед необхідно провести опален-
ня та перекрити дах. 

Керівник області, підсумовуючи свій візит на 
Чортківщину, наголосив на співпраці та порозумінні 
між усіма гілками влади, депутатами, як це він від-
мітив, має місце у нашому районі. Практика пока-
зує: там, де вони є, видно результати роботи.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Степан БАРНА: 
«Чортківський район – найкращий в області!»

Чи то з патріотичних міркувань, адже родом з Нагірянки, чи й справді настільки вразило побачене, 
однак саме такий вислів напросився з уст голови облдержадміністрації Степана Барни на зустрічі з медиками в ході 

його візиту на Чортківщину 16 березня. 
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Цьогорічна зустріч з учнями та їх батьками 
особлива – вона відбулася в рік 70-річчя на-
вчального закладу. Велелюдна зала не вміс-
тила всіх бажаючих.

До присутніх звернувся директор коледжу, 
канд. мед. наук, заслужений лікар України 

Любомир Білик. Гос-
подарю навчального 
закладу було про що 
розповісти гостям. 
Чортківський держав-
ний медичний коледж 
– престижний навчаль-
ний заклад з  високим 
освітнім рейтингом 
серед медичних ву-
зів України. Він надає 
освіту зі спеціальнос-
тей «Лікувальна спра-
ва», «Сестринська 
справа», «Фармація» 
(денна та заочна 
форми), «Акушерська 
справа» та «Стомато-
логія ортопедична». 

Великі оновлені та новозбудовані корпуси, 
просторі аудиторії, бібліотека з читальним 
залом, чотири комп’ютерних класи, два спор-
тивних зали, затишний гуртожиток чекають на 
нових студентів. 

У коледжі навчається понад 1700 студентів 
майже з усіх областей України. Для навчаль-
них потреб створено високоякісну матері-
ально-технічну базу. Аудиторії для вивчення 
клінічних дисциплін оснащені сучасним до-
роговартісним обладнанням, а досвідчені 
викладачі постійно знайомлять студентів з 
новітніми технологіями в галузі медицини. На 
базі коледжу повноцінно функціонують дві на-
вчально-виробничі  аптеки для практичних на-
вичок фармацевтів, а лікарська амбулаторія 
сімейної медицини – для навичок медичних 
сестер та фельдшерів.

«Питання науки і медичної освіти – це без 
перебільшення питання національної безпе-
ки, – закцентував Л.С.Білик. – Саме тому так 
важливо створити для студентів середовище 
позитивного впливу, адже вони – запорука 
здоров’я майбутніх поколінь, здоров’я нації». 

Колектив навчального закладу має достой-
ний науковий, методичний та фаховий по-
тенціал. Серед викладачів – понад десяток 
кандидатів наук, відмінники освіти України, 
фахівці вищої кваліфікаційної категорії. Під 

їхнім керівництвом студенти проводять науко-
во-дослідницьку роботу, організовують науко-
во-практичні конференції як на базі коледжу, 
так і з виїздом в інші медичні вузи регіону та 
України. 

У навчальному закладі дбають про вихо-
вання всебічно розвиненої особистості, для 
цього в коледжі працюють творчі студії, гурт-
ки художньої самодіяльності, спортивні секції. 
Чудова спортивно-оздоровча база в мальов-
ничому куточку Борщівщини (с. Більче-Золо-
те) – вже традиційне місце літнього відпочинку 
наших студентів, працівників коледжу та їхніх 
сімей, ветеранів закладу.

У програмі зустрічі майбутні абітурієнти 
мали можливість ознайомитись не лише з на-
вчальною базою та відвідати презентації всіх 
спеціальностей, а й перевірити свої знання на 
пробних тестах з екзаменаційних дисциплін. 
На завершення заходу художні гурти коледжу 
виступили перед гостями з вітальною кон-
цертною програмою, яка органічно перепліта-
лася із сьогоденням.

Василь ПАНАСЮК, 
заступник директора коледжу 

з гуманітарної освіти та виховання

Запросини до студентської родини
 Традиційно в середині березня Чортківський державний медичний коледж гостинно відкриває двері для випускників шкіл, 

які в майбутньому прагнуть стати медиками.

Саме зі староством Тарнобжезького повіту 
Чортківська районна рада уклала Угоду про 
співпрацю ще у 2013 р., згодом підписала уго-
ду із фундацією «Люди. Вміння. Культура». 
Щорічно, а то й по декілька разів на рік, ми 
приймаємо офіційні делегації сусідів-поляків, 
котрі приїжджають для поділу з нами досвіду 
реформ, а також наші чортківчани наносять 
візити у відповідь. Так, внаслідок налагоджен-
ня отаких добросусідських відносин за кордо-
ном з метою відпочинку та навчання побува-
ла майже сотня дітей з Чортківського району 
разом із вихователями. Численна делегація 
медичних працівників краю вивчала основи 
реформування за польським зразком (а саме 
передовий досвід поляків вирішила викорис-
тати для змін наша країна) у лікарнях Тарноб-
жезького повіту. Ділилися зі своїми колегами 
з Чортківщини новими набутками у них після 
реформації галузей поляки-освітяни, спортив-
ні наставники, працівники закладів культури 
тощо. Неодноразово представники місцевого 
самоврядування району й міста на чолі з то-
дішнім заступником голови райради Любоми-
ром Хруставкою детально, покроково вивчали 
особливості територіально-адміністративної 
реформи сусідньої Польщі, щоб тепер втілю-
вати перейнятий досвід у переформатуванні 
нашого краю.  

Цього року аналогічну (як минулими роками 
районна) угоду про співпрацю із фундацією 
«Люди. Вміння. Культура» уклала Чортківська 
міська рада. Відбулося підписання договору 

про співпрацю в присутності багаточисельної 
делегації високопоставлених осіб із Тарноб-
жезького повіту, керівників Чортківщини, по-
садовців міста й району, зацікавлених жителів 
краю. Але причиною такої вельми численної 
візитації наших сусідів послужило налаго-
дження тісної співпраці в туристичній, культур-
ній, освітній та соціально-економічній сферах 
між Чортківським районом, містом Чортковом 
та Тарнобжезьким повітом. Про це заявляв і 

пан Дарек Буковський, засновник фундації 
«Люди. Вміння. Культура», й староста Тарноб-
жегу Павло Бартошек, з нашої сторони – го-
лова райдержадміністрації Михайло Сташків, 
голова райради Віктор Шепета, міський голо-
ва Володимир Шматько, вітаючи гостей на 
чортківській землі. Тарнобжезький повіт того 
дня – 15 березня – був представлений спеці-
алістами в галузі охорони здоров`я, культури, 
освіти, поліції, лісового господарства й справ 
рільничих, пожежної служби, працівниками 
місцевого самоврядування, підприємцями. 
Українська сторона підготувала яскраву про-
граму-презентацію району. Оскільки поляків 
цікавила насамперед виробнича сфера й 
можливість входження у наш район потужних 
інвесторів з Тарнобжезького краю, розпочався 
робочий день 15 березня візитом на підпри-
ємство ТОВ «СЕ Борднетце-Україна», що біля 
Тернополя, – це своєрідний завод-близнюк 
того, що має в скорім часі постати у нас, в 
Чорткові. Опісля в малій сесійній залі райра-
ди відбулося офіційне знайомство делегації 
з чортківчанами й презентація міста та райо-
ну, яку провели Чортківський міський голова 
Володимир Шматько та керуючий справами 
райради Тетяна Яблонь. Доповідачі наочно, 
за допомогою проектора, продемонстрували 
гостям для огляду колишні підприємства, зе-
мельні ділянки як об’єкти інвестиційної при-
вабливості Чортківщини, зацікавили турис-
тичним потенціалом краю. Керівники району 
й міста запевнили у беззаперечному сприянні 
та створенні особливих умов для розвитку тут 
у нас, на Чортківщині, бізнесових проектів, які 
запропонують нам партнери з Тарнобжезького 
повіту.

По завершенні офіційної зустрічі гості не-
величкими групками розпорошилися для від-
відин різноманітних установ, закладів району. 
Так, Івона Строжек (директор комплексу шкіл 
професійно-технічного спрямування в Новій 
Дебі) та Ярослав Августинович (віце-дирек-
тор комплексу шкіл у Горжицах) побували у 
Чортківській гімназії ім. М.Шашкевича та ДЗ 
«Чортківське вище професійне училище». 
Андрія Сваха, коменданта комісаріату по-
ліції в Горжицах, запросив поспостерігати за 
роботою Чортківського відділу поліції перший 
заступник начальника Віктор Василик, а на-
чальник районного відділу управління ДСУ з 
надзвичайних ситуацій у Тернопільській об-
ласті Володимир Закалов обмінювався до-
свідом зі своїм колегою Андрієм Баб`єцом. 
Лісами Чортківського лісництва мандрували 
лісівник лісів державних Томаш Будило ра-
зом із директором ДП «Чортківське лісове 
господарство» Василем Фреяком. Оглянули 
районний комунальний будинок культури ім. 
К.Рубчакової, познайомилися з його творчими 
колективами представники гуманітарної сфе-
ри Тарнобжезького повіту. На перо-пуховій 
фабриці СП «Біллербек-Україна» побували з 
візитом польські бізнесмени.

Перегодом, у час підвечір`я, було прове-
дено для гостей невеличку екскурсію містом. 
Обмін враженнями та подарунками відбувся 
за спільною вечерею у місцевому ресторані 
з українським колоритом «Райський куточок», 
де гостей вражали віртуозністю виконання 
учасники ансамблю класичної музики «Еле-
гія» (кер. – О.Горєлова).

16 березня з офіційною делегацією Тар-
нобжезького повіту зустрівся голова обласної 
державної адміністрації Степан Барна. 

Оксана СВИСТУН
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Як добрі сусіди один до одного в гості ходили
А добрим сусідом для нашої Чортківщини є Тарнобжезький повіт Підкарпатського воєводства Республіки Польща. 

На цьому тижні, 14-16 березня, представники цього регіону Польщі побували в гостях з офіційним візитом у нашому краї.
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ВолонтерствоХліб душі

Ми, кореспонденти районки, мали змогу поспілкуватися з на-
шим гостем і о. Андрієм Лемчуком, дізнатися про ціль його по-
чергового приїзду та діяльність у сьогоденні «Живої парафії». 

Перш за все наш візаві повідомив, що (і це відрадно зазна-
чити) «Голос народу», а саме ті номери, де розміщені публікації 
про волонтерський рух на Чортківщині, читає і українська спіль-
нота м. Аввеліно, яка приємно вражена благодіяннями чортків-
ців. Тож сподіваємося, наша читацька аудиторія й надалі при-
множуватиметься навіть за кордоном. 

А відтак сеньйор Доменіко конкретизував ціль свого візиту: 
– Розпочався шлях формації, перший цикл якої має на меті 

створення волонтерських груп з певними напрямками. Дану 
формацію вирішили розділити на три модулі: 1-й – організація 
солідарності, історична еволюція, участь і утримання; 2-й – со-
ціальне проектування у волонтерських асоціаціях, теорія і прак-
тика; 3-й – соціальна комунікація. На часі вже призначено відпо-
відальних осіб (активістів-волонтерів) за створені групи, з ними 
проводяться семінари-тренінги, спрямовані на зміцнення, цін-
ність й ціленаправлення, так би мовити, живого організму волон-
терства. Перший цикл дає змогу фундаментувати певний ракурс 
усіх справ доброчинності. Опісля чого поглиблено розгортати-
меться формація безпосередньо волонтерів, особливо – молоді, 
яка неодмінно повинна активно долучатися до соціальних дій. 
Волонтери, які виявлять бажання працювати в певному секторі 
(до прикладу, опіка над хворими в лікарні чи одинокими літніми 
людьми), повинні знати, як наблизитися до хворого чи немічного, 
щоби не зашкодити йому в першу чергу морально. Ми навчаємо 
творити відносини помочі. Адже до кожного, потребуючого допо-
моги, повинен бути особливий індивідуальний підхід. 

Волонтерство, як запевняв пан Лімонджелло, повинно акуму-
люватися на неабиякій організованості, бо на самому ентузіаз-
мі далеко не зайдемо. А тому акцент робиться на певній спря-
мованості кожної створеної групи зокрема, яка об’єднується 
навколо однієї спорідненості, як-то назвати – сродна праця. 

– У недільній проповіді, – узагальнює все сказане  сеньйор 
Доменіко, – о. Андрій використав дуже влучний вираз: «Тіло 
Христове не є тільки в кевоті (церкві), а Тіло Христове є та-
кож на дорогах, де є той, хто страждає…». Тож волонтерство 
повинно діяти не лише в часі війни (як-то зараз), а й у мирній 
життєвості. А тому слід, так би мовити, перекваліфіковуватися 
в трішки іншу благодійність, адже доброчинність завжди є акту-
альною. Ісус повчав: «…коли ви об’єднаєтеся і будете любити-
ся, то в той момент будете в єдності зі Мною» – це найкраща 
метафора з того, що ми маємо робити, а саме: створити сильну 
спільноту, націлену на солідарні благодіяння.   

Спілкувалася Тетяна ЛЯКУШ 

Що таке піст? 
Всупереч популярному і поширеному уявленню про піст і 

богослужіння перших днів Великого посту наголошують на 
тому, що їжа і зовнішні аскетичні практики не повинні затьма-
рити і замінити духовної суті посту. Піст є чимось більшим, 
аніж просто «їсти – не їсти», «танцювати – не танцювати» чи 
«слухати – не слухати музику». Понад різноманітні фізичні, 
продуктові чи розважальні заборони стоїть заповідь нашого 
покаяння, внутрішнього очищення і навернення до Бога: ми 
повертаємо зі злочинного нашого шляху і ступаємо на путь 
Господню. Не менш важливим є і внутрішнє сокрушення 
серця, усвідомлення власної гріховності, як відпадіння від 
Джерела життя, щирого визнання, що з-поміж грішників пер-
шим є я:

«Як оплакуватиму нині моє відпадіння? Який по-
чаток покладу спасіння мого, живучи блудно? Але 
Ти, Милостивий, якими лиш знаєш присудами, спаси 
мене» (трипіснець утрені першого дня Посту).

«Згрішив я, Господи, більше за всіх, один згрішив пе-
ред Тобою, але як благий змилуйся, Спасе, над Твоїм 
творінням» (покаянний канон Андрея Критського).

«Згрішив я один перед Тобою, згрішив більше за 
всіх, але, Христе Спасе, не відкинь мене!» (покаянний 
канон Андрея Критського).

Зрештою, пріоритетними в часі посту мають бути наші 
стосунки з ближніми: ми маємо перестати бути «хижаками» 
одне одного. Просто не їсти певного виду явно їжі замало, 
якщо людина «поїдає» свого ближнього гнівом, ненавистю, 
заздрістю чи зверхністю. Правдивий піст має людині допо-
магати побачити свого ближнього очима милосердя і лю-
бові. Про це постійно говорять стихири вечірні першого та 
другого тижнів Посту:

«Духовний, браття, розпочавши піст, язиком не 
мовте облуди і не підкладайте спотикання братові 
на падіння; але, покаянням просвітивши душі свічу, 
сльозами взиваймо до Христа: прости нам гріхопадін-
ня наші, як Чоловіколюбець».

Справжній піст не може бути показовим і лицемірним. До-
брі вчинки не мають сенсу, якщо ми творимо їх заради здо-

бування прихильності людей чи самохвальби. Вправляння 
в чеснотах повинно бути таємним, зорієнтованим на Бога, 
який бачить серце людське: 

«Ті, що в тайні чесноти чинять, духовних воздаянь 
чекають, не посеред торжищ і роздоріж їх виставля-
ють, а радше всередині серця плекають; і Той, Хто 
бачить усе, що стається в тайні, винагороду стри-
маности подає нам. Піст звершуймо не з сумними 
обличчями, але, в покоях душ наших молячись, безна-
станно взиваймо: Отче наш, Ти, що єси на Небесах, не 
введи нас у спокусу, благаємо, але ізбав нас од лука-
вого» (стихира вечірні середи четвертого тижня Великого 
посту).

Однак така тригранність – Бог, я і ближній – ніяк не пови-
нна виключати також і особистого обмеження у їжі чи буден-
них вдоволеннях: від кожного з нас вимагається готовність 
до жертви, навіть і малої, для омертвлення гріховних при-
страстей, які «паразитують» на наших природних душевних 
прагненнях і викривають їх. 

Як Церква прямує до Великодня?
До світлого свята Пасхи Христової ми готуємося доволі 

тривалим постом, що зветься Великим або Чотиридесят-
ницею. Як зрозуміло вже зі самої назви, він триває сорок 
днів. Його початок випереджує низку так званих передпо-
стових неділь, що допомагають нам налаштуватися і набли-
зитися до входження на велике духовне поприще. Йдеться 
про Неділю про Закхея, Митаря і фарисея, Блудного сина, 
М’ясопусну (про Страшний суд) і Сиропусну (прощення). 
Новозавітні читання та богослужбові піснеспіви цих неділь 
розкривають нам велич Божої любові до нас і глибину нашо-
го віддалення від Нього. Усвідомлюючи це розділення, яке 
сталося через наш гріх, людина спішить до Господа: лізе на 
вершки дерев, стоїть на молитві, несміло простує до Отчого 
дому і намагається сповняти Божі заповіді любові. Зрештою, 
ще й бере за руку ближнього, не зоставляючи його на півдо-
розі до мети. Отой шлях до Бога переходить у піст – шлях до 
себе, інакше знову ми прийдемо до Творця неготові. 

Цей духовний аскетичний шлях до себе складається із 
шести тижнів та п’яти неділь Чотиридесятниці. Будні, по-
збавлені радості та урочистості євхаристійного богослужін-
ня (повна Божественна Літургія у будні дні Великого посту 
не служиться), натомість сповнені глибинних роздумувань 
священної Постової Тріоді; суботи, які стали днями спомину 
тих, хто вже перебуває «у світлі невечірньому», на остан-
ньому кроці свого шляху; неділі, сповнені величних діянь Бо-
жих над людиною: торжество Православ’я, Хрестопоклінна, 
святих Григорія Палами, Йоана і Марії – все це разом із осо-
бливим укладом богослужінь, поклонами, скорботними на-
співами і якоюсь тугою, яка пахне весняними бруньками та 
сповнена голосами небесного птаства, укладає в свідомості 
неповторну мозаїку Чотиридесятниці. 

Останні дні перед Великоднем, фактично, випадають із 
великопісної тематики: ми вже не трудимося самі, але ста-
ємо немов учасниками Божественного священнодіяння, яке 
для нашого спасіння вершить Господь Ісус Христос: Він во-
скрешає Лазаря, входить до Святого Граду, який не впізнав 
Його, проповідує, чудо творить, збирає апостолів на Тайну 
Вечерю, де вчить їх досконалої любові. Христос добровіль-
но йде на страсті і смерть, умирає між злочинцями на хрес-
ній шибениці і дається на квапливе погребення у гробі. На 
цьому видиме Його діяння завершується. Знаємо, що Він в 
цей час нищить адове царство, забирає у полон праведних 
в’язнів, а вже в неділю ранком здивована Марія Магдалина 
не знайде пречисте тіло у гробі… Але все це станеться тро-
хи пізніше.

о. Мирослав ДУМИЧ,
доктор літургійного богослов’я

(Далі буде)   

«Створити сильну спільноту, 
націлену на солідарні 

благодіяння»
Уже втретє завізитував до Чорткова 

з метою організації та розвитку солідарності 
щодо волонтерського руху на теренах нашого 
краю Доменіко ЛІМОНДЖЕЛЛО. Слід пригадати 
нашим читачам: сеньйор Доменіко – директор 

Карітасу та відповідальний волонтерської 
асоціації «Аввеліно для світу», яка займається 
міжнародною співпрацею в напрямку милосердя 

(м. Аввеліно, Італія).

На запитання, що таке Великий піст, пересічна людина зазвичай відповість завчено: 
це – коли не можна споживати скоромної їжі. Але існує альтернативне визначення. 

Його пропонує Іван Золотоуст: «Істинний піст є ухиляння від зла, угамування язика, 
відкладання гніву, приборкання похоті, припинення наклепу, брехні та клятвопорушення. 
Хто обмежує піст лише утриманням від їжі, той найбільше ганьбить його. Ти постуєш? 

Доведи мені це своїми справами. Яка користь, коли ми утримуємося від м’яса і риби, а братів 
своїх угризаємо і з’їдаємо?». З тим, аби разом з нашими читачами подивитися на духовну складову 

постування, розглянувши історію його виникнення та особливості початку, ми й запросили до бесіди 
священика катедрального собору Верховних Апостолів Петра й Павла, 

отця-доктора Мирослава Думича.

Шлях до Воскресіння. 
Духовний зміст св. Великої 

Чотиридесятниці

Шевченкіана

6 березня у приміщенні СБК с. Пробіжна зібралася громада, 
щоб пошанувати пам’ять Великого Кобзаря. Це та постать, яка 
об’єднує усю нашу націю, особливо тоді, коли їй важко.

Була підготовлена концертна програма «Cлухайте голос 
безсмертний Тараса», представлена учасниками музичної та 
середньої шкіл, танцювальним колективом під керівництвом 
Л.Федічкіної, колективами художньої самодіяльності сільського 
будинку культури, керівником якого є Б.Вергун, віддали шану 
Кобзарю наймолодші учасники дошкільного закладу разом із 
вихователем М.Натолочною.

У приміщенні бібліотеки була оформлена книжкова виставка 
«Любов і шана Кобзарю». За допомогою Інтернет-центру всі ба-
жаючі мали змогу подивитися документальний фільм Христини 
Стебельської  «Розповіді про Шевченка».

Із заключним словом звернувся до всіх присутніх в залі сіль-
ський голова Н.Костецький, наголосивши на величі особистості 
Кобзаря, який залишається завжди живим у любові до України, до 
рідної мови, християнської віри і в собі несе еталон справжнього 
українця.

На знак вшанування поклали квіти до пам’ятника Т.Шевченка, 
що став Пророком нації,  її поводирем у цей складний для Укра-
їни час.

Нехай вічно живе серед нас палке Кобзареве слово, хай на-
дихає нас його висока віра, хай зігріває нас його щира й жер-
товна любов!

Іванна ГЕЙДА, 
завідуюча бібліотекою-філією с. Пробіжна

Cлухайте голос 
безсмертний Тараса

Кобзарю мій, твоя бунтарська кров
Реве та стогне у серцях онуків.

Нехай святиться праведний твій крок,
Нехай святяться чесні твої руки!

 (Іван ГОРБАТИЙ)
Попри велику скорботу, якої країна зазнала внаслідок 

трагічних смертей на Майдані, попри тривогу і неспокій, 
які ми переживаємо, стоячи над прірвою війни, попри 
економічні й побутові труднощі поточного моменту, 

ми докладаємо всіх зусиль, щоб гідно відзначити 
ювілей безсмертного генія-мислителя, письменника, 

художника, духовного покровителя українського народу – 
Тараса Григоровича Шевченка.
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Як розповів голова Чортківського клубу го-
лубоводів Володимир Деркач, так думають, 
турбуючись про своїх улюбленців-підопічних, 
не лише власники цінних порід голубів чи де-
коративних, екзотичних пернатих, а й усі, в кого 
в дворі чути щебет, ґелґотання, кудкудакання й 
інші милозвучні звуки свійської птиці. Пан Дер-
кач, в котрого у господарці й декоративні голу-
би, кури, фазани, павліни, папуги, качки-манда-
ринки, окрім того навіть білочка живе, поділився 
своїми секретами догляду за птахами. Каже, 

що зараз, навесні, пернаті потерпають від аві-
тамінозу, а ослаблений внаслідок того організм 
прийнятний для розвитку різноманітних хвороб. 
Тому треба періодично проліковувати підопіч-
них від сальмонели, чумки, глистів. Для цього 
наша фармакологічна промисловість випускає 
безліч препаратів, як-то силікокс, альбіназол, 

доксициклін. Щоб позбутися гельмінтів (а ними 
можуть бути заражені навіть хвилясті папуж-
ки в клітці), голубовод-любитель рекомендує 
розвести 1 куб. мл альбіназолу на 1 л води та, 
забравши інші джерела для пиття, після обіду 
давати пити цей розчин птиці. Таке пропоюван-
ня лікувальними засобами слід здійснювати 
щомісяця. Особливо уважно треба ставитися 
до харчів для пернатих, щоб пшениця, горох, 

кукурудза й інші злаки не стухнули, адже 50 від-
сотків захворювань – від неякісної їжі.

Тому таким великим попитом користуються 
різноманітні вітамінні добавки, лікувальні пре-
парати для птахів та тварин також, які пропо-
нуються відвідувачам щорічних виставок-яр-
марків, що їх влаштовує Чортківський клуб 
голубоводів. Щоб продемонструвати своїх 
улюбленців зацікавленій публіці, до Чорткова 
з’їжджаються любителі живності з усіх усюд. 
Так, цьогоріч у виставці, що проходила в парку 
ім. І.Франка, брали участь мешканці не лише 
сусідніх районів, областей, а й гості з Одеської 

області, Мелітополя, Житомира, Закарпаття. 
Саме одеситам вдалося побити рекорд з про-
дажу пари підопічних – 5 тисяч гривень отрима-
ли як нагороду за вирощування голубів породи 
угорських велетнів. Лише на півтисячі менше 
коштувала сім`я курей-велетів, породи брами: 
півень та дві курочки. Так, саме так: на виставці 
декоративних голубів можна насолоджуватися 
не лише власне голубами й іншою декоратив-

ною птицею. Це – і то вже також стало тради-
цією, про яку знають Чортків та околиці й тому 
поспішають прийти не тільки дорослі, а й при-
вести на екскурсію дітей, – своєрідний міні-зо-
опарк: тут вам і кролики різноманітних порід, й 
котики-песики, хом’ячки, морські свинки, нутрії, 
ба навіть овечок привезли на продаж господарі 
тварин. Вірю: ті, хто завітали на виставку-ярма-
рок, з нетерпінням чекатимуть такої ж нагоди 
помилуватися домашніми улюбленцями в на-
ступному році.

Оксана СВИСТУН
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Господар

Пташечки мої, 
здоровенькі будьте

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)
Що спонукало – вже й не пригадає, знає лише, 

що ще в першому класі був переконаний: запус-
катиме годинникові механізми, що дали збій, – і 
крапка. У розмові з нами, кореспондентами ра-
йонки, пригадує: «У нас була така вчителька ан-
глійської мови (я в першій школі вчився) Владис-
лава Йосипівна. Ото вона якось спитала на уроці: 
«Хто, діти, ким хоче бути в житті?». Я ще тоді ка-
зав, що годинникарем буду. От вже 40 років про-
йшло, а мої однокласники досі пам’ятають, що я 
відповідав. І так пішло крізь роки, ота любов».

Його ремісничу професію не дуже й то поша-
новують, не тільки тут, у нас, а й в країні зага-
лом. От, приміром, вже багато років нема таких 
навчальних закладів, де можна було б здобути 
професію майстра з виготовлення та ремонту 
годинників. «Може, то й на краще, якщо добре 
поміркувати, – зітхає Ігор Володимирович. – Я 
сам біля майстра вчився, вважаю, що в учили-

щі ще нікого і нічого не навчили, практика – то 
велике діло!». Але де ж оті сміливці, романти-
ки, котрим годинникові цокання на різні лади 
музикою в серці звучали б? «Нема, нема тепер 
охочих годинникарем стати, – ділиться наболі-
лим чортківський майстер. – Хотів синові знання 
передати – відмовився, поїхав за кордон кращої 
долі шукати. Племінника почав вчити – той теж 
покинув науку. «Не йде», – пояснив причину».  
«Знаєте, що в нашій професії головне? – ділить-
ся Ігор Володимирович набутим. – Треба мати 
добрий зір та бути спокійним, терплячим. Не 
вдається – терпіти, не нервувати. Я от так тер-
пів – і навчився». Ці слова чортківського майстра 
підтверджують й інші професіонали цієї справи. 
Знаєте, які особисті якості годинникаря виписа-
но у тлумаченні професії? «Годинникар повинен 
володіти якостями снайпера – гострим зором, 
твердою рукою і витримкою, а ще терплячістю, 
терплячістю і терплячістю».

Посидючість й спокійний характер пригодили-
ся у перші роки навчання в майстра. Тоді, у да-
лекому 1976-му, підліток лише закінчив восьмий 
клас школи – і відразу ж до праці. То так тато його 
повчав: добре у руках професію мати, тоді між 
людьми не пропадеш. Батько працював закрій-
ником у побуткомбінаті, пізніше перейшов і на 
керівні посади, та ціну заробленої працьовитими 
руками копійки знав й оте знання дітям передав. 
Перший запис у трудовій книжці Ігоря Шведа – з 
того-таки 1976-го. Тоді, хоч і в учнях числився, та 
працював на совість, вчився, від майстра прему-
дрощів набирався. Годинникарем у Чорткові тоді 
був Зеновій Омелянович Жарський. Золоті руки 
мав чоловік, хоч і з характером. Ремонтували го-
динники у ті часи ще сімнадцять ремісників, але, 
щоб отак, з гарантією – тільки він. У питаннях на-
дійності був принциповим: «Після чужих рук не-
доробок не перероблятиму», – казав, як ножем 
відрізав. Свого учня вчив ґрунтовно, прискіпливо 

ставитись до виконаних завдань. Пригадує пан 
Ігор, що вже й сам майстром будучи, все одно 
ще тонкощі професії від Зеновія Омеляновича 
осягав. В загальному учнівського стажу років 
одинадцять набігло. Чи до порівняння з тими 
його колегами, що в училищі професію опанову-
вали?

А у нього учнів нема. Чи знайдуться ще? На-
вряд. Йому вже, нівроку, п’ятдесят сім. То ніби й 
небагато, але зір уже не той. Тому вчити поспі-
шати треба. «Отак років до шістдесяти п’яти (хоч 
дружина й зараз свариться, що очі в оцій будці 
залишу) ще міг би направляти свого вихованця, 
але ж нема охочих, нема – і край». Немодна його 
професія, хоч і потрібна. І це правда, потребують 
годинникаря сучасники, самі бачили, скільки тих, 
кому допомога майстра потрібна, у ті півгодини 
нашої з ним розмови у віконечко заглядали. 

Отак рік за роком, від ранку й до вечора цо-
котять голосами (кожен – своїм, неповторним) 
годинники в серці дзиґармайстра. Серед їхньої 
тихої мелодії набігло немало-небагато – всього 
лиш сорок років в праці.

Оксана СВИСТУН
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ 

Людина

Життя під цокання годинника, або Така 
немодна потрібна професія – годинникар
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Творче коло

У лоні мистецької колиски
Недарма мовлено: “Село – колиска України”. У тему ж так 

і хочеться додати: й мистецька колиска теж. Які лиш таланти 
не плекають в Улашківцях! То нічого, що навчається 58 учнів. 
За словами директора Степана Капія, більше не дозволяє 

ліміт. Насправді ж охочих куди більше, хоча... Як то кажуть, 
рік на рік не випадає: буває, густіше зародять таланти, тра-
пляється – рідше. Зрештою, на учнівську спільноту і в загаль-
ноосвітніх школах нині негусто. 

Наразі Улашківська ДМШ має філію й у Мухавці. Там на-
вчається 19 учнів – одна третя з міс-
цевої ЗОШ. Раніше філія багато літ 
була “прописана” в Нагірянці, а потім 
завадила прикра банальність – від-
сутність опалення. Тоді-то й виручила 
пропозиція від мухавського пароха о. 
Дмитра Ненчина – філія перемістилася 
туди. В тому, що школа функціонує на 
два “доми”, є й свої плюси, є й мінуси. 
Мухавчанам, звісно, зручніше. А зага-
лом до творчого “вогнища” сходяться-
з`їжджаються діти із сусідніх Заболо-
тівки, Сосулівки, Милівців. Виникають 
певні складнощі для групових занять 
– сольфеджіо, музичної літератури, 
хорового класу. Та втішно: тягнуться 
сільські діти до мистецтва, що й казати.

А тут їх навчають наразі десятеро 
викладачів. Навчають по класу фор-
тепіано, акордеона, баяна, сопілки, 
саксофона, бандури, а ще – вокалу і 
постановки голосу. Мається й відділ 
образотворчого мистецтва. “Хотілось 
би скрипку – дуже люблю цей інстру-
мент, – зізнається Степан Володимиро-
вич, – та немає викладачів по її класу”. Виявляється, вектори 
уподобань нинішніх учнів та їх батьків, котрі спонукують до 
навчання, помітно змінилися. Якщо майже тридцять літ на-
зад, коли започатковувалася школа, було половину баяністів 
і половину трубачів (духовиків), а піаністка лиш одна, то нині, 

скажімо, баян іде в забуття. Найпопулярніший інструмент 
з-поміж народних – гітара! Хоча... Дуже багато залежить й 
власне від викладачів, їх уміння зацікавити, заохотити учнів. 
Маючи це на меті, з настанням навчального року і вдаються 
до рейдів загальноосвітніми школами.

Директор погоджується: школа не має за мету готувати 
майбутніх фахівців-музикантів. Та все ж відсоток тих, хто 
обирає за спеціалізацію музику, доволі непоганий: останнім 
часом – й до 50 (!) відсотків. Поміж маститими випускника-
ми, чиї імена на слуху в спільноти, називає знаного на на-
ших теренах вокаліста й водночас композитора, аранжу-
вальника Юрія Майданика (в складі першого випуску школи 
він і отримав свідоцтво за № 1), відтак священиків Василя 
Баглея, Віталія Двикалюка. Загалом найбільше випускників 
школи потрапляє на відділ музичного виховання Чортківсько-
го гуманітарно-педагогічного коледжу ім. О.Барвінського (до 
слова, alma-mater й самого директора), а ще – Чортківської 
дяківсько-катехитичної академії ім. свщм Г.Хомишина.

Музичні делікатеси
Лиш втрапивши до школи, що повниться різноголоссям 

звуків музики, а відтак директорського кабінету, де якраз за-
кінчувався урок, ми хоча б побіжно зазнайомились з учнем-
другокласником по класу гітари, заболотівчанином Андрієм 
Миськом. А відтак в ошатній (бо направду мистецьки оздо-
бленій) залі школи насолоджувались грою новітньої зірки 
– акордеоніста Володі Кардинала й піаністки Марійки Само-
тяги. 

Хоча – чому новітньої? Для зіркового означення – підстави 
хоч куди: нещодавно в плині дводенної (27-28 лютого) Всеукра-
їнської музичної олімпади “Голос країни” у Києві вихованець 
Улашківської ДМШ по класу викладача С.Капія Володимир 
Кардинал поміж 809 (!) учасників здобув золоту медаль! Цей 
12-річний хлопчина ще в І турі в своїй віковій групі випередив 
творчих суперників, набравши найбільше балів. А в ІІ, де зо-

сталося вже тільки 22 учасники, виявився кращим. Й учень, і 
його навчитель-директор не приховували перед ошелешеним 
маститим журі, що вони – із сільської музичної школи. А ви-
конував Володя твір рівня студента музучилища. 

Та ця перемога хлопчика – не перша: торік взяв гран-прі 
на регіональному конкурсі в Хмельницькому, позаторік ви-
явився першим в текстурі творчих змаг “Народні візерунки” 

у Борщеві. Недарма в школі кажуть: Господь поцілував його 
в голівку. Нині хлопчик навчається в 4-му класі, ще через два 
роки закінчуватиме школу. Мріє стати “тільки музикантом!”. І 
хоч не позбавлений класичних хлопчачих розваг – футболу, 
риболовлі, музикою займається посилено, працює над со-
бою.

Для нас він залюбки виконав зіграний на олімпіаді твір – 
“Індиферентність” Тоні Морено та “Чардаш” Вітторіо Монті. 
А шестикласниця Марійка Кардинал, котру навчає й нині го-
тує для участі в конкурсі “Творчість юних” в Тернополі викла-
дач Ольга Черненко, – фортепіанний твір Миколи Колесси 
“Контраст”.

Гармонія душ
Натхненник та організатор ось цього творчого кола Степан 

Капій має понад сорок (!) років мистецького стажу, майже 30 
з них очолює ДМШ в Улашківцях, а проте, каже, не стомився 
працювати з дітьми. Навпаки – все чуттєвіше розпалюється 
тією жагою. І це помітно. 

Селянський хлопець зі с. Кривеньке, не володіючи жодним 
музінструментом, 1967-го вступив до педучилища. Та випе-
редив інших, обізнаних з музичною грамотою, бо вже на ІІ 

курсі грав в студентському ансамблі: далася взнаки напо-
леглива праця. Змолоду полюбив естраду, зокрема й гітару. 
Працював на Житомирщині, відтак – Київщині, в часі повер-
нення додому – в сусідньому Гусятині. Знову Житомирщи-
на: сільський будинок культури, створений ним ВІА виявився 
кращим на весь район, тож фахівця “пересватали” до там-
тешнього РБК. Десять років роботи викладачем по класу 
акордеона, за найбільшого навантаження – до двох ставок. 
Маючи й досвід, і практику, в тім часі закінчив ще й музпед-
факультет Рівненського педінституту. Від 1987 року, часу 
створення Улашківської ДМШ, – її директор.

Тут, у трепетно доглянутій ним господі, напрочуд творчо й 
затишно. До подивування дбайливо збережено матеріальну 
базу, започатковану ще за радянських часів, бо розвивати 
щось нині дошкуляє брак фінансування. Та Степан Володи-
мирович не без гордості показує нам і театральні стільці в 
залі “віком” по 28 (!) років, і панно з різьбою по дереву – ну 
зовсім новісіньке! У коридорі – барвисті вітражі. Тривожиться 
директор, що інструменти треба поновлювати, а за що? Цьо-
горіч, щоправда, галузевим відділом придбано для школи 
два акордеони. 

Окрім викладацтва, він захоплюється ще й живописом, 
творячи натюрморти і пейзажі. Є й образи, картини. Декотрі – 
і в школі. Планує виставити їх для огляду в часі найближчого 
академконцерту серед свого творчого кола, своєї родини – 

учнів та їх батьків. Поміж батьківської спільноти, до слова, 
– чисельно вчорашніх випускників школи. Відчувається: вони 
міцно пов`язані спільними порухами душі, що трепетно ви-
лунюють звуками. Звуками музики, пісні та пензля... 

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Де мешкає сімейство муз
Будівля Улашківської дитячої музичної школи хоч і громадиться в центрі села, однак зовні якось так мало 

помітна (як означить для нас згодом в розмові її директор – непрезентабельна). Однак коли загостиш всередину, 
осягнеш те видиво взором, а відтак зануришся в особливу ауру мистецтва, зіткану тут з невидимого, 

проте відчутного наче аж на дотик творчого духу, 
в душі мимоволі стається потужний сплеск. Та що там – справжнісінький вибух!



УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.35, 23.30 На слуху 
07.50, 08.25 Смакота 
08.40 Кориснi поради 
09.10 Уряд на зв’язку з 
громадянами 
09.45 Д/ф «Стародавнє 
мiсто Лiцзян» 
10.30 Бiатлон. Кубок свiту. 
Мас-старт 12,5 км. Жiнки 
11.35 Бiатлон. Кубок свiту. 
Мас-старт 15 км. Чоловiки 
12.25 Чоловiчий клуб 
13.45 Хто в домi хазяїн? 
14.15 Суспiльний 
унiверситет 
14.40 Спогади 
15.25 Т/с «Бiлявка» 
17.00 Вiкно в Америку 
17.30 Word on the street 
18.05 Час-Ч 
18.15 Новини. Свiт 
18.55 Про головне 
19.30 РЕ:ФОРМА 
20.00 Перша шпальта 
20.30 Вересень 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Подорожнi 
22.45 З перших вуст 
23.00 Пiдсумки 

1+1
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 23.15 ТСН 
07.35 «Маша i ведмiдь» (1) 
09.30, 10.50, 12.30 «Мiняю 
жiнку - 4» 
13.55, 14.50 «Сiмейнi 
мелодрами - 6» 
15.50 Т/с «Торговий центр» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана - 2» (1) 
20.30 «Чистоnews 2016» 
21.00 Т/с «Родичi» (1) 
22.00 «Грошi» 
23.30 «Мiнкульт» 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20 Х/ф «Будинок для двох» 
11.15, 12.25 Д/с «Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським» 
13.45, 14.20 «Сiмейний суд» 
16.15 «Жди меня» 
18.05, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Запитайте в осенi» 
22.50 Т/с «Закоханi жiнки» (2) 
00.35 Т/с «I все-таки я кохаю...» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Музичний 
калейдоскоп» 
10.35 «Назбиране» 
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 
22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.30 «Подорожнi 
замальовки» 
14.00 «Вiдвертi дiалоги» 
15.30 «Мамина школа» 
16.00 «У країнi Мультляндiї» 
17.00 «Сад. Город.
Квiтник» 
17.25 «Дорога до храму» 
17.45 «Mortimer. Inglish 
Club» 
18.30 «Не перший погляд» 
19.30 «Урок... 
для батькiв» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Тема дня» 
21.45 «Вони прославили 
наш край» 
22.30 «Чаc країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Перша ледi» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi. Тиждень 
07.40 Програма «Євромакс» 
08.10 Вiкно в Америку 
08.30 Програма «Унiкальна 
Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30 Програма 
«Справжня цiна» 
09.45 Програма 
«Про нас» 
11.00 Дитяча година 
12.10 Європа у фокусi 
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УТ-1

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
21.00 Новини 
07.35, 23.35 На слуху 
07.50, 08.25 Смакота 
08.40 Кориснi поради 
09.00 Вiчне 
09.20 Про головне 
09.50 ДебатиPRO 
11.25 РЕ:ФОРМА 
12.00 Засiдання Кабiнету 
Мiнiстрiв України 
13.15 Час-Ч 
13.50 Мультфiльми 
14.15 Суспiльний 
унiверситет 
14.40 Гра долi 
15.30 Т/с «Бiлявка» 
17.10 Т/с «Таксi» 
17.55 Хокей. Чемпiонат 
України. 1/2 фiналу 
18.40 В ПЕРЕРВI: Новини 
20.30 Книга ua 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Слiдство. Iнфо 
22.40 Мегалот 
22.45 З перших вуст 
23.00 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35 «Маша i ведмiдь» (1) 
09.30, 10.50 «Мiняю жiнку - 4» 
12.20 «Мiняю жiнку - 5» 
13.50, 14.50 «Сiмейнi 
мелодрами - 6» 
15.50 Т/с «Торговий центр» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана - 2» (1) 
20.30 «Чистоnews 2016» 
21.00 Т/с «Родичi» (1) 
22.00 «Одруження наослiп 2» 
00.00 Х/ф «На межi» (2) 

ІНТЕР
06.10, 11.15, 12.25 Д/с 
«Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 21.00 Т/с 
«Запитайте в осенi» 
13.40, 14.20, 16.15 
«Сiмейний суд» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
22.50 Т/с «Закоханi жiнки» (2) 
00.35 Т/с «I все-таки я кохаю...» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Живi сторiнки» 
10.35 «Крiзь призму часу» 
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 
22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.30 «Європа очима 
українця» 
14.00 «Будьте здоровi» 
14.55, 18.25 «Гуморинка на 
хвилинку» 
15.15, 21.00 «Тема дня» 
15.30 «Час змiн» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.00 «Дiловий ритм» 
17.45 «Mortimer. Inglish 
Club» 
18.30 «Не перший 
погляд» 
19.30 «На часi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Надiя є» 
21.30 «Контрасти» 
21.45 «Зроблено 
в Європi» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Перша ледi» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi 
вiстi 
07.35 Межа правди 
08.30 Програма «Унiкальна 
Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Екологiчно чисте 
життя» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.35 Програма 
«Щоденник для батькiв» 

13.00 Галицький 
шлягер - 2016 
14.00 Х/ф «Джок» 
16.40 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
17.30 Програма «Сад, 
город, квiтник» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма «Соло» 
21.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
22.40 Х/ф «Останнi герої» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10 Громадянська 
оборона 
12.10, 13.20, 22.30 Т/с 
«Вiддiл 44» (2) 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.45 Т/с «Патруль. 
Самооборона» 
14.10, 16.20 Х/ф 
«Снайпер-3» (2) 
16.35, 21.25 Т/с 
«Винищувачi» (2) 
17.40, 18.20 Т/с 
«Патрульнi» (2) 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
23.25 Х/ф «С.В.О.Т. 
Перехресний вогонь» (2) 
01.15 Т/с «Батл Крiк» (2) 

СТБ
06.35, 16.00 «Все буде добре!» 
08.20 «Битва екстрасенсiв. 
Чоловiки проти жiнок» 
12.45 «МайстерШеф - 2» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» (1) 
19.55, 22.45 «МайстерШеф 
Дiти - 5» 
00.15 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.20 Kids Time 
06.02 М/с «Губка Боб - 
Прямокутнi Штани» 
07.22 Т/с «Друзi» 
10.15, 21.55 Т/с «Київ 
вдень i вночi» 
11.05 Т/с «Щасливi разом»
18.00 Абзац! 
19.00 Серця трьох - 3 
22.50 Х/ф «Демони Дебори 
Логан» 
00.35 Х/ф «Форрест Гамп» 

ТРК «УКРАїНА»
06.10, 10.45 Реальна мiстика 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 02.45 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з Україною 
09.15 Зоряний шлях 
12.45 Агенти 
справедливостi 
13.40, 15.20 Х/ф 
«Продається кiшка» (2) 
16.00 Т/с 
«Адвокат» (2) 
18.00 Т/с «Не зарiкайся» (2) 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00, 23.30 Т/с «Моя 
велика родина» (2) 
23.00 Подiї дня 
00.20 Т/с «C.S.I.. Мiсце 
злочину Майамi» (2) 

2+2
06.00 Мультфільми 
06.35, 15.45, 16.40 
«Нове Шалене вiдео по-
українськи» 
07.35, 17.00 «Облом.UA.» 
08.10, 19.00, 00.00 
«ДжеДАЇ» 
08.30, 18.30, 23.30 
«Спецкор» 
09.00 Д/п «Помста 
природи» 
09.20, 01.15 Д/п «Знищенi 
за мить» 
10.15, 00.20 Д/п 
«Надзвичайнi вiйни» 
11.10 Х/ф «Той, хто 
посмiв» (2) 
13.00, 20.20 Т/с «Мисливцi 
за релiквiями» 
13.55 Т/с «Iнспектор 
Алекс» 
16.05, 18.00 «Вiдеобiмба» 
19.20 «Люстратор 7,62» 
21.20 Х/ф «Той, хто 
посмiв-2: 
Облога Даунiнг-стрiт» (2) 
02.10 Х/ф 
«Дорога на Сiч» 

УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.50, 08.25 Смакота 
08.40 Кориснi поради 
09.00 Вiчне 
09.25 Д/с «Подорожуймо 
Литвою» 
09.50 Д/ф «Патетична 
соната Чайковського» 
10.50 Вiкно в Америку 
11.30 Вiйна i мир 
12.15 Слiдство. Iнфо 
13.15, 18.05 Час-Ч 
13.50 Мультфiльми 
14.40 Спогади 
15.30 Надвечiр’я. Долi 
16.30 Свiтло 
17.10 Т/с «Таксi» 
18.15 Новини. Свiт 
18.55 Про головне 
19.30 Т/с «Мафiоза» 
20.30 Д/ф «Печерний храм 
Данзу» 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
22.15 5 баксiв.net 
23.00 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35 «Маша i ведмiдь» 
09.30, 10.50, 12.20 «Мiняю 
жiнку - 5» 
13.55, 14.55 «Сiмейнi 
мелодрами - 6» 
15.50 Т/с «Торговий центр» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана - 2» (1) 
20.30 «Чистоnews 2016» 
21.00 Т/с «Родичi» (1) 
22.00, 23.30 «Право на 
владу 2016» 
00.30 Х/ф «Пiд прицiлом» (2) 

ІНТЕР
06.10, 11.15, 12.25 Д/с 
«Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 21.00 Т/с 
«Запитайте в осенi» 
13.40, 14.20, 16.15 
«Сiмейний суд» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
22.50 Т/с «Закоханi жiнки» (2) 
00.30 Т/с «I все-таки я кохаю...» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Не перший погляд» 
10.35 «Надiя є» 
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 
22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.15, 21.00 «Тема дня» 
11.30 «Контрасти» 
11.45 «Зроблено в Європi» 
14.00 «На часi» 
14.55, 18.25 «Гуморинка на 
хвилинку» 
15.30 «ПрофStyle» 
15.50 «Mortimer. Inglish Club» 
16.00 «У країнi Мультляндiї» 
17.00 «Обереги» 
17.15 «Храми Подiлля» 
17.35 «Добрий господар» 
18.30 «Акценти тижня» 
19.30 «Що робити?» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Думки вголос» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Перша ледi» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма «Соло» 
08.30 Програма «Унiкальна 
Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Екологiчно чисте життя» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Програма «Формула 
здоров’я» 
13.00 Галицький шлягер - 2016 
14.00 Х/ф «Провулок Д’ю 
Кашало» 
17.30 Програма «Музичнi 

12.40 Програма «Слiдства. 
iнфо» 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Друзi по 
розуму» 
16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 
03.30 Провiнцiйнi вiстi 
17.00 Програма 
«Екологiчно чисте життя» 
17.30 Музична програма 
«Гал-клiп» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Єдина країна 
20.40 Дiм книги 
21.30 Програма «Погляд 
зблизька» 
22.35 Х/ф «Рожева банда» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Зiрка YouTube 
09.25 Х/ф «Бiблiотекар. У 
пошуках Списа Долi» 
11.25, 13.20 Х/ф 
«Бiблiотекар. Повернення 
до копалень царя 
Соломона». (2) 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.50 Х/ф «Бiблiотекар. 
Прокляття юдиного 
потиру». (2) 
16.05 Х/ф «Мумiя 
повертається» (2) 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
19.20 Надзвичайнi новини 
20.20 Патрульнi. 
Цiлодобово. Програма-
дайджест 
21.25 Т/с «Винищувачi» (2) 
22.30 Свобода слова 

СТБ
06.50, 16.00 «Все буде добре!» 
08.50 Х/ф «Лабiринти 
кохання» (2) 
10.35 Х/ф «Операцiя «И» та 
iншi пригоди Шурика» (1) 
12.15 «Битва екстрасенсiв. 
Чоловiки проти жiнок» 
14.20 «Битва екстрасенсiв» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» (1) 
19.55, 01.05 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
22.35 «Детектор брехнi 9» 
23.55 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.12 Х/ф «Громобiй» 
09.00 Х/ф «Мачо i ботан 2» (2) 
11.10 Х/ф «Хто я?» (2) 
13.30 Х/ф «Година пiк 3» (2) 
15.15 Т/с «Київ вдень i вночi» 
18.00 Абзац! 
19.00 Ревiзор 
21.35 Страстi за ревiзором 
00.05 Проект Любов 
01.10 Х/ф «Життя як воно є» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
06.00 Подiї тижня з Олегом 
Панютою 
06.50, 07.15, 08.15 Ранок з Україною 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
09.15 Зоряний шлях 
11.30 Реальна мiстика 
13.30, 15.30 Т/с 
«Спадкоємиця» 
18.00 Т/с 
«Не зарiкайся» (2) 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Моя велика 
родина» (2) 
23.00 Подiї дня 
23.30 Х/ф 
«Водний свiт» (2) 

2+2
06.00 Мультфільми  
06.20 «Вайпаут» 
08.40, 19.00, 00.00 
«ДжеДАЇ» 
09.00 «Українськi сенсацiї» 
10.00 Д/п «Помста 
природи» 
13.00 «Top Gear» 
14.00 Х/ф «Робiн Гуд» (2) 
15.45, 16.50 «Облом.UA.» 
16.15 «Вiдеобiмба» 
18.30, 23.30 «Спецкор» 
19.20 «Цiлком таємно» 
20.20 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями» 
21.20 Х/ф 
«Найманець» (2) 
00.20 Х/ф «День 
вторгнення» (2) 
02.10 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу» 

УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
06.15 АгроЕра 
06.20, 23.45 Вiд першої особи 
06.45, 07.15, 08.15 Спорт 
07.50, 08.25 Смакота 
08.40 Кориснi поради 
09.00 Вiчне 
09.20, 18.55 Про головне 
09.50 Чоловiчий клуб. Спорт 
11.50 «План на завтра» з 
Анастасiєю Рiнгiс 
12.15 Перша студiя 
13.15, 18.05 Час-Ч 
13.50 Хочу бути 
14.15 Суспiльний 
унiверситет 
15.00 Фольк-music 
16.20 Подорожнi 
17.10 Т/с «Таксi» 
18.15 Новини. Свiт 
19.30 ДебатиPRO 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Вiйна i мир 
22.40 З перших вуст 
23.00 Пiдсумки 

1+1
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 23.15 ТСН 
07.35 «Маша i ведмiдь» (1) 
09.30, 10.50, 12.20 «Мiняю 
жiнку - 4» 
13.50, 14.50 «Сiмейнi 
мелодрами - 6» 
15.50 Т/с «Торговий центр» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана - 2» (1) 
20.30 «Чистоnews 2016» 
21.00 Т/с «Родичi» (1) 
22.00 «Чотири весiлля 5» 
00.00 Х/ф «На гребенi хвилi» (2) 

ІНТЕР
06.10, 11.15, 12.25 Д/с 
«Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 21.00 Т/с 
«Запитайте в осенi» 
13.40, 14.20, 16.15 
«Сiмейний суд» 
18.05, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
22.50 Т/с «Закоханi жiнки» (2) 
00.30 Т/с «I все-таки я 
кохаю...» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Не перший погляд» 
10.30 «Велети духу i слави. 
Українська мiсiя» 
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 
22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.15, 21.00 «Тема дня» 
11.45 «Вони прославили 
наш край» 
14.30 «Сад. Город. 
Квiтник» 
15.30 «Енергоманiя» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.00 «Живi сторiнки» 
17.25 «Почерк долi» 
17.45 «Mortimer. Inglish 
Club» 
18.30 «Крiзь призму часу» 
19.30 «Будьте здоровi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Європа очима 
українця» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Перша ледi» 
07.00, 19.00, 22.00, 00.30, 
03.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма «Погляд 
зблизька» 
08.05 Програма «Сад, 
город, квiтник» 
08.30 Програма 
«Унiкальна Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Екологiчно чисте життя» 
11.00, 16.00 Дитяча 
година 
11.45 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 

12.10 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
12.40 Програма «Лiкарська 
справа в Українi» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «8 жiнок» 
17.30 Програма «Школа 
домашнього комфорту» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Межа правди 
21.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
22.35 Х/ф «Iнтенсивна 
терапiя» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.00, 20.20 Громадянська 
оборона 
12.00, 13.20, 22.30 Т/с 
«Вiддiл 44» (2) 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.35, 16.20 Х/ф «Ворог 
бiля ворiт» 
16.35, 21.25 Т/с 
«Винищувачi» (2) 
17.40, 18.20 Т/с 
«Патрульнi» (2) 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
23.25 Х/ф «Снайпер-3» (2) 

СТБ
06.45, 16.00 «Все буде добре!» 
08.45 «Битва екстрасенсiв. 
Чоловiки проти жiнок» 
12.55 «МайстерШеф - 2» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30 Т/с 
«Коли ми вдома» (1) 
19.55, 22.45 «Кохана, ми 
вбиваємо дiтей» 
23.45 «Один за всiх» 
00.55 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.05, 07.20 Kids Time 
06.07 М/с «Губка Боб - 
Прямокутнi Штани» 
07.22 Т/с «Друзi» 
10.15, 21.50 Т/с «Київ 
вдень i вночi» 
11.05 Т/с «Щасливi разом»
18.00 Абзац! 
19.00 Серця трьох - 3 №9 
22.40 Х/ф «Шiсть демонiв 
Емiлi Роуз» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
06.10, 10.45 Реальна мiстика 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 03.25 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з Україною 
09.15 Зоряний шлях 
12.45 Агенти 
справедливостi 
13.40, 15.20 Х/ф 
«Зворотний квиток» (2) 
16.00 Т/с «Адвокат» (2) 
18.00 Т/с 
«Не зарiкайся» (2) 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00, 23.30 Т/с «Моя 
велика родина» (2) 
23.00 Подiї дня 
00.20 Т/с «C.S.I.. Мiсце 
злочину Майамi» (2) 

2+2
06.00 Мультфільми 
06.35, 15.45, 16.40 
«Нове Шалене вiдео по-
українськи» 
07.35, 17.00 «Облом.UA.» 
08.10, 19.00, 00.00 
«ДжеДАЇ» 
08.30, 18.30, 23.30 
«Спецкор» 
09.00 Д/п «Помста 
природи» 
09.20, 01.15 Д/п «Знищенi 
за мить» 
10.15, 00.20 Д/п 
«Надзвичайнi вiйни» 
11.10 Х/ф «Вiсiмсот льє 
вниз Амазонкою» 
13.00, 20.20 Т/с «Мисливцi 
за релiквiями» 
13.55 Т/с «Iнспектор 
Алекс» 
16.05, 18.00 «Вiдеобiмба» 
19.20 «Люстратор. 
Спецпроект» 
21.20 Х/ф 
«Той, хто посмiв» (2) 
02.10 Х/ф «Ярослав 
Мудрий» 
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УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.50, 08.25 Смакота 
08.40 Кориснi поради 
09.00 Вiчне 
09.45 Д/ф «Печерний храм 
Данзу» 
10.10 Богатирськi iгри 
12.00 Вересень 
12.30 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
13.15 Час-Ч 
13.50 Мультфiльми 
14.40 Театральнi сезони 
15.30 Вiра. Надiя. Любов 
16.30 Д/ф «У полонi 
пристрастi Наталiї Долi» 
17.10 Т/с «Таксi» 
18.15 Новини. Свiт 
19.30 Т/с «Мафiоза» 
20.30 «План на завтра» 
з Анастасiєю Рiнгiс 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 З перших вуст 
22.15 ХРЕСНА ДОРОГА за 
участю СВЯТIШОГО ОТЦЯ 
ФРАНЦИСКА В КОЛIЗЕЇ (РИМ) 
00.20 Телемагазин 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35 «Маша i ведмiдь» 
09.30, 10.50, 12.20 «Мiняю 
жiнку - 5» 
13.55, 14.55 «Сiмейнi 
мелодрами - 6» 
15.50 Т/с «Торговий центр» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана - 2» (1) 
20.20 «Вечiрнiй Київ 2015» 
22.15 «Свiтське життя» 
23.15 Х/ф «Пiна днiв» (2) 

ІНТЕР
06.10, 11.15, 12.25 Д/с 
«Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20 Т/с «Запитайте в осенi» 
13.40, 14.20, 16.15 
«Сiмейний суд» 
18.05 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Чорне дзеркало» 
23.30 Х/ф «Амiстад» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Добрий господар» 
10.35 «Плекайте мову» 
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 
22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.45 «Храми Подiлля» 
14.00 «Що робити?» 
15.30 «Хочу бути...» 
16.00 «У країнi Мультляндiї» 
17.00 «Не перший погляд» 
18.30 «Слiд» 
19.30 «На часi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Arte, viva!» 
21.30 «Удосвiта» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Перша ледi» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма «Слiдства. 
Iнфо» 
08.00 Європа у фокусi 
08.30 Програма «Унiкальна 
Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Екологiчно чисте життя» 
11.00, 16.10 Дитяча година 

11.45 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.40 Програма «Лiкарська 
справа в Українi» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Снiговики» 
17.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.10 Програма «Погляд 
зблизька» 
20.40 Програма «Слiд» 
21.30 Програма «Сад, 
город, квiтник» 
22.35 Х/ф «Дорога» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
09.55 Громадянська 
оборона 
12.00, 13.20 Т/с «Вiддiл 
44» (2) 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.35 Т/с «Патруль. 
Самооборона» 
14.25, 16.20 Х/ф «В 
останню мить» (2) 
16.40 Т/с «Винищувачi» (2) 
17.40, 18.20 Т/с 
«Патрульнi» (2) 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Антизомбi 
21.25 Дизель-шоу 
23.20 Х/ф «Зiткнення з 
безоднею» (2) 

СТБ
07.20, 18.30, 00.30 Т/с 
«Коли ми вдома» (1) 
08.45 Х/ф «Чудес не буває» (1) 
10.50 Х/ф «Особисте життя 
лiкаря Селiванової» (1) 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
19.55, 22.45, 23.25 
«Холостяк - 6» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.32, 19.00 Серця трьох 3 
18.00 Абзац! 
21.55 Т/с «Київ вдень i 
вночi» 
22.45 Проект Любов 
23.50 Х/ф «Кара небесна» 
01.50 Нереальна iсторiя 

ТРК «УКРАїНА»
06.10, 10.45 Реальна мiстика 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з Україною 
09.15 Зоряний шлях 
12.45 Агенти 
справедливостi 
13.40, 15.30 Х/ф «Ванька» 
16.00 Т/с «Адвокат» (2) 
18.00 Т/с «Не зарiкайся» (2) 
19.45, 03.30 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
21.00, 23.30 Т/с «Моя 
велика родина» (2) 
23.00 Подiї дня 
00.20 Т/с «C.S.I.. Мiсце 
злочину Майамi» (2) 

2+2
06.35, 15.45, 16.40 «Нове 
Шалене вiдео по-українськи» 
07.35, 17.00 «Облом.UA.» 
08.30, 18.30 «Спецкор» 
09.00 Д/п «Помста природи» 
09.20, 01.55 Д/п «Знищенi за мить» 
10.15, 01.00 Д/п «Надзвичайнi вiйни» 
11.10 Х/ф «Вогонь з пекла» (2) 
13.00 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями»» 
13.55 Т/с «Iнспектор Алекс» 
16.05, 18.00 «Вiдеобiмба» 
19.20 Х/ф «Загiн «Чорний 
орел» (2) 
21.15 Х/ф «Робокоп» (2) 
23.15 Х/ф «Halo 4: Йдучи 
до свiтанку» (3) 
02.45 Х/ф «Богдан-Зиновiй 
Хмельницький» 

УТ-1 
08.10 АгроЕра. Пiдсумки 
08.35 Золотий гусак 
09.15 Word on the street 
09.40 Хто в домi хазяїн? 
10.05 Хочу бути 
11.00 Казки Лiрника Сашка 
11.15 М/с «Казки Андерсена. 
Сучасне прочитання» 
13.05 Д/ф «Коли я мовчу» 
iз циклу «Я - вiйна» 
14.05 5 баксiв.net 
15.20 Чоловiчий клуб 
15.55 Хокей. Чемпiонат 
України. Фiнал 
18.25 Гандбол. Лiга чемпiонiв. 
«Веспрем» (Угорщина) - 
«Мотор» (Запорiжжя) 
20.30 На пам’ять 
21.00 Новини 
21.30 Дорога до Рiо-2016 
21.55 Переселенцi 
22.15 Альтернативна 
музика 
22.40 Мегалот 
23.00 Територiя закону 
23.20 День Янгола 

1+1
06.00 «Грошi» 
06.50, 19.30 ТСН
07.50 «Свiтське життя» 
08.50 Т/с «Родичi» (1) 
13.05 «Голос країни 6» 
15.40, 21.15 «Вечiрнiй 
квартал 2016» 
17.35, 18.30 «Розсмiши 
комiка 7» 
20.15 «Українськi сенсацiї» 
23.15 «Вечiрнiй Київ» 

ІНТЕР
08.00, 20.00 «Подробицi» 
09.00 Х/ф «Дiвчина з гiтарою» 
11.00 Х/ф «Кохана жiнка 
механiка Гаврилова» 
12.20 Х/ф «Рецепт її молодостi» 
14.10 Т/с «Сiльський романс» 
17.50, 20.30 Т/с «I все-таки 
я кохаю...» 
22.55 Т/с «Батькiвський 
iнстинкт» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Arte, viva!» 
10.30 «Хочу бути...» 
11.00 «Не перший погляд» 
11.30 «Захисник Вiтчизни-
рятувальник» 
14.00 «На часi» 
15.00 «Абетка здоров’я» 
15.30 «Слiд» 
16.00 «У країнi Мультляндiї» 
17.00 «Словами малечi 
про цiкавi речi» 
17.15 «Сад.Город.Квiтник» 
17.35 «Музична весна на 
Першому» 
18.00 «Учнiвський 
щоденник» 
18.40 «Думки вголос» 
19.00, 21.00 «Панорама 
подiй» 
19.30 «На вiдстанi душi» 
20.15 «У країнi гурманiв» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Поклик 
таланту» 

TV-4
06.00 Європа у фокусi 
06.30, 11.15 Програма 
«Про нас» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Х/ф 
«Страйкер» 
09.00 Час-Tайм 
09.30 Програма 
«Євромакс» 
10.00 Програма 
«Слiдства. iнфо» 
10.30 Блага звiстка 
з Рiком Реннером 
11.30 Програма «Сад, 
город, квiтник» 
12.00 Програма 

«Школа домашнього 
комфорту» 
12.30, 00.30 Х/ф «Тiльки 
пiсля вас» 
14.30 Мультфiльми 
15.00 Дитяче кiно. Х/ф 
«Смерть iндiанця Джо» 
16.30 Дiм книги 
17.00 Хiт-парад 
18.00 Нашi вiтання 
19.00 Єдина країна 
19.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
20.10 Програма «Соло» 
21.00 40 рокiв на сценi.
Бенефiс Любовi Iзотової 
22.45 Х/ф «Час пiд вогнем» (2) 
00.10 Час-Тайм 

ICTV
08.55 Секретний фронт 
09.50 Антизомбi 
10.50 Патрульнi. Цiлодобово. 
Програма-дайджест 
11.50 Громадянська 
оборона 
12.45 Факти. День 
13.05 Iнсайдер 
14.00 Х/ф «Зiткнення з 
безоднею» (2) 
16.30 Х/ф «За 80 днiв 
навколо свiту» 
18.45 Факти. Вечiр 
19.20 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
20.05 Х/ф «Цар cкорпiонiв» (2) 
21.55 Х/ф «Цар 
cкорпiонiв-2. Сходження 
воїна» (2) 
00.00 Х/ф «Обитель зла-2. 
Апокалiпсис» (3) 

СТБ
08.00 «Караоке на Майданi» 
09.00 «Все буде смачно!» 
09.55, 23.15 Т/с «Коли ми 
вдома» (1) 
12.25 «Холостяк - 6» 
15.15 «МайстерШеф Дiти - 5» 
19.00 «Україна має талант! Дiти» 
21.25 Х/ф «Джентльмени 
удачi» (1) 

НОВИЙ КАНАЛ
08.00, 10.15 Ревiзор 
12.50 Страстi за ревiзором 
15.30 Х/ф «Йоко» 
17.30 Х/ф «Кiшки проти 
собак» 
19.15 М/ф «Мадагаскар» 
21.00 Х/ф «Штурм Бiлого 
дому» (2) 
23.40 Х/ф «Морський 
пiхотинець» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 15.00, 19.00 Подiї 
07.10 Зоряний шлях 
09.00 Кулiнарна Академiя 
Олексiя Суханова 
10.00 Вiдверто з Машею 
Єфросинiною 
11.00 Х/ф «Везуча» (2) 
13.00, 15.20 Т/с «Андрiйко» (2) 
17.10, 19.40 Т/с «Вiдбиток 
кохання» 
21.45 Х/ф «Продається 
кiшка» (2) 
23.50 Т/с «Моя велика 
родина» (2) 

2+2
06.00 Мультфільми 
06.40, 01.00 «Маски-шоу» 
07.50 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
08.25, 13.00 «Облом.UA» 
09.35 «Вайпаут» 
11.55 «Top Gear» 
15.40 Х/ф «Єва-
руйнiвниця» (2) 
19.05 Х/ф 
«Дев`ять життiв» (2) 
21.00 Х/ф 
«Робокоп 2» (2) 
23.10 Х/ф «Арахнiя» (2) 
02.00 Х/ф 
«Чорна Рада» 

УТ-1 
08.05 Свiт on line 
08.20 Смакота 
08.40 Тепло.Ua 
09.10 Гра долi 
10.00 Спогади 
10.30 Твiй дiм 
11.00 ПАСХАЛЬНА СЛУЖБА 
БОЖА i АПОСТОЛЬСЬКЕ 
БЛАГОСЛОВЕННЯ для 
РИМУ й ЦIЛОГО СВIТУ 
СВЯТIШОГО ОТЦЯ 
ФРАНЦИСКА з площi Св. 
ПЕТРА в РИМI 
13.55 Д/ф «Марiя Левитська. 
Театральний роман» 
14.30 Фольк-music 
15.55 Хокей. Чемпiонат 
України. Фiнал 
18.25 Дорога до Рiо-2016 
18.50 Чоловiчий клуб. Спорт 
20.00 Український корт 
20.30 Театральнi сезони 
21.00 Новини 
21.40 Перша шпальта 
22.20 Книга ua 
23.00 День Янгола 

1+1
08.00 «Українськi сенсацiї» 
09.00 Лотерея «Лото-забава» 
09.40 М/ф «Маша i ведмiдь» (1) 
10.05 ТСН 
11.00, 12.00, 13.05 «Свiт 
навиворiт - 5: Iндонезiя» 
14.15 «Одруження наослiп 2» 
15.35 «Чотири весiлля 5» 
17.00 Х/ф «Пiслязавтра» (1) 
19.30 «ТСН-Тиждень» 
21.00 «Голос країни 6» 
23.20 «Свiтське життя» 

ІНТЕР
08.10 «Удачный проект» 
09.00 «Готуємо разом» 
10.00 «Орел i решка. 
Навколосвiтня подорож» 
11.00 «Орел i Решка. Шопiнг» 
12.00 Т/с «Батькiвський 
iнстинкт» (2) 
16.00 Х/ф «Тариф 
«Щаслива родина» 
17.50, 21.40 Т/с «I все-таки 
я кохаю...» 
20.00 «Подробицi тижня» 
22.30 Д/ф «Людмила 
Гурченко. Дочки-матерi» 
23.35 Т/с «Сiльський 
романс» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «На вiдстанi душi» 
10.35 «Словами малечi 
про цiкавi речi» 
11.30 «Думки вголос» 
11.50 «Стародавнi культури» 
14.00 «Поклик таланту» 
15.30 «У країнi гурманiв» 
16.00 «У країнi Мультляндiї» 
17.15 «Сад. Город. Квiтник» 
17.30 «Вивчаємо 
англiйську разом» 
18.00 «Назбиране» 
18.50 «Тиждень. Крок за кроком» 
19.00 «Музичний калейдоскоп» 
19.30 «Мамина школа» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Вiдвертi дiалоги» 
22.00 «Загубленi у часi» 
22.15 «Дивоцвiти» 

TV-4
07.30, 15.30, 17.40, 20.45 
Програма «Про нас» 
08.00 Європа у фокусi 
08.40 Час-Тайм 
09.00 Повнота радостi життя 
09.30 Програма «Справжня цiна» 
10.15 Пряма трансляцiя 
Божественної Святої Лiтургiї 
з Архикатедрального Собору 
УГКЦ м.Тернополя 
11.40 Дiм книги 
12.00 Дитяче кiно. Х/ф 
«Смерть iндiанця Джо» 
13.30 Дитяча програма 

«Чарiвний ключик» 
14.00 Програма «Сiльський 
календар» 
14.30 Межа правди 
16.00 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
16.30 Програма «Слiдства.Iнфо» 
17.00 Вiкно в Америку 
17.20 Програма «Слiд» 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 00.00 Провiнцiйнi 
вiстi. Тиждень 
19.40 Хiт-парад 
21.00 Музична програма 
«Гал-клiп» 
21.30 Єдина країна 
22.10 Х/ф «Темна сторона 
життя» (2) 
23.45 Час-тайм 

ICTV
09.05 Дивитись усiм! 
10.05 Без гальм 
10.40 М i Ж 
11.00 Труба мiстера Сосиски 
12.00, 13.00 Х/ф «За 80 
днiв навколо свiту» 
12.45 Факти. День 
14.40 Х/ф «Цар cкорпiонiв-2. 
Сходження воїна» (2) 
16.45 Х/ф «Цар cкорпiонiв» (2) 
18.45 Факти тижня 
20.25 Х/ф «Мумiя. Гробниця 
Iмператора Драконiв» (2) 
22.40 Х/ф «Цар 
cкорпiонiв-3. Книга 
мертвих» (2) 
00.40 Х/ф «Цар cкорпiонiв-4. 
Втрачений трон» (2) 

СТБ
09.00 «Все буде смачно!» 
11.15 «Караоке на Майданi» 
12.15 «Україна має талант! Дiти» 
15.00, 21.55 «Я соромлюсь 
свого тiла 3» 
17.00, 00.40 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
19.00 «Битва екстрасенсiв» 
20.40 «Один за всiх» 
23.15 «Детектор брехнi 9» 

НОВИЙ КАНАЛ
05.40 Т/с «Пригоди Мерлiна» 
13.00 Х/ф «Що могло бути 
гiрше?» 
14.50 М/ф «Мадагаскар» 
16.35 Х/ф «Штурм Бiлого 
дому» (2) 
19.05 Х/ф «Швидкiсть: 
Автобус 657» (2) 
21.00 Х/ф «Перевiзник: 
Спадщина» (2) 
22.55 Х/ф «Останнє 
вигнання диявола» (3) 
00.50 Х/ф «Демони Дебори 
Логан» 

ТРК «УКРАїНА»
08.50 Т/с «Андрiйко» (2) 
12.40 Т/с «Вiдбиток кохання» 
16.30, 20.00 Т/с «Анютине 
щастя» 
19.00 Подiї тижня з Олегом 
Панютою 
21.10 Х/ф «Ванька» 
23.00 Х/ф «Жила-була любов» 

2+2
09.00 «Бушидо» 
10.00 «Легенди 
кiкбоксингу» 
11.00 «Секретнi матерiали» 
12.00 «Цiлком таємно» 
13.00 «Люстратор 7.62» 
14.00 «Люстратор. 
Спецпроект» 
15.00 Х/ф 
«Робокоп» (2) 
16.55 Х/ф «Робокоп 2» (2) 
19.10 Х/ф 
«Робокоп 3» (2) 
21.30 «ПРОФУТБОЛ» 
23.15 «Гра без правил» 
00.00 Х/ф «Halo 4: Йдучи 
до свiтанку» (3) 
02.00 Х/ф «Пострiл у 
трунi» 

ОВЕН (21.03-20.04)
Ваші зусилля виявляться 

успішними, ви зможете ви-
братися з болота поточних 
проблем і зайнятися більш 
приємними справами. Бажано 
не метушитися намарно та не 
брехати, а тим більше не дава-
ти порожніх обіцянок. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Постарайтеся не відмов-

ляти в допомозі людям, які 

до вас звертаються. Ви за-
раз здатні привернути увагу 
оточуючих, сполучаючи опти-
мізм і гнучкість у поводженні. 
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)

Якщо ви мобілізуєте себе, 
то обставини на роботі скла-
дуться досить сприятливо для 
підйому службовими сходами. 
Вам нарешті вдасться сполу-
чити виконання ваших духо-
вних і матеріальних бажань. 

РАК (22.06-23.07)
Не забувайте про розумну 

обережність. Щоб зміцнити 
бюджет, беріть участь у сер-
йозних комерційних проек-
тах. Постарайтеся прийти до 
єдиної думки з колегами. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Вам просто необхідно ви-

явити розсудливість у сло-
вах і вчинках. Найменше 
відхилення від єдино вірної, 

стриманої та продуманої лінії 
поводження – і на вас очіку-
ють малоприємні наслідки. 

ДІВА (24.08-23.09)
Неприємною подією можуть 

виявитися нападки недоброзич-
ливців. Зараз особливо важлива 
добра атмосфера в колективі. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Вам варто трохи знизити ді-

лову активність, тому що ваша 
ретельність слабко позначиться на 

кінцевому результаті. Непогано б 
зробити покупки та придбання для 
будинку, а також зайнятися вирі-
шенням інших побутових проблем. 

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Наляже маса серйозних справ, у 

ваших інтересах зайнятися ними від-
повідально. Не виключено, що вам 
доведеться вислухати чиїсь відвер-
тості, збережіть почуте в таємниці. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Події, які відбуваються, 

зміцнять ваш авторитет і 
підвищать самооцінку. Але 
вам належить розраховува-
ти тільки на себе. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
На вас очікуватимуть актив-

ні дні, як на роботі, так і вдома. 
Ви зможете досягти воістину 
блискучих результатів. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Постарайтеся уника-

ти розмов і суперечок з 

оточуючими і тоді справи 
підуть плідно та спокійно. 
Варто очікувати на появу 
незначних труднощів, які 
торкнуться, насамперед, 
вашої роботи. 

РИБИ (20.02-20.03)
Намагайтеся зберігати 

емоційну рівновагу. Побіль-
ше впевненості у власних 
силах. Виявіть терпіння і не 
квапте події. 

делiкатеси» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма «Слiдства. 
Iнфо» 
20.30 Європа у фокусi 
21.30 Програма «Школа 
домашнього комфорту» 
22.35 Х/ф «Хакер» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.00 Громадянська 
оборона 
11.55, 13.20, 22.25 Т/с 
«Вiддiл 44» (2) 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.30 Т/с «Патруль. 
Самооборона» 
14.25, 16.20 Х/ф «С.В.О.Т. 
Перехресний вогонь» (2) 
16.40, 21.25 Т/с 
«Винищувачi» (2) 
17.40, 18.20 Т/с 
«Патрульнi» (2) 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Iнсайдер 
23.15 Х/ф «В останню мить» (2) 

СТБ
06.55, 16.00 «Все буде добре!» 
08.50 «Зiркове життя» 
10.40 «Кохана, ми 
вбиваємо дiтей» 
13.35 «МайстерШеф - 2» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома»(1) 
19.55, 22.45 «Я соромлюсь 
свого тiла 3» 
00.10 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.27 Т/с «Друзi» 
10.20, 21.55 Т/с «Київ 
вдень i вночi» 
11.10 Т/с «Щасливi разом»
18.00 Абзац! 
19.00 Серця трьох - 3 
23.00 Х/ф «Останнє 
вигнання диявола» (3) 
00.35 Х/ф «Кара небесна» 

ТРК «УКРАїНА»
06.10, 10.45 Реальна мiстика 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з Україною 
09.15 Зоряний шлях 
12.45 Агенти справедливостi 
13.40, 15.30 Х/ф «Жила-
була любов» 
16.00 Т/с «Адвокат» (2) 
18.00 Т/с «Не зарiкайся» (2) 
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна» 
20.55 Футбол. Товариський 
матч «Україна»- «Кiпр» 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с «C.S.I.. Мiсце 
злочину Майамi» (2) 

2+2
06.00 Мультфільми 
06.35, 15.45, 16.40 «Нове 
Шалене вiдео по-українськи» 
07.35, 17.00 «Облом.UA.» 
08.10, 19.00, 00.00 «ДжеДАЇ» 
08.30, 18.30, 23.30 «Спецкор» 
09.00 Д/п «Помста природи» 
09.20 Д/п «Знищенi за мить» 
10.15, 00.20 Д/п 
«Надзвичайнi вiйни» 
11.10 Х/ф «Той, 
хто посмiв-2: Облога Даунiнг-
стрiт» (2) 
13.00 Т/с «Мисливцi 
за релiквiями» 
13.55 Т/с 
«Iнспектор Алекс» 
16.05, 18.00 «Вiдеобiмба» 
19.20 «Секретнi 
матерiали» 
20.20 Т/с «Мисливцi за 
релiквiям» 
21.20 Х/ф «Загiн «Чорний 
орел» (2) 
02.10 Х/ф 
«Карпатське золото» 
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Спорт10
Фінанси Футбол

За тиждень дії нового депозиту вкладни-
ки довірили на зберігання банку з найвищим 
рівнем надійності майже 700 млн. грн.

«Якщо раніше державна гарантія за вкла-
дами та надійність Ощадбанку були визна-
чальними при його виборі вкладниками, то 
сьогодні нас обирають і за іншими критері-
ями. Робота, яку проводить банк, та зміни, 
що в ньому відбуваються, не залишаються 
поза увагою людей. Вони бачать, що ми від-
криваємо комфортні відділення нового типу, 
змінюємо стандарти обслуговування, запро-
ваджуємо цікаві продукти, в тому числі нові 
депозитні програми, розширюємо можливос-
ті клієнтів у WEB та mobile-банкінгу Ощад 

24/7», – зазначив заступник голови правлін-
ня Ощадбанку Антон Тютюн.

Для отримання найбільшої дохідності фі-
нансист радить вкладникам розміщувати ко-
шти на тривалий термін у надійному банку. 
«На ринку триває тренд зниження процент-
них ставок. Тому, щоб отримати максималь-
ну вигоду, слід обирати депозити з більш три-
валим терміном дії», – додав Антон Тютюн.

Весняний вклад із підвищеною процент-
ною ставкою розраховано на три місяці. 
Ставка у гривні – до 19,5 % річних, у доларах 
США – до 7,5 % річних та в євро – до 6,5 % 
річних. Отримувати належні проценти вклад-
ники можуть щомісячно. Строк розміщення 
коштів – 6 або 9 місяців. Оформити акцій-
ний депозит можна в будь-якому відділенні 
Ощадбанку до 31 травня 2016 року включно.

Прес-служба Ощадбанку

Ліцензія НБУ № 148 від 5.10.2011 р

В Ощадбанку стартував акційний 
депозит «Весна красна»

Ощадбанк пропонує скористатись привабливими умовами нового акційного 
вкладу. На зміну депозиту «Теплі обійми», 

який залучив майже 8 млрд. грн., прийшла «Весна красна».

Нещодавно у ЗОШ № 24  м. Тернополя 
проходили фінальні ігри з волейболу в за-
лік ХХ спортивних ігор учнівської молоді. Їх 
учасниками стали чотири команди: Чортків-
ського, Збаразького, Бережанського і Тере-
бовлянського районів. У цих змаганнях не 
було рівних команді Чортківщини, яка стала 
переможцем у всіх зустрічах (Чортків – Зба-
раж – 2:0, Чортків – Бережани – 2:0 і Чортків 
– Теребовля – 2:1). У збірну району ввійшли 

учні Бичківської і Скородинської шкіл І – ІІ ст., 
а саме: Назар Коцюк, Тарас Нейко, Ігор Но-
вак, Ігор Слота, Олег Штефуник, Сергій При-
шляк (Бичківська ЗОШ); Назар Тимофій, На-
зар і Василь Івашківи (Скородинська ЗОШ).

Молодці, хлопці! Так тримати! Ми вами пи-
шаємося!

Галина ДРАБИНЯСТА, 
вчитель фізичної культури Бичківської 

ЗОШ І – ІІ ст. 

11-12 березня у Тернополі проходила фі-
нальна частина чемпіонату області з футза-
лу серед юнаків 2003 р. н. і молодших. Юні 
футболісти з Чорткова під керівництвом тре-
нера Чортківської ДЮСШ Віктора Данилиши-
на натхненно готувались до чемпіонату. Це й 
дало змогу в боротьбі за першість отримати 
бронзові медалі, перемігши команду м. Тере-
бовлі. Це не перший успіх юних чортківчан. 
Нехай одержані ними медалі заохочують їх 

до подальших перемог. 
Попереду друге коло чемпіонату області 

з футболу, де наші хлопці наразі одноосібно 
посідають перше місце. Тож побажаймо їм 
подальших успіхів у здобутті омріяного чем-
піонства.

Віктор ПОЖАРНЮК, 
батько одного з футболістів команди 

Чортківської ДЮСШ 

У цікавих та напружених поєдинках чем-
піонами стали: Степан Гринишин, Ярослав 
Деренюк, Максим Кагадій, Арсен Школьний, 
Остап Шмиголь. Віталій Горячий, Андрій За-
плацінський, брати Арсен та Павло Стефан-
чишини, Володимир Сов`як, Олександр Піху-
ник, Арсен Чашурін, Максим Штогрин. Срібні 
та бронзові нагороди здобули: Олександр 
Дубина, Богдан Стахів, Вадим Попадюк, Та-
рас Цьобан, Євген Стасишин, Володимир 
Провальний, Андрій Бардецький, Петро Лу-
качик та Олександр Винницький.

Усі чемпіони та призери турніру були на-
городжені медалями, кубками, грамотами та 
солодкими подарунками.

Організація і проведення змагань стали 
можливими завдяки підтримці директора 
Чортківського гуманітарно-педагогічного ко-
леджу Романа Пахолка, депутата районної 
ради Григорія Горячого, начальника відділу 
молоді та спорту райдержадміністрації Оле-
га Галущака, голови Тернопільського підроз-
ділу ГО Антикорупційний Комітет Майдану 
Романа Марценишина та його заступника 
Юрія Абаімова. За це їм велика вдячність від 
юних спортсменів.

Борис ФЕДОРИШИН,
викладач фізвиховання гуманітарно-

педагогічного коледжу ім. О.Барвінського  

Цими днями, 8 березня, йому б виповнило-
ся всього 25… Тож вшанувати світлу пам`ять 
Героя, котрий подавав великі надії у спорті, 
був чинним чемпіоном України з фрі-файту і 
прикладом для наслідування своїм молодшим 
товаришам, з`їхалося понад 100 юних моло-
дих бійців цього мужнього виду єдиноборств 
із дев`яти команд західних областей України.

Бійцівський турнір було організовано за 
ініціативи керівника чортківського осередку 
спортклубу «Характерник», чемпіона Європи 
та тренера з фрі-файту Георгія Никифорця 
за підтримки міського голови Володимира 
Шматька. Тож слова вдячності на їхню адресу, 

а також одного з організаторів турніру – прези-
дента Західноукраїнської федерації фрі-файту 
і мецената Сергія Гусака адресувалися з уст 
керівника тернопільського СК «Характерник», 
уславленого «кіборга» Валерія Чоботаря, ко-
трий не так давно повернувся зі Сходу. У сво-
єму вітальному слові він згадував про Романа 
Ільяшенка як про прекрасного спортсмена і чу-
дову людину, спортивні звитяги котрого добре 
пам’ятають присутні тренери команд-гостей, 
що були свого часу його суперниками у поє-
динках, та друзі, знайомі Романа, яких чимало 
завітало того дня до спорткомплексу «Еконо-
міст», де відбувалися змагання. 

Понад сто бійців, 
майже стільки ж по-
єдинків – видовище, 
як то кажуть, не для 
тих, у кого слабкі 
нерви, мали можли-
вість переглянути 
чимало чортківчан. 
Хтось досяг фіна-
лу і переміг, хтось 
поступився на ра-
нішній стадії, але 
обов’язково перемо-
же у наступному по-
єдинку. Однак не це 
було головне. Голо-
вне, що саме тут, на 
бійцівському килимі, 
гартується справ-
жній козацький дух, 
формується мужній 
захисник Вітчизни, яким був і назавжди зали-
шиться у нашій пам`яті Роман Ільяшенко…

Любомир ГАБРУСЬКИЙ
Фото Володимира ТИХОВИЧА

На шляху до успіху

Волейбол
Так тримати!

Кікбоксинг

11 березня у спортивному залі гуманітарно-педагогічного коледжу відбулася 
відкрита першість Чортківського району та м. Чорткова з кікбоксингу серед 

юнаків та юніорів, присвячена полеглим українським воїнам АТО.

Фрі-файт

«Краще нашої крові по краплині, 
аніж Роман віддав свою всю…»

Ці слова належать Віктору Мацикуру, керівнику департаменту сім`ї, молоді, 
фізичної культури та спорту облдержадміністрації, мовлені ним в часі відкриття 

13 березня  турніру з фрі-файту пам`яті майстра спорту України, воїна АТО Романа 
Ільяшенка, котрий віддав своє молоде життя у боротьбі з окупантами 

у серпні 2014-го в Іловайському котлі…. 

З рівнянням на Героїв імена
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ПРОДАЮТЬСЯ
квартири

відходи картону – 1,7 грн./кг, плівку по-
ліетиленову – 5-7 грн./кг, пластик – 2-3 
грн./кг, алюмінієві пивні банки – 8 грн./кг, 
склотару, склобій – 30-50 коп./кг. Потрібні 
гуртовні постачальники вторсировини. 

Тел. 097-700-05-12.

послуги

будинок

Вважати недійсними:

виготовляємо каміни: безкоштовна кон-
сультація, широкий вибір чавунних топок, об-
будова каміну на ваш вибір (мармур, граніт, 
пісковик). Доставка до вашого будинку.

Тел.: 097-334-17-50, 
099-930-45-58.

Консультації 
та допомога у відкритті 
Шенген та робочих віз 
(+38) 066-838-16-83

3-кімнатна квартира у м. Чорткові по вул. 
Шухевича, 2-а в новозбудованому сучасному 
будинку (за військовою частиною). Площа – 
95,3 кв. м, 2 балкони, лоджія, підвал, пластико-
ві вікна. Квартира у 5-поверховому будинку на 
3-му поверсі. Ціна договірна.

Тел.: 096-953-62-61, 050-688-01-59.

Оголошення

2-кімнатна квартира (в затишному старо-
винному районі міста) на 1-му поверсі 2-повер-
хового котеджу. Біля будинку є фруктовий садок, 
місце для добудови в перспективі. Можливий 
обмін на 1-кімнатну квартиру з доплатою. 

Тел.: 097-577-16-42, 
050-234-91-65.

приватизована земельна ділянка у Чорт-
кові по вул. Тихій (район Бердо) площею 10 со-
тих. Ціна договірна.

Тел.: 066-283-94-01, 
067-118-87-57. 

До відома керівників організацій 
та підприємств, населення району!

Територією Чортківського району проходять 
магістральні газопроводи “Уренгой-Помари-
Ужгород”, “Прогрес”, “Союз” діаметром 1400 
мм з робочим тиском 75 атм., газопроводи-
відводи діаметром до 300 мм та розташовані 
газорозподільні станції магістральних газопро-
водів. 

Згідно із законодавством України про пра-
вовий режим земель охоронних зон об’єктів 
магістральних трубопроводів (N 3041-VI, 
17.02.2011), «Правил охорони магістраль-
них трубопроводів», затверджених постано-
вою Кабінету Міністрів України за № 1747 від 
16.11.2002 р., охоронна зона газопроводу діа-
метром 1400 мм складає 350 м від осі газопро-
воду, діаметром до 300 м – 100 м від осі; охо-
ронна зона ГРС діаметром до 300 мм складає 
150 м від огорожі.

На земельних ділянках, розташованих у 
межах охоронних зон, категорично забороня-
ється:

– будувати житлові будинки, виробничі чи 
інші будівлі та споруди, громадські будівлі;

– розміщувати автозаправні та автогазо-
заправні станції і склади пально-мастильних 
матеріалів;

– будувати гаражі та автостоянки, дачні і са-
дові будинки та господарські споруди;

– будувати автомобільні дороги та за-
лізничні колії, що проходять паралельно до 
магістрального газопроводу, крім випадків 
спорудження відомчих технологічних доріг під-
приємств магістральних газопроводів;

– влаштовувати звалища, виливати розчини 
кислот, солей та лугів, а також інших речовин, 
що спричиняють корозію;

– розміщувати спортивні майданчики, стаді-
они, ринки, зупинки громадського транспорту, 
організовувати заходи, пов’язані з масовим 
скупченням людей;

– будувати огорожі для відокремлення зе-
мельних ділянок приватної власності, лісових 
ділянок, садів, виноградників тощо;

– зберігати сіно та солому, розбивати по-
льові стани і табори для худоби, розміщувати 
пересувні та стаціонарні пасіки;

– висаджувати багаторічні насадження;
– облаштовувати цвинтарі, скотомогильники;

– переорювати (руйнувати) під’їзні шляхи та 
відомчі технологічні дороги до магістральних 
газопроводів;

– розводити вогонь і розміщувати відкриті 
або закриті джерела вогню.

Будівельні, ремонтні, геологорозвідуваль-
ні, бурові, підривні, гірничі, землечерпальні, 
поглиблювальні роботи в охоронній зоні магі-
стрального газопроводу дозволяється прово-
дити лише за наявності письмового дозволу 
БЛВУМГ.

Валка лісу в охоронних зонах об’єктів ма-
гістрального газопроводу повинна виконува-
тись із забезпеченням цілісності споруд газо-
проводу, вільного вздовж трасового проїзду і 
під’їзду до нього на будь-якій дільниці та не-
допущення захаращування траси газопроводу 
поваленими деревами, кущами і порубаними 
залишками.

Трелювання дерев через діючий газопровід 
необхідно виконувати тільки на обладнаних 
переїздах.

Богородчанське ЛВУМГ просить органи 
місцевого самоврядування, керівників підпри-
ємств, організацій та громадян з розумінням 
поставитись до виконання вимог Закону Украї-
ни «Про правовий режим земель охороних зон 
об’єктів магістральних трубопроводів», «Пра-
вил охорони магістральних газопроводів» та 
Закону України «Про трубопровідний тран-
спорт», не порушувати їх самим та зупиняти 
інших.

Юридичні та фізичні особи, винні в порушен-
ні законодавства України про правовий режим 
земель охоронних зон об’єктів магістральних 
трубопроводів, несуть дисциплінарну, цивіль-
но-правову, адміністративну або кримінальну 
відповідальність згідно із законом.

При виявленні витоків газу або пошкодження 
об’єктів магістрального газопроводу прохання 
повідомити БЛВУМГ: 77700 смт Богородчани 
Івано-Франківської обл., п/с 7 або телефонува-
ти  на телефони «гарячої лінії»  т/ф. (03471)  
2-16-91 (цілодобово);  тел. (03471) 52-2-05, 
52-2-33.

Богородчанське лінійне виробниче 
управління магістральних газопроводів

Увага: магістральні 
газопроводи високого тиску!

диплом за спеціальністю маляр-штукатур се-
рії ВА за № 33817854, виданий Івано-Франків-
ським професійно-будівельним ліцеєм 27 черв-
ня 2008 р. на ім`я: ЛЕЙБАК Степан Іванович. 

державний акт на право власності на земель-
ну ділянку серії ЯГ за № 005699, виданий Чорт-
ківським районним відділом земельних ресурсів 
5 березня 2006 р. на ім`я: СИСАК Євгенія Да-
нилівна.

ремонт мікрохвильовок, холодильників.
Тел. 097-687-98-83.

Жителі села Криволука з глибо-
ким сумом сприйняли звістку про 
те, що відійшов у вічність директор 
ПАП «Довіра» ВОЙЦИШИН Іван 

Адольфович. Висловлюємо щире 
співчуття його родині. У цей скорботний 
час поділяємо ваш біль і сумуємо разом 
з вами. Вічна йому пам`ять.

будинок в Чорному лісі або обміняю на 
квартиру в Чорткові. Є земельна ділянка 24 
сотих, великий сад, надвірні будови, підведено 
газ. Ціна договірна.

Тел.: 2-07-90, 066-983-55-28.

Глибоко сумуємо з приводу 
передчасної смерті свого колеги, 

директора ПАП «Довіра» 
ВОЙЦИШИНА 

Івана Адольфовича
та висловлюємо щирі співчуття рідним 

і близьким покійного. 
У цю гірку мить 

поділяємо горе 
вашої сім`ї та разом 
із вами схиляємо 
голови в скорботі 
й молитві за упокій 
душі покійного. Хай 
світлою і незабутньою 
буде пам’ять про 
Івана Адольфовича. 
Нехай Божа благодать 

огорне душу покійного, а земля, праці на 
якій він присвятив більшу частину свого 
життя, буде йому пухом.

Рада аграрних підприємств 
Чортківського району: В.Градовий, 

В.Вислоцький, С.Данилишин, 
В.Заліщук, Є.Шкабар, П.Чайка, 

М.Горбаль, М.Зарівний, О.Фрич, 
В.Заболотний. Педагогічний колектив Шманьків-

ської ЗОШ І – ІІ ступенів висловлює 
щирі співчуття колишньому вчителю 
школи Олені Олексіївні Зятик з приводу 

непоправної втрати – передчасної смерті її 
чоловіка ЗЯТИКА Мирослава Оме-
льяновича. Хай земля буде йому пухом.

Колектив Староягільницької за-
гальноосвітньої школи висловлює 
найщиріші співчуття родині ВОЙ-
ЦИШИНА Івана Адольфовича, 

директора ПАП «Довіра», з приводу його 
передчасної смерті.

Важко знайти такі слова, які б змогли 
зменшити душевний біль від втрати рід-
ної людини...

Царство Небесне та земля йому пухом.
Поділяємо ваше горе, сумуємо разом з 

вами, підтримуємо вас у годину скорботи.

приватизована дача в районі білецьких 
озер. Недорого.

Тел.: 099-271-08-17, 099-025-41-72, 
068-937-84-51.

Колектив Милівецької ЗОШ І – ІІ сту-
пенів сумує з приводу раптової смерті 
ВОЙЦИШИНА Івана Адольфо-
вича і висловлює співчуття родині. 
Хай земля йому буде пухом.

Пайовики с. Милівці опечалені з 
приводу раптової смерті директора 
ПАП «Довіра» ВОЙЦИШИНА Івана 
Адольфовича. Нехай вічний спокій 

дасть йому Господь у своєму Царстві.

Босирівська сільська рада глибоко 
сумує з приводу передчасної смерті 
директора ПАП «Довіра» ВОЙЦИ-
ШИНА Івана Адольфовича і ви-

словлює щире співчуття родині покійного. 
Нехай земля буде йому пухом.

Церковний комітет, братство, се-
стринство церкви Святої Покрови 
с. Босири глибоко сумує з приво-
ду передчасної смерті директора 

ПАП «Довіра» ВОЙЦИШИНА Івана 
Адольфовича і висловлює щире спів-
чуття родині покійного. Нехай Господь 
оселить його душу в Царстві Небеснім.

Колектив відділку «Босирівський» 
та пайовики сіл Босири, Сокиринці, 
Коцюбинчики, Васильків, Кривеньке, 
Товстеньке глибоко сумують з при-
воду передчасної смерті директора 

ПАП «Довіра» ВОЙЦИШИНА Івана 
Адольфовича і висловлюють щире 
співчуття родині покійного. Нехай Господь 
прийме його душу до Неба.

Староягільницька сільська рада 
глибоко сумує з приводу передчасної 
смерті депутата Чортківської район-
ної ради, почесного жителя с. Ста-

ра Ягільниця і директора ПАП «Довіра» 
ВОЙЦИШИНА Івана Адольфовича 
та висловлює щире співчуття родині по-
кійного.  Хай земля буде йому пухом.

Страшна і невблаганна смерть 
обірвала на 64-му році життя людини, 
знаної не тільки на теренах району, 

а й за його межами, доброго господаря, 
багаторічного керівника підприємства “ДОВІРА”, 

депутата районної ради 5-ти скликань, 
дбайливого чоловіка, турботливого батька, люблячого дідуся, 

колегу по роботі, вірного друга 
ВОЙЦИШИНА Івана Адольфовича.

Іван Адольфович розпочав свою трудову діяль-
ність після закінчення вузу на Городенщині. Після 
служби в армії повернувся в наш район, де працю-
вав головним інженером колгоспу “Радянська Укра-
їна”, заступником начальника РАПО по механізації. 
У грудні 1987 року обраний головою колгоспу ім. 
Шевченка, де згодом взяв в оренду паї, утворивши 
ПАП “ДОВІРА”, поступово орендувавши паї і в інших 
селах Чортківського та Заліщицького районів.

Усім, хто перебував поруч з Іваном Адольфови-
чем, не вистачатиме його дороговказу, мудрої пора-
ди, доброго слова, любові і ласки для рідних. Пекучі 
сльози зі зболеної душі і біль великої втрати дорогої 
нам людини, здається, вихлюпнуться 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 та пайовики ПАП “ДОВІРА”.

куплю

земельна ділянка

дача

Депутатський корпус та виконавчий 
апарат Чортківської районної ради 
глибоко сумують з приводу перед-
часної смерті депутата Чортківської 

районної ради 5-ти скликань, директора 
ПАП “Довіра” і просто хорошої людини 
ВОЙЦИШИНА Івана Адольфовича.

Нехай земля прийме його в свій дім, 
Де зла немає і нема печалі.
А ми смиренно Господа просім 
В молитві тихій світлу, вічну пам’ять.
Висловлюємо щирі співчуття рідним і 

близьким покійного. 
Нехай земля буде йому пухом.

Управління агропромислового роз-
витку райдержадміністрації глибоко 
сумує з приводу смерті директора 
ПАП «Довіра» ВОЙЦИШИНА Іва-

на Адольфовича та висловлює гли-
бокі співчуття родині покійного.
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Вітаємо 
Олю-Анну Русланівну БОБЕР, 

якій 11 березня виповнилось 6 років.
Виросла вже наша 
 маленька донечка,
Олюся –
 як весняне сонечко.
Хочемо Тебе 
    нині привітати,
Всього найкращого
  Тобі сьогодні 
          побажати.
Рости
як сонечко красива 

І завжди в житті Ти 
                 будь щаслива.
Добра і радості бажаємо 
І вірних друзів по життю.
Хай Господь Бог 
                  благословляє,
Ісус Христос здоров’я посилає,
Ангел-Охоронець відвертає зло,
А Матір Божа візьме 
                     під Своє крило.

З любов’ю і найкращими 
побажаннями – мама Іра, тато 

Руслан, сестричка Настуся, 
двоюрідні братчики Сашко 

і Сергійко, хресні батьки 
Олег і Ольга, дідусі Яків та 
Іван, бабусі Галина і Люба.

Щиросердечно вітаємо з нагоди 
60-річчя від Дня народження 

всечеснішого 
отця-декана

Михайла ЛЕВКОВИЧА,
настоятеля церкви Покрови 

Пресвятої Богородиці
м. Чорткова.

Шановний отче, 
  до нас прийшли 
   Ви настоятелем 
          у храм,
За це ми щиро 
   дякуємо 
 Господу і Вам.
Сьогодні 
 у Вашому житті 
      60 наступає,
А скільки їх на 
шляху – про це 

                                       ніхто не знає.
Нехай вітання це, що йде від серця,
Вам радість в день цей принесе.
Те, що зробили Ви, 
                     навіки не зітреться,
Тож щиру дяку ми складаємо Вам за все.
Сьогодні Вас, отче, ми щиро вітаємо,
Здоров`я, щастя, добра Вам бажаємо.
Хай Господь щохвилини з Вами буде
І радо в житті Вам 
                    завжди помагає,
А Мати Небесна візьме під опіку
Вас і Вашу родину 
                        від нині і до віку.
За Вашу працю, серце золоте,
За вболівання щирі, за науку,
За віддане служіння і за те,
Що в горі першим 
                  подаєте руку.
Хай праця Ваша буде плідна
На ниві Божого життя,
Нехай Господь Небесний Вас 
                               благословляє

На многії та благії літа.
З повагою і христянською 
любов`ю – Ваші парафіяни 

з Горішньої Вигнанки.

Найкращий віночок весняних квітів 
і серед них «Многая літа» 
в честь 25-річного ювілею 

даруємо дорогому 
Андрію ПАНЬКІВУ

з Чорткова.
Сьогодні День 
  народження 
                    у Тебе
І ми Тебе вітаєм 
             від душі,
І вірим ми, 
 що прийде 
         Ангел з неба
Та принесе 
       з собою 
       три ключі.
Перший ключик – 

                                            від любові,
Любові до Бога, 
              коханої й батьків,
Хочемо вірити, 
                 що дуже скоро
Ти матимеш сотню 
                    цих ключів.
Другий ключик – є від щастя,
Хоч воно не кожному дано,
Та скільки б 
                 не було багатства,
А щастя треба все одно.
А третій ключик – 
                  найдорожчий,
Його до серця ніжно пригорни,
Бо третій ключик – 
                      від здоров`я,
Його найбільше в світі бережи!

З любов`ю – мама, тато, 
дружина Таня, брат Олег 
з дружиною Інною та вся 

велика родина.

Щиро вітаємо із 15-річчям 
дорогу Мар’янку ЛОТОЦЬКУ, 

яка відсвяткувала 
День народження 17 березня.

У гарний день 
   Ти народилась,
Неначе зірочка 
           з’явилась.
В наш дім тихенько 
              принесла
Багато радості
              й тепла.
Хай доля щедрою 
                  рукою
Тобі вділяє многа літ.
Хай щастя повниться рікою,
Тож розцвітай, 
            як маків цвіт.
Твоя зоря на небосхилі
Яскраво й сильно 
               хай горить,
Хай сам Господь 
                благословляє
Твій кожен крок і кожну мить.
Хай сонце ніжно завжди світить,

А небо буде голубе,
Тобі сьогодні лиш 15,
Тож з Днем народження Тебе!

  
З любов’ю – мама, тато, 

братик Максимко, дідусь, бабусі, 
хресний Віктор 

з сім’єю.

Чарівну, милу, витончену жінку, 
кохану дружину, 

турботливу матусю, 
прекрасну доньку 

та надійну сестру 
Марійку ФІЛІПОВИЧ

зі с. Біла вітаємо із чудовим 
Днем народження, 

яке вона святкуватиме 21 березня.
Наша мила і люба, 
 найкраща в світі,
Бажаємо щастя, 
    даруємо квіти,
Щоб сонце і зорі 
 плекали тепло,
І щоби завжди 
   здоров`я
     у Тебе було.
Щоб смутку не знала,
Ми просимо долі,

Добра Тобі й радості, рідна, доволі,
Бо людям для щастя багато не треба –
Сімейного затишку й мирного неба.

З повагою – чоловік Діма, донька 
Євочка, син Назарчик, мама 

Оксана, тато Володя, 
сестра Іра з чоловіком 

Іваном.

Найкращого в світі хресного тата
Богдана Михайловича 

ГНАТУСЬКА
з Чорткова

вітаємо з сонячним 55-літнім 
ювілеєм, 

який він святкує 18 березня.
Нехай рікою щастя 
                   ллється,
В родині гарно 
         все ведеться.
І серце хай 
    не знає болю 
На довгий вік
      і світлу долю.
І ще любові 
          щиро зичим,
Здоров’я, квітів

                                                   і краси,
І літ щасливих 
               до сторіччя,

Усіх гараздів з роси й води.
З найкращими 

побажаннями – Марійка 
з сім’єю, Іринка з сім’єю.

Найсердечніші вітання засилаємо 
нашому духовному 

отцю Михаїлові ЛЕВКОВИЧУ 
з нагоди 60-річчя від Дня 

народження.
Священик Ви від 
   Всевишнього 
             Отця,
Хай буде 
з Вами та 
Божественна 
дорога до кінця.
Дай, Боже, Вам 
 здоров`я
 і натхнення,
Всевишній хай 
оцінить 
     нелегкий 
 Ваш труд,
І зерна ті, що 
сієте між нами,

Нехай плодами 
                  Божими зійдуть.
Ви вибрані Богом на діло святе –
Скрізь працю Христову 
                     по світу звершати,
Любити безмежно усе, що живе,
На благо для ближніх 
                       себе віддавати.
Ви вибрані Богом, 
                     щоб слово Христове,
Мов зерна добірні, 
                   навкруг розсівати.
Ви вибрані Богом 
              скрізь спокій творити,
Нещасних в недолі, в біді утішати,
З кайданів гріхів усіх визволяти.
Зичимо наснаги, сили, здоров`я,
Щоб не один десяток літ
Ви в нашій церкві прослужили,
Щоб всі ми разом світло Боже
З молитвою несли у світ.

Хай милосердний Господь Вам
Сотворить благих і світлих многая літ!

З християнською любов`ю 
та повагою – хористи церкви 
Святої Покрови м. Чорткова.

Найщиріші і найтепліші вітання 
з 60-річним ювілеєм линуть 

до митрофорного протоієрея, 
настоятеля храму Святої Покрови 

отця Михаїла ЛЕВКОВИЧА.
В Божий день 
цей пречистий, 
у весняне 
      це свято
Журавлі 
принесли 
     Вам весну 
 шістдесяту.
Як летіли – 
спішили, 
  натомили  
         крилята,
Аби нашого 
 пароха 
 щиро вітати.
Прилетіли 

додому, заглядали в віконце,
А отець наш – то віра, 
                     Боже слово – то сонце.
Працьовитий і мудрий, 
                       і душею багатий,
Він глава у родині 
                    і турботливий тато.
І без нього – ніяк, 
                золоті має руки.
Колосяться літа і ростуть 
                             вже онуки.
Ваше покликання – Богу служити,
Вищого, знаємо, в світі нема.
Хай же воно помагає Вам жити
Словом молитви задля добра.
Ви, що наснажені 
                    Духом Господнім,
Віру святу до людей доносіть.
Щирі вітання приймайте 
                                  сьогодні,
Ласки Господньої 
               й блага просіть.
Миру вимолюйте для України,
Щоб відвернув 
              Господь лихо війни.
Разом із Вами, 
              отче Михаїле,
Молимося на колінах і ми. 
В Христовій вірі нас єднайте, отче,
Хай слово Боже сонцем пломенить.
Щоб збулися слова пророчі:
“Я – хліб життя, 
  до Мене приходіть!”.
Знайте: ми любимо Вас, 
                   поважаємо –
Парафіяни, дорослі і діти.
Щиросердечно всі Вам бажаємо
Щастя, здоров`я, многая літа!

З молитвою, повагою 
і вдячністю за Вашу 

невтомну працю 
для нашого храму та 

християнською любов`ю – 
парафіяни, сестринство 

церкви Святої Покрови.

Керівництво та депутатський корпус  
Чортківської районної ради 

щиро вітають з Днем народження 
депутата районної ради

Євгена Михайловича ШКАБАРА.
Бажаємо добра 
           і довголіття.
 У кожній справі  
         хай щастить,
 Вік щедрий, як 
калинове суцвіття,
У злагоді і радості 
              прожить.
 Хай доля буде, 
 як волошка в житі,
 Душа хай буде 

            завжди молода,
Від сонця – золота, 
       а від небес – блакиті.
 Хай обминають горе і біда.

Педагогічний колектив 
Чортківської міської 

дитячої музичної школи
щиро вітає з ювілеєм свою колегу

Стефанію Володимирівну 
БАСАРАБУ. 

Ваш ювілей 
до нас прийшов
       з весною,
Тепло несе 
    оновлення 
              пора,
А ми бажаємо 
        наснаги 
     Вам дзвінкої,
Розкрилля дум, 
            здоров’я 
                   і добра!
Стрімким потоком 
                     хай вирує
Безхмарне радісне буття,
Ентузіазму не бракує,
Ідеї втіляться в життя!
Хай кожна днина 
                   буде гожа,
Нехай благословить Вас 
              Мати Божа,

Хай Ангел Божий 
         поруч Вас крокує,
А Господь 
             многая літ дарує.


