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Виходить з 1939 року

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАШОЇ КОМАНДИ 
ВЖЕ СЬОГОДНІ!

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

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

095 26 00 703
 resume.cho@sebn.com

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

– Електромеханіків, налагоджувальників технологічного 
устаткування, інженерів та інших спеціалістів

Гарантуємо:
офіційне працевлаштування, медичне страхування, навчан-

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

Чортківська філія 

ТОВ «СЕ Борднетце-Україна» 

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:

Колектив ПАП «Нічлава» с. Колиндяни сердечно 
вітає головного бухгалтера підприємства 

Оксану Петрівну ЯКОВЛЮК 
з ювілеєм від Дня народження, 

який вона відсвяткувала 15 березня.
З почуттям глибокої поваги ми відзнача-

ємо, що вся Ваша трудова біографія, орга-
нізаторський талант і здібності нерозривно 
пов’язані з підприємством.

Ми високо цінуємо Вашу працелюбність 
та компетентність, життєву мудрість і діло-
витість.

Від усієї душі бажаємо Вам міцного 
здоров`я, душевного тепла, достатку й бла-
гополуччя, нових плідних успіхів та звер-
шень на благо рідного колективу. Нехай до 
ста, а може, ще і далі, йдуть, не оглядаючись 
літа. Нехай Вам Бог зішле здоров`я й сили, 
весна дарує молодості цвіт, щоб Ви добро 
на цій землі творили з любов`ю в серці ще 
багато літ!

День газети

в с.Білобожниця

Нонсенс

Читайте на 10-й стор.

«Шанхай» під Чортківським замком

Депутати засудили 
розгін блокади

С. 2

Люк – як «приваба» 
Чорткова?

С. 3 С. 7

Рівняння на пам’ять 
Героя

А на зооярмарку – 
так завізно!

С. 7

24 березня, п’ятниця, 10-а год., 
приміщення сільської ради.
Отож, чекаємо на зустріч!
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На часі2
Документ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Чортківської 

районної ради 
від 23.02.2017 року за № 230

Звернення 
депутатів Чортківської районної ради 

Тернопільської області до Верховної Ради 
України, Президента України, 

Кабінету Міністрів України
щодо підтримки торговельної блокади

Ми, депутати Чортківської районної ради, вислов-
люємо свою підтримку ініціативам ветеранів-учасни-
ків бойових дій в АТО, які розпочали блокаду торгівлі 
з терористами в Луганській і Донецькій областях.

Ми усвідомлюємо всю глибину гуманітарної ка-
тастрофи, яку переживає мирне населення на сході 
України від початку окупації частини нашої території 
Російською Федерацією. Вважаємо, що всі гуманітар-
ні вантажі повинні чітко врегульовано надходити до 
наших людей на Донбасі. Україна, як держава, пови-
нна подбати про те, щоб у мирного населення було 
найнеобхідніше: продукти харчування, медикаменти, 
енергопостачання.

Але сьогодні очевидним є те, що через корупційні 
схеми фейкові «республіки», контрольовані Крем-
лем, наповнюють свої бюджети, з яких фінансується 
діяльність терористів, зокрема і боєприпаси, якими 
вони ведуть вогонь по наших військах. На територію 
України з непідконтрольних областей через канали 
контрабанди потрапляє зброя, наркотики, контр-
афактна та фальсифікована продукція (йдеться про 
алкоголь, тютюнові вироби, ліки тощо).

Крім того, через лінію розмежування в Україну по-
стачаються нафтопродукти, вугілля, які реалізовують-
ся, в результаті чого терористи та їхні симпатики-олі-
гархи наповнюють свої кишені.

Вважаємо, що в умовах, коли війна, розв’язана Ро-
сійською Федерацією проти України, продовжується, 
торговельно-економічні відносини, внаслідок яких 
бойовики відправляють на підконтрольні Україні те-
риторії свої товари, повинні бути перекриті. Тому 
вважаємо торговельну блокаду ефективним способом 
впливу на бойовиків і їхніх російських кураторів.

У той же час нас насторожує інформація, поширена 
у ЗМІ, про переслідування з боку української влади 
ветеранів-учасників бойових дій в АТО, які розпочали 
свої акції, спрямовані на боротьбу з контрабандою.

Зважаючи на викладене, Чортківська районна рада 
вимагає:

– на законодавчому рівні вжити заходів щодо по-
силення контролю за переміщенням осіб через тим-
часово окуповану територію України;

– провести масштабне розслідування щодо надання 
дозволів на оптове постачання продукції з окуповано-
го Донбасу на територію України;

– встановити мораторій на ввезення вантажів (това-
рів) на тимчасово окуповану територію України та ви-
везення вантажів (товарів) з неї, за винятком гумані-
тарних вантажів (товарів), які ввозяться на тимчасово 
окуповану територію України під контролем спеціаль-
но делегованих представників Організації з безпеки та 
співробітництва в Європі або за участю Міжнародного 
Комітету Червоного Хреста і Червоного Півмісяця;

– припинити переслідування ветеранів доброволь-
чих батальйонів, які розпочали блокаду торгівлі з те-
рористами в Луганській і Донецькій областях.

Ми не можемо стояти осторонь ситуації, коли для 
одних війна – це боротьба за свою державу, а для ін-
ших – цинічний бізнес.

Нинішня ситуація вимагає негайного втручання та 
рішучих, ефективних дій влади. Ми, депутати Чортків-
ської районної ради, наполягаємо: органи державної 
влади зобов’язані докласти усіх зусиль, аби якомога 
швидше припинити торговельно-економічні відноси-
ти із ворогом. Українці – сильний народ і заслугову-
ють на сильну владу, яка спроможна їх захистити.

 Звернення прийнято на дев’ятій сесії 
Чортківської районної ради сьомого скликання

23 лютого 2017 року
м. Чортків 

У середу, 15 березня, відбулася X 
позачергова сесія Чортківської ра-
йонної ради. Депутати миттєво відре-
агували на події, що відбуваються на 
сході України. Враховуючи звернення 
представників громадськості до влади 
м. Чорткова і району та суспільно-
політичну ситуацію в Україні, було 
прийнято рішення «Про засудження 
силового розгону 13 березня 2017 
року Редуту № 3 імені добровольців 
16-го батальйону 58-ї мотопіхотної 
бригади блокади торгівлі з окупова-
ними територіями». 

Заступник голови районної ради 
Петро Пушкар, який скликав поза-
чергову X сесію та головував на ній, 
звернув увагу на важливість при-
йняття такого рішення.

Уповноважений представник де-
путатської групи Української Га-
лицької Партії Любомир Хруставка 
виступив із закликом підтримати 
звернення, сказавши: «Влада в чер-
говий раз стала глуха, бо не бере до 
уваги не лише наші звернення, а й 
заклики всієї країни, які вимагають 
на законодавчому рівні припинити 
торгівлю з окупантами». Запропо-
нував у зверненні вказати і вимогу 
звільнення Прем’єр-міністра Укра-
їни Гройсмана В.Б. Любомир Ми-
хайлович подав пропозицію щодо 
направлення звернення і до народ-
ного депутата України Олега Бар-
ни, який, як представник виборчого 
округу, має враховувати думку гро-
мади, що його обрала, повинен чітко 
вказати свою позицію стосовно си-
лового розгону блокувальників.

Уповноважений представник депу-
татської групи Народний Рух України 
Тетяна Яблонь звернулась до депу-
татів, сільських голів, запрошених зі 
словами вдячності, що не залишилися 
осторонь розгляду такого важливого 
питання. Кожен громадянин України 
повинен відчувати відповідальність, 
яка покладена на нього, та обов’язок 
відстоювати права і свободи. «Якщо 
в людей не буде позиції, то такі по-
дії в нас відбуватимуться і надалі», – 

сказала Тетяна Яблонь. Неприпусти-
мим є протиставлення представників 
Збройних сил України та працівників 
силових структур. «Це сини україн-
ських матерів. Це люди, покликані 
служити державі Україна та україн-
ському народові. Вони спільно мають 
берегти мир і спокій на українській 
землі». Вихід із даної ситуації – при-
йняття Закону України «Про тимча-
сово окуповану територію» та при-
тягнення до відповідальності винних 
у силовому розгоні.

Уповноважений представник депу-
татської фракції ВО «Батьківщина» 
Марія Гаджала в своєму виступі за-
значила, що відповідно до ст. 17 ч. 1 
Конституції України «Захист сувере-
нітету є обов’язком кожного грома-
дянина, а не лише держави, і якщо 
посадові особи або органи влади не 
виконують своїх функцій із захисту 
України, то це зобов’язані робити 
громадяни». «Наші ветерани, наші 
добровольці блокували торгівлю на 
крові, цим самим захищаючи Укра-
їну», – сказала Марія Карлівна і до-
дала, що фракція «Батьківщина» ви-
магає відповідальності першої особи 
держави, яка дала розпорядження 
розправитися з учасниками блокади.

Голова постійної комісії з питань 
бюджету Степанія Рудик звернула 
увагу на соцопитування українців, 
яке показало, що близько 90 відсотків 
підтримують необхідність прийнят-
тя Закону України «Про тимчасово 
окуповану територію», а Президент і 
Верховна Рада України на це не ре-
агують.

Депутати районної ради одного-
лосно підтримали заяву до централь-
них органів влади. 

Любомир Хруставка виступив іні-
ціатором пропозиції щодо внесен-
ня в порядок денний сесії не менш 
важливого питання, яке стосується 
будівництва каскаду ГЕС з водо-
сховищами на верхньому Дністрі 
на території Тернопільської області. 
Проблема пов’язана з прагненням 
Кабінету Міністрів України збудува-

ти на перлині України в межах запо-
відного національного парку «Дні-
стровський каньйон» каскад ГЕС. 

Активісти та науковці переконані, 
що нові електростанції завдадуть не-
поправної шкоди довкіллю та при-
зведуть до замулення, а згодом до 
загибелі річки. І ніякі так звані пе-
реваги в створенні нових робочих 
місць не стануть перевагою над тією 
шкодою, що може завдати спору-
дження станцій.     

Степанія Рудик підтримала про-
позицію недопущення будівництва 
ГЕС на річці Дністер, а також на-
гадала усім присутнім про виступ 
Заліщицького міського голови Алли 
Квач, яка сказала, що буде від-
стоювати те, за що загинув її син. 
Уповноважений представник депу-
татської групи «Сила людей» Іван 
Легкодух долучився до обговорення, 
зауваживши, що побудова каскадів 
ГЕС призведе до руйнування басей-
ну Дністра. Виконавчий директор 
ЕГО «Зелений Світ» Олександр Сте-
паненко нагадав, що Дністровський 
каньйон визнано одним із семи 
природних чудес України, проект 
необхідно зупинити на стадії роз-
роблення, бо це суперечить стратегії 
розвитку туристичної індустрії, од-
ним із пунктів якої є розвиток ту-
ризму та рекреації.

Депутати районної ради одноголос-
но проголосували за рішення «Про 
підтримку звернення депутатів Терно-
пільської обласної ради щодо заборо-
ни будівництва каскаду гідроелектрос-
танцій з водосховищами на верхньому 
Дністрі на території Тернопільської 
області» та звернулися до народного 
депутата України Барни О.С. з ви-
могою безумовного врахування думки 
виборців щодо заборони будівництва 
каскаду гідроелектростанцій з водо-
сховищами на верхньому Дністрі на 
території Тернопільської області, пу-
блічного (письмового) висловлення 
своєї позиції з даного питання.

Матеріал підготовлено і надано 
Чортківською районною радою

Пошанування

Представники влади привітали 
пані Штепу, вручили їй квіти та 
щедрі подарунки. У ході зустрічі ві-
зитери поспілкувалися із авторкою 
численних книжок-споминів про 
пережите минуле. У бесіді жінка 

дивувала чудовою пам’яттю і неа-
бияким творчим хистом. З відчаєм 
згадувала про дітей, які внаслідок 
російсько-більшовицьких репресій 
померли у товарних вагонах, і не-
відомо, де зараз їх могили.

Передувало даній зустрічі те, що 
зранку цього дня заступник голови 
райдержадміністрації Іван Віват осо-
бисто привіз Марії Штепі 145 при-
мірників останньої авторської книги  
«Обкрадене дитинство», в якій Ма-
рія Штепа описала страждальницьку 
долю маленьких українців внаслідок 
російсько-більшовицької окупації. 
Похвальним є те, що книга видана 
за сприяння І.Вівата, а також за під-
тримки обласної державної адміні-
страції та обласної ради.

До слова, керівники різних рівнів 
неодноразово пошановували Ма-
рію Штепу, відтак минулого року, у 
25-ту річницю незалежності Укра-
їни, голова Тернопільської ОДА 
Степан Барна вручив пані Марії 
Орден княгині Ольги ІІІ ступеня.  
Почесну нагороду наша землячка 
отримала згідно з відповідним Ука-
зом Президента України.

(За інф. веб-сайту 
Чортківської РДА)

Найцінніший подарунок для Марії Штепи
13 березня голова райдержадміністрації М.Сташків спільно із заступником голови РДА І.Віватом, 

за участі заступника міського голови Р.Тимофія, начальника відділу культури, туризму, національ-
ностей та релігій міськради Н.Ващишин привітали зі славним 92-м Днем народження колишнього 
політв’язня, письменницю і активну просвітянку Марію Штепу.

Із позачергової сесії районної ради
Депутати Чортківської районної ради прийняли заяву про 

засудження силового розгону блокувальників, які влаштували 
блокпост на залізничній станції «Кривий Торець» на Донеччині
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Якось на початку грудня місяця минулого року я 
йшов на автобусну станцію на ранковий автобус (5 год. 
30 хв.). Було ще темно. На тротуарі по вул. Копичинець-
кій був відкритий люк і я випадково в нього не впав 
(знімок вище). Приїхавши з Тернополя, зателефонував 
про це у міську раду. Коли відбувалась сесія міськради 
23 грудня 2016 р., ще раз про це нагадав. І знову на моє 
зауваження не відреагували. Тоді я зробив фотографію і 
вручив відповідальному працівникові міської ради, вко-
тре нагадавши. Нарешті люк закрили (знімок нижче)... 

Вулиця Копичинецька – це ворота Чорткова. Ми хо-
чемо розвивати туризм у нашому місті, але потрібно, 
щоб воно було привабливим для приїжджих гостей. І я 
не сумніваюся, що скоро цей закритий люк з`явиться в 
Інтернеті для «приваблення»… 

Юхим МАКОТЕРСЬКИЙ

Фотофакт
Поправив Грицько 

двері – раніше лазили 
коти, а тепер собаки

Резонанс

Затверджено
Рішенням Чортківської районної ради

від 15 березня 2017 року  № 240

Президенту України
ПОРОШЕНКУ Петру Олексійовичу

Прем’єр-міністру України
ГРОЙСМАНУ Володимиру Борисовичу

Голові Верховної Ради України
                     ПАРУБІЮ Андрієві Володимировичу

                    Народному депутату України 
                                БАРНІ Олегу Степановичу

Заява
    депутатів Чортківської районної  ради 

про засудження силового розгону 13 
березня 2017 року Редуту № 3 імені 
добровольців 16-го батальйону 58-ї 

мотопіхотної бригади блокади торгівлі 
з окупованими територіями

Силове знищення 13 березня 2017 року поблизу 
залізничної станції «Кривий Торець» Редуту № 3 
імені добровольців 16-го батальйону 58-ї мотопі-
хотної бригади та незаконний арешт 46 ветеранів-
учасників АТО, які брали участь у блокаді торгівлі 
з окупованими територіями, продемонстрували, що 
влада України працює в інтересах окупанта, захи-
щаючи кривавий бізнес та принижуючи ветеранів, 
які відстояли країну в 2014 році. Цинізм поведінки 
центральної влади виявляється у формі та часі про-
ведення захоплення – в переддень Дня українсько-
го добровольця, дня вшанування усіх, хто першим 
піднявся на захист України від агресії Російської 
Федерації.

Категорично вимагаємо негайно відреагувати 
згідно із Законами України на протиправні дії окре-

мих посадових осіб, причетних до виконання та по-
годження спецоперації, які намагаються спровоку-
вати в Україні внутрішній конфлікт – протиставити 
представників Збройних сил України працівникам 
Міністерства внутрішніх справ України та Службі 
безпеки України. Крім цього, так звана «усна» забо-
рона вільному руху волонтерів у зону АТО піднімає 
градус соціальної напруги та недовіри до керівни-
цтва держави.

Олігархічна влада України виконала наказ Кремля 
та пішла проти людей. Зухвало, незаконно та крива-
во. Ми розцінюємо це як повернення до найгірших 
практик оточення Януковича.

Чортківська районна  рада застерігає МВС Украї-
ни та Антитерористичний центр СБУ від наступних 
провокацій силового протистояння всередині країни. 
Вимагає публічного вибачення Президента перед за-
триманими людьми та невідкладної відставки Прем’єр-
міністра України Гройсмана В.Б., міністра МВС Укра-
їни Авакова А.Б. та керівника АТЦ СБУ Малікова В.В. 
за застосування сили проти учасників блокади.

Парламент має довести, що в Україні є 226 про-
українських депутатів, спроможних визнати Росію 
окупантом та заборонити торгівлю на крові, ухва-
ливши закон «Про тимчасово окуповану територію 
України». Створити тимчасову депутатську комісію 
для розслідування даного інциденту і притягнення 
винних осіб до відповідальності.

Ми наголошуємо, що продовження пересліду-
вання учасників блокади, знищення Редутів, за-
стосування сили, негласна підтримка контрабанди 
поставить під сумнів легітимність законодавчої та 
виконавчої гілок влади.

Заяву прийнято на десятій сесії 
Чортківської районної ради сьомого скликання 

15 березня 2017 року
 м. Чортків

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання
ДЕСЯТА СЕСІЯ
Р І Ш Е Н Н Я

15 березня  2017 року                              № 240

Про заяву депутатів Чортківської районної ради
Тернопільської області «Про засудження 

силового розгону 13 березня 2017 року Редуту 
№ 3 імені добровольців 16-го батальйону 58-ї 

мотопіхотної бригади блокади торгівлі 
з окупованими територіями»

Керуючись частиною другою статті 43 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи клопотання громадських активістів 
Чортківського району від 14 березня 2017 року та 
пропозиції президії районної ради від 15 березня 
2017 року, Чортківська районна рада

В И Р І Ш И Л А:
1. Прийняти заяву депутатів Чортківської район-

ної ради Тернопільської області «Про засудження 
силового розгону 13 березня 2017 року Редуту № 3 
імені добровольців 16-го батальйону 58-ї мотопіхот-
ної бригади блокади торгівлі з окупованими терито-
ріями» (текст додається).

2. Тексти рішення та заяви направити Президенту 
України, Прем`єр-міністру України, Голові Верхо-
вної Ради України.

3. Звернутися до народного депутата України Бар-
ни О.С. щодо врахування думки  виборців, подання 
законопроекту «Про тимчасово окуповану терито-
рію України» та публічне (письмове) висловлення 
власної позиції з даного питання.

4. Рекомендувати сільським, селищним радам 
Чортківського району підтримати заяву «Про засу-
дження силового розгону 13 березня 2017 року Ре-
дуту № 3 імені добровольців 16-го батальйону 58-ї 
мотопіхотної бригади блокади торгівлі з окуповани-
ми територіями».

5. Дану заяву оприлюднити на сайті Чортківської 
районної ради та надрукувати в газеті «Голос народу».

Заступник 
голови районної ради                                              П.ПУШКАР

Шановні краяни!
Протягом останнього місяця Чортківщиною роз-

повсюджується псевдоінформація стосовно позиції 
народного депутата України Барни О.С. щодо бу-
дівництва каскаду ГЕС на р. Дністер. Тож доводимо 
до вашого відома справжню позицію депутата, на-
ведену в листі від 18 січня 2017 р. Прем’єр-міністру 
України Гройсману В.Б.

Помічник-консультант народного депутата 
України Барни О.С. – Ігор КРАСОВСЬКИЙ

Прем’єр-міністру України ГРОЙСМАНУ В.Б.

Копія: Міністру енергетики та вугільної 
промисловості України НАСАЛИКУ І.В.

Шановний Володимире Борисовичу!
Як відомо, 8 грудня 2016 року ПАТ «Укргідроенер-

го» оголосило тендер на підготовку техніко-економіч-
ного обґрунтування на будівництво Верхньодністров-
ського каскаду ГЕС. Очікувана вартість – 155 млн. 
грн. Відповідно до плану будівництва ПАТ «Укргі-
дроенерго» планує побудувати у межах національ-
ного природного парку «Дністровський каньйон» 
чотири ГЕС.

Минулого року Тернопільська обласна рада при-

йняла рішення, згідно з яким питання будівництва 
каскаду ГЕС на Дністрі потребує ретельного аналізу 
наслідків впливу даного будівництва на екологічний 
стан регіону із залученням представників держав-
них, комунальних і громадських природоохоронних 
організацій та незалежних експертів. Враховуючи 
той факт, що на сьогодні вищезазначена процедура не 
проведена, наголошую Вам на наступному:

1. Для оголошення тендера необхідно спершу мати 
позитивні висновки вищезазначених природоохорон-
них органів щодо будівництва каскаду ГЕС.

2. За відсутності вищезазначених висновків будів-
ництво ГЕС є неможливим і призведе лише до мар-
нотратства коштів на підготовку техніко-економіч-
ного обґрунтування на будівництво каскаду ГЕС.

Тому прошу Вас припинити проведення тендера, 
натомість раджу Уряду і Міністерству енергетики 
та вугільної промисловості України розробити про-
граму та рекомендувати її Європейському банку ре-
конструкцій та розвитку використати кошти в сумі 
1,1 млрд. євро, призначених банком для розвитку 
альтернативної енергетики в Україні та проведення 
вищезазначеного тендера на наступне:

– відновлення роботи і розвиток ГЕС на малих річ-
ках;

– на ліквідацію негативних екологічних наслідків 
діяльності енергетичних підприємств у руслі Дністра;

– на розвиток туристичної інфраструктури в при-
леглих регіонах річки Дністер, зокрема Дністрового 
басейну;

– відновлення лісового покриття території басейну 
Дністра.

З повагою – народний депутат України 
О.БАРНА

Кримінал

Причетними до махінацій з бюджетними коштами 
виявилися посадовець управління капітального будів-
ництва ОДА та керівник приватного підприємства, яке 
здійснювало реконструкцію.

Як розповіла старший слідчий СУ ГУНП в Терно-
пільській області Лілія Шелінгович, об’єктами рекон-
струкції були комунальна дитячо-юнацька спортивна 
школа в Чорткові, будинок культури у селі Білобож-
ниця, клуб та амбулаторія сімейної медицини у На-
гірянці.

Замовник справно виплатив виконавцю кошти, під-
писавши акти виконаних робіт. Проте, як з’ясували 
поліцейські, а згодом підтвердили будівельно-технічна 
та судово-економічна експертизи й позапланова ревізія 
фінансово-господарської діяльності управління капі-
тального будівництва, вартість робіт та матеріалів були 
безпідставно завищені. Та настільки, що державна каз-
на втратила п’ятсот п’ятдесят дев’ять тисяч гривень.

Кримінальне провадження, розслідуване щодо ди-
ректора приватного підприємства за частиною першою 
статті 366 ККУ – службове підроблення, вже скерова-
но до суду, а посадовець ОДА нестиме відповідальність 
за службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки  
– ч. 2 ст. 367 ККУ, повідомляють у відділі комунікації 
ГУНП в Тернопільській області.

(За інф. Інтернет-видань)

Чиновника Тернопільської ОДА 
викрили на розкраданні понад 
півмільйона бюджетних коштів
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Доброчинність Подіум

«Золотопекторалівська зустріч у форматі 
круглого столу – презентація справді якіс-
ного проекту «Золота Пектораль», котрий 
має друковану (журнал та альманах), вір-
туальну (новинний ресурс, сайт) та видав-
ничо-промоутерську іпостасі (видавництво 
книг). Многа літ і наснаги засновнику і го-
ловному подвижнику «Золотої Пекторалі» 
– письменникові та видавцеві Володими-
ру Погорецькому» – такий пост на влас-
ній сторінці в соцмережі Facebook прочи-
туємо у письменниці з Чернівців Іванни 
Стеф`юк, однієї з учасниць отого круглого 
столу. 

Як і передбачалось, розглянуто питання 
щодо функціонування та розвитку журна-
лу і видавництва «Золота Пектораль», під-
готовки до святкування ювілею журналу в 
листопаді 2017 року. Тон бесіді задав, роз-
почавши із благословення та молитви на 
славу Божу, о. Василь Погорецький. Відтак 
про перспективи подальшого розвитку та 
літературної праці вів мову головний ре-
дактор журналу Володимир Погорецький. 
Заступник головреда «Золотої Пектора-
лі», очільник Івано-Франківської обласної 
організації НСПУ Євген Баран говорив 
про значення літератури та журналістики 
в контексті сучасного життя, заохочуючи 
присутню аудиторію – студентство Чорт-
ківського державного медичного коледжу 

– читати та аналізувати. Відтак знову мав 
слово на загал священик В.Погорецький – 
вже як отець-доктор, кандидат історичних 
наук, член Національних спілок письмен-
ників, журналістів та краєзнавців, упро-
довж довшого періоду автор видрукуваних 
в журналі есеїв під рубрикою «Духовні 
обереги». Він запропонував в рамках підго-
товки до 10-річного ювілею журналу ініці-
ювати виготовлення медалі «Золотої Пек-
торалі» з наступним врученням її людям, 
котрі спричинилися до становлення жур-
налу. Надійшла й інша пропозиція – за-
провадження літературної премії журналу 
«Золота Пектораль». Її підхопив Є.Баран, 
запропонувавши запровадити премію імені 
письменника-чортківчанина за народжен-
ням Карля-Еміля Францоза, яка б стала 
міжнародною. 

Відтак мала слово вже згадувана канди-
дат філологічних наук, викладачка Чер-
нівецького національного університету 
ім. Ю.Федьковича І.Стеф`юк, побажавши 
«Золотій Пекторалі» бути дійсно золотою. 
Потому екскурс в історію рідного краю 
здійснив разом з присутньою аудиторією 
кандидат історичних наук, викладач Чорт-
ківського коледжу економіки та підпри-
ємництва, член творчих спілок Ярослав 
Дзісяк.

 Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

У невеличкій кімнаті-камері, ошатно 
облаштованій, – ікона «Ісус – добрий 
самарянин», написана майстрами-іко-
нописцями зі Львова. Ідея даного об-
раза в тому, що Ісус – Той, хто тримає 
грішника, а також – Той, хто страждає 
в людині, котра чинить гріховні діяння. 
Ув’язнені-довічники (а їх у Чортківській 
установі – 32 особи) матимуть змогу 
певний час перебувати в каплиці, спо-
глядаючи ікону, віддаватися молитві.   

Церемонію посвячення здійснив 

владика Димитрій 
(Григорак), єпископ 
Бучацький УГКЦ, у 
супроводі отців-ка-
пеланів Андрія Лем-
чука, Івана Мельника 
та Євгена Гаврили-
шина. 

Як повів преосвя-
щенний Димитрій, 
це місце, ця каплич-
ка, ікона – шанс пе-
реосмислення всього 
скоєного тими, хто 
вчинив страшні зло-
чини, і віднайдення 
сенсу подальшого 
свого життя. 

Слід сказати, влас-
не владика взяв на 

себе фінансування загалом облашту-
вання даної каплички. 

У тогочассі  священнослужителі по-
святили також і камеру, що пристосо-
вана для жінок із дітьми чи вагітних, 
де створені всі зручні умови для пере-
бування. На щастя, ця камера наразі 
стоїть пусткою. Дай, Боже, щоби так 
було й надалі.  

Тетяна ЛЯКУШ 
Фото автора

Так, минулого тижня, 10 березня, в 
Чортківській районній лікарні, а саме 
– в приміщенні рентген-кабінету, від-
булося посвячення рентгенівського 
апарату із сенсорним монітором. 

Варто сказати, сучасне рентгенівське 
обладнання надійшло на адресу кате-
дрального собору Верх. Апп. Петра і 
Павла Бучацької єпархії УГКЦ за клопо-
танням активістів-волонтерів (даруйте, 
за їх бажанням, на жаль, не розголошує-
мо прізвищ благодійників; вважаю, влас-
не це й свідчить про вельми порядність 
цих людей) та священнослужителів хра-
му від лікаря-добродія зі Швейцарії. 

Церемонію освячення у співслужінні з 
духівниками собору здійснив єпарх Бу-
чацький Димитрій (Григорак), ЧСВВ. 

Владика Димитрій подякував усій, так 
би мовити, волонтерській команді, яка 

безустанно дбає 
про тих, хто по-
требує допомоги й 
підтримки.  

Головний лікар 
Роман Чортків-
ський на правах 
господаря ЦКРЛ 
від імені всього 
колективу також 
висловив щиру 
вдячність благо-
дійникам за вагоме 
надбання необхід-
ного обладнання 
та медичного ре-
маненту для ліку-
вального закладу 
й загалом для ме-
дичної сфери ра-
йону.

Слід зауважити, окрім вищевказано-
го медичного устаткування волонтери 
передали ще й апарат для центрифу-
гування клітин крові в баклаборато-
рію центральної районної поліклініки; 
кисневий концентратор у реанімаційне 
відділення лікарні та сушарку для по-
стільної білизни. І все це (завдяки гума-
нітарній допомозі з-за кордону) – без-
коштовно! Якщо ж про добробут свого 
народу, доволі прикро таке сприймати, 
належним чином не дбають мужі дер-
жавні, то благо, що в нашому суспіль-
стві є добродії, котрі власними силами 
(не чекаючи на державні кошти!) й без-
устанною активністю надають вагому 
допомогу при потребі. 

Тетяна ЛЯКУШ 
Фото автора  

Милосердя

Каплиця для довічників
Минулого тижня, 9 березня, у Чортківській установі виконання покарань 

відбулося посвячення молитовної кімнати (до слова, поки що єдиної такої в 
Україні) для в’язнів довічного утримання.

Ось уже рік, як Чортківський міськра-
йонний відділ державної реєстрації актів 
цивільного стану Головного територіаль-
ного управління юстиції у Тернопільській 
області здійснює прийом документів для 
державної реєстрації народження прямо в 
приміщенні пологового відділу Чортків-
ської центральної комунальної районної 
лікарні з подальшою видачею свідоцтв 
про народження. За такий короткий пе-
ріод даною послугою скористались 209 
сімей, які при врученні документів були 
одночасно здивовані та задоволені якіс-

тю надання адміністративної послуги.
З даного приводу минулого тижня 

відбулося урочисте вручення свідоцтв 
про народження трьом породіллям та 
вперше у Чорткові разом з першим до-
кументом дитини видано довідку про 
реєстрацію її місця проживання.

Сподіваємось, що дану послугу оці-
нять майбутні батьки, адже це – до-
ступно, швидко, якісно та не потребує 
додаткового витрачання часу.

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Цьогоріч 14 березня Україна вперше 
відзначає День українського добро-
вольця. Урочистий захід з цієї нагоди 

відбувся на Театральному майдані у 
Тернополі, в якому взяли  участь і до-
бровольці-учасники АТО різних хвиль 

морб іл і з а -
ції з Чорт-
к і в ш и н и 
спільно із 
з а с т у п н и -
ком голови 
райдержад-
міністрації 
І . В і в а т о м 
(на знімку).

Тернопо-
ляни та гості міста вшанували бійців 
АТО, які загинули за єдність України. 
Також бійців-добровольців АТО наго-

родили відзнаками, у тому числі й по-
смертно. Державні нагороди вручили 
членам сімей військовослужбовців.

Довідково. День українського добро-
вольця в Україні відзначають згідно з 
Постановою Верховної Ради України 
від 17 січня ц. р. Мета — вшануван-
ня мужності та героїзму захисників 
незалежності, суверенітету та терито-
ріальної цілісності України, сприяння 
подальшому зміцненню патріотичного 
духу в суспільстві, посиленню суспіль-
ної уваги і турботи до учасників до-
бровольчих формувань та на підтримку 
ініціативи громадськості.

(За інф. веб-сайту Чортківської РДА)

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Честь і відвага

Учасники АТО з Чортківщини взяли участь 
у відзначенні Дня українського добровольця

Обрії «Золотої Пекторалі»
Минулого понеділка в читальній залі Чортківської центральної районної 

бібліотеки відбувся круглий стіл на тему «Золота Пектораль. Десять років 
літературного буття».

Послуга

Свідоцтво про народження – 
прямо в пологовому

Сучасне обладнання – нові можливості
Волонтери не піаряться, в них апріорі – євангельські істини: творити добро.



Вже звично у перший день 
вшанування вічного Кобза-
ря, 9 березня, у РКБК ім. 
К.Рубчакової відбувся літе-
ратурно-мистецький захід 
художніх колективів Чорт-
ківського гуманітарно-пе-
дагогічного коледжу ім. 
О.Барвінського під назвою 
«Провісник долі України». 
Багато чортківчан та жителів 
району, студенти місцевих 
коледжів прийшли послухати 
знані з дитинства слова Шев-

ченка у класичному варіанті та сучасній інтерпрета-
ції. Почуте наскрізь проймає серця своєю актуальніс-
тю й нині, у часи боротьби за звільнення українських 
земель від ворогів-загарбників на сході…

А вже наступного дня на центральній площі Героїв 
Євромайдану біля пам’ятника Тарасу Шевченку від-
бувся мітинг-реквієм до 156-ї річниці від дня смерті 
величного українця та літературні читання «Єднаймо 
душі словом Кобзаря». У заходах взяли участь голо-
ва райдержадміністрації Михайло Сташків, перший 
заступник голови РДА Іван Заболотний, заступник 
голови райдержадміністрації Іван Віват, заступник 
голови районної ради Петро Пушкар, а також місь-
кий голова Володимир Шматько. Очільник міста у 
своєму слові зазначив, що покладає велику надію на 
чортківську молодь, закликав її наслідувати Генія, 
адже саме такі люди можуть змінити нашу країну та 
якнайкраще заявити про неї на весь світ. 

На знак вічної пам’яті та пошани керівництво райо-
ну і міста, представники студентської молоді та грома-
ди поклали квіти до підніжжя пам’ятника ураїнському 
Пророкові, що був і є символом нескореності духу 

нашого народу, який пробу-
джував і зароджував, підтри-
мував і зміцнював в кожному 
— піснею, словом, власним 
життям — правду і безмежну 
любов до людини!

Тарас ЗАЯЦЬ, 
студент ТНПУ
 ім. В.Гнатюка, 

спеціальність «Журналістика»
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ 
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20 березня. Тривалість дня – 12.11. Схід – 6.00. Захід – 18.11. Іменини святкують Василь, Євгеній

Дата

Шевченкіана

День поезії

Горять свічки у канделябрах, освічуючи своїми 
спалахами бюст Кобзаря авторства заслуженого 
майстра народної творчості Івана Мердака. Емо-
ційно й піднесено вела мову з присутніми про жит-
тєвий та творчий шлях Тараса вчителька місцевої 
школи Наталія Грешко. Цікаві сторінки часу пере-
бування Шевченка як художника на Тернопільщи-
ні у складі археографічної комісії повідав щирим 
шанувальникам Кобзаревої поезії заслужений пра-
цівник культури України, завідувач музею Степан 
Бубернак. А їх – декілька.

1864 року, в часі його перебування на землі ви-
шневецькій, Шевченкові розповідали про сумноз-
вісну «гру в шахи» людьми. На величезній шаховій 
дошці фігури виконували кріпаки – хлопці й дівча-
та. Той із панів, хто «вигравав» «фігуру», забирав її 
собі у власність… А в Почаєві Тарасу розповіли ле-
генди, перша з яких пов`язана з подіями ще ХІІІ ст. 
Це легенда про відбиток Стопи Божої Матері, з якої 
цівкою, ледь-ледь помітно, точиться вода. На тому 
місці збудовано монастир, де зберігається «Стопа». 
Інша легенда пов`язана з подією 1675 року, коли 

наш край топтали турецькі орди. Щоб захистити 
людей від неволі, на хресті монастирського храму 
з`явилася Мати Божа з преподобним Іовом. Ворог 
відступив. Згодом цю легенду було увічнено в укра-
їнській народній думі «Ой, зійшла зоря вечорова». 
Відвідавши Кременець, Шевченко побував на вер-
шині гори Бона, милуючись краєвидами міста та 
збираючи матеріали для повісті «Варнак».

Вичитана читцями та виспівана вокалістами Коб-
зарева поезія, майстерно вплетена у вінок шани 
йому, нагороджена тривалими оваціями. Місцевий 
поет Михайло Іванків прочитав свого нового вірша 
«Ми пам`ятаємо тебе, Тарасе». А цікавинкою ви-
ставки з творів Великого Пророка, представленої 
сільським бібліотекарем Надією Осадцою, стала 
друкована 1914 року і передана в дар музею родиною 
Зарівних чудово ілюстрована поема Т.Шевченка 
«Гайдамаки».

Надія ВІЙТИК, 
с. Ягільниця

У серці правдою озветься

                              І мене в сім`ї великій, 
                              В сім`ї вольній, новій 
                              Не забудьте пом`янути 
                              Незлим, тихим словом. 
                                                   (Т.Г.Шевченко) 
 

Настала весна. У березневі дні, коли пробуджу-
ється природа, хочеться відродження людської 
душі. Дякуючи Господу Богу, дощі омивають зем-
лю, очищуючи світ від чорної злорадної сили. А як 
очистити людські душі від запроданства і зради, 
збайдужіння і вбогості, злоби і ненависті на всіх і 
все? Як? Якою проповідницькою силою перекона-
ти людство, що все, народжене думкою, свідоміс-
тю, мисленням кожного з нас, повертається нам 
бумерангом? 

Що сіємо у своїй думці, те й пожинаємо. Чи 
зможе сьогодні Великий Кобзар Тарас Шевченко 
очистити наші душі, зняти пелену з очей? Подумки 
благаю у Всевишнього прощення нам. Бо, маючи 
золото-землю з райських запасів, як Твій неоцінен-
ний дар, не бачимо цього. Маючи Слово Твоє і по-
сланого Тобою Сина, не чуємо Його. Прости, що 
століттями, як сліпці, тупцюємо на одному місці, 
задурманюючи свою голову нісенітницями, ніяк не 
збагнемо істини Божої – жити, як дихати, в любові, 
мирі та добрі, може, й тому прозріти не можемо. 
Ходимо, як сонні, замордовані буднями, і крутить 
нас колесо буття. Достатньо є зброї для самозни-
щення всього живого на землі. А що винайшли 
нового для розвитку душі людської, для тверезого 
мислення, адже живемо для майбутнього? Чи по 
тому руслу річка життя нашого тече? А чи, може, ми 
вгрузли у в’язке болото і ніяк вибратись не може-
мо? Та чи задумуємось над цією проблемою? Хоча 
б тоді, коли звучать вічні Тарасові «думи мої, думи 
мої!». А коли нам думати? За нас століттями працю-
ють інші сили, вони переписують історію, міняють 
закони, планують, щоб вигідно осісти десь, багато 
придбати. Вони з почестями, з молитвами йдуть до 
Отця Небесного так, як легко йдуть з чорними дум-
ками на гріб батька чи матері, так і йдуть до Тараса 
на Чернечу Гору. Йдуть і ті, хто кожен рядок святої 
поезії, святого слова трактує на свій бік. А читати 
все святе, що дане Богом, потрібно душею, опираю-
чись на історію, серцем відчувати пульсуюче корін-
ня землі прадідівської. Тільки національно духовні 
відчуття зможуть відкрити нам очі від облуди, і тоді 
ми відчуємо, чиїх батьків ми діти!

На превеликий жаль, у круговерті буднів людям ні-
коли задумуватись, що «Біблію», як і «Кобзар», треба 
читати серцем і душею, бо за кожним словом – об-
раз істини, пізнання життя, обов’язок перед Все-
вишнім. Світ виборсався із Христових рук. Сьогодні 
ми, грішні діти Твої, схиляємо голови наші. Отче! 
Прости провини наші, провини батьків, дідів і пра-
дідів наших. Дай провідникам мого народу мужність 
Давида і розум Соломона та високе почуття відпові-
дальності за свій народ. Дорогоцінною кров`ю Твого 
Сина випрошуємо прощення за всі наші гріхи і грі-
хи наших батьків. Безмежну милосердну Божу ласку 
ми мусимо самі випросити в Бога своїми добрими 
вчинками і ділами. Тільки в любові ми зможемо від-
родити енергію творчого мислення, енергію життя, 
щоб любити, жити і бути вірним своїм помислам так, 
як це умів Великий Кобзар. Так, як це зробив Ісус, 
залишивши нам Божу Науку. 

Ми віруєм Твоїй силі
І духу живому.
Встане правда! Встане воля! 
І Тобі одному 
Помоляться всі язики
Во віки і віки. 
А поки що течуть ріки. 
Кровавії ріки… 
(Поема «Кавказ», 1845 р.) 
І мертвим, і живим, і ненародженим землякам в 

Україні і не в Україні моє дружнє посланіє:
І оживе добра слава 
Слава України. 
І світ ясний, невечірній 
Тихо засіяє… 
Обніміться ж, брати мої, Молю вас, благаю! 
(Т.Г.Шевченко, 1845 р.) 

Триває Великий святий піст. Піст прихиляє наше 
серце до покаяння, душі дарує святість, розумові – 
прозріння. Змушує задуматись над своїм життям, 
щоб величне свято свят – Воскресіння Господнє 
зустріти у святості, щоб у цей день не відчувати на 
собі тягаря мук совісті. 

О.ГИКАВА 

Роздуми з приводу

Що сіємо, 
те й пожинаємо

Ягільницький народний музей історії села. Недільна днина, 15-та година пополудню. На влаштований 
тут День поезії поспішають щирі шанувальники поезії і творчості Тараса Шевечнка.

Слова, які несемо в душі, 
читаємо і переспівуємо...

Ось уже понад двісті років вшановує Україна думи Великого Кобзаря – Тараса Шевченка — 
сучасника кожної епохи, читає їх у рядках його книг, що передаються з роду в рід, слухає пророчі 
слова, схожі на блискавку, називає свого великого сина Титаном, Прометеєм, Пророком і Патріотом 
неньки-землі — України.
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Оті 27 кілометрів від райцентру, пе-
реважно від Джурина, через Полівці, а 
відтак й Палашівку, редакційне авто, 
котрому випало вже перебачити всіля-
ке, долало важко й натужно, раз у раз 
борсаючись то в глибоченьких ямах, 
то «скручуючи» на хвацько прокладе-
ну кимось з вигадливих водіїв більш 
гладку, ґрунтову колію обіч шляху. Чи 
не найприкрішою стала «хвилястість» 
рельєфу дорожнього покриття власне 
вже в селі – немов на трампліні!..

Одне слово, збадьорені такою екс-
тремальною їздою, діставши відповід-
ну порцію драйву, ми й постали пе-
ред ясні очі групи наших дописувачів 
– переважно чоловіцтва, котра, до-
чікуючись журналістів, гомоніла собі 
перед брамою власне будівлі сільської 
ради, де й означувалось місце зустрі-
чі. У просторому ж кабінеті сільського 
голови охочих до бесіди базарчан явно 
побільшало: хоча переважали особи 
чоловічої статі, долучилося й жіно-
цтво, щоправда, менш чисельно. 

Камінь спотикання – 
під колесами

Тож коли домінантною на предмет 
бесіди виступила тема дороги – точ-
ніше, бездоріжжя, це не викликало 
подивування жодного з учасників зу-
стрічі. Навпаки, базарчани раз у раз, 
майже в унісон, пригадували до при-
крості болючий факт, що й послужив 
«каменем спотикання» в ситуації, ко-
тра спровокувала протистояння і на-
віть перекриття автошляху державного 
значення Чортків – Івано-Франківськ 
торік у жовтні. Ще б пак: було обна-

родувано позицію про використання 
на горезвісній дорозі Джурин – Базар 
аж …150 (!) тонн асфальту! Надто бо-
лить базарчанам й інше, не менш при-
кре: зазвичай той битий шлях розпо-

чинають підлагоджувати від Джурина. 
Доки дійде до Базара, поминувши По-
лівці та Палашівку, то (теж зазвичай) 
вже ні коштів, ані сил, ані бажання не 
стає. Селяни вважають, що, мабуть, 
слід починати ремонт в зворотному 
напрямку – від Базара до Джурина…

Тамтешній війт, Надія Тацій (на 
знімку вгорі), розгортає одну з над-
важливих тек на робочому столі, де 
й напис відповідний – дорога. Допо-
внює словесно прикрими епізодами 
з життя: торік медики швидкої допо-
моги, понад силу добравшись до села, 
просили-благали скерувати їх назад 
котримсь хоч трохи пристойнішим 
шляхом, навіть польовим, бо цим вже 
ніяк не спроможуться… У Палашівці, 
було, сталася пожежа, то, доки по-
жежне авто добралося, майже вся вода 
й витекла, гасити нічим. Ось такі ме-
таморфози… 

«Місцеву газету треба читати!»
У такий спосіб 

хто зопалу, а хто 
й повагом, вива-
жено резюмував 
в лад означен-
ню мети нашої 
зустрічі редак-
тором «Голосу 
народу» Любоми-
ром Габруським. 
Ось такі зустрі-
чі, мовляв, нео-
дмінно слід вла-
штовувати. Адже 
будь-яку пробле-
му, навіть най-
найнепорушнішу, 

якщо тиснути зі всіх сторін, можна 
зрушити з місця. Годилися базарські 
ґазди й ґаздині з тим, що районка – 
то спектр найближчих за духом (та 
й ментальністю) новин. А ще, окрім 
інформаційної, неодмінно мусить тя-
жіти просвітницькою навантаженіс-
тю. «Запровадьте рубрику «Запитуйте 
– відповідаємо», – пропонував пен-
сіонер, в минулому депутат районної 
ради Василь Гулей. Конкретизував: 
дуже низька обізнаність селян наразі, 
юридична незахищеність. Його до-
повнювали: бракує обізнаності щодо 
укладення договорів на оренду тих 

же земельних паїв, зокрема щодо за-
безпечення орендарем суми відсотків 
на підтримання інфраструктури села. 
Хоча… В цілому в с. Базар партнер-
ством з агропідприємством, що орен-

дує селянські земельні паї, здається, 
задоволені. Перелічують: «І будинок 
культури перекрили, й дитячий садок 
обгородили». Володимир Крамарчук, 
директор тамтешнього ПАП «Січ» – 
одного з сільськогосподарських під-
приємств, що входять до компанії під 
керівництвом Жана-Поля Прюдома та 
об’єднані спільною ідеєю і працею на 
благо українського села, потверджував 
те саме в унісон з думкою громади.

  
«Побільше б таких французів!»

«Урожайність у француза – 80 ц/га, 
а в нас була 20, – розповідають селяни 
жваво, навперебій. – Лиш прийшов, 
було, перший рік, засіяв шість гекта-
рів і вийшло по 86!». «Бо ж технології 
передові», – доповнювали схвально. 
Платою за оренду паїв в селі задоволе-
ні: 12 ц зерна (або еквівалент грошима 
– 3600 грн.) плюс мішок цукру. Ще 
й поміч, аби вибрати. ПАП «Січ» – 
наразі основний на селі роботодавець. 
Та й сама присутність доброго госпо-
даря впевненості додає: мовляв, не 
залишить в біді. Це з`ясувалось, коли 
ми мову про зневоднення, що спосте-
рігається останніми роками, завели. 
Адже в близькій від Базара Криволуці 
криниці, було, цілком висохли. «Коби 
то ще прийшов француз на інші галу-
зі!» – слушно і з надією потверджува-
ли селяни. А втім, у певній разючості 
змін ми переконались вочевидячки, 
відвідавши господарку ПАП «Січ». 
Проте публікація про те – окремо, в 
наступних номерах районки.

Непрезентабельне …молоко
Один лиш натяк щодо болючого – 

стосовно закупівельних цін на молоко 
асоціюється зі спалахом сірника обіч 
легкозаймистої речовини. Бо поміж 
гурту – одразу невдоволений гомін: 
«Та що там – низькі, дуже низькі! 
Борше більше, як по 2 гривні з «хвос-
тиком» й не було: і по 2,30, і 2,50, і 
2,90… За цей місяць обіцяли буцім 
по шість…». Війт деталізує: це питан-
ня виносилось й на розгляд районної 
ради, сільські голови пропонували за-
жадати відповіді від керівництва ПП 
«Чортків молоко», бо є чутки, що в 
сусідніх районах – Борщівському, За-
ліщицькому приймають по 8-9 грн. за 
літр. Виходить, зі своїх беруть більше. 
Чому? Далі їдуть – витрати на дизпа-
ливо значніші, проте платять тамтеш-
нім селянам дорожче. Нонсенс? Без-
перечно.

Від`ємна арифметика
Побутових точок в Базарі наразі 

нема – як, власне, й будь-де. Чоло-
віцтво жартує з болючим притиском: 
розкіш підстригтися в силі дозволити 
собі хіба що пенсіонери. Бо ж дохід, 
хоч і малий, та все ж стабільний. А 
дорога до райцентру в один бік обхо-
диться базарчанам 20-ма грн., назад – 

плюс ще двадцять…
Наразі в селі 286 обійсть, зо сто, ка-

жуть, стоять пустками. Чи ж то жарт – 
понад третина! Не тіщить й демогра-
фічна статистика: мешкає в Базарі 730 
осіб. На рік вмирає до п`ятнадцяти, 
часом й двадцяти, а народжень – 
одно, двоє, троє. «Торік був прогрес: 
п`ятеро хрестин! – жартує завідувач-
ка лікарської амбулаторії Марія Хо-
лоднюк, що нагодилась якраз в мить, 
коли бесіда торкнулась проблем ме-
дицини. – Цього року вже очікується 
троє…». 

Робота, трудова зайнятість – звісно, 
один з визначальних показників жит-
тєспроможності села. У ПАП «Січ» 
наразі трудиться 38 базарчан (на се-
зонні роботи долучається ще стільки 
ж). Ще – школа, амбулаторія, дитса-
док (теж сезонний), пошта, крамниці 
(окрім маркет «Теко» є ще дві). Запи-
туємо про людей майстровитих, тих, 
що дружать з ремеслом. «Тепер всі 
майстри на чужі держави працюють», 
– чуємо у відповідь. «Їздять наші люди 
на заробітки, – то вже сільський го-

лова. – Англія, Італія, трохи в США, 
Польща, Австрія – на сезон, – пере-
лічує. – Одне слово, рятуються, хто 
як може», – сумовито. А ось сивочо-
лий, однак надто жвавий чоловік на 
ймення Василь Храпко налаштований 
оптимістично і навіть категорично: за 
бажання роботу можна знайти! Аби 
лиш хотіти, не лінуватися. Каже, 17 
літ відпрацював за кордоном, на заро-
бітках в зарубіжжі й усі його діти. 

Нам заімпонувала громадянська 
активність переважаючої більшості 
учасників зустрічі. Зокрема депутата 
сільської ради, вчорашнього вчителя 
Михайла Конета, учасника колишньо-
го народного сільського хору з бага-
тющою історією Левка Залакоцького, 
його сина Івана Залакоцького, депу-
тата попереднього скликання Петра 
Дутки, вчительки-пенсіонерки Ганни 
Пронюк. А Петро Коржанський зі су-
мом констатував своє наболіле: чому 
його син-школяр дістав у школі «Бук-
варика» старого випуску, де немає 
всього, що вивчається програмою? Як 
не прикро, бракує шкільних підруч-
ників – навіть за вдвічі меншої напо-
внюваності класів, ніж за його шко-
лярства. Підручники з іноземних мов 
доводиться купувати. Й це за умови, 
що нині в alma-mater навчається вже 
не 370 (як колись), а 87 учнів…

Всупереч негараздам
Базарська ЗОШ І – ІІІ ст. нам дуже 

сподобалась. Передовсім якоюсь ви-
тонченою аурою домівки, де все спіль-
не й водночас є куточки для реалізації 
намірів власної душі. Можливо, через 
те, що тамтешній директор Олексан-
дра Гінда – направду метр педагогіки, 
а ще – жінка з тонкою й чуттєвою по-
етичною душею? Прикро, якщо така 
школа в недалекій майбутності ви-
явиться приреченою на скорочення 
через обрання за базову, скажімо, Бі-
лобожницької внаслідок приєднання 
Базара до Білобожницької територі-
альної громади. Цього, відчувається, 
й побоюються базарчани, тож визна-
чатися в рамках невідворотної терито-
ріальної реформи поки що не поспі-
шають.

Тим часом на момент наших відвід-
ин в просторому шкільному холі ді-
вчата-старшокласниці майстерно гра-

ли Кобзареву «Тополю» (адже акурат 
тривали Шевченківські дні). Нам по-
щастило відвідати майже унікальний 
кабінет народознавства (аж язик не 
повертається йменувати ту світлицю 
так сухо) – акценти у враженнях, що 
дістали, теж розставлятимемо згодом. 

А споглядання пишного убранства 
зали тамтешнього будинку культури. 
Хоча наразі приміщення потребує не-
відкладного ремонту, та ще й не опа-
люється...

Потроху оновлюється й дитячий са-
док: глядить на світ Божий сучасними 
зіницями-вікнами й дверима, звіль-
нившись від заростей-чагарників на-
довкіл, діставшись новітньої огорожі 
(роботи виконані ще не цілком – так 
само, як потрібне й перекриття). Це 
– теж поєднані дії сільської влади й 
агропідприємства. 

Про інфраструктуру села детальніше 
розповімо згодом – в «Базарських сю-
жетах».

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

День газети

Битим шляхом
Вирушаючи сюди, до крайнього в межах району на південно-західній його околиці 

села, на заздалегідь проанонсовану в рамках відродженого в часі Дня газети «Голос 
народу» зустріч, ми не спромоглись достеменно розрахувати час на дорогу. Побачене 
й подолане явно перевершило всілякі там сподівання: дорога виявилась направду 
катастрофічною, істинно – битим шляхом…



– Уже майже три роки немає Романа з 
нами, котрому 8 березня ц. р. виповнило-
ся б всього 26… Він хотів жити у вільній 
країні, де немає неправди, – мовив на уро-
чистому відкритті змагань міський голова 
Володимир Шматько. – Але якщо є такий 
турнір, пам`ять про нього житиме вічно. 

Важко було дібрати слів і начальнику 
обласного управління у справах молоді та 
спорту облдержадміністрації Віктору Ма-
цикуру, адже проводиться чи не єдиний 
в області турнір пам`яті діючого молодо-
го спортсмена, який ще міг примножити 
чимало слави українському спорту. Над-
звичайно вольовою, сильною людиною 
запам`ятався йому цей молодий хлопець 
зі щирою усмішкою на обличчі. 

«Для усіх учасників змагань є вели-
кою честю взяти участь у турнірі пам`яті 
талановитого спортсмена, який своїм 
життєвим прикладом продемонстрував 
прагнення до волі, до кращого життя», - 
звернувся до присутніх заступник голови 
облдержадміністрації Юрій Юрик. 

«Роман назавжди залишиться прикла-
дом у наших серцях, для наших студентів, 
вірою в Україну», – згадує  т. в. о. дирек-
тора Чортківського навчально-наукового 
інституту підпримництва і бізнесу Надія 
Кульчицька. – Коли його запитали, чому 
ти йдеш на війну, він відповів: «Якщо я 
не піду, ворог прийде сюди…». Роман ди-
виться на нас із небес і радіє, що його 
справа продовжується. Маючи таке пре-

красне покоління, 
ми переможемо!».

Побажав моло-
дим спортсменам 
бути такими, як 
Роман Ільяшенко, 
президент Західно-
української феде-
рації з фрі-файту 
Сергій Гусак – лю-
дина, завдяки якій 
з`явився цей муж-
ній вид спорту у 
нашому місті: «Ро-
біть те, що робив 
Роман, і тоді у нас 
буде дійсно пре-

красна країна!». 
Присутні вшанували хвилиною мов-

чання пам’ять мужнього спортсмена-во-
їна, після чого на килимі продовжилася 
справжня чоловіча боротьба.

Вісім команд взяли участь у змаганнях 
– з Івано-Франківська, Калуша, Ворох-
ти, Яремча, Тернополя, Ірпеня, Чортко-
ва. Вік учасників був досить різним – від 
восьми до дев`ятнадцяти років і старше. 
Майже сто цікавих захоплюючих поєдин-
ків переглянули глядачі. Були переможці, 
хтось того дня поступився сильнішому. 
Проте перемога цих відважних хлопців 
над життям уже відбулася, оскільки вони 
займаються такою сміливою справою – 
справою сильних чоловіків.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ
Фото автора і Наталії КОТИК

22 березня. Тривалість дня – 12.18. Схід – 5.55. Захід – 18.13
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7Цінності

Фрі-файт

Виставка-ярмарок

Уже не перший рік проводиться цієї 
ранньої весняної пори традиційний 
ярмарок-виставка голубів, який орга-
нізовує клуб голубоводів Чортківщини, 
щоразу набуваючи усе більших масш-
табів. Незважаючи на далеко не берез-
неву погоду – з неба падав густий лапа-
тий сніг, з усіх-усюд – від Закарпаття 
аж до Харкова і Запоріжжя з’їхалися на 

Чортківщину любителі чи навіть про-
сто фанати птахів миру. Фойє місцево-
го будинку культури і уся площа перед 
ним перетворилися буквально на зоо-
парк, адже, окрім пернатих воркотунів, 
тут можна було діткам показати і гос-
подарям придбати породистих курей, 
качок, індиків, кролів, собак чи котів, 
навіть ондатри пропонувалися бажа-

ючим. Можна сміливо твердити, що 
наш Чортків, який жартома називають 
«центром Європи» через його примір-
но однакову віддаленість до обласних 
центрів Західної України, поступово 
набуває рис такого собі осередку що-
річного традиційного сільськогоспо-
дарського ярмарку. Бо, крім живності, 
тут можна було придбати й корми для 

тварин, саджанці чи якийсь сільсько-
господарський реманент тощо.

Якби не негода, то було б люду куди 
більше – стверджують організатори, 
попри те, що його й так не бракува-
ло. Був там і наш фотокореспондент 
Орест Лижечка, аби пригледіти якусь 
живність додому – у кролях він просто 
кохається. Найцікавішими моментами 
цього свята живої природи охоче поді-
литься й з нашими читачами.

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Пернато-вухате царство у Заводському

Бути таким, як Роман Ільяшенко
Минулої суботи, 11 березня, у Чорткові в спорткомплексі «Економіст» проводився організований спортивним клубом 

«Характерник» і міською радою другий Всеукраїнський відкритий турнір з фрі-файту пам`яті майстра спорту України Романа 
Ільяшенка, який загинув у війні з російськими агресорами у серпні 2014 року, відстоюючи незалежність нашої держави.



УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
15.00, 21.00 Новини 
06.25, 23.00 Золотий 
гусак 
07.20, 23.35 На слуху 
08.35 Паспортний сервiс 
09.00 Бiатлон. Кубок 
свiту. IХ етап. Мас-старт 
12,5 км (жiнки) 
09.55 Бiатлон. Кубок 
свiту. IХ етап. Мас-старт 
15 км (чоловiки) 
11.00 Д/ф «Приватний 
лист свiтовi» 
12.00 Орегонський 
путiвник 
12.30 Суспiльний 
унiверситет 
13.15 Борхес 
13.55 Д/ф «Секрети 
Вiльнюса» 
15.20 Фольк-music 
16.30 Твiй дiм-2 
16.50 Д/с «Нацiональнi 
парки Америки» 
17.50 Вiкно в Америку 
18.15 Новинний блок 
19.00 Новини. Культура 
19.55 Вересень 
20.20 Про головне 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Т/с «На межi. Група 
«Антитерор» 
22.50 З перших вуст 
22.55 Вiчне 
23.15 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН 
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
09.30 «Чотири весiлля» 
10.55, 12.20 «Мiняю жiнку - 6» 
12.50, 13.50 «Мольфар» 
14.45, 15.45 «Сiмейнi 
мелодрами» 
17.15 Т/с «Кохання проти 
долi» 
20.30 «Секретнi 
матерiали» 
21.00 Т/с «Життя пiсля 
життя» 
22.00 «Грошi» 
23.15 Х/ф «Центурiон» 

ІНТЕР
06.20, 13.40 «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10 «Ранок з 
IНТЕРом» 
09.20 Х/ф «Бiдна Liz» 16+ 
11.10, 12.25 Х/ф 
«Навмисно не 
придумаєш» 16+ 
15.20 «Чекай на мене» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Заради 
кохання я все зможу!» 
00.00 Т/с «Територiя краси» 

ТТБ
07.15, 11.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Вiдвертi дiалоги» 
11.30 «Подорожнi 
замальовки» 
16.15 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Урок... для батькiв» 
18.00 «Народна 
скарбниця» 
18.40, 21.30 «Iз нашої 
вiдеотеки» 
19.45 «Серце мiста» 
20.00 «Ми українськi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Тема дня» 
21.15 «В об’єктивi ТТБ» 
22.30 «Чаc країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Травма» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
08.00 Вiкно в Америку 
08.30, 20.00 Єдина країна 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30 «Справжня цiна» 
09.55, 22.35 «Добрi 
традицiї» 
11.00, 16.10 Дитяча 
година 
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Програма телепередач8
21 березня, вівторок 22 березня, середа 23 березня, 20 березня, понеділок

УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
15.00, 21.00 Новини 
06.25, 23.00 Золотий 
гусак 
06.45, 07.45, 08.25 
Смакота 
07.20, 23.35 На слуху 
08.35 Паспорт.Ua 
09.00 Україна на смак 
09.25 Лайфхак 
09.35 Т/с «Аристократи» 
10.30 Д/ф «Борис 
Мозолевський. Знак 
Скiфiї» 
11.00 Засiдання Кабiнету 
Мiнiстрiв України 
13.15 Нашi грошi 
14.00 Вiйна i мир 
15.20 Свiтло 
16.05 На пам’ять 
16.30 Т/с «Лiнiя захисту» 
17.20 Хочу бути 
17.40 М/с «Гон» 
18.15 Новинний блок 
18.50 Що там з 
Євробаченням? 
19.00 Новини. Культура 
19.20 Д/ф «Дворянин 
Микола Лисенко» 
19.55 Слiдство. Iнфо 
20.20 Про головне 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Т/с «На межi. Група 
«Антитерор» 
22.40 Мегалот 
22.55 Вiчне 
23.15 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН 
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
09.30 «Чотири весiлля» 
10.55, 12.20 «Мiняю жiнку - 6» 
12.50, 13.50 «Мольфар» 
14.45, 15.45 «Сiмейнi 
мелодрами» 
17.15 Т/с «Кохання проти 
долi» 
20.30 «Секретнi 
матерiали» 
21.00 Т/с «Життя пiсля 
життя» 
22.00 «Одруження 
наослiп 3» 
23.30 Х/ф «Великi надiї» 

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

ТТБ
07.15, 11.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
07.30, 21.00 «Тема дня» 
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Будьте здоровi» 
11.30 «Європа очима 
українця» 
16.15 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Дiловий ритм» 
18.00 «Час змiн» 
18.30 «Хто в домi 
хазяїн?» 
19.30 «На часi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Надiя є» 
22.30 «Час країни» 
23.00 «Чернiвцi. 
На полотнi життя» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Травма» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Межа правди 
08.30 «Лiкарська справа 
в Українi» 
08.55, 17.55 «Добрi 
традицiї» 

09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 «У пошуках 
нових вражень» 
11.00, 16.10 Дитяча 
година 
12.10, 21.30 Музична 
програма «Гал-клiп» 
12.35 «Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич» 
13.00 Симфонiчний 
оркестр Тернопiльської 
фiлармонiї. Солiсти 
Д.Северин, Т. Корсунська 
14.00 Х/ф «Чорний 
яструб» 
16.40 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
17.30 «Твiй дiм» 
18.45, 22.30 Мiська рада 
iнформує 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 «Соло» 
22.40 Х/ф «Спокута» +16 

ICTV
05.30, 10.10 
Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
11.05 Бiльше нiж правда 
12.00, 17.45 Т/с 
«Спецзагiн «Шторм» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.20 Х/ф «Людина, що 
бiжить» 16+ 
15.25, 16.10, 21.25 Т/с 
«Майор i магiя» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
23.15 Х/ф «Без 
компромiсiв» 16+ 

СТБ
06.55, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.55 «Все буде смачно!» 
09.55, 18.30 «За живе!» 
11.10 «МастерШеф - 3» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
20.00, 22.45 
«МастерШеф Дiти - 2» 
23.15 Т/с «Коли ми 
вдома» 
00.50 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.55 Т/с «Друзi» 
10.40 Т/с «СашаТаня» 
16+ 
15.45, 19.00 Вiд пацанки 
до панянки
18.00 Абзац 
 21.10 Х/ф «Сутiнки. 
Сага. Новолуння» 16+ 
23.45 Х/ф «Спокуса» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
06.10, 16.10 Т/с 
«Адвокат» 16+ 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 23.00 Сьогоднi 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15 Зiрковий шлях 
11.30 Реальна мiстика. 
Новий сезон 
13.30 Т/с «Черговий лiкар 
2» 12+ 
15.30 Т/с «Черговий 
лiкар» 
18.00 Т/с «Райське 
мiсце» 16+ 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00, 23.30 Т/с 
«Анжелiка» 

2+2
08.00, 18.30 «Спецкор» 
08.30, 19.00 «ДжеДАI» 
09.00 «Секретнi 
матерiали» 
11.00 «ШОУМУХОСЛОН» 
11.30 «Нове Шалене 
вiдео по-українськи» 
14.55 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями» 
16.45 Х/ф «Тормоз» (16+) 
19.20, 20.15 Т/с 
«Команда» (16+) 
21.15 Х/ф «На одного 
менше» (16+) 
23.25 Х/ф «Лiфт» (16+) 
01.05 Т/с «Секта» (16+) 
01.55 Х/ф «Ярослав 
Мудрий» 

УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
15.00, 21.00 Новини 
06.30, 23.00 Золотий гусак 
07.25, 23.35 На слуху 
08.35 Паспорт.Ua 
09.00 Україна на смак 
09.35 Т/с «Площа 
Берклi» 
10.30, 16.30 Т/с «Лiнiя 
захисту» 
11.15 Д/ф «Дворянин 
Микола Лисенко» 
11.45 Мистецький пульс 
Америки 
12.15 Суспiльний 
унiверситет 
12.40, 21.30 Новини. 
Спорт 
13.15 Слiдство. Iнфо 
14.05 Д/ф «Свiт 
Максима» 
15.20 Надвечiр’я. Долi 
16.15 Д/с «Пiвденна 
Корея сьогоднi» 
17.40 Школа Мерi 
Поппiнс 
18.15 Новинний блок 
19.00 Новини. Культура 
19.55 «Схеми» з 
Наталiєю Седлецькою 
20.20 Про головне 
21.50 Т/с «На межi. Група 
«Антитерор» 
22.55 Вiчне 
23.15 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН 
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
09.30 «Чотири весiлля» 
10.55, 12.20 «Мiняю жiнку - 6» 
12.50, 13.50 «Мольфар» 
14.45, 15.45 «Сiмейнi 
мелодрами» 
17.15 Т/с «Кохання проти 
долi» 
20.30 «Секретнi 
матерiали» 
21.00 Т/с «Життя пiсля 
життя» 
22.00 «Чотири весiлля 6» 
23.00 «Право на владу 2017» 

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм» 
06.20, 14.20 «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10 «Ранок з 
IНТЕРом» 
09.20 «Давай 
одружимося» 
11.05, 12.25, 21.00 Т/с 
«Заради кохання я все 
зможу!» 
15.50, 16.45 «Речдок» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
00.00 Т/с «Територiя 
краси» 

ТТБ
07.15, 11.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
07.30, 21.00 «Тема дня» 
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «На часi» 
11.15, 17.50 «Пiснi 
нашого краю» 
11.45 «Крiзь призму часу» 
16.15 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.20 «Сад. Город.
Квiтник» 
18.00 «Всяка 
всячина: iнструкцiя з 
використання» 
18.30 «Акценти тижня» 
19.30 «Що робити?» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Армiя 
нескорених» 
21.45 «Думки вголос» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Травма» 
07.35 «Соло» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 «У пошуках 
нових вражень» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 «Формула здоров’я» 
13.00 Симфонiчний 

12.10 Прорама «У фокусi 
Європа» 
12.40 «Слiдства.Iнфо» 
13.10, 02.30 Хiт-парад 
14.00, 01.00 Х/ф «Сара 
Бернар» 
17.00 «У пошуках нових 
вражень» 
17.30 «Про нас» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.30 ТНЕУ - 
калейдоскоп подiй 
20.40 Дiм книги 
21.30 «Погляд зблизька» 
22.40 Х/ф «Вторгнення 
на землю» +16 

ICTV
05.50, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
06.40 Факти тижня. 100 
хвилин 
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Надзвичайнi 
новини. Пiдсумки 
10.10 Антизомбi 
11.05 Секретний фронт. 
Дайджест 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.10 Х/ф «Останнiй 
кiногерой» 16+ 
16.10 Х/ф «Форсаж-6» 16+ 
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.20 Бiльше нiж правда 
21.20 Т/с «Майор i магiя» 16+ 
22.20 Свобода слова 

СТБ
06.50, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.50 «Все буде смачно!» 
10.45, 18.30 «За живе!» 
12.05 Х/ф «Аварiя - дочка 
мента» 
14.00 «Битва 
екстрасенсiв 16» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
19.55, 22.35 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
23.35 «Давай поговоримо 
про секс 3» 

НОВИЙ КАНАЛ
05.05, 18.00 Абзац 
06.03, 07.19 Kids Time 
06.05 М/с «Хай живе 
король Джулiан» 
06.40 М/с «Iсторiї Тома i 
Джеррi» 
07.20 Т/с «Бiблiотекарi 
3» 16+ 
11.50 Х/ф «Дуже поганi 
матусi» 16+ 
13.50 Х/ф «Ми - 
Мiллери» 16+ 
16.00, 19.00 Ревiзор. Спешл 
21.00 Таємний агент 
22.00 Таємний агент. 
Пост-шоу 
00.00 Х/ф «Принцеса і 
злидар» 

ТРК «УКРАїНА»
06.50, 07.15, 08.15 Ранок 
з Україною 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 23.00 Сьогоднi 
09.15 Зiрковий шлях 
10.50 Реальна мiстика 
11.50 Х/ф «Срiблястий 
дзвiн струмка» 16+ 
13.45, 15.30 Т/с «Берег 
надiї» 16+ 
18.00 Т/с «Райське 
мiсце» 16+ 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Анжелiка» 
23.30 Х/ф «Контрабанда» 16+ 

2+2
08.00 «Вiдеобiмба» 
09.40 Т/с «Загублений свiт» 
13.10 Х/ф «Ураган 500 
миль на годину» (16+) 
14.55 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями» 
16.45 Х/ф «Супер 
циклон» (16+) 
18.30 «Спецкор» 
19.00 «ДжеДАI» 
19.20, 20.15 Т/с 
«Команда» (16+) 
21.15 Х/ф «Зубастий 
торнадо 2» (16+) 
23.05 Х/ф «Вiдкрите 
море: Новi жертви» (16+) 
00.45 Х/ф «Планета 
жаху» (18+) 
02.25 Х/ф «Лiсова пiсня» 

УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
15.00, 21.00 Новини 
06.20, 08.20 АгроЕра 
07.25, 23.35 На слуху 
08.35 Паспорт.Ua 
09.00 Україна на смак 
09.25 Лайфхак 
09.35 Т/с «Аристократи» 
10.30, 16.30 Т/с «Лiнiя 
захисту» 
11.15 Д/ф «Бути сама 
собi цiллю. Ольга 
Кобилянська» 
11.45 Орегонський 
путiвник 
12.40, 21.30 Новини. 
Спорт 
13.15 Уряд на зв’язку з 
громадянами 
14.00 Книга.ua 
14.30 Вересень 
15.20 Театральнi сезони 
15.45 Спогади 
16.10 Мистецькi iсторiї 
17.20 Хто в домi хазяїн? 
17.40 М/с «Гон» 
18.15 Новинний блок 
18.50 Що там з 
Євробаченням? 
19.00 Новини. Культура 
19.55 Нашi грошi 
20.20 Про головне 
21.50 Т/с «На межi. Група 
«Антитерор» 
22.50 З перших вуст 
22.55 Вiчне 
23.15 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН 
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
09.30 «Чотири весiлля» 
10.50, 12.20 «Мiняю жiнку - 6» 
12.50, 13.50 «Мольфар» 
14.45, 15.45 «Сiмейнi 
мелодрами» 
17.15 Т/с «Кохання проти 
долi» 
20.30 «Секретнi 
матерiали» 
21.00 Т/с «Життя пiсля 
життя» 
22.00 «На ножах» 
23.35 Х/ф «Тринадцятий 
воїн» 

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

ТТБ
07.15, 11.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
07.30, 21.00 «Тема дня» 
07.45 Ранкова гiмнастика 
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Мамина школа» 
10.30 «Iз нашої 
вiдеотеки» 
11.45 «Серце мiста» 
16.15 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Як це?» 
17.35 «Просто неба» 
18.00 «Енергоманiя» 
19.30 «Будьте здоровi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Європа очима 
українця» 
22.30 «Час країни» 
23.00 «З одвiчнiстю на 
«ти» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Травма» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 «Погляд зблизька» 
08.05 «Етикетка» 

08.30 «Лiкарська справа 
в Українi» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 «У пошуках 
нових вражень» 
11.00, 16.10 Дитяча 
година 
11.45 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10, 21.50 «Добрi 
традицiї» 
12.15 «Про кiно» 
12.30 Євромакс 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Примара в 
глибинi» 
17.30 «Школа 
домашнього комфорту» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Межа правди 
21.30 «Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич» 
22.35 Х/ф «Радiо ВIест» +16 

ICTV
05.35, 20.20 
Громадянська оборона 
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
09.55 Бiльше нiж правда 
11.40, 17.45 Т/с 
«Спецзагiн «Шторм» 16+ 
12.35, 13.10 Х/ф 
«Останнiй кiногерой» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
15.30, 16.10, 21.25 Т/с 
«Майор i магiя» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
23.20 Х/ф «Людина, що 
бiжить» 16+ 

СТБ
07.10, 16.00 «Все буде 
добре!» 
09.10 «Все буде 
смачно!» 
10.10, 18.30 «За живе!» 
11.25 «МастерШеф - 3» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
20.00, 22.45 
«МастерШеф Дiти - 2» 
23.25 Т/с «Коли ми 
вдома» 

НОВИЙ КАНАЛ
08.00 Т/с «Друзi» 
10.50 Т/с «Щасливi 
разом» 
16.00, 19.00 Серця трьох
18.00 Абзац 
 20.50 Х/ф «Сутiнки» 16+ 
23.10 Х/ф «Iдеальний 
незнайомець» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 23.00, 03.30 
Сьогоднi 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15 Зiрковий 
шлях 
11.30 Реальна мiстика. 
Новий сезон 
13.30 Т/с «Черговий лiкар 
2» 12+ 
15.30 Т/с «Черговий 
лiкар» 
16.10, 05.20 Т/с 
«Адвокат» 16+ 
18.00 Т/с «Райське 
мiсце» 16+ 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00, 23.30 Т/с 
«Анжелiка» 

2+2
06.00 Мультфiльми 
08.00, 18.30 «Спецкор» 
08.30, 19.00 «ДжеДАI» 
09.00 Д/п «Помста 
природи» 
11.00 «ШОУМУХОСЛОН» 
11.30 «Облом.UA.» 
15.00 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями» 
16.50 Х/ф «Природжений 
гонщик» (16+) 
19.20, 20.15 Т/с 
«Команда» (16+) 
21.15 Х/ф «Заручник» 
(16+) 
23.25 Х/ф «Тормоз» (16+) 
01.00 Т/с «Секта» (16+) 
01.50 Х/ф «Ярослав 
Мудрий» 
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УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
15.00, 21.00 Новини 
07.20, 23.35 На слуху 
09.00 Свiт на смак. Д/ф 
«Сушi на експорт» 
09.35 Т/с «Площа Берклi» 
10.30, 16.30 Т/с «Лiнiя 
захисту» 
11.45 Мистецький пульс 
Америки 
12.40, 21.30 Новини. Спорт 
12.55 Voxcheck 
13.15 Схеми 
14.05 Д/ф «Винниченко 
без брому» 
15.20 Вiра. Надiя. Любов 
16.15 Д/с «Пiвденна 
Корея сьогоднi» 
17.40 М/с «Гон» 
18.15 Новинний блок 
19.00 Новини. Культура 
19.25 Вiйна i мир 
20.20 Про головне 
21.50 Богатирськi iгри 
22.55 Вiчне 
23.00 Золотий гусак 
23.15 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
09.30 «Чотири весiлля» 
10.55, 12.20 «Мiняю жiнку - 6» 
12.50, 13.50 «Мольфар» 
14.45, 15.45 «Сiмейнi 
мелодрами» 
17.15 Т/с «Кохання проти 
долi» 
20.15, 01.50 «Розсмiши 
комiка. Дiти 2» 
21.45 «Вечiрнiй квартал» 
23.45 Х/ф «Закони 
привабливостi» 

ІНТЕР
06.20, 14.20 «Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10 «Ранок з 
IНТЕРом» 
09.20 «Давай 
одружимося» 
11.00, 12.25 Т/с «Заради 
кохання я все зможу!» 
15.50, 16.45 «Речдок» 
18.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Чорне дзеркало» 
23.00 Х/ф «Рецепт її 
молодостi» 

ТТБ
07.15, 11.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
07.30 «Тема дня» 
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Що робити?» 
11.30 «Армiя 
нескорених» 
16.15 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Слiд» 
18.15 «Смакота» 
18.30 «ПрофStyle» 
19.30 «На часi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Назбиране» 
21.30 «Arte, viva!» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Травма» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
08.00 У фокусi Європа 
08.30 «Лiкарська справа 
в Українi» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 «У пошуках 
нових вражень» 

11.00, 16.10 Дитяча година 
11.45 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.40, 21.30 «Твiй дiм» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «З’їсти персик» 
17.30 «Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 ТНЕУ - 
калейдоскоп подiй 
20.10 «Погляд зблизька» 
20.40 «Слiд» 
21.50 «Добрi традицiї» 
22.35 Х/ф «Без звуку» +16 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10 Iнсайдер 
11.05 Бiльше нiж правда 
11.55, 17.45 Т/с 
«Спецзагiн «Шторм» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.20 Х/ф «Вiдшкодування 
збиткiв» 16+ 
15.30, 16.10 Т/с «Майор i 
магiя» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Антизомбi 
21.25 Дизель-шоу 
23.35 Х/ф «Саботаж» 18+ 

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

НОВИЙ КАНАЛ
08.05 Т/с «Друзi» 
14.15 Серця трьох 
16.10 Х/ф «Вовки» 16+ 
18.00 Абзац 
19.00 Х/ф «Сутiнки. Сага. 
Свiтанок 1» 16+ 
21.00 Х/ф «Сутiнки. Сага. 
Свiтанок 2» 16+ 
23.10 Х/ф «Яма» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
06.10, 16.10 Т/с 
«Адвокат» 16+ 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 23.50 Сьогоднi 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15 Зiрковий шлях 
11.30 Реальна мiстика. 
Новий сезон 
13.30 Т/с «Черговий лiкар 
2» 12+ 
15.30 Т/с «Черговий лiкар» 
18.00 Т/с «Райське мiсце» 16+ 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.35 Футбол. 
Квалiфiкацiя ЧС-2018. 
Хорватiя - Україна 
00.10 Т/с «Закон i 
порядок: Злочиннi 
намiри» 16+ 

2+2
06.00 Мультфiльми 
08.00, 18.30 «Спецкор» 
08.30, 19.00 «ДжеДАI» 
09.00 Бушидо 
11.00 «ШОУМУХОСЛОН» 
11.30 «Нове Шалене 
вiдео по-українськи» 
14.55 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями» 
16.45 Х/ф «Нокаут» (16+) 
19.20 Х/ф «Самоволка» (16+) 
21.25 Х/ф «Списаний» (16+) 
23.00 «Змiшанi 
єдиноборства. UFC.» 
01.20 Т/с «Секта» (16+) 
02.10 «Роби бiзнес» 
02.40 «Секретнi 
матерiали» 

УТ-1 
06.35 Пiдсумки 
07.05 АгроЕра. Пiдсумки 
08.05 Смакота 
08.30, 00.00 Золотий гусак 
09.00 М/с «Книга джунглiв» 
09.55 Хто в домi хазяїн? 
10.15 Хочу бути 
11.00 Фольк-music 
12.30 Т/с «Площа 
Берклi» 
14.35 Книга.ua 
15.35 Чоловiчий клуб 
16.15 Чоловiчий клуб. 
Спорт 
17.50 Богатирськi iгри 
18.45 Х/ф «Шопен. 
Бажання любовi» 
21.00 Новини 
21.30 Концертна 
програма 
23.00 Свiт on line 
23.25 Життєлюб 

1+1
06.00, 19.30 ТСН
06.45 «Грошi» 
08.00 «Снiданок. 
Вихiдний» 
10.00 «Таємний код вiри» 
10.50, 23.10 «Свiтське 
життя» 
11.50 «Одруження 
наослiп 3» 
13.25 «Голос країни 7» 
16.30 «Вечiрнiй квартал» 
18.30 «Розсмiши комiка 2017» 
20.15 «Українськi 
сенсацiї» 
21.15 Прем’єра «Вечiрнiй 
квартал 2017» 
00.10 «Вечiрнiй Київ» 

ІНТЕР
06.00, 20.00 «Подробицi» 
06.55 Мультфiльм 
07.15, 04.00 Х/ф «На 
Вас чекає громадянка 
Никанорова» 
09.00 «Україна вражає» 
10.00 Док. проект «Бомби, 
якi пiдiрвали свiт» 
10.45 Х/ф «Вокзал для 
двох» 
13.50, 20.30 Т/с «Одну 
тебе кохаю» 16+ 
22.30 Х/ф «Кохати не 
можна забути» 16+ 

ТТБ
07.15 «Удосвiта» 
07.45 Ранкова гiмнастика 
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «На часi» 
10.45 «Думки вголос» 
11.00 «Назбиране» 
11.15, 17.50 «Пiснi 
нашого краю» 
11.30 «Arte, viva!» 
16.00 «Всяка всячина: 
iнструкцiя з використання» 
16.15 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.25 «Хочу бути...» 
17.45 Соцiальна реклама 
18.00 «Учнiвський 
щоденник» 
19.00 «Панорама подiй» 
19.45 «7 природних чудес 
України» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «У свiтi захоплень» 
21.30 «Поклик таланту» 
23.00 «Зелений БУМ» 

TV-4
06.15, 11.00, 23.30 «Про нас» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Х/ф «Те, що бачив 
мiсяць» 
09.00 Час-Tайм 
09.30, 19.00 Єдина країна 
10.00 «Слiдство. Iнфо» 
10.30 Блага звiстка з 
Рiком Реннером 
11.30 «Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич» 

12.00 «Школа 
домашнього комфорту» 
12.30, 00.30 Х/ф 
«Останнiй подарунок» 
14.30 Мультфiльми 
15.00 Дитяче кiно. М/ф 
«Попелюшка» 
16.30 Дiм книги 
17.00 Хiт-парад 
17.50 ТНЕУ - 
калейдоскоп подiй 
18.00 Нашi вiтання 
19.30 У фокусi Європа 
20.10 «Соло» 
21.00 Х/ф «Шопен. 
Бажання любовi» +16 
23.00 Євромакс 

ICTV
08.55 Я зняв! Прем’єра 
09.50 Дизель-шоу. 
Дайджест 
10.55, 11.50 Особливостi 
нацiональної роботи 
12.45 Факти. День 
13.00 Т/с «На трьох» 16+ 
13.25 Х/ф «Ясон та 
аргонавти» 
17.00 Х/ф «Еон Флакс» 16+ 
18.45 Факти. Вечiр 
19.15 Надзвичайнi 
новини. Пiдсумки 
20.05 Х/ф «Джi Ай Джо. 
Атака кобри» 16+ 
22.20 Х/ф «Джi Ай Джо. 
Атака кобри-2» 16+ 

СТБ
08.00 «Караоке на Майданi» 
09.00 «Все буде смачно!» 
09.55 «Холостяк - 7» 
13.25 «МастерШеф Дiти - 2» 
19.00 «Україна має 
талант! Дiти-2» 
22.05 Т/с «Коли ми 
вдома» 
23.40 «Давай поговоримо 
про секс 3» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.10 Ревiзор. Спешл 
09.05 Таємний агент 
10.10 Таємний агент. 
Пост-шоу 
12.10 Вiд пацанки до 
панянки 
14.20 Хто зверху? 
16.20 М/ф «Шрек 
назавжди» 
18.00 Х/ф «Дивергент» 16+ 
21.00 Х/ф «Iнсургент» 16+ 
23.10 Х/ф «Фiлософи: 
Урок виживання» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi 
07.15 Зiрковий шлях 
09.30 Х/ф «Руда» 
11.20, 15.20 Т/с 
«Анжелiка» 
17.00, 19.40 Т/с «Щоб 
побачити веселку» 16+ 
21.15 Х/ф «Героїня свого 
роману» 16+ 
23.10 Реальна мiстика 

2+2
08.00 «Нове Шалене 
вiдео по-українськи» 
12.00 «Top Gear» 
13.05 Х/ф «Пекельний 
смерч» (16+) 
14.50 Х/ф «Списаний» (16+) 
16.15 Х/ф «У пошуках 
скарбiв нiбелунгiв» (16+) 
18.50 Х/ф «У пошуках 
бурштинової кiмнати» (16+) 
21.00 Х/ф «Зубастий 
торнадо 3» (16+) 
22.50 Х/ф «Литовське 
весiлля» (18+) 
00.45 Х/ф «Останнiй 
день на Землi» (18+) 
02.00 Х/ф 
«Легенда про княгиню 
Ольгу» 
02.10 «Секретнi 
матерiали» 

УТ-1 
07.05, 23.30 Золотий гусак 
08.10 Смакота 
09.00 Воїни миру. Рустам 
Хамраєв 
09.35 Х/ф «Хоча зi мною 
нiхто не йде» 
12.00 Театральнi сезони 
12.35 Х/ф «Кохання. Це 
слово iз семи букв» 
14.35 Фольк-music 
15.40 Перший на селi 
16.05 Твiй дiм-2 
16.30 Т/с «На межi. Група 
«Антитерор» 
20.30 Перша шпальта 
21.00 Новини 
21.25 Д/с «Розповiдi про 
Хансiк» 
21.50 Що там з 
Євробаченням? 
22.20 Д/ф «Марiя Левитська. 
Театральний роман» 
23.00 Свiт on line 

1+1
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
09.00 Лотерея «Лото-забава» 
09.40 Марiччин кiнозал. 
Мультфiльм «Маша i 
ведмiдь» 
09.50 ТСН
10.50, 12.00 «Свiт 
навиворiт - 3: Танзанiя» 
13.25, 14.30 «Свiт 
навиворiт - 4: В’єтнам» 
15.35 Т/с «Життя пiсля 
життя» 
19.30 «ТСН-Тиждень» 
21.00 «Голос країни 7» 
23.30 «VIVA! 
Найкрасивiшi 2017» 
 

ІНТЕР
06.15 Х/ф «Рецепт її 
молодостi» 
08.00 «уДачний проект» 
09.00 «Готуємо разом» 
10.00 «Орел i решка. Рай 
i пекло» 
11.00 «Орел i решка. 
Перезавантаження» 
12.00 Х/ф «Кохати не 
можна забути» 16+ 
13.50, 21.30 Т/с «Одну 
тебе кохаю» 16+ 
20.00 «Подробицi тижня» 
23.40 Х/ф «Вокзал для 
двох» 

ТТБ
07.30, 17.50 «Пiснi 
нашого краю» 
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Панорама подiй» 
11.00 «У свiтi захоплень» 
11.45 «Учнiвський 
щоденник» 
16.00 «Поклик таланту» 
17.30 «Гра долi» 
18.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
18.45 «Загубленi у часi» 
19.00 «Абетка здоров’я» 
19.30 «Мамина школа» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Вiдвертi дiалоги» 
22.00 Музична програма 

TV-4
06.00, 01.00 Х/ф «Те, що 
бачив мiсяць» 
07.30 «Про кiно» 
08.00, 21.30 Єдина країна 
08.40 Час-Тайм 
09.30 «Справжня цiна» 
10.15 Пряма трансляцiя 
Божественної Святої Лiтургiї 
з Архикатедрального 
Собору УГКЦ м. Тернополя 
11.40 Дiм книги 
12.00 Дитяче кiно. М/ф 
«Попелюшка» 
13.30 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
14.00 «Сiльський 
календар» 

14.30 Межа правди 
15.30 «Слiд» 
16.00 «Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич» 
16.20 «Слiдство. Iнфо» 
16.55, 22.10 «Добрi 
традицiї» 
17.00 Вiкно в Америку 
17.30, 20.30 «Про нас» 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 00.00 Провiнцiйнi 
вiстi. Тиждень 
20.00 Огляд свiтових 
подiй 
21.00 Музична програма 
«Гал-клiп» 
22.15 Х/ф «Безсмертнi» +16 
23.45 Час-тайм 

ICTV
07.10 Т/с «Вiддiл 44» 16+ 
09.55 Ньюзмейкер: 
Анатолiй Матiос 
10.50, 13.00 Х/ф «Ясон 
та аргонавти» 
12.45 Факти. День 
14.25 Х/ф «Джi Ай Джо. 
Атака кобри» 16+ 
16.45 Х/ф «Джi Ай Джо. 
Атака кобри-2» 16+ 
18.45 Факти тижня. 100 
хвилин 
20.30 Х/ф «Джек Ричер» 
16+ 
23.05 Х/ф «Джек Райан. 
Теорiя хаосу» 16+ 

СТБ
07.45 «Холостяк - 7» 
09.00 «Все буде смачно!» 
09.55 «Караоке на 
Майданi» 
11.10 «Україна має 
талант! Дiти-2» 
14.20 Х/ф «За двома 
зайцями» 
16.00, 23.15 «Я 
соромлюсь свого тiла 4» 
18.00, 22.15, 00.25 
«Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
21.00 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
08.50 Х/ф «Сутiнки. Сага. 
Новолуння» 16+ 
11.15 Х/ф «Сутiнки. Сага. 
Затемнення» 16+ 
13.40 Х/ф «Дивергент» 16+ 
16.35 Х/ф «Iнсургент» 16+ 
18.45 Х/ф «Дивергент, 
частина 3: Вiддана» 16+ 
21.00 Х/ф «Макс Стiл» 12+ 
22.50 Х/ф «Трикутник» 16+ 
00.50 Х/ф «Фiлософи: 
Урок виживання» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
07.40 Зiрковий шлях 
09.30 Х/ф «Героїня свого 
роману» 16+ 
11.20 Т/с «Анжелiка» 
16.45, 20.00 Т/с 
«Сонячне затемнення» 
19.00 Подiї тижня з 
Олегом Панютою 
21.20 Т/с «Щоб побачити 
веселку» 16+ 
01.00 Реальна мiстика 

2+2
08.00 «Нове Шалене 
вiдео по-українськи» 
08.30 «Роби бiзнес» 
09.00 Бушидо 
12.00 Х/ф «У пошуках 
скарбiв нiбелунгiв» (16+) 
14.20 Х/ф «У пошуках 
бурштинової кiмнати» (16+) 
16.45 Х/ф «Волл-стрiт» 
19.05 Х/ф 
«Ведмежатник» (16+) 
21.30 ПРОФУТБОЛ 
23.15 «Змiшанi 
єдиноборства. UFC.» 
01.30 Х/ф 
«Легенда 
про княгиню Ольгу» 

ОВЕН (21.03-20.04)
Доведеться розраховувати 

тільки на свої сили та вміння 
швидко коректувати плани. 
Навколо вас можуть закрути-
тися інтриги, і в якійсь мірі ви 
самі будете в цьому винуваті.

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
У вас з’явиться шанс на-

решті взятися за здійснення 
давно задуманого. Можлива 
не зовсім приємна розмова 

з начальником, але не варто 
особливо тривожитися - ви не 
залишитеся без заступництва. 
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)

Не рекомендується міняти 
звичну сферу діяльності. У 
вас все буде виходити. На-
чальство відзначить ваші за-
слуги і в спірній ситуації опи-
ниться на вашій стороні. 

РАК (22.06-23.07)
Будьте готові відповісти 

за свої слова і взяті на себе 
зобов’язання. Намагайтеся не 
напружуватися, швидше за все, 
все складеться саме по собі. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Не варто поспішати, 

спроба подолати перешко-
ду з наскоку може привести 
лише до травм - як фізич-
них, так і моральних. Бажа-
но не починати щось нове 
або значне. 

ДІВА (24.08-23.09)
Продуманість у діях піде 

тільки на користь вашій 
кар’єрі. Впорядкувати справи 
буде нелегко. Краще не роз-
глядати ділові пропозиції, 
тому що вас може підвести 
обмежена інформація. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
На роботі можуть виникну-

ти конфліктні ситуації. Збе-
рігайте спокій і холоднокров-

ність та пориньте в роботу. 
СКОРПІОН (24.10-22.11)
Ви будете всерйоз захоплені 

роботою. І вона відповість вам 
взаємністю та високими до-
ходами. Спробуйте тимчасово 
відійти від устояних стереотипів 
і дати можливість з’явитися но-
вому у вашому житті. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
З’явиться можливість по-

чати нову справу, яка після 

тривалих зусиль може при-
вести вас до успіху. Зберігай-
те в таємниці ваші плани і за-
думи, а якщо ні, то вашу ідею 
можуть успішно привласнити 
собі ваші конкуренти.

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Майже всі задумані вами 

плани будуть виконані. Усі 
колишні конфлікти будуть, 
нарешті, благополучно вла-
годжені. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Будь-яка робота буде вам під 

силу і принесе довгоочікувану 
радість. Але для цього вам не 
варто поспішати, дотримуйтеся 
вичікувальної стратегії. 

РИБИ (20.02-20.03)
Усі неприємності, які зовсім 

недавно затьмарювали ваш на-
стрій, зникнуть. Однак намагай-
теся оцінювати всі події, що від-
буваються, критично. 

оркестр Тернопiльської 
фiлармонiї. Солiсти 
Д.Северин, Т. Корсунська 
14.00 Х/ф «Сем i Джанет» 
15.45, 20.25 «Добрi традицiї» 
16.00, 19.00, 22.00, 00.30 
Провiнцiйнi вiстi 
17.30 Музична програма 
«Гал-клiп» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 «Слiдство. Iнфо» 
20.30 У фокусi Європа 
21.30 «Школа 
домашнього комфорту» 
22.35 Х/ф «Мама-
привид» +16 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10 Секретний фронт 
11.05 Бiльше нiж правда 
12.00, 17.50 Т/с 
«Спецзагiн «Шторм» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.20 Х/ф «Без 
компромiсiв» 16+ 
15.30, 16.10, 21.25 Т/с 
«Майор i магiя» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Iнсайдер 
23.15 Х/ф «Вiдшкодування 
збиткiв» 16+ 

СТБ
06.55, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.55 «Все буде смачно!» 
09.50, 18.30 «За живе!» 
11.10 «МастерШеф - 3» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
20.00, 22.45 «Я 
соромлюсь свого тiла 4» 

НОВИЙ КАНАЛ
05.10, 08.00 Т/с «Друзi» 
05.40, 18.00 Абзац 
06.39, 07.55 Kids Time 
06.40 М/с «Iсторiї Тома i 
Джеррi» 
10.50 Т/с «Щасливi 
разом» 
16.00, 19.00 Хто зверху? 
21.00 Х/ф «Сутiнки. Сага. 
Затемнення» 16+ 
23.10 Х/ф «Вовки» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
06.10, 16.10 Т/с «Адвокат» 16+ 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 23.00 Сьогоднi 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15 Зiрковий шлях 
11.30 Реальна мiстика. 
Новий сезон 
13.30 Т/с «Черговий лiкар 
2» 12+ 
15.30 Т/с «Черговий 
лiкар» 
18.00 Т/с «Райське мiсце» 
16+ 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00, 23.30 Т/с 
«Анжелiка» 

2+2
08.00, 18.30 «Спецкор» 
08.30, 19.00 «ДжеДАI» 
09.00 «Люстратор» 
11.00 «ШОУМУХОСЛОН» 
11.30 «Вiдеобiмба» 
14.20 Т/с 
«Мисливцi за релiквiями» 
16.10 Х/ф «На одного 
менше» (16+) 
19.20, 20.15 Т/с 
«Команда» (16+) 
21.15 Х/ф 
«Нокаут» (16+) 
23.05 Х/ф «Самоволка» 
(16+) 
01.05 Т/с «Секта» (16+) 
01.55 Х/ф «Страченi 
свiтанки» 



Ви бували колись у Шанхаї?.. Та не в 
сучасному, де хмарочоси торкаються небо-
сині, а в кварталах старого міста – з вузь-
кими непроглядними вуличками, що тісно 
«засаджені» будиночками (майже один на 
одному)? Ні?! А от нам, кореспондентам 
районки, «пощастило». Щоправда, спо-
глядали ми «шанхай» у чортківському ва-
ріанті – на вулиці Замковій. 

Для довідки: Шанхай – мегаполіс на сході 
Китаю, найбільше місто КНР за чисельніс-
тю населення. Зведення у ньому фортечних 
мурів (ще у 1553 р.) ознаменувало станов-

лення Шанхая як міського осередку. До ХІХ 
століття він залишався невеликим населе-
ним пунктом, у якому небагато визначних 
пам’яток давнини. Традиційно Шанхай був 
найбільш «прозахідним» містом континен-
тального Китаю, за свою європейську архі-
тектуру та спосіб життя місто отримало 
назвисько «Східний Париж». 

Ну, нам – Чорткову – до «Східного Па-
рижа» ох, як далеко, проте свій «шанхай» 
(та ще й під мурами Чортківського замку!) 
маємо. 

Щоправда, нагодилися ми туди зовсім з 

іншої причини: одна житель-
ка вказаної вище вулиці по-
скаржилася з приводу того, 
що повз її будинок, впритик 
до огорожі, пролягає вузенька 
ґрунтова дорога, аж ніяк не 
пригідна для їзди автомобілів. 
Частий рух транспорту спри-
чиняє зсув ґрунту на обійстя 
жінки, руйнацію мурованої 
огорожі садиби (на знімку 
3)… А ще – під час довго-
тривалих опадів чи сильних 
злив, чи в періоди відлиги 
«спасу немає», як свідчила 
наша співрозмовниця (про це 
стверджували й інші мешкан-
ці Замкової), через затоплен-
ня її подвір’я та довколишніх 
(«ні пройти, ні проїхати»). 
Щодо вирішення даної про-
блеми жінка (за етичних мір-
кувань, даруйте, не називає-
мо прізвища) вже зверталася 
у відповідні інстанції, та все 
– безрезультатно. Власне це й 
спонукало панянку звернути-
ся до редакції районки, щоби 
висвітлити проблематику на 
загал. «Можливо, прочитав-
ши, – каже, – хоч трохи за-
рухаються в бік належного 
ремонту вулиці міські чи-
новники, бо ж попередники 
сюди, в це болото (!), своїми 
ногами й не ступали». 

Так, проблема, як-то ка-

жуть, на лице, і не одна такого 
роду в Чорткові. На вирішення, 
звичайно ж, потрібні час, кошти 
і бажання (!) представників влад-
них структур міста. Сподіваємо-
ся, й до вул. Замкової «дійдуть 
руки», не відкладеться в «довгий 
ящик»… 

Та повернемося до «шанхаю», 
котрим ми блукали, шукаючи по-
трібний будинок за адресою. 

Східна стіна Чортківського 
замку під тягарем століть і від не-
дбалості людської, як за «радян-
щини», так і незалежності Украї-
ни, обвалюється (на знімку 1). Бо, 
бач, –  вічна відсутність коштів 
на збереження та охорону істо-
ричних культурних пам’яток… 

Довідка. Чортківський замок 
– фортифікаційна споруда.  Слу-
жив резиденцією відомих польських 
родів – Гольських і магнатів По-
тоцьких. Входить до складу На-
ціонального заповідника «Замки 
Тернопілля». Дерев’яні укріплення 
міста й замку були зведені напри-
кінці XIV століття першим влас-
ником міста Єжи Чартковським. 
Після переходу (1597 р.) міста до 
шляхтича Станіслава Гольського 
на пагорбі над р. Серет розпочи-
нається перебудова давніших укрі-
плень на замок, мурований з ма-
сивних блоків пісковику. 

Колись, при «совдепії», на території 
замку розміщувалося газове господарство, 
споруджені його адмінбудинки. А під самі-
сінькими стінами цінної пам’ятки жителі 
облаштовували собі помешкання (не заду-
муючись, наскільки це небезпечно, а те-
пер – й порушення Закону України «Про 
охорону культурної спадщини»). До слова, 
для підмурків жителі деяких помешкань 
використали каміння з розвалин замку (на 
знімку 4). Оце ж бо господарська дбайли-
вість (!), чого ж добру «пропадати»… Ніяк 
не можемо позбутися «колгоспного мен-
талітету» –  «не моє, але в хазяйстві при-
годиться»…

У законі прописано, що в охоронній 
зоні забороняється будь-яка діяльність 
(тим паче, спорудження приватного жит-
ла), що створює загрозу пам’яткам. Згідно 
з нормативами межі охоронної зони вста-
новлюються таким чином: висота стіни 
споруди-пам’ятки множиться на два; до 
прикладу, стіна – висотою 10 м, помно-
живши її на два, отримаємо 20 м. Отже, 
межа охоронної зони по периметру зам-
кових стін – не менше 20-ти метрів! Слід 
зауважити, в даному випадку загалом по-

рушено ряд статей Закону України «Про 
охорону культурної спадщини», зокрема: 
10, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 36, 37…

Що ж в реальності?! Маєте змогу, ша-
новні читачі, побачити факт на фото. Ну 
нехай, споруджені та обжиті ще за «со-
вдепії» помешкання вже нікуди не подіти, 
але ж є і недавня забудова (ач, як влада-
рювали «попєрєднікі»!). Власники якої під 
самісінькою баштою замку встановили 
вбиральню (на знімку на 1-й стор.)! Для 
господарів – потреба, а для туристів (?) – 
«вишукана екзотика» – нонсенс! А роман-
тично ж як справляти нужду в охоронній 
зоні історичної пам’ятки! 

Щодо зруйнованої стіни замку, то її ху-
до-бідно все ж намагаються відреставрува-
ти (на знімку 2), та знову ж таки на заваді 
– безгрошів’я, недофінансування… Чи на-
стануть благодатні часи, щоби належним 
чином зберігати культурну спадщину, на-
ціональні цінності й передати цей скарб 
нащадкам роду вкраїнського?.. 

Тетяна ЛЯКУШ 
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ 

№ 11 (8612), 17 березня 2017 року

Ракурс10

Віхи історії

Нонсенс

У літературі можна прочитати, що 
Чортківський повіт був утворений у 1867 
р., проте тоді він був переформований, 
набув більшого розміру. 

Спершу, повіт – це адміністративна 
одиниця коронного краю королівства Га-
личини та Володимирії у складі Австрії, з 
1867 р. – в межах Австро-Угорської мо-
нархії. Чортківський повіт існував у пе-
ріод з 1854 до 1918 рр. До слова, після 
поділу Речі Посполитої наприкінці XVIII 
ст. землі Чортківщини входили до скла-
ду Священної Римської імперії, яка про-
існувала до 1806 р., видозмінившись на 

Австрійську імперію Габсбургів. У 1854 р. 
була проведена адміністративна реформа, 
згідно з якою утворені повіти, зокрема і 
Чортківський. Внаслідок міжнародних і 
внутрішньо імперських політичних про-
цесів, у 1867 р. була утворена дуалістична 
(подвійна) монархія Австрії та Угорщи-
ни. 15 березня 1867 р. набула чинності 
австро-угорська угода між австрійським 
імператором Францом Йосифом I і пред-
ставниками угорського національно-
го руху, за якою централізована імперія 
Габсбургів ставала двоєдиною державою 
Австро-Угорщиною, її цілісність забезпе-

чував австрійський імператор, який одно-
часно носив титул короля Угорщини. Як і 
при Священній Римській імперії, гербом 
залишався двоголовий орел. 

До реформи в склад Чортківського по-
віту входили такі гміни (громади): міста 
Чортків (зі Слобідкою), Ягільниця, Улаш-
ківці; села Антонів, Біла, Білобожниця, 
Хом’яківка, Черкавщина, Старий Чорт-
ків, Давидківці, Долина, Стара Ягільни-
ця, Колиндяни, Калиновщина, Мухавка, 
Нагірянка, Росохач, Швайківці, Шмань-
ківчики, Шманьківці, Струсівка, Салівка, 
Семиківці, Сосулівка, Свидова, Шульга-
нівка, Угринь, Вигнанка, Заболотівка. На 
початку березня 1867 р. були скасовані 
округи («крайси»), а повіти реорганізова-
ні: частина зникла, а частина збільшилася 
за рахунок інших. Наш повіт залишився, 

до його складу увійшла територія Чорт-
ківського повіту разом з Буданівським, 
частиною Язловецького – ґміни Базар, 
Цвітова, Дуліби, Джурин, Язловець, Ко-
шилівці, Новосілка, Палашівка, Полівці, 
Передмістя, Слобідка Джуринська, Кри-
волука, Жниброди та с. Залісся з Гуся-
тинського повіту. Старостою оновлено-
го повіту став Філіп Залеський (Philipp 
Zaleski). Площа становила: до реформи 
майже 430 км кв., після – 888 км кв., те-
перішня площа нашого району – 903 км 
кв. Населення до реформи (1866 р.) ста-
новило 32878 осіб, після – 63667 осіб. 

Ярослав ДЗІСЯК, 
історик, викладач Чортківського 

коледжу економіки та підприємництва

Півтора століття 
Чортківському повіту 

«Шанхай» 
під Чортківським замком
Хаотичність забудов у Чорткові до болю вражає. І це не лише реалії 

сьогодення, а безлад з минулого… Забудовувався кожен клаптик землі, де 
можна було й не можна, незважаючи навіть на охоронні зони історичних 
культурних пам’яток.

1

2

3

4
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ПРОДАЮТЬСЯ

житловий будинок з усіма зручностями 
площею 122 кв. м у с. Білобожниця по вул. 
Поштовій. Є літня кухня-сарай, проведе-
ний газ, вода, земельна ділянка. Ціна до-
говірна. Тел.: 068-338-10-04, 068-941-84-75. 

Вважати недійсними

КУПУЄМО 
МЕТАЛОБРУХТ 

Дорого
Тел. 097-173-40-56

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

Тел. 067-182-39-79.

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

До уваги власників автотранспорту

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

Тел.: 067-256-83-40, 095-698-71-23.

будинок у с. Переходи по вул. Сонячній, 
8. Є земельна ділянка – 49 сотих, вели-
кий сад; вся земля приватизована. Є гараж, 
хлів. Будинок газифікований. Ціна дого-
вірна. Тел.: 067-375-24-28, 067-924-18-86.

ПРОДАЄМО 
кахель від виробника 

смт Золотий Потік. Ціна 
– 3500 грн./комплект 

Телефонуйте і замовляйте: 
067-352-18-84 – 
Олег Анатолійович

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

квартири

ШУКАЮ РОБОТУ 
Жінка з відповідним досвідом 

догляне хвору 
або перестарілу людину

Тел. 066-654-47-51

3-кімнатна квартира по вул. Неза-
лежності (1-й високий поверх). Загальна 
площа – 62 кв. м, житлова – 37 кв. м, 
кухня – 8 кв. м. Велика (6 м) засклена 
лоджія, решітки на вікнах, індивідуальне 
опалення (турбокотел), вода цілодобово. 
Ціна договірна.  Тел. 096-299-03-11.

земельна ділянка в районі Бердо, вул. 
Тиха, біля річки. Площа – 10 сотих. 
Ціна договірна.

Тел.: 066-283-94-01, 067-118-87-57.

ЧИСТИМО КРИНИЦІ 
механізованим способом 

до твердого дна!
Тел.: 096-665-99-09, 

066-590-14-77

паспорт громадянина України серії ВО за 
№ 194521, виданий 5 лютого 1997 р. Сваляв-
ським РВ УМВС України в Закарпатській 
області на ім’я: КУЛІЙ Михайло Петрович.

посвідчення учасника бойових дій серії АА 
за № 546018, видане 6 червня 1996 р. Чортків-
ським РВК на ім’я: ЛЕГКИЙ Василь Іванович.

посвідчення учасника бойових дій серії АА за  
№ 884699, видане Чортківським РВК 28 липня 
1988 р. на ім’я: КОЦЮК Ігор Миколайович.

Лист-подяка
Ми живемо у нелегкий час. Здається, 

кожен зосереджений на вирішенні своїх 
проблем. Але, коли горе прийшло в нашу 
сім’ю (синочок Олександр у три з полови-
ною роки захворів на цукровий діабет пер-
шого типу, а, крім того, виявили вроджену 
ваду серця і потрібно було терміново роби-
ти операцію), ми відчули, що не одинокі.

Милосердя, доброта, чуйність, готов-
ність прийти на допомогу в біді, хрис-
тиянське почуття любові до ближнього 
допомогли нам пережити хвилини відчаю 
і зневіри, дали надію на те, що ми зможе-
мо побороти хворобу нашого Сашка.

Звертаємося зі словами великої подя-
ки до всіх, хто надав матеріальну допо-
могу та морально і духовно підтримував 
нас у цей важкий час.

Висловлюємо щиру подяку всім жи-
телям сіл Коцюбинчики, Босири, Со-
киринці, Зелена, отцю Любомиру, де-
путатам обласної ради: В.В.Заліщуку, 
Л.С.Білику, голові Чортківської район-
ної ради В.М.Шепеті, депутатам Чорт-
ківської районної ради: І.Я.Калакайлу, 
Є.М.Шкабару, Кривеньківському, Со-
киринецькому, Босирівському сільським 
головам та працівникам Коцюбинчиць-
кої сільської ради, керівнику ПАП «До-
віра» О.І.Войцишину, головному бух-
галтеру Н.М.Бойчук, І.С.Кіндзерському, 
P.M.Петелецькому, Г.М.Бєліковій, О.М. 
Лукавєцькій, М.Я.Євчук, Б.С.Клопотюку, 
І.М.Скоробогачу та їхнім родинам, а та-
кож всім небайдужим, хто надав матері-
альну допомогу для проведення операції 
на серці нашого сина Олександра.

Нехай Господь Бог віддячить вам сто-
рицею, дорогі благодійники, за ваше 
щире серце та добрі вчинки. Дарує вам 
і вашим близьким міцне здоров’я, мир, 
злагоду і любов, благополуччя і доста-
ток. Нехай горе і біда завжди обминають 
вашу домівку.

З повагою – батьки Олександра 
Леся та Андрій Слободяни.

Подяка
Минулої неділі в смт Заводське вже 

традиційно відбулася виставка голубів, 
яка зібрала численно небайдужих меш-
канців району. Від районної організації 
голубоводів декоративних порід щира 
вдячність за сприяння у влаштуванні 
виставки голові Заводської селищної 
ради Людмилі Романівні Павлінській та 
начальнику гуманітарного відділу ради 
Івану Степановичу Стечишину.

державний акт на право приватної влас-
ності на землю за № 429, виданий на підставі 
рішення ХХVІІ сесії ІІІ скликання Пробіж-
нянської сільської ради від 5 жовтня 2000 р. 
на ім’я: КОКОРУДЗ Ольга Ярославівна.

атестат про середню освіту серії РБ за № 
009603, виданий Білобожницькою серед-
ньою школою у 1999 р. на ім’я: КЛАЧКО 
Оксана Петрівна.

40 днів від дня смерті

Коли настає ніч – пізнаємо, 
що для нас значило сонце.

Шляхетний, му-
дрий, добрий, щи-
рий – він був для 
нас Сонцем, зі-
грівав усіх теплом 
своєї щирої душі, 
любов’ю, ласкою, 
турботою. Він лю-
бив Бога, Україну, 
людей, нікому і ні-
коли не відмовляв 

у допомозі чи пораді. Був активним 
членом Руху, а пізніше УРП. Він був 
взірцевим чоловіком, найкращим у 
світі татком і дідусем. Пам’ять про 
нього житиме вічно у наших серцях. 
Нехай Божа благодать огорне його 
душу, Царство їй Небесне і вічний 
спокій.

Щиро дякуємо усім, хто розділив 
наш смуток з приводу смерті ПІД-
САДНОГО Антона Михайловича, – 
родині, спільноті греко-католицької 
церкви Новомучеників і Блаженних 
українського народу, церковно-
му хору, педагогічному колективу 
ЗОШ № 5, сусідам, друзям, знайо-
мим. Нехай Господь Бог наділить 
вас Своїми Ласками.

Опечалені – дружина, діти, онуки, 
правнуки.

Ліцензія МОЗ України серії АЕ за № 170037 від 14.03.2014 р.

З умовами конкурсу та переліком документів, 
що подаються на конкурс, можна ознайомитись 
на сайті Чортківської районної державної адміні-
страції. Документи на конкурс приймаються до 12 
квітня ц. р. за адресою: м. Чортків, вул. Шевчен-
ка, 23, кабінет відділу з питань цивільного захисту 

населення та розвитку інфраструктури Чортків-
ської райдержадміністрації, I поверх, праве крило 
(Замовник перевезень). 

Довідки за телефоном – (03552) 2-09-62. Кон-
курс відбудеться 27 квітня 2017 р. о 10-й год. у 
приміщенні райдержадміністрації.

ОГОЛОШЕННЯ 
про взяття на облік 
безхазяйного майна

Виконавчий комітет Со-
сулівської сільської ради 
повідомляє про виявлення 
та взяття на облік як без-
хазяйного нерухомого май-
на – нежитловий будинок, 
що знаходиться за адресою: 
вул. Сагайдачного, 76, с. Со-
сулівка, Чортківський район, 
Тернопільська обл.

Власників вказаного май-
на, з підтверджуючими пра-
вовими документами, про-
симо звернутися до сільської 
ради з метою зняття з обліку 
протягом року з дня опри-
люднення цього оголошення.

державний акт на право власності на земель-
ну ділянку серії ТР за № 052589, виданий на 
підставі розпорядження голови Чортківської 
райдержадміністрації від 17 жовтня 2003 р. на 
ім’я: ПІДДУБКО Володимира Володимирівна.

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

Тел. 096-450-20-96.

Чортківська районна державна адміністрація (Організатор перевезень) оголошує 
конкурс на право здійснювати перевезення пасажирів на приміському автобусному 

маршруті загального користування, що не виходить за межі району

№ п/п № рейсів,
номер 
м-ту

Назва 
марш-
руту

Протяж. 
м-ту

Час відправл. 
з пунктів

К-сть. 
обор. 
рейс.

Мін. 
к-сть
авт.

П е р і о -
дичність
виконан-
няпочат. кінцев. 

1. 16-5 Чортків - 
Угринь

11 6-00 
7-15 
9-05 
11-35 
13-35 
16-05 
17-30

6-35 
7-45 
9-35 
12-05 
14-10 
16-35 
18-00

7 2 щоденно

Перелік об’єктів конкурсу

Екологія

будинки

земельна ділянка

Прикро, що людська натура дуже жорстока 
по відношенню до живого і водночас помира-
ючого від її руки. Так, рослини, які віщують 
нам прихід весни, за останні десятиліття опи-
нилися на межі зникнення. Це відбувається 
внаслідок недбалого ставлення до природи, а 
також намагання людей перетворити їх на за-
сіб заробітку. 

Стаючи жертвами квіткових браконьєрів, 
ранньоквітучі квіти зменшують свою чисель-
ність та поширення, а тому занесені до Чер-
воної Книги України. Зокрема, це всі види 
підсніжників, білоцвітів, майже всі види шаф-
ранів (крокусів), сну, рябчиків.

Ці рослини підлягають суворій охороні. 
Згідно з українським законодавством, здій-
снюючи торгівлю рідкісними та зникаючими 
видами рослин, громадяни порушують закони 
України: «Про рослинний світ», «Про охоро-

ну навколишнього природного середовища», 
«Про Червону Книгу України» та згідно зі ст. 
88, 88-1, 90 КУпАП караються штрафами.

ДП «Чортківське лісове господарство» звер-
тається до мешканців та гостей району з про-
ханням бережливо ставитися до ранньокві-
тучих рослин, не зривати, не продавати і не 
купувати перших весняних квітів заради збе-
реження унікальної природи.

Можна відновити пам’ятки мистецтва, істо-
рії, але неможливо відродити зниклі види, які 
«творились» десятки тисяч років. І не люди-
ною, а природою. Бережіть природу! Не зри-
вайте первоцвіти та не купуйте їх! Пам’ятаймо, 
що кожний покупець первоцвітів стимулює їх 
знищення та подальший продаж.

Андрій ГАНОВСЬКИЙ, 
інженер охорони лісу 

ДП «Чортківське лісове господарство»

Не зривайте первоцвіти та не купуйте їх!
Весна – чи не найпрекрасніша пора року. Весною все на землі пробуджується до нового 

життя. Просинаються від сну і перші ранньоквітучі квіти, які після довгої зими особливо 
приємні і красиві, та, на жаль, не можуть уникнути пильної людської уваги.

Поліція застерігає

Обов’язковій здачі в поліцію підлягають 
зброя і боєприпаси, що знаходяться у незакон-
ному користуванні. Сюди відноситься і зна-
йдена на місцях боїв ІІ Світової війни зброя 
військових зразків і та, що залишилася онукам 
або дітям від родичів, так як після смерті влас-
ника її зберігання незаконне.

Громадяни, котрі добровільно здали в полі-
цію зброю, боєприпаси та вибухові речовини, 
що незаконно зберігалися, звільняються від 
кримінальної та адміністративної відповідаль-
ності.

Згідно із санкцією ч. 1 ст. 263 КК України, 
за носіння, зберігання, придбання, виготов-
лення, ремонт, передачу чи збут вогнепаль-

ної зброї (крім гладкоствольної мисливської), 
бойових припасів, вибухових речовин або ви-
бухових пристроїв без зумовленого законом 
дозволу передбачено покарання у вигляді по-
збавлення волі на строк від двох до п’яти ро-
ків.

Отож, зважте на власну безпеку і безпеку 
інших людей. Подбайте про те, щоб уникнути 
кримінальної відповідальності.

З питань здачі зброї, боєприпасів та вибухо-
вих речовин звертайтеся у Чортківський відділ 
поліції або за тел. 2-12-45.

Віктор ВАСИЛИК, 
т. в. о. начальника Чортківського ВП ГУНП 

в Тернопільській області

Добровільно здавши зброю, 
уникнете відповідальності

У березні поточного року на території району проводиться оперативно-профілактична 
операція «Зброя та вибухівка». Мета заходу — запобігти незаконному обігу зброї та 
суттєво знизити здійснення тяжких злочинів.

сертифікат на земельну частку (пай) 
серії ТР за № 0123243, виданий 28 жов-
тня 1996 р. Чортківською РДА на ім’я: 
КІНДЯК Емілія Михайлівна.
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У проблисках весняного сонця, у ці 
чудові квітучі дні шлемо щирі, сердечні 
вітання і найпрекрасніші побажання 
з нагоди Дня народження чарівній 

дружині, ласкавій і турботливій матусі 
Галині Адамівні МУШІЙ.

Матусю єдина 
        і рідна,
Будь завжди 
  гарна й молода,
Бажана, добра 
             і проста.
Завжди 
усміхнена і мила,
Завжди кохана 
           і єдина,
Хай кожен день 
          Тобі буде як свято,
Нехай усміхаються сонце й удача,
І тихе жіноче омріяне щастя.
Нехай у Тебе будуть друзі хороші,
Хай у кишенях водяться гроші.
Доля прихильною й доброю буде, 
Завжди з повагою ставляться люди.
Щоб Бог Тебе в опіці мав 
І Ангел Твій охоронитель 
З плеча Твого щоб не злітав.
Ми дякуємо Богу, що Ти у нас є,

Хай силу і радість Тобі 
           Він дає.

З любов’ю – чоловік 
Олег, донька Оленка, зять 
Володимир, син Володимир, 

свекруха, свати.

Чудовий 45-річний ювілей 
відзначила цієї березневої пори гарна 

жінка, учасниця церковного хору 
Галина Адамівна МУШІЙ. 
Із цієї славної нагоди щирі 

привітання і найкращі побажання 
ювілярці адресують хористи 

церкви Усікновення голови Івана 
Хрестителя с. Кривеньке.

Зичимо здоров’я 
 від води 
     джерельної,
Багатства – 
 від землі святої,
Неба голубого, 
хліба запашного,
Радості від дітей, 
поваги від людей.
Хай сонце Тобі 
  щиро сміється.
Хай все у житті удається,
Хай щастя завжди знаходить,
Здоров’я і радість 
               у хату приходить.
Хай Тебе зігріває 
             людська доброта 
За все, що зробила за свої літа.

Щоб Твої стежини
  стелив дивосвіт 
На многая, многая, 
           многая літ!

14 березня відсвяткував свій ювілей 
заслужений лікар України, головний 

лікар Чортківської комунальної 
районної стоматологічної поліклініки

Іван Йосипович ВЕРЕТИК.
Колектив Чортківської комуналь-

ної районної сто-
матологічної по-
ліклініки щиро 
здоровить ювіля-
ра і зичить йому 
міцного здоров’я, 
щастя, благопо-
луччя, успіхів у 
всіх починаннях.

Хай Вас підтри-
мують та надиха-

ють рідні люди, розуміють та допо-
магають колеги.

Нехай доля збагачує Вас життєвою 
мудрістю, енергією і натхненням, а 
в душі нехай назавжди збережеться 
молодість і гарний настрій.

Хай мудрість літ не стане тягарем,
Нехай душі не вигасне зірниця,
Хай повниться 
               до краю день за днем
Добра і щастя золота криниця.
Нехай наснаги Вам дає земля,
Десятки літ ще

  мріяти, творити,
Хай пісня 
        серце окриля,
В здоров’ї й радості 
  багато літ прожити.

У ці весняні дні, 13 березня, 
відсвяткував свій День народження 

добрий господарник, мудрий керівник, 
чуйна, щира, прекрасна людина

Євген Михайлович ШКАБАР.
Щиросердечно 
вітаємо і щиро
       бажаємо:
Нехай рікою
  щастя ллється,
В родині гарно 
       все ведеться
І серце хай 
       не знає болю
На довгий вік 
         і світлу долю!
Бажаєм успіхів 
                   в роботі,

Побільше творчих Вам натхнень.
Нехай минають Вас турботи,
Приносить радість кожен день!
Хай весною буяє в душі доброта,
Любові, здоров’я Вам, чистого неба,
Поваги, пошани, людського тепла.
Хай Бог Милосердний з високого неба
Дарує усе, що у житті Вам треба,
А Матінка Божа, 

    Цариця Свята,
Дарує щасливі і довгі літа.

З великою шаною – 
церковний комітет та 

парафіяни з о. Володимиром 
с. Шманьківці.

Педагогічний та учнівський 
колективи Шманьківської ЗОШ І – ІІІ 

ступенів вітають 
з Днем народження щирого 

спонсора, директора ПАП «Паросток» 
Євгена Михайловича ШКАБАРА. 

Прийміть від нас вес-
няний букет побажань. 
Хай здоров’я не підво-
дить, плани здійсню-
ються, мрії збуваються. 
Щоби погодні умови 
завжди були сприят-
ливі у Вашій роботі, а 
доля збагачувала Вас 
життєвою 

і професійною 
             мудрістю.

Хай серце Ваше завжди щедрим буде 
Й відкритим для людей,
Хай козацька сила сповнить груди,
Додасть наснаги і нових ідей.
Нехай людська повага і визнання
Крокують поруч з Вами в майбуття.

Хай Вас Матір Божа 
      все в опіці має
І Ангел Божий 
 повсякчас охороняє.

Щиро вітаємо з Днем народження 
дорогеньку нашу донечку, внучечку, 

похресницю, племінницю, правнучечку, 
яка відсвяткувала свої 6 рочків,

Ілоночку ЗАТИЛЬНУ
із м. Чортків.

Коли весна 
на землю ступила
І перша 
квіточка розцвіла,
15 березня 
народилася
Наша Ілоночка 
   дорога.
В цей день 
лише для Тебе 
Сміється 
           сонечко з неба
І ніжно пахнуть квіти,
Його теплом зігріті,
І дятел привітання
Відстукав на світанні,
А киця Маркізонька походжає,
Тобі добра бажає.
Оченята хай сміються,
Серденько радіє,
Хай здійсняться, донечко,
Всі дитячі Твої мрії.
Казкою прекрасною щастя завітає,
Ангел-Хоронитель скрізь охороняє.
Хай Пречиста Діва Мати
Береже Тебе в житті,
А Ісусик допоможе в радості й добрі.

З великою любов’ю – мама  Галя, 
тато Олег, бабуся Оля-

Марійка, дідусь Іван, 
хресний тато і вуйцьо 

Сергій, бабуся Надя, 
цьоця Орися, прабабуся 

Марія, цьоця Неля.

Колектив ЧДМК щиро вітає 
з ювілейним Днем народження  

Степана Олександровича ЧОРНОГО. 
Пропливає долі неспокійна річка,
А за нею линуть роки-журавлі!
Ось і загорілася вже 80-та свічка 
Вам на ювілейному столі!
Не сумуйте, що літа минають,
Ще до століття – довгий вік!
Із ювілеєм Вас вітаєм,
Хай буде радісним 
        кожен наступний рік! 
Нехай життя здається 
           добрим дивом 
І плідні будуть справи та шляхи,

Нехай живеться легко 
          і щасливо, 
Благословенні будьте 
         Богом і людьми!

13 березня переступив поріг свого 
поважного і плідного 90-ліття
Іван Миколайович РАТУШНЯК

зі с. Коцюбинчики.
Вітаєм із прекрасним ювілеєм,
Бажаєм миру, щастя і добра,
Здоров’я море, радості багато,
Прийміть від нас прекрасні
                             ці слова.
В душі Ви залишайтесь 
                 завжди молодим,
Бо славний ювілей 
                      до Вас прийшов,
Тому щоб завжди 
                 були поруч з Вами
Тільки Надія, Віра і Любов.
Любов до Бога, до сім’ї й родини,
Віра у те, що буде все гаразд,
Бо кожен рік щодня і щогодини
Бог посилає Вам надію повсякчас.
Бажаємо усього, що Вам треба,
120 літ спокійно проживіть,
А Мати Божа і Господь із Неба

Дарують 
    довгих, щасливих, 
мирних й благих літ.
З повагою – дирекція 

ПАП «Довіра».
Керівництво та депутатський 

корпус Чортківської районної ради 
щиро вітають з ювілеєм 
депутата районної ради

Івана Йосиповича ВЕРЕТИКА.
За роком рік життя 
   невпинно лине,
Дарує весен 
  веселковий час.
У цю прекрасну 
 ювілейну днину
Вітання щирі Ви 
 прийміть від нас.
Хай доля Вам шле 
 добро і щастя,
Міцне здоров’я, 

 море благ земних,
А щедрі дні, мов 
  рушники квітчасті,
Нехай ще довго 
стеляться до ніг.

Керівництво та депутатський 
корпус Чортківської районної ради 
щиро вітають з Днем народження 

депутата районної ради
Євгена Михайловича ШКАБАРА.

Хай кожен день 
 дарує радість,
Хай сонце світить 
   Вам завжди!
Роки ніколи Вас 
    не старять
І не приносять 
     в дім біди.
Хай добро і щастя 
  панують в домі
І радість у ньому 
                                          живе.
Здоров`я міцного 

              і доброї долі
Хай Бог посилає 
            і Вас береже. 

Завтра надходить День уродин до 
нашого любого душпастиря – отця-
декана, настоятеля церкви Святої 
Покрови Михаїла ЛЕВКОВИЧА. 

З цієї нагоди даруємо Вам, 
всечесний отче, найщиріші вітання.

Ваша священича 
рука, отче Михаїле, 
навертає грішників, 
горне до Бога роз-
каяні серця, втирає 
заплакані очі суму-
ючим і немічним, 
зрошуючи їхні душі 
святими молитва-
ми, наповнює Бо-
жими скарбами.  

Народились 
  Ви, отче, у 
весняну пору,
Коли все живе 

                                росте і цвіте.
Тож будьте, всечесний отче, 
         по-весняному щасливим,
Хай весна посипає ніжним цвітом
Всі Ваші дороги в житті,
Матінка Божа хай Вас охороняє, 
Ісус Христос здоров`я
щедро-щедро посилає.
Отче, Ви обрали шлях служити Богу,

Тож нехай будуть світлом 
освячені Ваші путі,
Ангел Ваш хоронитель 

нехай завжди і всюди 
береже у житті.

З повагою 
і християнською 

любов`ю – парафіяни, сестриці 
церкви Святої Покрови.

У світлий березневий день 16 березня 
відзначала свій ювілей найкраща в світі  

дружина, любляча мати і бабуся 
Галина Федорівна ЗЕНЧАК!

Чарівна посмішка 
            любові 
Хай завжди квітне 
   на Твоїх вустах. 
Хай доброта від нас 
 у кожнім слові 
Звучить по всіх 
 земних кутках. 
То ж усміхайся Ти 
           частіше –
Хай доля 
        доброю буде!
Підтримки, щастя, розуміння, 
Зозуля многа літ кує!
Здоров’я чаша буде повна,
Добробуту в Твоїй оселі.
Щоб поряд всі були здорові,
Щасливі, ніжні і веселі.
А Ти, як оберіг домашнього тепла,
Завжди важливість відчувала!
Ти – наш Ангелик на усе життя:
Ти всю себе сім’ї подарувала!
Хай Мати Божа буде завжди з Тобою – 
Покров Свій застелить над головою!
Всевишній опіку дарує щодня,
А ми Тебе любимо – 

     Ти наша броня!

З любов’ю – чоловік 
Михайло, діти Михайло, 

Ірина, внук Валентин.

Щиро вітаємо колегу по роботі 
Галину Адамівну МУШІЙ, 
яка 14 березня відсвяткувала 

своє 45-річчя.
Твій ювілей – 
 це мудрості пора.
Хай буде вдосталь
І в житті, і в долі 
Здоров’я, щастя, 
 злагоди, добра,
Добробуту та 
 щирої любові.
Нехай весна Тобі 
    дарує квіти,
А тепле літечко 
        удачу принесе,
Гаряча осінь 
           здоров’ячком наділить,
Зима холодна заморозить все лихе.
Бажаємо радості, удачі, щастя – 
Не такого, як сонце, бо сонце пече.
Не такого, як річка, бо річка тече.
Не такого, як вітер, бо вітер гуляє.
А такого, як небо, 
             бо небо безкрає.
Хай Матір Божа Тебе охороняє,
Ісус Христос здоров’я посилає.

З повагою і любов’ю – 
колеги по роботі ПАП 
«Довіра» та колектив 

Босирівської 
сільської ради.


