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Виходить з 1939 року

Проблемно

Підприємство з іноземними інвестиціями 
«СЕ Борднетце-Україна» 

відкриває виробничий підрозділ у місті 
Чортків. 

Якщо Ви шукаєте кваліфіковану роботу, 
прагнете працювати з іноземними 

партнерами, розвиватись та отримувати 
всі привілеї від роботи в міжнародній 

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

– ТОДІ ВАМ ДО НАС!
За детальною інформацією звертайтесь 

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

resume@sebn.com
ПРИЄДНУЙТЕСЬ ДО НАШОЇ КОМАНДИ 

ВЖЕ СЬОГОДНІ!

Чортківське виробниче управління во-
допровідно-каналізаційного господарства 
повідомляє про те, що з 29 по 31 березня  
ц. р. включно не буде води у зв’язку з мит-
тям басейнів.

Перша подача води після миття басейнів 
використовується як технічна. 

Просимо вибачити за незручності.

27 березня, в цей весняний особливий день, 
святкуватиме свій прекрасний ювілей 
директор ТОВ «Чортківське ATП-16142»

Мирослав Петрович ПРИТУЛА – 
справжній професіонал, 
майстер своєї справи, 

талановитий керівник, добра, 
щира і порядна людина.

За роки роботи Він заслужив 
повагу і захоплення своєю пра-
цездатністю, енергійністю, життє-
радісністю, бажанням допомогти 
у важку хвилину словом і ділом 
кожному.

Дорогий наш ювіляре! 
Прийміть від нас найщиріші 
              слова поздоровлень:
Минули, наче мить, десятки літ, 
Вони – як дощик 
                     по тоненькій шибці, 
Вони – як ніжний яблуневий цвіт, 
Вони – як тонкі струни в першій скрипці. 
Тож хай той цвіт повік не обліта, 
Нехай струна співає, а не рветься, 
Хай доля не скупиться на літа,
Хай Божа благодать панує в серці. 
Нехай життя квітує буйним цвітом
І День народження приходить знов і знов, 
А доля хай дарує з кожним роком 
Міцне здоров’я, щастя і любов!

З повагою – колектив підприємства.

26 березня о 12-й год. у с. Росохач відбудеть-
ся відкриття меморіальної дошки відомому 
українському письменникові, лауреату Шев-
ченківської премії, в`язню радянських конц-
таборів Степанові САПЕЛЯКУ з нагоди його 
65-річчя. Така оказія зініційована Національною 
спілкою письменників України та журналом «Зо-
лота ПЕКТОРАЛЬ». Дошку буде встановлено на 
фасаді школи. Очікується приїзд відомих пись-
менників. Запрошується творча спільнота, а та-
кож всі небайдужі мешканці краю. Буде організо-
вано довезення автобусом.

Два рази на рік стрілки годинників пере-
водяться на годину в більш ніж 100 країнах 
світу. В останню неділю березня – на годи-
ну вперед, а в останню неділю жовтня – на 
годину назад. Це необхідно для того, щоби 
наблизити адміністративний час до соняч-
ного. Запровадження літнього часу передба-
чено Постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 13 травня 1996 року за № 509 «Про 
порядок обчислення часу на території Укра-
їни».

Цьогоріч перехід на літній час припадає 
найближчої неділі, 27 березня. Цієї ночі, як і 
зазвичай, стрілки годинників переведемо на 
годину вперед, немов «урізавши» добу на ча-
синку, котра «повернеться» вже наприкінці 
жовтня.

Із п`янким, як сам березень, життєвим ювілеєм 
палко вітаємо нашу колегу й подругу – 

бухгалтера редакції газети «Голос народу» 
Лесю Семенівну ЮЗВУ.

Велику радість, 
                    що в душі бринить,
Словами дуже важко передати –
Сьогодні, в цю прекрасну, 
                               світлу мить
Від всього серця хочем 
                                 побажати:
Щоб кожен день здавався  
                            дивним сном,
Який би Вас робив 
                     ще щасливішою,

Щоб Ви були оточені теплом
Найближчих, найдорожчих, найрідніших!
Щоб впевнено йшли до своєї мети,
Щоб все, що задумано, вдалось досягти.
Щоб дім Ваш минали тривога й біда,
Щоб сила була, як весняна вода.
Бажаємо Вам тільки радісних сліз,
Копицю здоров`я та доларів віз!

Щиро – «голосонародівці».

Хронометр

Потепліє, 
бо час вже – літній

Слід сказати, мережа Інтернету просто кишить інформацією 
про згубний вплив МГЕС не лише на зелене довкілля, а й на 
самих людей. Хоча ГЕСівці запевняють, що саме так вирішують 
енергетичні проблеми України. Та існує думка, що ці тверджен-
ня не відповідають дійсності і мається на меті, в умовах відвер-
нення уваги українців війною, отримати доступ до «зеленого 
тарифу» – джерела збагачення. (Нагадаємо, «зелений тариф» 
фактично являє собою спеціальну пільгову ціну на електрое-

нергію для окремих виробників. На сьогодні його розміри істот-
но вищі від ціни електроенергії на ринку). Останнім часом, так 
зване, гідроенергетичне лобі множиться зі швидкими темпами, 
а ситуація навколо міні ГЕС уже доходить до точки кипіння. Не-
втішна реальність щодо цього в Івано-Франківській, Чернівець-
кій, Закарпатській, Рівненській областях.  Сколихнуло питання 
спорудження гідроспоруди і наш Чортків.

(Читайте на 3-й стор.)

«Той, що греблі рве» 
в чортківському варіанті…

Хвиля будівництва малих гідроелектростанцій (МГЕС) сьогодні набуває такого масштабу, 
що скоро перетвориться на нищівне фінансово-політичне цунамі, саме до такої думки схиляється чисельна 

кількість активних громадян (про це дізнаємося із ЗМІ). 



25 березня. Тривалість дня – 12.30. Схід – 5.49. Захід – 18.19. Іменини святкують Григорій, Семен. День Служби безпеки України
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На часі2
Анонс Многоголосо

Із зали засідань районної ради

«Алярмовість» скликання четвертої сесії полягала у не-
відкладності внесення змін у районний бюджет щодо спів-
фінансування реконструкції ряду об’єктів в рамках держав-
ної програми Фонду регіонального розвитку (райполіклініки, 
Улашківського СБК, Ягільницької та Звиняцької ЗОШ), які 
пройшли попереднє погодження в області і з приводу чого 
саме цього дня засідала конкурсна комісія в Києві. Й головна 
умова, за якої могло бути позитивно вирішене це питання – 
частка співфінансування з місцевих бюджетів мала станови-
ти згідно з внесеними відповідними змінами у законодавство 
не менше 15 відсотків (на попередній сесії райради було за-
тверджено рішення – 10 %).

Та розпочали зі сумного. Кількома днями перед сесією 
після важкої хвороби відійшов у вічність депутат районної 
ради багатьох скликань і чинний депутат, відомий далеко 
за межами краю аграрій і доброчинець  Войцишин І.А., тож 
присутні перед тим, як перейти до роботи сесії, вшанували 
пам’ять свого колеги хвилиною мовчання.

Саме пленарне засідання розпочалося з внесення змін до 
регламенту районної ради сьомого скликання, викликане не-
щодавно прийнятими змінами у законодавстві про місцеве 
самоврядування в частині прийняття рішень. Відтепер усі 
рішення райради в цілому ухвалюватимуться відкритим по-
іменним голосуванням депутатів і оприлюднюватимуться на 
офіційному веб-сайті ради. І першим було успішно апробова-
но нововведення в ході прийняття рішення про затвердження 
угоди між районною і Улашківською сільською радами про 
передачу-приймання коштів на співфінасування капітальних 
видатків на реконструкцію будинку культури в с. Улашківці.

Що стосується змін до райбюджету, їх прокоментувала на-
чальник райфінуправління Г.Ізвєкова. Як зазначила допові-
дач, вони зумовлені збільшенням коштів на співфінансування 
об’єктів по програмі Фонду регіонального розвитку, а також 
включення  у фонд райбюджету видатків на лікування хворих 
на цукровий діабет в сумі 190 тис. грн. за рахунок збільшення 
медичної субвенції з Держбюджету.  В ході обговорення цього 
питання депутата Л.Хруставка висловив обурення з приводу 
відсутності на сесії голови райдержадміністрації (як пояснив 

головуючий, той саме брав участь у нараді з аграріями), адже, 
з його слів, саме через упущення виконавчої гілки влади до-
велося у терміновому порядку скликати сесію (постанова про 
співфінансування у розмірі не менше 15 відсотків діє від 19 
лютого ц. р.). До того ж, мовляв, депутатам було б цікаво по-
чути з перших уст, які об’єкти включені у програму Фонду регі-
онального розвитку, а яким відмовлено і з яких мотивів. 

Окремо обговорювалося питання по інсуліну. Голова рай-
ради В.Шепета відмітив, що саме завдяки пильності чортків-
ського активіста С.Овода й активній позиції депутатів облас-
ної ради від Чортківщини замість попередньо передбачених 
50 тис. грн. на закупівлю інсуліну вдалося «вибити» на район 
необхідних 190 тис. грн. Власне про це та про відстоювання 
інтересів району в області повідав запрошений на позачер-
гову сесію депутат облради Л.Білик, закликавши присутніх 
сільських голів та керівників комунальних установ надалі по-
давати пропозиції щодо участі в різних державних проектах 
та запевнивши всіляку їх підтримку на рівні Тернополя. 

Слід відмітити, після обговорення вищезазначеного питан-
ня депутати підтримали внесення змін у райбюджет одного-
лосно, як і всі питання порядку денного, що розглядались на 
позачерговій четвертій сесії районної ради. Крім вище пере-
лічених – про надання дозволу на передачу населення села 
Швайківці для медичного обслуговування до амбулаторії за-
гальної практики – сімейної медицини с. Пробіжна; про надан-
ня дозволу на встановлення меморіальної дошки на будівлі 
Росохацької ЗОШ І – ІІІ ст. відомому українському письмен-
нику, дисиденту Степану Сапеляку; про затвердження тех-
нічної документації з нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки, що надається в оренду ПАП «Дзвін» для розміщення 
та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 
та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості за межами населеного пункту на території Бі-
лобожницької сільської ради тощо. Всього лише сім питань 
стояло у порядку денному позачергової сесії районної ради.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ

Промовисто мітинг-протест відкрив депутат Тернопільської 
обласної ради, директор Чортківського державного медичного 
коледжу Любомир Білик: 

– Єдність є надважливою в усіх благодіяннях. Сьогодення 
виявилося дуже важким для нашого народу; та міцною криця 
буде лиш тоді, коли її гартують. Ви, чия свідомість формуєть-
ся на живих героїчних прикладах, і є тією крицею української 
нації. Переконаний, наш спільний голос надзвичайно вагомий 
для підтримки та звільнення Надії Савченко. Бо ж Надія для 
українців – надія всього народу нашої держави. 

З уст очільника Чортківського гуманітарно-педагогічного 
коледжу ім. О.Барвінського  Романа Пахолка злинули власне 
авторські віршовані рядки:  

Хто сказав, що у нас в Україні конфесій багато? 
Розділяй й владарюй – то є ница ідея, чужинська. 
Об’єднаймось, брати. І прийде до нас щастя на свято, 
Бо в нас віра одна і конфесія в нас є одна – Українська… 
… Дай нам сили, відваги. Дай розуму, розуму, Боже…
 Сповненими віри, надії та впевненості, що їх голос почують, 

були виступи студентів Юлії Казьмір, Максима Кривого, Анас-
тасії Хандій та викладача суспільних дисциплін гуманітарно-
педагогічного коледжу Інни Станкевич:

– Надіє, живи! Ти для нас є прикладом незламної волі та 
патріотизму. Ми будемо боротися за твоє життя, за волю й не-
залежність України. Твої мужність і жертовність є прикладом 

для наслідування не лише українців, а й для людства всього 
світу… Надія Савченко – це Україна, в якої нелюди забрали 
волю, та їм не скорити народ український, не знищити єдність і 
віру в перемогу. Серце до серця, слово до слова – так вибудо-
вується міць і сила української нації. Ми – об’єднані НАДІЄЮ. 

 Учасники мітингу одноголосно прийняли резолюцію з ви-
могою до української влади, особисто Президента України 
та всієї демократичної світової спільноти зробити все мож-
ливе щодо якнайшвидшого звільнення Надії Савченко й усіх 
українських патріотів, яких незаконно утримують в російських 
в’язницях.

Увага всього світу прикута до ганебного судилища над Ге-
роєм України Надією Савченко. Термін покарання української 
льотчиці оголошено 22 березня. Вирок  почав зачитуватися 21 
березня в Донецькому суді Ростовської області. Суд засудив 
без будь-яких підстав українську патріотку Надію Савченко до 
22-х років позбавлення волі в колонії загального режиму.

Як заявляють адвокати, Надія не має наміру оскаржувати 
вирок; не тому, що вона його визнає, тому що розуміє – це аб-
солютно марна справа. Савченко заявила, що відновить сухе 
голодування з 6 квітня, пояснюючи: «Повернуся в Україну або 
живою, або мертвою…». 

Тетяна ЛЯКУШ 
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Несподівана сесія
Мова – про позачергове сесійне зібрання районної ради, яке довелося скликати в авральному режимі 

на тиждень раніше (на 17 березня) від попередньо визначеного дня. Попри поспішність до її приготування 
(приміром, редакція дізналася про скликання сесії буквально за півгодини до її початку), 

в її роботі взяло участь 30 депутатів з 35-ти, що є доволі високим показником явки.

Зими майже не було, а весна затяжна 
(мабуть, перша ознака простимулювала й другу). 

Добре, що березень тішить вологою, 
котрої в цю пору забагато не буває. 

Та тривожить: а чи не дасться взнаки тепер, 
навесні, малосніжна зима? І як це відбилося на зимівлі 

озимих? Роз`яснення з приводу вносить головний 
агроном управління агропромислового розвитку РДА 

Петро БЕРЕЗОВСЬКИЙ.
– У лютому се-

редня температу-
ра повітря в межах 
району складала 
+ 3,3 градуса за 
Цельсієм при нор-
мі  мінус 3,5 граду-
са. Кількість опадів 
за січень-лютий 
становила 68,3 мм 
за норми 75 мм 
– це 91 відсоток 
до потреби. Тому 
такі погодні умови 
дали можливість 
посівам озимих 
культур зберегтися 
в доброму та задо-
вільному стані на 
98 відсотках засіяних площ.

– Отож, втрати зовсім незначні?
– Можна сказати, що так. Лише 2 відсотки посівів дуже 

слабкі та зріджені. На тепер проводиться друге підживлення 
озимих культур на всіх засіяних площах.

– А скільки загалом маємо в районі під озимими?
– Усіма сільгосппідприємствами засіяно 14743 гектари 

площ. У тому числі – озимої пшениці 9615 га, озимого ячменю 
втричі більше за попередній рік – 802 гектари. А озимого рі-
паку – 4326 га, що становить 133 відсотки до показника року 
минулого.

– Нині на черзі – ярі культури. Посівну, по суті, впев-
нено розпочато. Що і скільки планується засіяти?

– Відповідно до прогнозованих показників соціально-еко-
номічного розвитку на 2016 рік передбачено засіяти 40670 
гектарів ріллі. Зокрема в ході тривання комплексу весняно-
польових робіт сільгосппідприємствами всіх форм власнос-
ті заплановано посіяти ярі на площі 25927 гектарів, в тому 
числі зернові та зернобобові – на 24052 га. Цукрові буряки 
вирощуватимуться, за прогнозами, на 1400 га – це на 40 від-
сотків більше за попередній рік. Картопля, овочі, кормові та 
інші культури – приблизно на сталих показниках: відповідно 
180, 35 та 260 гектарів. 

– Змалюйте, будь ласка, картинку кампанії на цей 
день.

– Відповідно до проведеного моніторингу, станом на 23 бе-
резня ярі посіяно на площі 5134 гектари. У «розрізі» культур – 
ярої пшениці 1350, ярого ячменю 2930, вівса 57, гороху 797 га.

– А про що це свідчить? Які темпи посівної?
– Темпи непогані: за сприятливих погодних умов посів ран-

ніх ярих зернових завершиться через 2-3 дні.
Запитувала Анна БЛАЖЕНКО

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

«Свободу Надії Савченко!»
Саме із таким гучномовним закликом у понеділок, 21 березня, студенти державного медичного та 

гуманітарно-педагогічного коледжів м. Чорткова разом зі своїми наставниками вийшли на центральну площу 
міста, щоби виразити солідарність та висловити свій протест проти ганебного судилища над українською 

льотчицею Надією Савченко, яке влаштувала Російська Федерація.

Посівна-2016

Автографи 
весняного лану

Вчора, 24 березня 2016 р., відбулося перше пленарне за-
сідання V сесії Чортківської районної ради VІІ скликання, на 
якому одним із прийнятих рішень було «Про реформування 
друкованого засобу масової інформації – газети «Голос на-
роду» та редакції газети «Голос народу», співзасновниками 
яких є Чортківська районна рада». Депутати райради одно-
голосно підтримали колектив редакції в його кроках до ре-
формування. Оплесками привітали «голосонародівців» із 
демократичним починанням. Детальніше читайте у наступ-
ному номері «Голосу народу».



26 березня. Тривалість дня – 12.34. Схід – 5.47. Захід – 18.21. Іменини святкують Олександр, Христина. День Національної гвардії України
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Слід зазначити, що водні ресурси являють собою час-
тину природних запасів води, яка безпосередньо може 
брати участь в суспільному виробництві за конкретних іс-
торичних умов. Саме тому водні ресурси слід розглядати 
не тільки як природне явище, а й як соціально-економіч-
ну категорію, тісно пов’язану з рівнем розвитку людсько-
го суспільства. Головна функція водних ресурсів полягає 
в забезпеченні водою, починаючи від стадії виробництва 
до стадії споживання суспільного розвитку практично 
будь-якої країни світу, що, в свою чергу, сприяє ефек-
тивному функціонуванню промисловості, будівництва, 
сільського господарства, а також інших видів людської 
діяльності.

Водні ресурси, як виробнича категорія, створюють 
сприятливі умови для організації та розвитку зайнятості 
населення в галузях водогосподарського виробництва. 
Таким чином, праця, що реалізується в таких умовах, є 
досить продуктивною і має суспільно необхідний харак-
тер, а діяльність, пов’язана з обслуговуванням галузей 
водного господарства, збільшує вартісне значення сукуп-
ного продукту й економічного добробуту країни.

Для раціонального використання водних ресурсів пер-
шочерговим завданням усіх суб’єктів господарювання в 
сучасних ринкових умовах виступає забезпечення води, 
відтворення та утримання в належному стані водних ре-
сурсів. 

Значних зусиль для забезпечення якісного рівня вод-
них ресурсів району докладає Чортківське міжрайонне 
управління водного господарства (МУВГ), яке силами 
своїх працівників здійнює роботи з відновлення та до-
гляду меліоративних каналів, регулювання необхідного 
рівня води для забезпечення врожайності меліорованих 
земель. Працівники Чортківського МУВГ беруть активну 
участь в заходах, спрямованих на покращення стану на-
вколишнього природного середовища, зокрема розчи-
щення та впорядкування природних джерел, очищення 
від сміття і сторонніх предметів прибережних захисних 
смуг і смуг відведення вздовж річок, навколо водойм. 

Практично у вирішенні питань щодо водних об’єктів є 
порозуміння зі сільськими головами району. Необхідно 
тільки при затвердженні місцевих бюджетів передбачати 
кошти на поліпшення екологічного стану земель, водних 
об’єктів. Тому кожний мешканець повинен відповідально 
ставитись до використання води, дбати не лише про су-
часне, а й про майбутні покоління. Дбайливе ставлення 
до довкілля врятує річки, озера, ліси для прийдешніх по-
колінь.

Бережіть воду, бо це – перше джерело всього сущого!
Користуючись нагодою, звертаюся до жителів району: 

не будьте байдужими, не забруднюйте поверхневі води!

Лариса ТКАЧ, 
провідний інженер Чортківського МУВГ

Так трапляється в нашій 
журналістській практиці: 

лиш задумаєш освоїти якусь актуальну тему, 
як вона сама «пливе» 

тобі в руки. От і цього разу малось на меті 
порушити тему все відчутнішого браку води 

через глобальне потепління, 
а відтак і безсніжні зими. 

Чи загрожує це нам і в якій мірі?
Поки що «водники» (спеціалісти 

Чортківського МУВГ) чинять, так би мовити, 
лише вхід до такої болючої теми. 
Однак пообіцяли, що в найближчому 

майбутньому (впродовж календарного місяця) 
видадуть «на-гора» всі тривоги, спромоги 

й напрацювання власне щодо теми 
поступового зневоднення чи навпаки. 

Водні ресурси 
як важливий фактор 

економічного розвитку
Враховуючи важливість водних ресурсів у 

розвитку економічної діяльності та забезпечення 
соціального благополуччя для практично будь-якої 

країни світу, резолюцією Генеральної Асамблеї 
ООН у 1993 році був запроваджений Міжнародний 

день водних ресурсів. 
Він позначений 22 березня. 

Основною метою даної резолюції 
є широкомасштабне привернення уваги 

суспільства та людей до водних ресурсів, до води, 
від якості якої на даний час залежать здоров’я 

та тривалість життя кожної людини.

Нещодавно до редакції «Голосу народу» звернулися мешкан-
ці вул. Білецької з визрілою проблемою: 19 лютого ц. р. на черго-
вій сесії Чортківської міської ради було розглянуто питання про 
надання дозволу на проектування гідроспоруди (МГЕС) на місці 
старої греблі. 

Щодо цього свою надзвичайну стурбованість та неабияке обу-
рення висловлюють жителі вказаної вулиці: 

«У минулому ми неодноразово повідомляли міську владу про 
те, що під час весняних паводків чи інтенсивних опадів наші 
господарства зачасту підтоплювало, це призводило до значних 
збитків (на фото – розливи Серету в 1987 р., аналогічна ситу-
ація була в 2012 р.). На основі звернень була збудована захисна 
дамба, проте навіть вона не стоїть на заваді підняття рівня води, 
бо ґрунтові води не стримує. А втім, ми – жителі вулиці – катего-
рично проти будівництва МГЕС, оскільки така споруда збільшить 
ризик підтоплення людських господарств. Варто зауважити, коли 
ще в липні минулого року (це за каденції п. Вербіцького) в Чор-
ківській міській раді проходили громадські слухання за проектом 
спорудження малої ГЕС, то на них жодного жителя нашої вули-
ці не було. Яке ж це громадське (!) слухання?! Цими днями на 

місці запланованого спорудження побувала комісія в складі, як 
казали, відповідних фахівців. Ходили-розглядали, зважували… 
Та чітких роз’яснень щодо подальших дій забудовники не дали. 
Щоправда, відбулася розмова з міським головою В.Шматьком, 
в часі якої велося про підписання меморандуму. А далі йшлося 
про здачу земельної ділянки (близько півгектара) в оренду. Еко-
логічної експертизи немає, тому ні про яку домовленість щодо 
спорудження МГЕС не час говорити. Є багато 
інформації про те, яку шкоду довкіллю нано-
сять такі гідроспоруди. Позитиву вкрай мало, 
вигода мізерна. Слід звернути увагу, навіть у 
посушливий період вода підтоплює підвали на-
ших будинків, сирість неймовірна. А ще як збу-
дувати малу гідроелектростанцію, яка підніме 
рівень води в річці, то всі ми зі своїм майном 
плаватимемо – Венеція, але в негативному ро-
зумінні. А що вже говорити про людські городи, 
які знаходяться на тій території? Там хіба що 
тільки рис можна буде вирощувати… Вважає-
мо, МГЕС на даній території – це злоякісна пух-
лина, яка знищить не лише здоровий організм 
зеленої зони. Буде тільки тотальне замулення, 
багнюка і сморід! Треба робити так, щоби не 
завдавати жодної шкоди нікому й нічому, бо всі 
ті міфи про вигідність даної споруди без кон-
кретних фактів позитиву не сприймаються». 

До речі, про рішення сесії міської ради. На 
шостій (позачерговій) сесії сьомого скликання, 
яка відбулася 10 березня ц. р., розглядалося 
питання (інформація зі сайту міськради) щодо 
рішення від 19 лютого 2016 року за № 135 
«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) площею 0,5379 га в оренду ТзОВ  «ГК Енергопер-
спектива» для експлуатації та догляду за гідротехнічними, інши-
ми водогосподарськими спорудами і каналами по вул. Білецькій, 
2-В у м. Чорткові». Зваживши на численні звернення жителів 
вказаної вулиці про незгоду з таким рішенням, міський голова 
наклав вето на даний документ.  Згідно з діючим законодавством 
для подолання вето необхідно 2/3 голосів «за» депутатів; необ-
хідної кількості голосів не було. 

Не вдаємося до міркувань над суперечностями з технічного 
боку (щоби, як-то кажуть, не наламати дров), бо це прерогатива 
спеціалістів. Поцікавилися позицією щодо спорудження МГЕС 
екологічно-гуманітарного об’єднання «Зелений Світ», а також 
звернулися за роз’ясненнями до міського голови Володимира 
Шматька.    

 – Ініціатор та інвестор проекту, – інформує голова організації 
Олександр Степаненко, – ТзОВ «Генеруюча компанія «Енер-
гоперспектива» (м. Кам`янець-Подільський) придбало у при-
ватну власність аварійні гідроспоруди колишнього гідромлина і 
греблі (вул. Білецька); на їхній основі планує будівництво МГЕС 
із проектним підйомом рівня води близько 1 метра та створен-
ням штучної водойми у верхньому б’єфі. ЕГО «Зелений Світ» 
загалом вітає розвиток малої енергетики, та в той же час ми 
вважаємо, що він повинен відбуватися на принципах мінімі-
зації (!) екологічної шкоди  й за участі громадськості (!) у при-
йнятті рішень. Зауважуємо й на тому, що створення гребель і 

штучних водойм на річках супроводжується низкою негативних 
для довкілля наслідків. Згідно з національним законодавством 
усі без виключення ГЕС вважаються екологічно небезпечними 
об’єктами, стосовно яких обов’язковим є проведення державної 
екологічної експертизи! Слід сказати, на громадських слуханнях, 
які відбувалися минулого року, зійшлися на тому, що керівники 
«Енергоперспективи» – як і належить зробити за чинним зако-
нодавством – офіційно повідомлять у ЗМІ про свої наміри й еко-
логічні наслідки даного проекту. Минулого року ми неодноразово 
надсилали на офіційну адресу «Енергоперспективи» запит про 
надання матеріалу щодо оцінки впливу на навколишнє серед-
овище проекту будівництва МГЕС. На жаль, на відкритий діалог і 
порозуміння з громадськістю Чорткова інвестор досі так і не вий-
шов, а тому дана справа на часі розглядається в судовому по-
рядку. (З детальнішою інформацією можна ознайомитися 
на Інтернет-сторінці ЕГО «Зелений Світ»)

– Оскільки, знаємо, що за попередньої каденції міського голо-
ви громадські слухання щодо спорудження МГЕС у Чорткові не 
проводилися так, як того вимагає чинне законодавство, – вво-
дить в курс справи Володимир Шматько, – то перш за все ми 

(представники нинішньої міської влади, від-
повідні фахівці, а також керівництво ТзОВ 
«ГК Енергоперспектива») зустрілися з гро-
мадою, а саме – мешканцями вул. Білецької, 
для проведення, як належить, обговорення 
даного питання. Вислухавши позицію жи-
телів вказаної вулиці, після довготривалої 
дискусії було запропоновано розглянути 
можливість надання в оренду земельної 
ділянки підприємцям терміном не на 25 
років, а на 1 рік і дозволу на затвердження 
технічної документації. Лише після пого-
дження у відповідних інстанціях, вивчення 
всіх технічних і екологічних моментів може 
йти мова про будівництво МГЕС у Чорткові. 
Розумію надстурбованість мешканців, адже 
вони неодноразово потерпали від затоплен-
ня їхніх господарств. Слід сказати, ми також 
із осторогою відносимося до всіх ризиків, 
які можуть мати місце після спорудження 
МГЕС, бо ще ж не бачили проекту. Допоки 
що всі запевнення про безпеку – тільки на 
словах інвесторів. Тому й, випереджаючи всі 
ризики, укладаємо домовленість про орен-

ду земельної ділянки лише на рік. Саме за цей термін ТзОВ 
«ГК Енергоперспектива» повинно представити проект забудо-
ви й неодмінно його оприлюднити, надаючи чіткі деталізовані 
роз’яснення щодо спорудження та роботи МГЕС. Якщо ж за-
будовники доведуть і переконають громадськість, що МГЕС не 
створюватиме жодної загрози довкіллю, то аж тоді даний проект 
із дозволу виконавчого комітету міськради почне втілюватися в 

життя. До речі, за словами інвесторів, проект передбачає капі-
тальний ремонт існуючих шлюз. Відремонтувавши гідроспоруду, 
можна встановити регульований спуск води. Тобто при потребі 
буде можливість автоматично піднімати шлюзи, щоби не допус-
тити затоплення навколишньої території. Адже на сьогодні стара 
дамба в аварійному стані, в будь-який момент вона може про-
сто завалитися, і тоді підтоплення прилеглих вулиць неминуче. 
Окрім того обіцяють: освітлення вул. Білецької та безкоштовне 
проведення централізованої каналізаційної системи на вулиці. 
Проте, повторюся, поки що вся ця домовленість є усною. Запев-
няю, лише після ознайомлення з проектом спорудження МГЕС 
(до слова, є багато прикладів успішних проектів власне цього 
Товариства) та узгодження з громадою йтиме мова про підпи-
сання (чи непідписання) угоди щодо партнерства між ТзОВ  «ГК 
«Енергоперспектива» та м. Чортків. Запевняю, жодних рішень, в 
яких зачіпаються інтереси жителів міста, без погодження з гро-
мадськістю міська влада не прийматиме.

Ну що ж, поки що дана справа залишається у відкритому ста-
ні, без, як-то кажуть, розставлених усіх крапок над «і». Мабуть, 
можна тішитися лише тим, що вето не подолано. А що далі?.. 
Недарма у заголовок винесено наймення міфічного героя зі 
славнозвісної драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня», в якій 
між світом природи і людьми існують певні суперечності, бороть-
ба за гармонійне життя…  

 Тетяна ЛЯКУШ 
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ (на першій стор.) 

та з архіву мешканців вул. Білецької 

«Той, що греблі рве» 
в чортківському варіанті…
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Приснився матері синок –
Прийшов до неї у гайок
І, як у добрі дні, бувало,
Всміхнувся радісно й ласкаво.

Моя матусенько, не плач,
Ще не покараний палач,
Який мене забрав у тебе,
Хоч це зробити давно треба.

Я ж не на мить тебе не покидав,
З Небес уважно все спостерігав.
Просив я Господа, щоб сили дав,
А біль і горе – все забрав.

Я поруч кожен раз з тобою:
Ось йду до тебе стежкою крутою,
А надворі стоїть зима,
Та все дарма...

Я лину з кожним промінцем,
Який торкає твоє личко вітерцем.
Ти відчуваєш, я це знаю,
Бо я тепер тебе оберігаю.

Ось завтра ластівкою я прилину до віконця
І в парі зліпимо гніздечко проти сонця,
І ціле літо будемо співати,
«Внучат» ростити й доглядати.

Я соловейком буду прилітати,
Тобі пісні веселії співати,
Щоб ти сповна відчула: я завджи з тобою, 
Такою рідною і дорогою..

І не сумуй, коли прийде осіння вже пора,
Коли до школи побіжить вся дітвора,
До тої школу, де колись ходив і я –
Єдиний син й опоронька твоя.

Пробач, рідненька, не хотів поганого зробити,
Не міг спокійно я сидіти,
Коли на площі умирали інші діти –
Це ж ти навчила чесно жити.

А я до тебе жовтим листом прилечу,
Під ноги, як з поклоном, припаду.
І враз відчуєш ти моє тепло,
Хоч літо вже пройшло, пройшло.

Я знаю, що ти молишся за мене,
Як вдячність – зацвіли вже хризантеми.
Це теж все я і я з тобою –
Такою рідною і дорогою.

І ось колись, як на це час прийде,
Я буду зустрічати вже тебе.
Тоді назавжди будемо удвох –
Моя матуся та її синок.

Любомира ЗІНЮК,
смт Заводське

Сон матері

Україно моя вишивана, Україно моя дорога – 
Ти, славна піснями, садами, гаями, ланами,
Ти – рідна земле моя.
У центрі Європи моя Україна
Красою пишається в цілому світі –
Росою умита червона калина,
Немов наречена в калиновім цвіті.
А сусід із Сходу усе нищить, стріляє, 
Вдає, що не бачить, нічого не знає.
Яка тебе, сину, мати народила?
Святого, людського в тебе не вложила.
Море сліз пролито – то сироти плачуть.
Скільки синів вбито – вони не пробачать.
Один в цілім світі хочеш на трон сісти
За гріхи, що скоїв, мусиш відповісти.
Для грішника-ката є Боже мірило,
Тут не допоможе батюшка Кирило.
Один цар – Всевишній над нами керує,
Він зі Своїм Сином на небі царює.

Анна ТИХОВИЧ, 
с. Босири

Презентація

Шановна Ганно Ярославівно!
Командування військової частини (польова пошта 

В2970) звертається до Вас зі словами подяки за виховання 
Вашого внука – солдата Хохлова В’ячеслава Миколайови-
ча, який проходить службу в нашому бойовому підрозділі.

В’ячеслав Миколайович, проявляючи відповідальність, 
самодисципліну, професійну майстерність в цей складний 
для України час, є взірцем для своїх бойових побратимів, 
серед яких користується повагою і авторитетом. Ваш 
внук завжди готовий прийти на виручку і допомогу това-
ришам; за час проходження служби він не отримав жодно-
го дисциплінарного стягнення.

В’ячеслав Миколайович завжди підтягнутий, акуратно 
одягнений, з товаришами по службі та командуванням 
підрозділу ввічливий і доброзичливий.

Нам приємно 
повідомити Вам 
добрі слова про 
внука, оскільки 
на таких вій-
ськовослужбов-
цях тримається 
українська армія, 
перед якою час 
поставив над-
звичайно важкі й 
драматичні ви-
пробування.

Нехай Господь 
Вас береже від 
хвороб і життє-
вих труднощів, 
дарує Вам бага-
то років щасли-
вого життя. Маєте право гордитися своїм внуком!

ТВО командира в/ч пп В2970
підполковник В.КОКОРЄВ

Написано серцем

Спасибі за солдата

На такому амплуа презентованого твору пере-
довсім й наголосив член Української асоціації ви-
давців та книгорозповсюджувачів Михайло Савчук, 
представляючи його автора спільноті, що зібралася 
в залі Чортківської міської дитячої музичної школи. 
Акцентував: книга непроста й трагічна. Бо історія, як правило, 
пишеться тоді, коли її учасники вже відійшли в засвіти. У понятті 
«Іловайськ» це теж превалює, однак немало ще й живих. Тому 
запитання потребують відповідей.

А Євген Положій, перебуваючи на Тернопільщині власне дру-
гий день (перед тим була зустріч зі студентами й викладачами 
ТНЕУ), пригадав першу презентацію свого твору – торік, у ве-
ресні, в Національній парламентській бібліотеці України, відтак 
– визнання його найкращою книжкою про війну в часі Форуму 
видавців у Львові. Хоча, вважає, насправді це твір про любов 
– батьківську, до Вітчизни, про те, «як наші солдати виявляли не-
ймовірний гуманізм у найстрашніших ситуаціях. Як героїзм, так 
і гуманізм. Для мене людяність була головним чинником, коли 
вибирав ті епізоди, про які хотів розповісти».

Ні, він не військовий кореспондент, як його колега Андрій Ца-
плієнко, який буквально живе на «передку», готуючи репортажі 
для телеканалу 1+1. «Сталося так, що у жовтні 2014 року в Глу-
хові зустрічався зі студентами університету, розповідав про свою 
на той час крайню книжку «Риб’ячі діти», – деталізував гість. – 
Там живе мій гарний товариш Юра Коваленко, пошуковець, все 
життя «піднімав» солдатів Другої світової. Виявилося, що він 
тільки-тільки приїхав з-під Іловайська, де в складі місії «чорний 
тюльпан» «підняв» близько 150 тіл за три тижні. Я подивився на 
ці фотографії й зрозумів, що інформація про Іловайськ з різних 
джерел, у тому числі – щодо кількості загиблих, абсолютно не 
відповідає дійсності. І події, очевидно, там відбувалися значно 
трагічніші. І я почав шукати людей, які вижили в іловайському 
котлі, вивчати різноманітні джерела. Зрозумів, що всі свідчення 
потрібно зібрати десь в одному місці, напевне, в книжці. Мені до-
помагали багато людей, я їм дуже вдячний. Записував інтерв’ю, 
розшифровував, а потім вирішував, що можу зробити з тим чи 
іншим фрагментом. У книжці є розповіді про те, як виходили з 
котла, написані короткими реченнями, дійсно як розповіді, а є 
окремі художні новели, які логічно вплітаються в хід подій». 

– Офіційні органи мають визначитися: «Іловайський котел – це 
такі ось підрозділи, які дислокувалися в таких от місцях у такий 

період». Але вони рахують тільки загиблих 
29-30 серпня. Чому? Щоб зменшити цифру 
загиблих. Зверніть увагу: зараз дуже багато 
з’являється різних аналітичних статей і під-
бірок інтерв’ю, які мусять створити зручні 
версії для певного кола учасників подій. При 
цьому в них не стільки говорять неправду, 
скільки замовчують, – зазначав автор книги.

Текст побудовано на реальних подіях: 
свої історії авторові розповіли близько 100 
очевидців – бійці добровольчих батальйонів 
«Донбас», «Дніпро-1», «Херсон», «Миротво-
рець», 39-го («Дніпро-2»), 40-го («Кривбас»), 
42-го батальйонів територіальної оборони, 
солдати та офіцери 17-ї танкової бригади, 
51-ї, 92-ї, 93-ї бригад ЗСУ, прикордонники 
Сумського пересувного загону. Він записав 
70 (!) інтерв`ю. «Чиї долі проходять через 
роман?» – сам запитував і сам відповідав 
письменник. Зізнавався: були й історії безпо-
середньо не дотичні. Ті, хто вийшли з полону, 
відмовлялися розповідати, адже різна доля 
спіткала цих людей. А потім декотрі самі те-
лефонували до нього, бо пішов розголос, що 
з`явилась людина, яка намагається зібрати 
об`єктивну інформацію про Іловайськ. У 90 
відсотків людей, які вийшли звідтіля живими, 
версія одна: «Нас зрадили».  «Я не мав на 
меті з’ясовувати, хто правий, не намагався 

відповісти на запитання «хто винуватий», бо я не військовий екс-
перт і в мене недостатньо інформації, немає й такої компетент-
ності. Просто хотів написати про те, як все відбувалося».

 «Незважаючи на документальний стрижень, «Іловайськ» не 
є результатом журналістських розслідувань та прагненням авто-
ра розкрити досі не з’ясовані факти щодо іловайської трагедії. 
Правда людського життя у романі вища за правду статистики. 
Його справжня мета – вшанувати загиблих в іловайському кот-
лі, подарувати продовження їхнім життям –  у слові, в пам’яті, у 
плині віків» – так зазначається в анотації до книги. Справді, «Іло-
вайськ» – то роман у новелах. Декотрі з них, ті, що найпомітніше, 
найгостріше пройшли крізь його серце й душу, автор і спробував 
винести «на люди». Це зокрема «Життя і смерть Серьоги Каба-
на», «Дядя Ваня», «Сімейна справа Семенових». Зазначав:  у 
книзі є кілька персонажів, чиї долі проходять крізь весь текст. Це 
Грег із «Дніпра-1», Грім із «Донбасу», медсестра Мурка з «Дон-
басу». Та, вважає, головний герой – власне трагедія.

Із зали авторові «Іловайська» надійшла ціла низка запитань. 
Стосовно того, чи змінило його самого написання роману, чого в 
книжці більше – документалістики чи художнього вимислу. І яка 
реакція на неї молоді. В текстурі відповідей спливло, до прикла-
ду, важливе: роман видано й українською, і російською мовами. 
Навіщо? Бо нині його читають на українських анексованих та 
окупованих територіях – в Донецьку й Луганську, в Криму. І в Ро-
сії – теж. Адже правда там потрібна найбільше. Й дуже добре, 
що ось така – по гарячих слідах, поки не пересмикнули її, не 
переробили на свій кшталт політологи та історики різних мастей. 

Від чортківчан-господарів заїжджому гостеві палко дякував на-
самкінець заступник Чортківського міського голови Роман Тим-
офій. А відтак була хвилина мовчання – адже день 22 березня 
вмістив надто багато жалоби: окрім спомину про Героїв України, 
загиблих в іловайському котлі, ще й вирок «братньої» Росії Надії 
Савченко, і похорон Георгія Гонгадзе, й близькі уродини світлої 
пам`яті Світоча В`ячеслава Чорновола…

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Іловайськ: правда неможними устами
Подія неординарна: до стіп нетлінного меморіалу Героям України лягає ще один згусток живої пам`яті. 
Живої через те, що це – не фотографічний відбиток облич і фактів. Ні, це – розвиток нашого бачення й 

відчуттів, спонука до висновків та дії. Презентується книжка українського письменника та журналіста, 
громадського діяча, головного редактора сумської газети «Панорама» Євгена Положія «Іловайськ. 

Розповіді про справжніх людей».

Вдячність

Днями у редакцію надійшов лист зі словами вдячності 
за виховання онука В`ячеслава Хохлова на адресу 

чортківчанки Г.Я.Мирончук з військової частини із зони АТО, 
де він проходить службу. В`ячеслав служив контрактником 

у Чорткові, однак із липня минулого року захищає від 
агресора східні кордони нашої держави, у Краматорську. 

З приємністю друкуємо цей лист на шпальтах районки.

Моя країна
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НовинарТворче коло

Голові Чортківської міської ради 
Володимиру ШМАТЬКУ 

від мешканців «Карітасу»
Прохання

Ми почитали книжечку Марії Штепи «Обкрадене дитин-
ство»  і вирішили звернутися до трьох шанованих сіячів, які не 
забули про нас 14 січня цього року і привітали нас зернятками 
пшениці, – голови райдержадміністрації М.Сташківа, голови 
райради В.Шепети, міського голови В.Шматька. Просимо під-
тримати нас у проханні. У згаданій книжечці читається про 
дітей, яких із батьками вивозили в Росію, діти вмирали у ва-
гонах і невідомо, де їхні поховання. Ми, що нижче підписалися, 
зібрали мізерну пожертву на спорудження хоча б невеличкого 

пам’ятника цим дітям, хоч би невеличкий бюст чи барельєф 
ангелика.

Через пресу будемо просити допомоги, хто скільки подарує, 
це буде не віночок спільний, а гірлянда, яка буде записана в 
історичних книжках. Ми від своїх 30 відсотків пенсії даруємо 
365 грн.

 Просимо вашої згоди і підтримки, з пошаною – Ганна Ми-
колаївна Савелева, Стефанія Василівна Стефанів, Ганна 
Василівна Лиховід, Марія Стефанівна Штепа, Стефанія Пан-
телеймонівна Корчинська, за згодою медобслуги – Оксани Зи-
новіївни Зозуляк, Ганни Дмитрівни Дражньовської.

5 березня 2016 р.

 Організатори та ведучі, бібліотекар Олександра Наконечна 
і автор цих рядків, поет, історик Ярослав Дзісяк, представили 
«Книгу змін» Андрія Цаплієнка, військового журналіста, «Голос 
барикад і бліндажів» книгу кількох авторів; «Золотий острів» 
Махновії Степ (Мар’яни Іванківої), українки з русифікованої За-
порізької області, чергові випуски «Подільської толоки», альма-
наху обласного літоб’єднання при НСПУ, збірника «Поетична 
топоніміка», поезія і проза, присвячена селу і місту, упорядник 
Люба Сердунич. Наші автори і гості презентували свої видання: 
співавтор Раїса Обшарська – прозу про УПА «Лісові хлопці», 
Люба Малецька – «Жменьку активованих хвилин», Іван Куш-

нір – «Там, де Нічлави 
рідні береги», Ярослав 
Дзісяк – «І сталося це у 
році ..16-му», історич-
ний довідник ювілей-
них дат. 

Літоб’єднання «Со-
нячне гроно» має вже 
15 років, змінювалися 
учасники, формати, 
ведучі, але грона рос-
туть і розвиваються. 
Теми виступів переплі-
талися із болями сьо-
годення і захмарними 
світами поезій. Юна 
Тетяна Наконечна про-
читала вірш нашого 
друга по соцмережах 
Валерія Бута «Весна 

без Надії» – Савченко. Медик Володимир Сович, який рік часу 
служив у мобільному госпіталі в зоні війни, розповів «з перших 
уст» про побачене і пережите – дехто не стримав сльози. Хви-
линою мовчання пом’янули загиблих в російсько-українській 
війні. Директор бібліотеки Оксана Колівошко щиро подякувала 
за участь у нашому зібранні, а гості – вдячні організаторам за 
теплу атмосферу і приємні враження. 

Ярослав ДЗІСЯК, 
співорганізатор зустрічі

День поезії у Чорткові
Минулої неділі, напередодні Міжнародного дня поезії, до Чортківської центральної бібліотеки завітали «довірені 
особи» музи поезії Евтерпи – хмельничанка Інна Гаврилюк, із Тернополя: Віктор Насипаний, Богдан Кушнірик 

та Люба Малецька, Іван Кушнір з Яблунова; автори Чортківщини – Раїса Обшарська, Уляна Фейло, Мар’яна Магега, 
Андрій Базалінський, Роман Король, Іван Дмитрик, Анастасія Трич, Василь Морозов і гості – 

шанувальники поетичного слова.

Офіційно

З конверта

Всюди б такі «очі»!

Буквально вчора до редакції телефонували колеги з «Віль-
ного життя» і просили посприяти розібратися в плетиві чорт-
ківських вулиць – аби дістатися авторів котрогось листа. Що й 
казати, коли відсутні будь-які вказівники, тоді справді непросто. 
Проте якщо вулиці мають ось такі «очі», як на знімку, та ще й із 
підсвітками вечірньої чи нічної пори, – всілякі проблеми з орі-
єнтацією на місці відпадають самі по собі. Начебто дрібниця, 
проте яка доречна. Та ще й – свідчення нашої цивілізованості.

Піти б, загубитись у квітах Ягільниці…

Бо їх тут – доладно: й троянди, й лілеї, ромашки та брат-
чики. Такі квіткові взори крізь призму народного видива милу-
ють око на подушках, розкішно осяваючи світлицю народного 
музею села в часі чергових посиденьок завсідників «Музейних 
зустрічей». Очільник музею Степан Бубернак вдячно поціновує 
пожертву двох ягільничанок – світлої пам`яті Марії Глови та 
нині сущої Любові Липової. Цих двоє жінок вишили і вдарува-
ли музеєві таке дивне одкровення власних душ. А з пошиттям 
власне подушок посприяло підприємство «Біллербек-Україна» 
перо-пухова фабрика.

Ой ви грайте, музиченьки, грайте-вигравайте!..

Це звертання – з однієї із веснянок, котрі нині на порі. Й не-
дарма народні музики з аматорського гурту Звиняцького СБК 
вже «озброєні» народними інструментами та налаштовані на 
народні співанки. Як зазначає патріарх сцени Чортківщини, 
заслужений працівник культури України Йосипа Овод, наразі 
не в кожному селі є змога продукувати правічну народну піс-
ню впереміж з народною інструменталістикою. А в Звинячі це 
уможливлено завдяки меценатським потугам директора ПАП 
«Дзвін», депутата обласної ради Василя Градового та творчим 
змагам директора Звиняцького СБК Івана Половчука в тандемі 
з очільником гурту Степаном Вуйчиком.

І крона над учительським столом
Ось таке лимонне де-

ревце потужно стрімкує 
собі догори в «мозковому 
центрі» – учительській За-
водської загальноосвітньої 
школи. Вже й у стелю впи-
рається потужною кроною, 
вперто вишукуючи для 
себе простору. За слова-
ми директора ЗОШ Василя 
Кушніра, з чиєї легкої руки 
й «прописалися» в школі 
вазони-деревця, вже й під-
різати лимона пробували – 
та лиш галузиться і росте. 
А ще у коридорах дістають 
собі привілля пишні китай-
ські троянди, що особливо 
милує око холодної пори – 

немов у зимовому саду.
Ведуча рубрики Анна БЛАЖЕНКО

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Від своїх батьків – Наталії та Романа Кериків (на жаль, уже по-
кійних) я знала, що на Тернопіллі  живе й працює татів однокурс-

ник по Львівському 
сільськогосподарсько-
му інституту. А років 
зо три тому, впоряд-
ковуючи мамині й 
татові документи та 
записи, переглядаючи 
листи і фотографії, 
натрапила на лист 
п. Юхима до моїх 
батьків. Там він пові-
домляє, що «скоро з 
комп’ютерного набо-
ру вийде «Тигровий 
скок» про Чортківську 
офензиву», ділиться 
роздумами про свою 
краєзнавчу роботу, 
а також дякує моїй 
мамі за надіслані 
копії матеріалів, що 
зберігаються у Львів-
ській науковій біблі-

отеці (ЛНБ) ім. В.Стефаника. Моя мама активно працювала в 
товариствах «Меморіал» і «Пошук» – тому  п. Юхим цікавиться, 
чи в архівах цих організацій є документи стосовно акції «сто за 
одного», і пояснює: «Це про страчених німцями 27 вересня 1942 
р. 52-х осіб у Чорткові, 28 – на схилах Кортумової гори та в інших 
місцях». 

Ще п. Юхим прагнув більше дізнатися про подробиці  пере-
бування в червні-липні 1919 р. у Чорткові президента  ЗУНР Єв-
гена Петрушевича.

З цього листа вимальовувався мені образ дуже діяльної, 
освіченої, шляхетної людини, яка всім серцем вболіває за від-
новлення історичної справедливості, веде значну просвітницьку 
роботу у своїй місцевості. Викликала здивування й захоплення 
скрупульозна дослідницька, пошукова робота зі збору досто-
вірних фактів: п. Юхим пише в листі, що з однієї справи наді-
слав запит на юридичний факультет Львівського національного 
університету ім. І.Франка, з іншої – до відділу україніки ЛНБ ім. 
В.Стефаника. І, як він сам зазначає, – «чекаю на допомогу».  
Зараз, коли ми спілкуємося з п. Юхимом телефоном або лис-
товно, моє перше враження про нього ще більше зміцніло. Мені 
здається, в його житті гармонійно поєдналися інженерний фах, 
з одного буку, і захоплення історією та любов до книги, з іншо-
го. Пан Юхим, як краєзнавець, «відкриває» сучасникам забуті 
або замовчувані історичні події, з математичною точністю шукає 
факти, не покладаючись на домисли та припущення.

Тож сердечно бажаю п. Юхимові Макотерському доброго 
здоров’я, сили, завзяття і гострого пера! Божого благословення 
Вам і миру в Україні! Дякую Вам за живу пам’ять про моїх до-
рогих батьків.

   Наприкінці додам таке: в альбомі X-го випуску механічного 
факультету Львівського сільськогосподарського інституту 1954-
1958 років знайшла фото молодого Юхима Макотерського: він 
серед  восьми  десятків студентів у вишитій сорочці! З приємніс-
тю надсилаю це фото. 

З  пошаною – Ганна КЕРИК, м. Львів

Шляхетність впереміж 
з просвітництвом та патріотизмом

Шановна редакціє! Дозвольте через вашу газету привітати з Днем народження (23 березня)  п. Юхима 
Макотерського – патріота, краєзнавця, автора цікавих публікацій суспільно-політичної та історичної тематики.  
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Ще такого многолюддя в 
будень ця зелена зона й не 
бачила. Того дня вона перетво-
рилася на величезний мураш-
ник, де кожен плідною працею 
приклався до того, щоби парк 
став справжньою окрасою на-
шого міста, комфортною та 
ошатною територією для від-
починку. Завдяки спорідненості 
бажань і активній добродійнос-
ті містян цей зелений закуток 
природи вже усміхнувся так, 
як не усміхався десятки років, 
– привабливою чистотою. Хо-
четься, щоби ця привабливість 
не втрачалася й надалі, бо ж, 
даруйте за, так би мовити, за-
їжджену фразу, чисто не там, 
де прибирають, а там, де не 
смітять. 

Від усієї душі вітаємо з 50-річним 
ювілеєм товаришку, подругу, 

шановану людину
Ольгу Василівну БІЛОУС.

Дорога наша 
            ювілярко!
Хай сміється доля, 
мов калина в лузі,
В колі щирих, вірних 
    і хороших друзів
Зичим Тобі щастя, 
 радості, тепла,
Успіхів, здоров`я, 
 злагоди й добра.
Хай крокують 

   поруч вірність і кохання,
Хай здійсняться мрії і Твої 

бажання.

З повагою – друзі.

Правління Чортківського районного 
споживчого товариства та 

профорганізація працівників споживчої 
кооперації щиро вітає інженера 

Василя Володимировича 
НОВІЦЬКОГО

з 60-річним ювілеєм!
У цей урочистий день прийміть наші 

найщиріші вітання і побажання.
Нехай завжди Вас оточує людська 

теплота, прихильність друзів і радість 
успіхів у житті. А доля хай дарує Вам 
багато світлих літ у мирі, здоров`ї, щасті 
та любові.

Хай доля пошле  
             Вам довгого віку,
Радості, щастя, 
                  достатку без ліку.
Хай люди повагу і ласку 
                       дарують,
Хай в домі любов 
                  і добробут панують.
Нехай обминають незгоди і грози,
Лиш тільки від сміху 
           з’являються сльози. 

Міцного здоров`я 
               з води і роси,
Бадьорість і настрій 
хай будуть завжди.

22 березня свій 55-й День народження 
відсвяткував наш колега, чудова, щира, 
надійна людина та сумлінний працівник 
Мирослав Степанович ВЕЛИЧЕНКО.

Прийми найщиріші вітання з нагоди 
ювілею: міцного здоров`я, якого ні за яке 
золото не купиш; родинного затишку, який 
нічим не заміниш; людської поваги, котру 
не кожен може заслужити.

У 55 розквітає життя,
А душа, ніби пташка, співає, 
Хай у юність нема вороття, 
Та у серці вона оживає.
Хай завжди буде лад на роботі, в сім`ї,
Радість на серці і хліб на столі.
Хай Мати Небесна, Цариця Свята,

Дарує Тобі многії та благії літа.

З повагою – колеги 
по роботі відділку 

«Босирівський»

Керівництво та депутатський корпус 
Чортківської районної ради щиро віта-
ють з ювілеєм депутата районної ради

Стефанію Михайлівну РУДИК.
Дозвольте 
з ювілеєм
         привітати
І побажати
             від душі
Багато щастя
    і добра багато,
Хай буде світлим 
кожен день 
         в житті.
Хай негаразди 

                                  завжди 
                                      обминають,
Хай буде легко Вам вперед іти,

І словом добрим 
Вас нехай завжди вітають,
Добра Вам, миру, 
            щастя, теплоти.

Правила збору 
Сезон збору соку починається в березні і закінчується тоді, коли на 

деревах з’являються перші сережки. Вирушати за березовим соком 
краще раніше – зранку сік 
тече інтенсивніше, а ближ-
че до вечора його рух май-
же повністю завмирає. 

Інженер лісових куль-
тур ДП «Чортківське лісо-
ве господарство» Василь 
Горбуль пояснює правила 
збору детальніше:

– Перед тим, як поча-
ти збір соку, слід вибра-
ти «правильне» дерево. 
Молодим «сокопускання» 
протипоказано, адже це 
може спричинити загибель 

дерева. Тому краще зупинити свій вибір на дереві з окружністю стов-
бура не менше 20 см, яке призначене до рубки через 10 років. Для 
добування соку свердлять канали діаметром до 1,5 см та глибиною до 
5 см на висоті 30-50 см і вставляють у нього дерев’яний або металевий 
жолобок. 

Після того, як сік зібраний, обов`язково подбайте про захист беріз-
ки: заліпіть отвір садовим варом, мохом або ґрунтом. Бо отой отвір 
для дерева – то як відкрита рана для людини. Через неї потрапляють 
різноманітні хвороби, гниє всередині деревина, розкошують від такої 
недбалості комахи-шкідники. А від цього гине ліс.

Начальник відділу лісового господарства Чортківського лісгоспу Ми-
кола Баранюк додає:

– Наше лісове господарство зараз не заготовляє березовий сік у про-
мислових масштабах, бо й масових насаджень цього виду дерев нема 
на ввіреній нам території. Ростуть лише поодинокі берізки. Скоріше, 
до отого буревію, що наробив шкоди по всьому району (постраждали 
села Пробіжна, Косів), ми збирали до тисячі тонн соку. Той нещадний 
вітер знищив масові насадження, і немалу роль у цьому відіграла саме 
масова заготівля, яка підточила життєві сили берези.

Хочу попередити збирачів-любителів, що хоча штрафів за заготівлю 
соку нема, але за шкоду, заподіяну лісу пошкодженням дерев, такса 
серйозна: за кожне дерево діаметром до 22 см штраф сягає до 352 
грн., 46-50 см – 2508 грн. Тому добре поміркуйте про наслідки своїх 
необдуманих дій.

Корисні властивості березового соку
Цей традиційний поліський напій має більш як 30 цінних компонен-

тів, у т. ч. корисні цукри, високий вміст вітаміну С і солей калію, магнію 
й заліза, органічні кислоти та ферменти, що покращують кровообіг лю-
дини й роботу її кишечника, виводять з організму всілякі шлаки.

Лікування березовим соком: особливо корисний березовий сік 
для літніх людей і тих, хто страждає на гастрит, виразкові хвороби, 
недокрів’я, головний біль, бронхіт і туберкульоз легень, хронічний ка-
шель чи ревматизм, радикуліт, подагру або артрит, має проблеми з пе-
чінкою, нирками (треба пити не менше 2-х літрів березового соку на 
день) і жовчним міхуром, потерпає від такої біди, як закрепи чи імпотен-
ція. Протипоказання – наявність каменів-оксалатів у нирках.

Як зберігати
Свіжий березовий сік зберігається не більше двох днів у холодильнику.
Однак ви можете продовжити цей термін, законсервувавши напій.
Для цього підігрійте сік до 80 градусів, розлийте в стерилізовані бан-

ки і закупорте. Після цього поставте банки в гарячу (80-90°) воду на 
15-20 хвилин для пастеризації.

Є й інший спосіб зберегти березовий сік. Напій випарюють на по-
вільному вогні до однієї чверті первинного об’єму і розливають в сте-
рилізовані банки. Концентрований сік розводять водою до початкового 
об’єму і п’ють.

Рецепти
Березовий квас

Нагрійте сік до 35 градусів, додайте 15-20  г дріжджів і 3 родзинки 
на 1 л, на смак можна додати лимонну цедру. Після цього банку або 
пляшку щільно закривайте і залишайте на 1-2 тижні. 

Квас можна приготувати і по-іншому. До 10 л березового соку до-
дають сік 4 лимонів, 50 г дріжджів, 30 г меду або цукру, родзинки з 
розрахунку 2-3 штучки на пляшку. Розлити по пляшках і тримати 1-2 
тижні в темному прохолодному місці. Квас може бути готовий вже і 
через 5 днів, але від того, що він простоїть довше, напій не зіпсуєть-
ся, його можна зберегти на все літо.

Березовик
До березового соку віком у 3 дні додати підсмажені житні зерна або 

сухарики (5 г на літр), настоювати добу, процідити.
Крюшон

Щоб приготувати крюшон, потрібно змішати літр свіжого березо-
вого соку та сухого білого вина, додати склянку цукру. Настояти в 
холодильнику чи коморі 3 години.

Бальзам із березового соку
На відро свіжого березового соку кладуть до 3 кг цукру, 2 літри вина 

чи горілки та штук 5 дрібно порізаних лимонів із шкіркою. Заливають 
у діжку й ставлять на 2 місяці в погріб чи комору. Потім напій розли-
вають у пляшки й витримують у горизонтальному положенні ще 3-4 
тижні, після чого отримують готовий алкогольний продукт.

За матеріалами інтернет-видань

Господар

Березовий сік: як збирати, де зберігати і що лікувати

Толока

Міський парк – приваблива усмішка
Минулої суботи, 19 березня, в центральному парку культури і відпочинку Чорткова відбулася загальноміська толока.

Тетяна ЛЯКУШ, фото автора



30 березня. Тривалість дня – 12.49. Схід – 6.38. Захід – 19.27.  Іменини святкують Єфросинія, Олексій
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ГОЛОСОК
Зроби життя кольоровим!

Весна 
Прийшла весна, 
                  прийшла красна.
Все до сонця піднімається,
Бджілки зі всіма вітаються.
Попрощались ми з зимою, 
                 із холодною, лихою,
З білим снігом і льодами – 
                  радіємо квітами 
                                й травами.
Медвяні запахи полилися догори,
Де метелики літають, 
              свої пісеньки співають,
Ще джмелі і бджілки грають 
                          на сопілках.
І ця музика, цей запах 
        викликають лише захват.
Всі вітаємо ми весну, весну ясну, 
                                  весну красну!

Наталія КОРНЄЄВА, 
с. Звиняч, малюнок авторки

У мальовничій долині, по обох берегах річки Серет, розкинулося 
невелике містечко. Наче у Божих долонях спочиває мій Чортків, 
притулившись біля підніжжя Вигнанської гори.

Було це давно… Ще за тих часів, 
коли наші землі потерпали від ту-
рецького ярма. Не залишали ординці 
за собою ні села, ні містечка живого. 
Чорним слідом тягнувся за ними ви-
палений шлях. Одного дня біда заві-
тала і у наш край. З усіх боків оточили 
його зайди. Усе військо спостерігало 
з вершини гори за приреченим міс-
течком, що лежало внизу. Турецький 
паша – задоволений, адже здобич 
була просто біля його ніг. Він бачив, як 
у долині перелякано плачуть жінки та 

діти, як безпорадно біжать кудись небагаточисельні воїни. Здава-
лося, що це кінець. Що було робити приреченим містянам? Вони 
зібралися під горою, біля невеликої каплиці і почали молитися, 
готуючись прийняти свою страшну участь.

– Ну що ж? – подумав паша. – Так навіть краще! Усі гуртом. 
В одному місці.

Він побачив велетенську кам`яну брилу, що нависала над міс-
том з Вигнанської гори, і наказав будь-що зрушити її з місця та 
покотити вниз. Хай одразу загине і церквиця, ненависна йому 
християнська святиня, і люди біля неї. 

 Довго мучилися турки з тим каменем, міцно тримався. Тільки 
під вечір зі страшним гуркотом він покотився вниз. 

– Ось і все, – задоволено потирав руки паша.
Та яке було його здивування, коли камінь, з гуркотом впавши на 

церковне подвір`я, відскочив і розбився на тисячі шматків. З тих 
уламків вмить постав чудовий міцний замок з п`ятьма вежами по 
кутах.

Яничари, побачивши таке чудо, одразу покидали свою зброю та 
кинулися навтьоки, тільки їх і бачили. А Чортківський замок вже не 
одну сотню літ охороняє спокій нашого древнього міста.

                                                             Катруся ОБШАРСЬКА, 
11 років,

  Чортківська гімназія ім. М.Шашкевича

Наша Ягільницька ЗОШ І – ІІІ ступенів – велика родина, 
яка має свій ритм існування, свої неповторні традиції. І це 
не пустопорожні слова. Ми, і  вчителі, і учні, завжди перебу-
ваємо у творчому пошуку, намагаючись докласти максимум 
зусиль для того, щоб учні відчували в собі силу здолати пе-
решкоди і підкорити будь-які вершини. Ось так і цього разу, 
коли гуртом вирішили приєднатися до роботи над проектом 
телеканалу «1+1» «Змінимо нашу школу». Події розгорта-
лись блискавично. Після перегляду відеоролика обговори-
ли всі побажання та пропозиції і приступили до роботи. 

Відразу ж були придбані необхідні матеріали для ре-
алізації першо-
го етапу проекту: 
оформлення схо-
дових кліток. На-
ступні декілька 
днів учителі разом 
з учнями працюва-
ли над створенням 
трафаретів. Тех-
нічні працівники 
школи створили 
основу для напи-
сів. Потім, під час 
березневих свят, 
учителі Т.В.Попіль, 
О.Я.Ониськів та 

К.Р.Бегма нанесли відповідні мотиваційні вислови та табли-
цю множення на сходинки. Коли учні повернулися до на-
вчання, були приємно вражені такими оновленнями. Кожен 
з радістю крокував яскравими сходинками, пригадуючи та-
блицю множення. Особливо кумедно виглядали «першач-
ки», що ніяк не могли зрозуміти: чому 2 х 3 = 6, ототожню-
ючи множення з додаванням, адже про таблицю множення 
вони ще й не здогадуються.

Побачивши позитивну реакцію всієї шкільної родини, ми 
вирішили не зупинятися і продовжувати змінювати рідну 
школу. У рамках цього проекту було створено QR-коди з 
посиланнями на різні сторінки сайту нашої школи, сканую-
чи які за допомогою сучасних ґаджетів, легко і просто дізна-
тися про шкільне життя.

Дуже хотілося поділитися своїми досягненнями і подяку-

вати за цікаву ідею ор-
ганізаторам проекту те-
леканалу «1+1», а саме 
програмі «Сніданок з 
1+1», що ми, власне, і 
зробили. Несподіван-
кою стало те, що нам 
не тільки відповіли, а й 
запропонували відзняти 
сюжет про зміни в школі.  

Ця звістка втішила і 
схвилювала усіх. Відра-
зу ж відбулося засідання 
учнівського парламенту, 
на якому обговорюва-
лося питання реалізації 
наступного етапу про-
екту. Серед безлічі ідей 
та пропозицій ми обрали 
найкращу, найменш фі-
нансово затратну та лег-

ку у виготовленні – створення меблів (пуфиків) для дитячої 
світлиці. Працювали дружно: батьки допомогли з придбан-
ням фанери, поролону та тканини; учні зібрали близько чо-
тирьох мішків пластикових пляшок. З пошиттям чохлів на 
пуфики також не виникло проблем – допоміг майстер на всі 
руки М.Ф.Сорока, який працює в школі. Результат зусиль 
бачите на фото і можете випробувати, завітавши до нас в 
гості.

Незабаром до нас завітала знімальна група телекана-
лу «1+1». Трішки хвилюючись та дещо соромлячись, учні 
давали свої перші інтерв’ю, ділились з усією країною на-
шими маленькими 
д о с я г н е н н я м и . 
Директор школи 
А.Я.Зайло розпо-
вів про вартість 
таких змін у гро-
шовому вимірі 
(невелика сума, 
всього декілька 
гривень з одно-
го учня, але ре-
зультат вагомий). 
А його заступник 
А.В.Романів роз-
повіла, що весь 
навчально-вихов-
ний процес у шко-
лі підпорядкований особистісному розвитку кожного учня. 

На досягнутому ми не зупиняємося. Завдяки старанням 
учительки Н.Б.Терещенко та батьків, діти яких навчаються 
в шостому класі, днями був оновлений кабінет англійської 
мови.

Ми щасливі з того, що маємо можливість працювати та 
навчатися в такій школі. 

Щиро дякуємо всім, хто підтримує школу як фінансово, 
так і особистою участю в її житті. Повірте, ви робите вклад, 
цінність якого неможливо перебільшити.

Учнівський парламент 
Ягільницької ЗОШ І – ІІІ ступенів 

та педагог-організатор Катерина БЕГМА

Хлопчину, що на знімку, звати Денис Ді-
дик. Він учень Шульганівської ЗОШ І – ІІ 
ст. Мешкає у селі Долина, на Горбах. Ав-
тобусом щодня добирається до школи й 
зі школи. А як цей громадський транспорт 
поламається, то й пішки чимчикує разом із 
іншими учнями. Дисциплінований, вчиться 
старанно і вже досяг успіхів. Особливо до-
бре йому дається англійська мова, і вчи-
телька це відзначає. Цікавий знати все і про 
все, має широкий інтерес як першокласник. 
У Дениса є трирічний братик Максимко, 
який ще й до садочка не ходить, вдома з 
мамою й бабусею перебуває. Брати добре, 
з любов`ю ставляться одне до одного. Ось такі славні козачата зроста-
ють у нашому краї.

Степан ОСАДЦА, 
позаштатний кореспондент «Голосу народу»

Цю маленьку дівчинку у вишитім строї, що на знімку по-
ряд з двома кримчанками-однолітками, звати Анастасійка 
Гут. Вона учениця Милівецької ЗОШ І – ІІ ступенів. У ви-
шиванці, вигаптуваній дбайливими материнськими руками, 
піднялася дівчинка на сцену зали в Будинку звукозапису 

Українського радіо, 
в столиці Украї-
ни, щоб отримати 
заслужену наго-
роду – Диплом ІІ 
ступеня у категорії 
«Декламація» Все-
українського кон-
курсу «Змагаймось 
за нове життя», 
присвяченого твор-
чості Лесі Україн-
ки. Спочатку цей 
конкурс, започат-
кований М.Фішер-
Слиж, проводився 
в АР Крим, але 
цього року він 
вперше відбувся 

як всеукраїнський. Опікувалися ним полтавчани, вони ж і 
проводили відбір учасників згідно з надісланими роботами: 
переглядали відеозаписи творчості юних чи виступи дітей 
у режимі он-лайн. Цьогоріч кількість охочих взяти участь в 
ньому збільшилася втричі. А за нагородами хлопчиків й ді-
вчаток запросили в Київ. Тут і познайомилися-потоваришу-
вали україночка Анастасійка з Милівців та дві татарочки з 
Криму.

Анастасійка декламувала вірш «Давня весна». Чому об-
рали саме його? Бо, як пояснює педагог-організатор школи 
Наталія Гут (мама нашої героїні), Леся Українка найбільше 
любила цю пору року, адже весна вселяла надію на онов-
лення, позитив у житті змалку хворій поетесі. «Отака жит-
тєствердність, спрага до життя, сила духу, що ними наси-
чені вірші відомої поетеси, додає і нам снаги боротися, йти 
вперед, незважаючи на різні перепони, які дає нам життя. 
Сміливою життєвою позицією поетки організатори хотіли 
запалити й нове покоління, назвавши конкурс «Змагаймось 
за нове життя», – розказує пані Гут.

Дипломантка всеукраїнського конкурсу зараз навчається 
у другому класі Милівецької школи. Окрім добрих успіхів у 
навчанні, дівчинка захоплюється мистецтвом співу, мріє на-
вчитися грати на скрипці. Це – вже у планах на наступний 
навчальний рік. 

Знайомтесь
Анастасійка Гут – дипломантка всеукраїнського конкурсу

Учнівське самоврядування

Змінюємо нашу школу

На конкурс  імені П.Шептицького

Легенда про Чортківський замок                       

Славні козачата

Ведуча сторінки Оксана СВИСТУН



УТ-1
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
07.35, 23.30 На слуху 
07.50, 08.25 Смакота 
08.40 Кориснi поради 
09.00 Вiчне 
09.10 Уряд на зв’язку 
з громадянами 
09.50 Хокей. Чемпiонат 
України. Фiнал 
12.30 Український корт 
13.45 Хто в домi хазяїн? 
14.15 Суспiльний 
унiверситет 
14.40 Спогади 
15.25 Т/с «Бiлявка» 
17.00 Вiкно в Америку 
17.30 Word on the street 
18.05 Час-Ч 
18.15 Новини. Свiт 
18.50, 22.45 З перших вуст 
18.55 Про головне 
19.30 РЕ:ФОРМА 
20.00 Перша шпальта 
20.30 Вересень 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Подорожнi 
23.00 Пiдсумки 

1+1
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 23.15 ТСН 
07.35 «Маша i ведмiдь» 
09.30 «Мiняю жiнку-5» 
10.50, 12.20 «Мiняю жiнку-6» 
13.55, 14.55 «Сiмейнi 
мелодрами-6» 
15.50 Т/с «Торговий центр» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана-2» 
20.30 «ЧИСТОNEWS-2016» 
21.00 Т/с «Матусi» 
22.00 «Грошi» 
23.30 «Мiнкульт» 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20 Х/ф «Тариф 
«Щаслива родина»» (1) 
11.10, 12.25 Д/с «Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським» 
13.15, 14.20 «Сiмейний суд» 
15.05, 16.15 «Чекай на мене» 
18.05, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Запитайте в осенi» (1) 
22.50 Т/с «Закоханi жiнки» (2) 
00.35 Т/с «I все-таки 
я кохаю...» (1) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Музичний 
калейдоскоп» 
10.35 «Назбиране» 
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 
22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.30 «Подорожнi 
замальовки» 
14.00 «Вiдвертi дiалоги» 
15.15 «Загубленi 
у часi» 
15.30 «Мамина школа» 
16.00 «У країнi Мультляндiї» 
17.00 «Лесь Курбас. 
Дорога до слави» 
17.45 «Mortimer. Inglish Club» 
18.30 «Не перший 
погляд» 
19.30 «Урок... для батькiв» 
20.00 «Легенди 
Запорiжжя» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Тема дня» 
21.15 «В об’єктивi ТТБ» 
21.45 «Вони прославили 
наш край» 
22.30 «Чаc країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Перша ледi» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi. 
Тиждень 
07.40 «Євромакс» 
08.10 Вiкно 
в Америку 
08.30 «Унiкальна Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.45 «Про нас» 
11.00, 16.10 Дитяча 
година 
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УТ-1 

06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
21.00 Новини 
07.35, 23.35 На слуху 
07.50, 08.25 Смакота 
08.40 Кориснi поради 
09.00 Вiчне 
09.25 Про головне 
09.55 ДебатиPRO 
11.25 РЕ:ФОРМА 
12.00 Засiдання Кабiнету 
Мiнiстрiв України 
13.15 Час-Ч 
13.50 Школа Мерi Поппiнс 
14.15 Суспiльний 
унiверситет 
14.40 Гра долi 
15.30 Вiра. Надiя. Любов 
16.30 Д/ф «У полонi 
пристрастi Наталiї Долi» 
17.10 Т/с «Таксi» 
17.55 Хокей. Чемпiонат 
України. Фiнал 
18.40 В ПЕРЕРВI: Новини 
20.30 Книга ua 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Слiдство. Iнфо 
22.40 Мегалот 
22.45 З перших вуст 
23.00 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 ТСН
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.35 «Маша i ведмiдь» 
09.30, 10.50, 12.20 «Мiняю 
жiнку-6» 
13.55, 14.55 «Сiмейнi 
мелодрами-6» 
15.50 Т/с «Торговий центр» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана-2» 
20.30 «ЧИСТОNEWS-2016» 
21.00 Т/с «Матусi» 
22.00 «Одруження наослiп-2» 
00.00 Х/ф «Шосте чуття» 

ІНТЕР
06.05, 11.15, 12.25, 05.25 
Д/с «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 21.00 Т/с 
«Запитайте в осенi» (1) 
13.40, 14.20, 16.15 
«Сiмейний суд» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
22.50 Т/с «Закоханi жiнки» (2) 
00.30 Т/с «I все-таки 
я кохаю...» (1) 

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

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

12.40 «Щоденник для 
батькiв» 
13.00 40 рокiв на сценi.
Бенефiс Любовi Iзотової 
14.00 Х/ф «Острiв 
Джорджа» 
16.40 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
17.30 «Сад, город, квiтник» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 «Формула здоров’я» 
21.30 «Музичнi делiкатеси» 
22.40 Х/ф «Три дiвчини» (2) 

ICTV
05.55 Факти 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
09.45 Антизомбi 
11.50, 13.20 Х/ф 
«Холостяцька вечiрка-2. 
З Вегасу у Бангкок» (2) 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.00, 16.10 Т/с «Код 
Костянтина» (2) 
18.20 Т/с «Патрульнi» (2) 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
21.25 Т/с «Винищувачi-2» (2) 
22.25 Т/с «Вiддiл 44» (2) 
23.20 Х/ф «Чорна хвиля» (2) 

СТБ
06.00, 16.00 «Все буде добре!» 
07.55 «Битва екстрасенсiв. 
Чоловiки проти жiнок» 
10.05 «Битва екстрасенсiв-13» 
12.15 «МастерШеф-2» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» (1) 
20.00, 22.45 «МастерШеф 
Дiти-5» 
00.45 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
03.50, 18.00 Абзац! 
04.45 Зона ночi 
06.05, 07.25 Kids Time 
06.07 М/с «Губка Боб - 
Прямокутнi Штани» 
07.27 Т/с «Друзi» 
09.55, 21.55 Київ вдень i 
вночi 
10.45 Т/с «Щасливi разом» 
19.00 Серця трьох-3 
23.00 Х/ф «Хатина в лiсi» (3) 
00.40 Х/ф «Звук мого 
голосу» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
06.00, 16.00 Т/с 
«Адвокат» (2) 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 01.15 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок 
з Україною 
09.15 Зоряний шлях 
10.45 Реальна мiстика 
12.45 Агенти 
справедливостi 
13.40, 15.30 Х/ф «Життя 
пiсля життя» (2) 
18.00, 04.35 Т/с «Не 
зарiкайся» (2) 
19.45, 03.30 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
21.00 Т/с «Скалолазка» (2) 
23.00 Подiї дня 
23.30, 02.00 Т/с «C.S.I.. 
Мiсце злочину Майамi» (2) 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.35, 15.45, 16.40 
«Нове Шалене вiдео по-
українськи» 
07.35, 17.00 «Облом.UA.» 
08.10, 19.00, 00.00 
«ДжеДАI» 
08.30, 18.30, 23.30 
«Спецкор» 
09.00 Д/п «Помста 
природи» 
09.20, 01.15 Д/п «Знищенi 
за мить» 
10.15, 00.20 Д/п 
«Надзвичайнi вiйни» 
11.10 Х/ф «Експедицiя у 
пекло» (2) 
13.00, 20.20 Т/с «Мисливцi 
за релiквiями» 
13.55 Т/с «Iнспектор 
Алекс» 
16.05, 18.00 «Вiдеобiмба» 
19.20 «Люстратор 7,62» 
21.20 Х/ф «Сектор 4. 
Порятунок» (2) 
02.10 Х/ф 
«Двiйник» 

УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
21.00 Новини 
07.25, 23.30 На слуху 
07.50, 08.25 Смакота 
09.00 Вiчне 
09.25 Д/с «Подорожуймо 
Литвою» 
09.55 Д/ф «Спадщина 
Константинополя: грецьке 
життя у Стамбулi» 
10.35 Вiкно в Америку 
11.25 Вiйна i мир 
12.10 Слiдство. Iнфо 
13.15 Час-Ч 
13.50 Мультфiльми 
14.15 Суспiльний 
унiверситет 
14.40 Спогади 
15.30 Надвечiр’я. Долi 
16.30 Свiтло 
17.10 Т/с «Таксi» 
17.55 Хокей. Чемпiонат 
України. Фiнал 
18.40 В ПЕРЕРВI: Новини 
20.35 Д/ф «Кайпiнськi 
будинки-привиди» 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
22.15 5 баксiв.net 
23.00 Пiдсумки 

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

ІНТЕР
06.05, 11.15, 12.25 Д/с 
«Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 21.00 Т/с «Запитайте 
в осенi» (1) 
13.40, 14.20, 16.15 
«Сiмейний суд» 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
22.50 Т/с «Закоханi жiнки» (2) 
00.30 Т/с «I все-таки я кохаю...» (1) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Не перший погляд» 
10.35 «Надiя є» 
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 
22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.15, 21.00 «Тема дня» 
11.45 «Зроблено в Європi» 
14.00 «На часi» 
15.30 «ПрофStyle» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.00 «Мандри Великим Лугом» 
17.30 «Магнолiя-ТВ. 
Служба розшуку дiтей» 
17.35 «Живi сторiнки» 
17.55 «Духовнi скарби 
України» 
18.30 «Акценти тижня» 
19.30 «Що робити?» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Думки вголос» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Перша ледi» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 «Формула здоров’я» 
08.30 «Унiкальна Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 «Екологiчно 
чисте життя» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 «Соло» 
13.00 40 рокiв на сценi.
Бенефiс Любовi Iзотової 
14.00 Х/ф «Термiнове 

12.10 Межа правди 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Страйкер» 
16.00, 19.00, 22.00, 00.30 
Провiнцiйнi вiстi 
17.00 «Екологiчно чисте життя» 
17.30 Музична програма 
«Гал-клiп» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Єдина країна 
20.40 Дiм книги 
21.30 «Сiльський календар» 
22.35 Х/ф «Коли орел 
атакує» (2) 

ICTV
06.35 Факти тижня 
08.45 Факти. Ранок 
09.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
10.00 Труба мiстера Сосиски 
11.00 Без гальм 
11.25, 13.20 Х/ф «Цар 
cкорпiонiв-3. Книга мертвих» (2) 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.05, 16.20 Х/ф «Цар cкорпiонiв-4. 
У пошуках влади» (2) 
16.40 Х/ф «Мумiя. Гробниця 
Iмператора Драконiв» (2) 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
19.20 Надзвичайнi новини 
20.20 Патрульнi. 
Цiлодобово 
21.25 Т/с «Винищувачi-2» (2) 
22.25 Свобода слова 

СТБ
06.40, 16.00 «Все буде добре!» 
08.35 Х/ф «Чудес не буває» (1) 
10.40 Х/ф «Джентльмени 
удачi» (1) 
12.15 «Битва екстрасенсiв. 
Чоловiки проти жiнок» 
14.20 «Битва екстрасенсiв» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» (1) 
19.55, 00.55 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
22.35 «Детектор брехнi-9» 
23.45 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.52 Х/ф «Йоко» 
09.50 Х/ф «Кiшки проти собак» 
11.35 Х/ф «Швидкiсть:Автобус 
657» (2) 
13.25 Х/ф «Перевiзник: 
Спадщина» (2) 
15.25 Київ вдень i вночi 
18.00 Абзац! 
19.00 Ревiзор 
21.20 Страстi 
за ревiзором 
00.05 Проект Любов 

ТРК «УКРАїНА»
06.00 Подiї тижня з Олегом 
Панютою 
06.50, 07.15, 08.15 Ранок 
з Україною 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 01.50 Подiї 
09.15, 03.45 Зоряний 
шлях 
11.30 Реальна мiстика 
13.30, 15.30 Т/с «Анютине 
щастя» 
18.00, 04.35 Т/с 
«Не зарiкайся» (2) 
19.45, 02.40 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
20.55 Футбол. Товариський 
матч Україна - Уельс 
23.00 Подiї дня 
23.30 Х/ф 
«Код доступу 
«Кейптаун» (2) 
05.20 Т/с «Адвокат» (2) 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.20 «Вайпаут» 
08.40, 19.00, 00.00 
«ДжеДАI» 
09.00 «Українськi сенсацiї» 
10.00 Д/п «Помста 
природи» 
13.00 «Top Gear» 
14.00 Х/ф «Експедицiя у 
пекло» (2) 
15.45, 16.50 «Облом.UA.» 
16.15 «Вiдеобiмба» 
18.30, 23.30 «Спецкор» 
19.20 «Цiлком таємно» 
20.20 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями» 
21.20 Х/ф 
«Дев’ять життiв» (2) 
00.20 Х/ф «Арахнiя» (2) 
02.05 Х/ф «Тримайся, 
козаче!» 

УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
06.10, 07.10, 08.10 Ера 
бiзнесу 
07.25, 23.30 На слуху 
07.50, 08.25 Смакота 
08.40 Кориснi поради 
09.00 Вiчне 
09.25, 18.55 Про головне 
09.55 Д/ф «Фiлiп Петен» 
11.25 Чоловiчий клуб. 
Спорт 
12.30 План на завтра» з 
Анастасiєю Рiнгiс 
13.15, 18.05 Час-Ч 
13.50 Хочу бути 
14.15 Суспiльний 
унiверситет 
15.00 Фольк-music 
16.25 Подорожнi 
17.10 Т/с «Таксi» 
18.15 Новини. Свiт 
18.50, 22.40 З перших вуст 
19.30 ДебатиPRO 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Вiйна i мир 
23.00 Пiдсумки 

1+1
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
09.10 «Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 23.15 ТСН 
07.35 «Маша i ведмiдь» 
09.30, 10.50, 12.20 «Мiняю 
жiнку-6» 
13.55, 14.55 «Сiмейнi 
мелодрами-6» 
15.50 Т/с «Торговий центр» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана-2» 
20.30 «ЧИСТОNEWS-2016» 
21.00 Т/с «Матусi» 
22.00 «Чотири весiлля-5» 
00.00 Х/ф «Володар Iлюзiй» 

ІНТЕР
06.05, 11.15, 12.25 Д/с 
«Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20, 21.00 Т/с 
«Запитайте в осенi» (1) 
13.40, 14.20, 16.15 
«Сiмейний суд» 
18.05, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
22.50 Т/с «Закоханi жiнки» (2) 
00.30 Т/с «I все-таки 
я кохаю...» (1) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Не перший погляд» 
10.35 «В об’єктивi ТТБ» 
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 
22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.15, 21.00 «Тема дня» 
11.30 «Нотатки на глобусi» 
11.45 «Вони прославили 
наш край» 
14.00 «Лесь Курбас.Дорога 
до слави» 
14.55, 18.25 «Гуморинка на 
хвилинку» 
15.15 «Просто неба» 
15.30 «Енергоманiя» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.00 «Замки Тернопiлля» 
17.45 «Mortimer. Inglish 
Club» 
18.30 «Крiзь призму 
часу» 
19.30 «Будьте здоровi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Європа очима 
українця» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Перша ледi» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 «Сiльський 
календар» 
08.05 «Сад, город, 
квiтник» 
08.30 «Унiкальна 
Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 «Екологiчно 
чисте життя» 

11.00, 16.10 Дитяча 
година 
11.45 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10 «Музичнi делiкатеси» 
12.40 «Лiкарська справа 
в Українi» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Боги рiчкового свiту» 
17.30 «Школа домашнього 
комфорту» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Європа у фокусi 
20.30 «Євромакс» 
21.30 «Щоденник для батькiв» 
22.35 Х/ф «Фiладельфiйський 
експеримент» (2) 

ICTV
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини 
09.50 Антизомбi 
11.55, 13.20 Х/ф «Пiсля 
судного дня» (2) 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.55, 16.15, 22.25 Т/с 
«Вiддiл 44» (2) 
18.20 Т/с «Патрульнi» (2) 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Громадянська 
оборона 
21.25 Т/с «Винищувачi-2». (2) 
23.25 Х/ф «Холостяцька 
вечiрка-2. З Вегасу у 
Бангкок» (2) 
01.20 Т/с «Батл Крiк» (2) 
02.55 Т/с «Леся+Рома» 
03.35 Стоп-10 

СТБ
06.35, 16.00 «Все буде добре!» 
08.35 «Битва екстрасенсiв. 
Чоловiки проти жiнок» 
12.50 «МастерШеф-2» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» (1) 
20.00, 22.45 «Кохана, ми 
вбиваємо дiтей» 
00.05 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
05.45, 07.05 Kids Time 
05.50 М/с «Губка Боб - 
Прямокутнi Штани» 
07.07 Т/с «Друзi» 
09.55, 21.55 Київ вдень i 
вночi 
10.50 Т/с «Щасливi разом» 
18.00 Абзац! 
19.00 Серця трьох-3 
23.00 Х/ф «Скринька 
прокляття» (3) 
00.25 Х/ф «Морський 
пiхотинець» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
06.00, 16.00 Т/с «Адвокат» (2) 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок 
з Україною 
09.15 Зоряний шлях 
10.45 Реальна мiстика 
12.45 Агенти 
справедливостi 
13.40, 15.30 Х/ф «Везуча» (2) 
18.00, 04.35 Т/с «Не 
зарiкайся» (2) 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с 
«Скалолазка» (2) 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с «C.S.I.. Мiсце 
злочину Майамi» (2) 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.35, 15.45, 16.40 
«Нове Шалене вiдео по-
українськи» 
07.35, 17.00 «Облом.UA.» 
08.10, 19.00, 00.00 
«ДжеДАI» 
08.30, 18.30, 23.30 
«Спецкор» 
09.00, 00.20 Д/п «Помста 
природи» 
09.40 Х/ф «Єва-
руйнiвниця» (2) 
13.00, 20.20 Т/с «Мисливцi 
за релiквiями» 
13.55 Т/с «Iнспектор 
Алекс» 
16.05, 18.00 «Вiдеобiмба» 
19.20 «Люстратор. 
Спецпроект» 
21.20 Х/ф «Робокоп-3» (2) 
02.10 Х/ф 
«Камiнна душа» 
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УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
18.30, 21.00 Новини 
09.00 Вiчне 
09.25 Д/с «Подорожуймо 
Литвою» 
09.55 Д/ф «Нацiональнi 
парки Хорватiї. Зеленi 
перлини Адрiатики» 
10.35 Д/ф «Кайпiнськi 
будинки-привиди» 
11.20 Чоловiчий клуб 
11.55 Вересень 
12.25 «Схеми» 
з Наталiєю Седлецькою 
13.15 Час-Ч 
13.50 Мультфiльми 
14.15 Суспiльний унiверситет 
14.40 Театральнi сезони 
15.30 Вiра. Надiя. Любов 
16.30 Д/ф «Штепсель i 
Тарапунька. Слава - на 
виснаження» 
17.10 Т/с «Таксi» 
18.15 Новини. Свiт 
18.55 Про головне 
19.30 Т/с «Мафiоза» 
20.30 План на завтра» 
з Анастасiєю Рiнгiс 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Перша студiя 
23.00 Пiдсумки 

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

ІНТЕР
06.05, 11.15, 12.25 Д/с 
«Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.40 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20 Т/с «Запитайте в осенi» (1) 
13.40, 14.20, 16.15 «Сiмейний суд» 
18.05 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Чорне дзеркало» 
23.30 Х/ф «Первiсний 
страх» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Живi сторiнки» 
10.40 Д/ф «Народний 
артист М.Яковченко» 
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 
22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.45 «Храми Подiлля» 
14.00 «Що робити?» 
15.30 «Хочу бути...» 
16.00 «У країнi Мультляндiї» 
17.00 «Вiнтаж» 
17.30 «Сад.Город.Квiтник» 
18.30 «Не перший погляд» 
19.30 «На часi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Arte, viva!» 
21.30 «Удосвiта» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Перша ледi» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Зустрiч 
з Наталею Земною 
08.30 «Унiкальна 
Україна» 

09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 «Екологiчно 
чисте життя» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.40, 20.40 «Лiкарська 
справа в Українi» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Все, чого вона хотiла» 
17.30 «Щоденник для батькiв» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.10 «Сiльський календар» 
21.30 «Сад, город, квiтник» 
22.35 Х/ф «Серця чоловiкiв» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
09.55, 20.20 Антизомбi 
12.00, 13.20 Х/ф 
«Унiверсальний солдат-2. 
Повернення». (2) 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.05, 16.10 Т/с 
«Прокурори». (2) 
18.20 Т/с «Патрульнi» (2) 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
21.25 Дизель-шоу 
23.15 Х/ф «Стелс». (2) 

СТБ
06.05, 18.30, 00.15 Т/с 
«Коли ми вдома» (1) 
07.55 Х/ф «Здрастуйте Вам!» (2) 
10.00 Х/ф «Рiвняння любовi» (2) 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
20.00, 22.45 «Холостяк-6» 

НОВИЙ КАНАЛ
05.42 М/с «Губка Боб - 
Прямокутнi Штани» 
06.02, 19.00 Серця трьох-3
18.00 Абзац! 
 22.05 Київ вдень i вночi 
23.05 Проект Любов 
00.05 Х/ф «Жорстокi iгри-2» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
06.00, 16.00 Т/с «Адвокат» (2) 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з Україною 
09.15, 05.20 Зоряний шлях 
10.45 Реальна мiстика 
12.45 Агенти 
справедливостi 
13.40, 15.30 Х/ф «Кульбаба» 
18.00 Т/с 
«Не зарiкайся» (2) 
19.45, 03.30 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
21.00 Т/с «Скалолазка» (2) 
23.00 Подiї дня 
23.30, 02.00 Т/с «C.S.I.. 
Мiсце злочину Майамi» (2) 

2+2
06.00 Мульти. 
Мультфiльми 
06.35, 15.35, 16.40 
«Нове Шалене вiдео по-
українськи» 
07.35, 17.00 «Облом.UA.» 
08.10, 19.00 «ДжеДАI» 
08.30, 18.30 «Спецкор» 
09.00 Д/п «Помста 
природи» 
09.20, 02.10 Д/п «Знищенi 
за мить» 
10.15, 01.15 Д/п 
«Надзвичайнi вiйни» 
11.10 Х/ф «Апокалiпсис 
Стоунхенджа» (2) 
13.00 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями» 
13.55 Т/с «Екстант» (2) 
16.05, 18.00 «Вiдеобiмба» 
19.20 Х/ф «Солдати 
фортуни» (2) 
21.20 Х/ф «Блекджек» (2) 
23.20 Х/ф 
«Дiамантовi пси» (3) 
03.00 Х/ф 
«Чорна долина» 

УТ-1 
08.35 Золотий гусак 
09.15 Word on the street 
09.40 Хто в домi хазяїн? 
10.10 Хочу бути 
10.30 Школа Мерi Поппiнс 
11.00 М/с «Казки Андерсена. 
Сучасне прочитання» 
12.30 Д/ф «Юрiй Рибчинський. 
Слова i музика» 
13.30 5 баксiв.net 
14.45 Чоловiчий клуб. Спорт 
15.55 Хокей. Чемпiонат 
України. Фiнал 
18.35 Т/с «Бiлявка» 
20.30 На пам’ять 
21.00 Новини 
21.30 Дорога до Рiо-2016 
21.55 Переселенцi 
22.15 Альтернативна 
музика 
22.40 Мегалот 
23.00 Територiя закону 

1+1
06.00, 19.30 ТСН
07.00 «Свiтське життя» 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
10.00 Т/с «Матусi» 
14.00 «Голос країни-6» 
16.30 «Вечiрнiй квартал-2016» 
18.30 «Розсмiши комiка-7» 
20.15 «Українськi сенсацiї» 
21.15 «Лiга смiху-2» 
23.20 «Розсмiши комiка. Дiти» 

ІНТЕР
07.40, 20.00 «Подробицi» 
08.30 Х/ф «Дежавю» (1) 
10.30 Х/ф «Джентльмени 
удачi» (1) 
12.20 Х/ф «Операцiя «И» та 
iншi пригоди Шурика» (1) 
14.20 Х/ф «Торкнутися неба» (2) 
16.15 Концерт «Максим Галкiн. 
Ми знову разом» 
18.00, 20.30 Т/с «Жереб долi» 
22.25 Х/ф «Малахольна» (2) 
00.25 Х/ф «Це я» (1) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Arte, viva!» 
10.30 «Хочу бути...» 
11.00 «Музеями Тернопiлля» 
11.30 «Захисник Вiтчизни-
рятувальник» 
14.00 «На часi» 
15.00 «Абетка здоров’я» 
15.30 «Не перший 
погляд» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 Д/ф 
«Таїна Суботова» 
17.30 Д/ф «Незавершений 
автопортрет. Георгiй Нарбут» 
18.00 «Учнiвський 
щоденник» 
18.40 «Думки вголос» 
19.00, 21.00 «Панорама 
подiй» 
19.30 «На вiдстанi душi» 
20.15 «У країнi гурманiв» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Поклик таланту» 

TV-4
06.30, 11.15 «Про нас» 
07.00 Провiнцiйнi 
вiстi 
07.35 Х/ф «Все перемагає 
любов» 
09.00 Час-Tайм 
09.30 Зустрiч з Наталею 
Земною 
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 
«Приятель небiжчика» 
14.30 Мультфiльми 
14.50 Х/ф 
«Спiвоче деревце» 

16.30 Дiм книги 
17.00 Хiт-парад 
18.00 Нашi вiтання 
19.00 Єдина країна 
19.30 «Музичнi делiкатеси» 
20.10 Арсен Мiрзоян. Концерт 
21.30 «Євромакс» 
22.00 Х/ф «Мумiя - принц Єгипту» (2) 
00.10 Час-Тайм 

ICTV
07.55 Х/ф «Унiверсальний 
солдат-2. Повернення». (2) 
09.35 Секретний фронт 
10.30 Антизомбi 
11.30 Патрульнi. Цiлодобово 
12.25, 13.00 Громадянська оборона 
12.45 Факти. День 
13.40 Iнсайдер 
14.35 Х/ф «Стелс» (2) 
16.50 Лабiринт. Мiстика поряд 
17.45 Перший раз за кордоном 
18.45 Факти. Вечiр 
19.20 Надзвичайнi новини. Пiдсумки 
20.05 Х/ф «Форсаж» (2) 
22.05 Х/ф «Смертельнi перегони» (2) 
00.05 Х/ф «Армiя темряви» (3) 

СТБ
08.00 «Караоке на Майданi» 
09.00 «Все буде смачно!» 
09.55, 23.25 Т/с «Коли ми 
вдома» (1) 
12.20 «Холостяк-6» 
14.55 «МастерШеф Дiти-5» 
19.00 «Україна має талант! 
Дiти» 
21.25 Х/ф «Дiвчата» (1) 
01.25 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.10, 07.55 Kids Time 
06.12 М/ф «Смертельна 
битва: Подорож 
починається» 
07.00 М/с «Дак Доджерс» 
08.00, 10.40 Ревiзор 
13.05 Страстi за ревiзором 
15.50 Х/ф «Острiв Нiм» 
17.45 М/ф «Роги та 
копита» 
19.15 М/ф «Мадагаскар-2» 
21.00 Х/ф «Смертельна 
зброя» (2) 
23.05 Х/ф «Смертельна 
зброя 2» (2) 
01.15 Х/ф 
«Хатина в лiсi» (3) 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 15.00, 19.00, 03.10 
Подiї 
07.10 Зоряний шлях 
09.00 Кулiнарна Академiя 
Олексiя Суханова 
10.00 Вiдверто з Машею 
Єфросинiною 
11.00 Х/ф «Життя пiсля 
життя» (2) 
12.50, 15.20 Т/с 
«Провiнцiйна муза» 
17.10, 19.40 Т/с 
«Назавжди» 
21.45 Х/ф «Вальс-бостон» 
23.40 Реальна мiстика 
03.50 Т/с «C.S.I.. Мiсце 
злочину Майамi» (2) 
05.20 Агенти 
справедливостi 

2+2
06.00 Мульти. 
Мультфiльми 
06.40, 01.05 «Маски-шоу» 
07.50 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
08.25, 13.00 «Облом.UA» 
09.35 «Вайпаут» 
11.55 «Top Gear» 
17.00 Х/ф 
«Мiсiя на Марс» 
19.10 Х/ф «Апокалiпсис 
Стоунхенджа» (2) 
21.00 Х/ф «Планета мавп» 
23.15 Х/ф «Органiзм» (2) 
02.05 Х/ф 
«Чотири листи фанери» 

УТ-1 
08.25 Смакота 
09.25 Гра долi 
10.15 Спогади 
10.50 Твiй дiм 
11.35 Д/ф «Смачнi подорожi» 
13.35 Д/ф «Штепсель i Тарапунька. 
Слава - на виснаження» 
14.10 Фольк-music 
15.35 Дорога до Рiо-2016 
16.05 Чоловiчий клуб 
16.45 Театральнi сезони 
17.20 Т/с «Бiлявка» 
21.00 Новини 
21.40 Перша шпальта 
22.05 Слiдство. Iнфо. 
Спецвипуск 
23.00 Паспорт.Ua 

1+1
06.00 «Однокласники» 
07.00 «Українськi сенсацiї» 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
09.40 Марiччин кiнозал. 
М/ф «Маша i ведмiдь» 
10.05 ТСН 
11.00 «Свiт навиворiт-5: 
Iндонезiя» 
12.35 «Одруження наослiп-2» 
13.55 «Чотири весiлля-5» 
15.05 «Лiга смiху-2» 
17.20 Х/ф «Коломбiана» 
19.30 «ТСН-Тиждень» 
21.00 «Голос країни-6» 
23.30 «Свiтське життя» 

ІНТЕР
08.10 «уДачний проект» 
09.00 «Готуємо разом» 
10.00 «Орел i решка. 
Навколосвiтня подорож» 
11.00 «Орел i Решка. 
Шопiнг» 
12.00 Концерт «Максим 
Галкiн. Ми знову разом» 
13.10 Т/с «Жереб долi» 
17.00, 21.40 Т/с 
«Щасливчик Пашка» (1) 
20.00 «Подробицi тижня» 
22.30 Д/ф «Вiцин, якого ми 
не знали» 
23.35 Х/ф «Торкнутися 
неба» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «На вiдстанi душi» 
10.35 «Словами малечi 
про цiкавi речi» 
11.00 «Спортивнi меридiани» 
11.30 «Думки вголос» 
11.50 «Тернопiль у стилi 
ретро» 
14.00 «Поклик таланту» 
15.30 «У країнi гурманiв» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.00 «Дива цивiлiзацiї» 
17.30 «Вивчаємо 
англiйську разом» 
18.00 «Назбиране» 
18.30 «Не перший погляд» 
19.00 «Музичний 
калейдоскоп» 
19.30 «Мамина школа» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Вiдвертi дiалоги» 
22.00 «Загубленi у часi» 
22.35 «Музична весна на 
Першому» 

TV-4
06.00, 02.00 Х/ф «Все 
перемагає любов» 
07.30, 15.30, 17.40, 20.45 
«Про нас» 
08.00 Європа у фокусi 
08.40 Час-Тайм 
09.00 Повнота радостi життя 
09.30 «Справжня цiна» 
10.15 Пряма трансляцiя 
Божественної Святої Лiтургiї 
з Архикатедрального Собору 
УГКЦ м. Тернополя 
11.40 Дiм книги 
12.00 Х/ф «Спiвоче 
деревце» 

13.30 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
14.00 «Погляд зблизька» 
14.30 «Формула здоров’я» 
16.00 Зустрiч 
з Наталею Земною 
17.00 Вiкно в Америку 
17.20 «Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич» 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 00.00 Провiнцiйнi 
вiстi. Тиждень 
19.40 Хiт-парад 
21.00 Музична програма 
«Гал-клiп» 
21.30 Єдина країна 
22.10 Х/ф «Тут палять» (2) 
23.45 Час-тайм 

ICTV
07.55 Х/ф «Життя i 
неймовiрнi пригоди 
Робiнзона Крузо» 
09.45 Зiрка YouTube 
11.30 Дивитись усiм! 
12.25, 13.00 Без гальм 
12.45 Факти. День 
13.10 М i Ж 
13.30 Труба мiстера Сосиски 
14.30 Х/ф «Невдахи» (2) 
16.20 Х/ф «Форсаж» (2) 
18.45 Факти тижня 
20.25 Х/ф «Подвiйний 
форсаж» (2) 
22.40 Х/ф «Смертельнi 
перегони-2» (2) 
00.35 Х/ф «Смертельнi 
перегони» (2) 

СТБ
09.00 «Все буде смачно!» 
11.30 «Караоке на Майданi» 
12.25 «Україна має талант! 
Дiти» 
15.00, 23.00 «Я соромлюсь 
свого тiла-3» 
17.00, 01.00 «Слiдство 
ведуть екстрасенси» 
19.00 «Битва екстрасенсiв» 
20.40 «Один за всiх» 
21.55 «Детектор брехнi-9» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.02 Т/с «Пригоди 
Мерлiна» 
12.40 М/ф «Мадагаскар-2» 
14.10 Х/ф «Смертельна 
зброя» (2) 
16.20 Х/ф «Смертельна 
зброя-2» (2) 
18.45 Х/ф «Смертельна 
зброя-3» (2) 
21.00 Х/ф «Смертельна 
зброя-4» (2) 
23.20 Х/ф «13 привидiв» (3) 

ТРК «УКРАїНА»
07.00 Подiї 
07.50 Агенти 
справедливостi 
08.50 Т/с «Скалолазка» (2) 
16.10, 20.00 Т/с «А снiг 
кружляє?» (2) 
19.00, 06.00 Подiї тижня з 
Олегом Панютою 
21.00 Х/ф «Кульбаба» 
22.50 Т/с «Не зарiкайся» 

2+2
06.40 «Маски-шоу» 
07.50 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
08.25 «Облом.UA» 
09.00 «Бушидо» 
11.00 «Секретнi матерiали» 
12.00 «Цiлком таємно» 
13.00 «Люстратор 7.62» 
13.50 20 тур ЧУ з 
футболу. «Волинь» - 
«Чорноморець» 
16.00 «Українськi сенсацiї» 
17.00 Х/ф «Планета мавп» 
19.10 Х/ф «Мiсiя на Марс» 
21.30 «ПРОФУТБОЛ» 
23.15 «Гра без правил» 
00.00 Х/ф «Дiамантовi 
пси» (3) 
01.55 Х/ф «Вiдьма» 

ОВЕН (21.03-20.04)
Ваші успіхи та досягнен-

ня – це досить похвально, 
але прийшов час рухатися 
вперед до нового і досить 
цікавого. Не бійтеся змін або 
ж – повернення до минулого. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Вам доведеться розра-

ховувати тільки на власні 
сили.  Саме час зайнятися 
важкою справою, яку ви по-

стійно відкладали. 
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)

Бажано відкласти сер-
йозні справи, поки ж за-
йміться вирішенням осо-
бистих проблем. Імовірне 
одержання прибутку й успі-
хів у професійній сфері. 

РАК (22.06-23.07)
Удача посміхнеться вам, 

це дозволить повірити у свої 
можливості. Ваша праця на ро-

боті починає приносити плоди. 
Авторитет на високому рівні, 
оточуючі прислухатимуться до 
вашої думки. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Доведеться розраховувати 

тільки на свої сили та вміння 
швидко змінювати плани. На-
вколо вашої персони можуть 
закрутитися інтриги. 

ДІВА (24.08-23.09)
Вам необхідно розпочати 

реалізовувати свої плани, 
інакше ви можете прогавити 
слушну мить для їхнього по-
дальшого розвитку. Ви будете 
забезпечені симпатією та під-
тримкою друзів і однодумців. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
На роботі можуть виникнути 

дрібні неприємності, які легко 
вирішити, але це займе багато 
часу. Не варто через них втра-
чати впевненість у своїх влас-

них силах і вміннях. 
СКОРПІОН (24.10-22.11)
Зміниться на краще ваше 

матеріальне та суспільне 
становище. Будьте розваж-
ливі, менше говоріть та збе-
рігайте таємниці. 
СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)

Ви зможете опинитися 
на гребені хвилі, якщо того 
щиро побажаєте. Не роз-
порошуйтеся, поставте пе-

ред собою конкретну мету 
і прагніть до її досягнення. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Перебороти неприємнос-

ті та перешкоди вам дозво-
лять щиросердечний спо-
кій і впевненість у власних 
силах. У ділових питаннях 
не довіряйте всім без пере-
бору. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Ви можете стати поміт-

ною фігурою в своєму офісі. 
Ваші навички і досвід ста-
нуть корисними колегам, ви 
легко завоюєте повагу від 
начальства. 

РИБИ (20.02-20.03)
Бажано триматися пода-

лі від усяких авантюр. Спри-
ятливий період для профе-
сійного росту та пов’язаних 
з ним службових і матері-
альних досягнень. 

занурення» 
17.30 «Музичнi делiкатеси» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Зустрiч 
з Наталею Земною 
21.30 «Школа домашнього 
комфорту» 
22.35 Х/ф «Комуна» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
09.55 Антизомбi 
12.00, 13.20 Х/ф «Чорна 
хвиля» (2) 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.45, 16.20 Т/с «Слiдчi» (2) 
18.20 Т/с «Патрульнi» (2) 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Iнсайдер 
21.25 Т/с «Винищувачi-2» (2) 
22.25 Т/с «Вiддiл 44» (2) 
23.20 Х/ф «Вдача 
Баннена» (3) 

СТБ
06.45, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.45 «Зiркове життя» 
09.40 «Кохана, ми 
вбиваємо дiтей» 
12.50 «МастерШеф-2» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» (1) 
20.00, 22.45 «Я соромлюсь 
свого тiла-3» 
00.10 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.30 Kids Time 
06.02 М/с «Губка Боб - 
Прямокутнi Штани» 
07.32 Т/с «Друзi» 
10.00, 21.55 Київ вдень 
i вночi 
10.50 Т/с «Щасливi разом»
18.00 Абзац! 
19.00 Серця трьох-3 
23.00 Х/ф «13 привидiв» (3) 
00.35 Х/ф «Потойбiчне» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
06.00, 16.00 Т/с «Адвокат» (2) 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з Україною 
09.15 Зоряний шлях 
10.45 Реальна мiстика 
12.45 Агенти 
справедливостi 
13.40, 15.30 Х/ф «Вальс-
бостон» 
18.00 Т/с «Не зарiкайся» (2) 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Скалолазка» (2) 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с «C.S.I. Мiсце 
злочину Майамi» (2) 

2+2
06.35, 15.35, 16.40 «Нове 
Шалене вiдео по-українськи» 
07.35, 17.00 «Облом.UA.» 
08.10, 19.00, 00.00 «ДжеДАI» 
08.30, 18.30, 23.30 «Спецкор» 
09.00 Д/п «Помста 
природи» 
09.20 Д/п «Знищенi за 
мить» 
10.15, 00.20 Д/п 
«Надзвичайнi вiйни» 
11.10 Х/ф «Сектор 4. 
Порятунок» (2) 
13.00 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями» 
13.55 Т/с 
«Екстант» (2) 
16.05, 18.00 «Вiдеобiмба» 
19.20 «Секретнi 
матерiали» 
20.20 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями»» 
21.20 Х/ф «Солдати 
фортуни» (2) 
02.10 Х/ф «Карпатське 
золото» 



Прикру картину – пропоноване з рук моло-
ко (абсолютно ніким не перевірене, не дослі-
джене на відповідну якість (!)) у пластикових 
пляшках по закутках ринку – можна зустріти 
дуже часто. А між тим, весна – період отелу 
корів. Є велика ймовірність, що в не пере-
віреній пляшці з молоком можна придбати 
прихований мастит. Часто молоко має гірко-
ту, неприємний запах, багато недоброякісної 
органолептики. Словом, відсутня потрібна 
для споживання якість цього продукту, який 
може містити й механічні домішки чи взагалі 
представляти собою фальсифікат.

Навіщо підставляти себе небезпеці?! Адже 
майже рік тому в місті відкрито прекрасний 
павільйон для реалізації молокопродуктів. 
Тут увесь товар в обов’язковому порядку 
проходить перевірку в лабораторії ветери-
нарно-санітарної експертизи. І тому ті, хто 
його реалізують, мають експертні висновки 
на пропоновану людям продукцію. До речі, 
покупці мають повне право вимагати такі 
експертні висновки у продавців, щоби пере-
конатися в надійній якості продукту, який ку-
пують. Молоко, сир і сметана досліджуються 
при кожній реалізації. 

Хтось дуже правильно сказав: «Ми – те, 
що їмо». А яким може бути наше здоров’я, 
якщо купуватимемо молоко, сир, сметану 
десь, так би мовити, із землі, з нечистих рук, 
в негігієнічних умовах? Купувати і спожива-
ти такий товар – означає не поважати себе, 
не турбуватися про власне та своїх рідних 
здоров’я.

Слід зауважити, молокопродукти – не єди-
на тривога. Небезпечна і купівля на стихійно-
му ринку м’яса курей, кролів, що не пройшли 
ветеринарного огляду працівниками лабора-
торії. Тушки, які піддавались такому огляду, 
обов’язково мають на собі клеймо, що під-
тверджує безпеку. 

Зараз триває передвеликодній піст, тому 
увага покупців підвищена до риби. До її купів-
лі також необхідно відноситися насторожено. 
Морожена риба часто-густо вдень (під дією 
плюсових температур і сонячного світла) роз-
мерзається, а вночі – продавці піддають її по-

черговому заморожуванню. Що ж практично 
залишається в такому продукті?.. Вихід є: ку-
пувати морожену рибу лише в тих продавців,  
які мають морозильні камери.

Лабораторія ветеринарно-санітарної екс-
пертизи призначена проводити щоденний 
контроль за продукцією, яка реалізовується на 
ринку. Для цього й складається відповідний ре-

єстр. У наявності – найсучасніші прилади для 
визначення якості м’яса, молочних продуктів, 
яєць і т. д.; лабораторія забезпечена необхід-
ними реактивами. Контроль проводять четве-
ро фахових спеціалістів: разом із завідуючим 
лабораторії (автором цих рядків) лікарі – Окса-
на Андріяк, Марія Дерій, Світлана Семенюк.

Акцентуємо увагу: якщо ви придбали нея-
кісний чи сумнівний харчовий продукт, у жод-
ному разі не намагайтеся його позбутися, а 
неодмінно принесіть покупку в лабораторію. 
На підставі обстеження буде складено акт, а 
на того, хто реалізує недоброякісний харч, 
чекатиме відповідне покарання. 

Турбота про здоров’я населення – не про-
сто наша робота, а й спільна справа всього 
суспільства.

Богдан КЕРНИЧНИЙ, 
завідувач Чортківською лабораторією 

ветеринарно-санітарної експертизи  
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Здоров`я10
Радить лікар Засторога

Як правило, пацієнти звертаються до лікаря 
із запущеними формами хвороби, коли її анам-
нез вже задавнений. І звертається пацієнт на-
віть не тому, що знає про хворобу, а тому, що 
через неї погіршується його соціальне життя, 
він не може працювати, як раніше, не може 
щось підняти, зробити по господарству, і не 
розуміє, що за таку безпечність доведеться 
дорого заплатити, бо грижа – це дефект, і в 
цей дефект потрапляють внутрішні органи. Як 
правило, це тонка і товста кишки, чепець, сечо-
вий міхур, апендикулярний паросток, внутрішні 
органи. 

Коли людина рухається, відбувається защем-
лення грижею внутрішніх органів. А це може 
призвести навіть до некрозу, відмирання затис-
нутих тканин і вміст кишечника може потрапити 
до черевної порожнини, людина інфікується мі-
кробами (гострий перитоніт), що може привести 
до грізних ускладнень, навіть до смерті, якщо 
вчасно не отримає кваліфіковану допомогу. 
Саме в цьому найбільша небезпека.

Чинників, що зумовлюють появу грижі, є 
багато. Основними ж є такі фактори: надмірні 
фізичні навантаження, коли людина нетрено-
вана, у стінці може виникнути дефект; травми; 
вроджені або набуті дефекти передньої черев-
ної стінки, іноді післяопераційні, коли пацієнти 
не дотримуються післяопераційних настанов 
лікарів і швидше, ніж це дозволено, починають 
активно працювати.

Клінічна картина, або що має насторожити 
людину у першу чергу: локальний біль, який 
безпосередньо пов’язаний з напруженням жи-
вота, – цей біль, як правило, локалізується у 
місці, де може бути грижа.

Саме біль змушує людину звернути увагу 
на те, що щось негаразд. Як правило, в тому 

місці утворюється невеличке пухлиноподібне 
вип’ячування, яке може то з’являтись, то зни-
кати. Біль може виникати при акті дефекації. 
Частіше грижі у жінок – пупкові, а у чоловіків 
– пахові. Ще є стегнові кили, дуже небезпечні, 
особливо у дітей (часто їх приймають за лім-
фовузол). Велике значення у підтвердженні 
грижі має досвід лікаря, адже часом це захво-
рювання досить складно виявити. Для цього, 
наприклад, пропонують комп’ютерну томогра-
фію, але для наших людей вона надто  дорога. 
Отже, зрозуміло, що грижі необхідно лікувати 
оперативним шляхом.

На сьогодні існує два основних типи опера-
тивних втручань. 

Перший – зшивання дефекту, стягуючи влас-
ні тканини. Цей метод дешевий, але місце зши-
вання залишається слабким, більш вразливим 
і наступає іноді рецидив.

Другий – накладання сітки (штучного тран-
сплантанта). Її виготовляють зі спеціального 
інертного матеріалу. Цей метод кращий, надійні-
ша фіксація дефекту тканини, при цьому можна 
й не стягувати і закривати значно більшу ділянку. 
Недолік – вища вартість. Знеболення, як прави-
ло, – місцеве, але при великих грижах, защемле-
них, застосовується загальне – наркоз.

Щоби не було грижі, необхідна постійна по-
мірна фізична активність. Людям слід більше 
ходити, уникати надмірних навантажень, осо-
бливо тим, хто переніс оперативні втручання, 
після родів. У разі появи перших симптомів і 
підозр, обов’язково проконсультуйтеся з ліка-
рем-хірургом.

Не хворійте!

Михайло КОПИСТЕНСЬКИЙ, 
лікар-хіруг вищої категорії

Туберкульоз – інфекційне захворювання, збуд-
ником якого є мікобактерія туберкульозу, або її 
ще називають паличкою Коха чи туберкульозною 
паличкою. З 1995 року в Україні проголошена 
епідемія туберкульозу, захворюваність стрімко 
збільшувалась і перевищила епідемічний поріг 
– 50 випадків на 100 тис. населення. З 1995 р. 
рівень захворюваності збільшився майже удвічі і 
в 2005 році, коли зареєстрували найвищий рівень 
цього показника, він становив 84 випадки на 100 
тис. До речі, в розвинутих країнах Європи цей 
показник становить до 10 випадків на 100 тис. 
населення. В результаті реалізації загальнодер-
жавних програм протидії захворюванню на ту-
беркульоз в Україні досягли суттєвих позитивних 
зрушень щодо епідемічної ситуації. Починаючи з 
2006 року спостерігається повільне зменшення 
показників захворюваності та смертності. Так, у 
2015 р. захворюваність в Україні становила  55,9, 
у Тернопільській області – 38,3 випадки на 100 
тис. населення. На жаль, в нашому районі за 
останні два роки спостерігається зростання кіль-
кості хворих із вперше діагностованим туберку-
льозом. Якщо в 2014 р. було виявлено 27 таких 
хворих, то минулого – 37. Особливо турбує те, 
що на фоні зростання загальної кількості хворих 
зростає і кількість занедбаних, так званих, де-
структивних форм. 

Нагадуємо, туберкульоз легень – інфекційне 
захворювання, яке є заразним і передається пе-
реважно повітряно-крапельним шляхом від хво-
рої людини до здорової. Здебільшого він уражає 
легені, але може розвинутись у будь-якому орга-
ні, наприклад: нирках, хребті, мозку, лімфатичних 
вузлах, кишечнику, шкірі і навіть статевих орга-
нах. Туберкульозом заражаються при вдиханні 
повітря, в якому є збудник захворювання – ту-
беркульозна паличка. При кашлі, чханні, голосній 
розмові хвора людина виділяє в оточуюче серед-
овище краплі мокротиння, в якому містяться ту-
беркульозні палички. Чим ближчий і триваліший 

контакт із хворою людиною, тим більша кількість 
мікобактерій попадає в організм здорової люди-
ни. 

Слід пам’ятати, що на початкових стадіях ту-
беркульоз є практично безсимптомним, тому таке 
велике значення має флюорографічне обстежен-
ня. Адже це основний метод виявлення тубер-
кульозу легень. До лікаря в більшості випадків 
звертаються тоді, коли ступінь ураження легень 
набуває значних розмірів. Хвора людина починає 
відчувати нездужання, в неї спостерігається ка-
шель, який триває понад 2-3 тижні, рясне пото-
виділення вночі, підвищення температури тіла до 
37о С і більше, загальна слабкість, втрата ваги. В 
деяких випадках може бути кровохаркання. Якщо 
у вас чи ваших рідних появились такі скарги, не 
лікуйтесь самостійно, а обов’язково зверніться 
до вашого сімейного лікаря. Адже для лікування 
туберкульозу потрібні специфічні антибактері-
альні протитуберкульозні препарати, які на сьо-
годні в Україні є безкоштовними. 

Хворіють туберкульозом не лише дорослі, а 
й діти. Для того, щоби попередити захворюван-
ня у дітей, необхідно своєчасно виявити момент 
інфікування дитячого організму туберкульозною 
паличкою. З цією метою всім дітям з 4 до 14 років 
щорічно проводять туберкулінодіагностику або, 
так звану, пробу Манту. У профілактиці туберку-
льозу серед дітей надзвичайно велике значення 
має щеплення вакциною БЦЖ. Але, на жаль, про-
тягом майже двох років вона відсутня не тільки в 
нашому районі, а й по всій Україні. 

Будьте на сторожі свого здоров’я та здоров’я 
своїх дітей, близьких! 

Пам’ятайте, ваше здоров’я – у ваших руках, 
тож зупинімо туберкульоз разом!      

                         Олеся ГРУБЕНЮК, 
районний фтизіатр 

Лікування грижі – 
важливо не спізнитись!

Грижа (або кила) – досить поширене захворювання. Кожного року в нашому 
районі оперується до 200 осіб. Характерне воно, зокрема, тим, що лікувати таку 
хворобу необхідно оперативним шляхом, іншого, на жаль, немає. Очевидно, саме 

боязнь оперативного втручання та ще специфіка нашого менталітету (доки грім 
не вдарить...) ведуть до того, що хворі не поспішають звертатися до лікаря.

Туберкульоз – 
реальна небезпека

24 березня – Всесвітній день боротьби з туберкульозом.
Ця хвороба – найдавніший ворог людини, що вже століттями вважають 

 найстрашнішим для всього людства. Одним із тріумфів сучасної медицини 
стала розробка вакцини та лікарських засобів, здатних боротися 

з цим захворюванням.

Стихійна торгівля – 
загроза вашому здоров’ю

Весна хоч і радісна пора, проте це – час тривоги. Бо саме зараз жвавішає 
стихійна торгівля. Про її небезпеку доводиться говорити рік у рік.
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ПРОДАЮТЬСЯ

ОДПІ інформує

квартири

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

Тел. 097-700-05-12.

послуги

будинки

Вважати недійсними:

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

Тел.: 097-334-17-50, 099-930-45-58.

Консультації 
та допомога 

у відкритті Шенген 
та робочих віз 

(+38) 066-838-16-83

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

Тел.: 096-953-62-61, 050-688-01-59.

Оголошення

Служба у справах дітей інформує

будинок у м. Чорткові по вул. Богуна. За-
гальна площа – 112 кв. м. На подвір`ї є гараж, 
сарай, літня кухня, криниця. Ціна помірна.

Тел.: 097-322-81-45, 096-430-11-46.

будинок у с. Горішня Вигнанка. Є газ, кри-
ниця, сільськогосподарські будівлі, гараж, літ-
ня кухня, город, сад. Ціна договірна.

Тел.: 096-496-31-86, 095-167-16-21.

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

Тел.: 2-07-90, 066-983-55-28.

куплю

земельна ділянка

дача

сертифікат на право на земельну частку (пай) 
серії ТР за № 0294273, виданий Чортківською ра-
йонною державною адміністрацією відповідно до її 
рішення за № 355 від 28 липня 1997 р. та зареє-
стровано в книзі реєстрації на право на земельний 
пай частку за № 94 на ім`я: ДУТКА Петро Ми-
хайлович.

військовий квиток серії МО за № 777641, ви-
даний 17 листопада 2004 р. Чортківським РВК на 
ім`я: КОВАЛЬСЬКИЙ Віктор Миколайович.

державний акт на право власності на зе-
мельну ділянку серії ТР за № 029634, виданий 
30 жовтня 2003 р. Чортківським районним від-
ділом земельних ресурсів на ім`я: ФУГ Ва-
силь Несторович.

Організація прийме на роботу в м. Чортків: 
шпаклювальників, плиточників, мулярів, різноробочих. 

Тел.: (03524) 2-53-90, 097-077-65-39.
Винайму квартиру, кімнату в м. Чортків.

Тел. 067-208-34-58

Чортківському замковому відділу по-
трібен на роботу робітник. 

Звертатися за тел. 099-906-16-17.

куплю зерно гречки.
Тел. 098-454-56-46.дача у с. Біла над ставом: будиночок – 59 кв. 

м, 0,10 га приватизованої земельної ділянки, сад. 
Ціна договірна. Тел.: 3-96-60, 063-276-93-31.

земельна ділянка під забудову по вул. Богу-
на. Загальна площа – 014,4 га. Ціна договірна.

Тел. 067-164-18-35.

2-кімнатна квартира в смт Заводське на 
5-му поверсі. Зроблено євроремонт, все нове. 
Ціна договірна. Можливий обмін.

Тел. 095-098-22-61.

Педагогічний та учнівський колекти-
ви Базарської ЗОШ І – ІІІ ступенів ви-
словлюють щирі співчуття вчительці 
Ганні Іванівні Смеречинській з приводу 

непоправної втрати – смерті її матері. Не-
хай земля буде їй пухом.

Подяка
Страшна і невблаганна смерть забра-

ла від нас добру людину, вірного чоловіка, 
батька, дідуся ПРОЦЬКІВА Антона Ми-
колайовича на 75-му році життя. Склада-
ємо щиру подяку близькій і далекій родині, 
друзям, знайомим, сусідам, односельчанам 
за моральну та матеріальну підтримку в най-
тяжчі хвилини. Нехай наша щира молитва 
буде тобі світлом у дорозі вічності.

Сумуючі – дружина, діти, онуки, 
вся родина.

Великому українському видавництву 
потрібні співпрацівники 
з власним легковим авто. 

Комунікабельність обов’язкова. 
Заробітна плата 

від 4 тис. грн. 
Тел.: 067-684-68-72, 

099-196-80-20

2-кімнатна квартира у м. Чортків по вул. 
Лесі Українки, буд. 2, кв. 22. Ціна договірна.

Тел. 097-545-24-38.

Увага! Конкурс

Відділ Держгеокадастру у Чортківсько-
му районі Тернопільської області оголошує 
конкурс на заміщення вакантних посад:

– головного спеціаліста з інформаційних 
технологій та захисту інформації;

– головного спеціаліста з державного гео-
дезичного нагляду.

Вимога до кандидатів: громадянство Украї-
ни, повна вища освіта відповідного професій-
ного спрямування за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем магістр, спеціаліст.

До заяви додати такі документи: особову 
картку (форма П-2 ДС) з відповідними додат-
ками; дві фотокартки розміром 4 x 6 см; копії 

документів про освіту; декларацію про майно, 
доходи, витрати і зобов’язання фінансового 
характеру за минулий рік; копію документа, 
який посвідчує особу; письмову згоду на про-
ведення спеціальної перевірки; копію військо-
вого квитка (для військовослужбовців або 
військовозобов’язаних).

Відповідальність за достовірність докумен-
тів несе претендент.

Заяви приймаються протягом 30 календар-
них днів після публікації оголошення. Деталь-
нішу інформацію про конкурс можна отримати 
за телефоном 3-21-64.

Адреса відділу Держгеокадастру в Чортків-
ському районі Тернопільської області: м. Чорт-
ків, вул. Князя Володимира Великого, 31 а.

Упродовж лютого-березня ц. р. працівника-
ми служби у справах дітей спільно з районним 
центром соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді, Чортківським  ВП ГУНП  в Тернопіль-
ській області проводились оперативно-про-
філактичні заходи під назвою «Діти вулиці. 
Вокзал».

Метою операції є соціально-правовий за-
хист дітей, попередження вчинення злочинів 
дітьми та стосовно них, профілактика бездо-
глядності, безпритульності та інших негатив-

них явищ.
У рамках операції проводились рейди, в 

ході яких виявлено 4-х дітей, які проживали в 
неблагополучних сім’ях. Трьох влаштовано на 
навчання в Чортківську школу-інтернат, а ма-
лолітню дитину направлено в Тернопільський 
обласний спеціалізований будинок дитини.

Степан АНДРУНИШИН, 
завідувач сектора соціально-правового 
захисту дітей служби у справах дітей 

райдержадміністрації

Педагогічний, учнівський та техніч-
ний колективи Базарської ЗОШ І – ІІІ 
ступенів висловлюють щирі співчуття 
директору школи Олександрі Анто-

нівні Гінді та вчителю Віталію Володими-
ровичу Гінді з приводу непоправної втра-
ти – смерті чоловіка та батька ГІНДИ 
Володимира Франковича. Нехай 
Господь оселить душу покійного в Царстві 
Небесному. Сумуємо разом із вами, під-
тримуємо вас у годину скорботи.

Правління Чортківського райСТ 
здає в оренду:

– складські приміщення за адресою: 
м. Чортків, вул. Залізнична, 85; 

– склади в с. Білобожниця;
– торгові приміщення в селах району.

Продає: 
– склади в с. Білобожниця;
– магазини в селах Залісся, Кривеньке;
– на демонтаж приміщення в селах 

Ромашівка, Колиндяни, Пробіжна.
За довідками звертайтеся за те-

лефонами: 2-23-49, 067-354-10-11.

Відділ освіти Чортківської РДА, РМК та 
директори загальноосвітніх шкіл району 
висловлюють щирі співчуття директору 
Базарської ЗОШ І – ІІІ ступенів О.А.Гінді 

з приводу непоправного горя – смерті її чо-
ловіка. Неймовірно тяжко пережити втрату 
рідної людини. 

Сьогодні, у хвилини смутку та печалі, разом 
із Вами низько схиляємо голови у скорботі.

«Діти вулиці. Вокзал»

робота

ШУКАЮ ЖІНКУ ПО ДОГЛЯДУ 
ЗА ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ 

Тел.: 099-255-02-31, 
096-850-31-00

Зі січня в Україні розпочався процес заміни 
паспортів-книжечок на ID-картки. В зв’язку з 
цим у багатьох краян виникає запитання: як 
бути з реєстрацією місця проживання? Нане-
сення цієї інформації на пластикову картку не 
передбачено, а устаткування для зчитування 
її з чіпу встановлено ще не в усіх установах, в 
яких вимагають таку інформацію. У міграцій-
ній службі знайшли рішення.

Протягом перехідного періоду, необхідного 
для заміни паспортів у вигляді книжечок на 
ID-картки й закупівлю відповідного обладнан-
ня для зчитування інформації, громадянам 
разом із паспортом видаватимуть довідку про 

місце реєстрації.
Якщо на момент оформлення паспорта в 

громадянина відсутня реєстрація, документ 
видадуть без внесення на чіп інформації про 
місце проживання, а в довідці про реєстрацію 
у відповідній графі зазначатиметься «не за-
реєстровано».

Довідку про реєстрацію оформляють ра-
зом із ID-паспортом, відтак додатково йти в 
підрозділ міграційної служби для її одержан-
ня не потрібно. Послуга ця є безкоштовною.

Ілір`ян СВАРИЧЕВСЬКИЙ, 
завідувач Чортківського РС УДМС

України в Тернопільській області

Разом із ID-карткою видають довідку 
про реєстрацію місця проживання

Міграційна служба інформує

Чортківська ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській 
області в зв`язку з надходженням із органів ви-
конавчої влади звернень з питань направлен-
ня  декларацій про майно, доходи, витрати і 
зобов`язання фінансового характеру за 2015 
рік у межах компетенції  повідомляє:

До початку роботи електронної системи по-
дання та оприлюднення декларацій осіб, упо-
вноважених на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування, суб`єкти де-
кларування зобов`язані подавати Декларації 
відповідно до ст. 12 Закону України від 7 квітня 
2011 року за № 3206 VII «Про засади запобі-
гання і протидії корупції».

Частиною дев`ятою ст. 12 Закону передба-
чено проведення перевірки достовірності відо-
мостей, зазначених суб`єктами декларування у 

Декларації.
Така перевірка згідно з п. 5 Порядку здій-

снення перевірки достовірності відомостей, за-
значених у декларації, затвердженого Наказом 
Міністерства фінансів України від 13 березня 
2015 р. за № 333, здійснюється територіаль-
ними органами за місцем проживання (подат-
ковою адресою) суб`єкта декларування і відпо-
відно копії декларацій необхідно направляти в 
територіальні  органи ДФС за місцем проживан-
ня (податковою адресою) декларанта.

Відповідно до ст. 45 Податкового кодексу 
України податковою адресою платника по-
датків-фізичної особи – визначається місце її 
проживання, за яким вона береться на облік 
як платник  податків у контролюючому органі.

За місцем проживання подаємо декларації!

Аграрії Чортківщини з невимовним 
сумом сприйняли звістку про перед-
часну смерть колишнього керівника ААГ 
«Збруч» (с. Коцюбинчики) ГЕЛЮХА 

Степана Івановича і висловлюють най-
щиріші співчуття родині та близьким покій-
ного. Нехай земля буде йому пухом!

Наказом Чортківського міськрайонного управлін-
ня юстиції у Тернопільській області від 21 березня 
2016 р. за № 3/8 зареєстровано розпорядження го-
лови Чортківської районної державної адміністрації 
від 3 березня 2016 р. за № 81-од «Про затверджен-
ня умов проведення конкурсу з визначення робочо-
го органу», про що зроблено запис в Державному 
реєстрі нормативно-правових актів міністерств та 
інших органів виконавчої влади за № 1/149.

Ірина ЖИГУНОВА, 
начальник Чортківського міськрайонного  

управління юстиції                                                                 

Юстиція інформує
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1 квітня

Шманьківчики, 
вул. Шевченка, 38, 
+38(03552) 
     2-48-59,             
           2-48-16,
Дружба, 
вул. Лесі Українки, 7 с, 
+38(03551) 
       6-16-37, 
           6-15-80

25 березня прекрасний 55-річний 
ювілей на життєвому календарі 

вродливої і чарівної жінки 
Галини Степанівни 

ОРОБЧУК 
зі с. Джурин.

День народження – це ще одна перлина 
з коштовного намиста днів, ще один роз-
діл змістовної книги.

Життя – прекрасна пісня, що промайну-
ла, та все ж торкнулася Твого серця.

Цей день має чарівне походження, 
Бо сьогодні – Твій День народження. 
Бажаємо, щоб сонце Тебе зігрівало, 
Діти, онуки і рідні усмішку Тобі дарували, 
Природа здоров`я Тобі піднесла, 
Ластівка щастя і вдячності мішок принесла.
Нехай перші квіти дарують красу, 
А доля нагадує вічну весну.
Хай вітер весняний надихає щастям,
Хай мрії здійсняться, задумане вдасться.

 А Матінка Божа, 
                 Цариця Свята,
Попросить у Бога Тобі і Твоїй 

родині довгі, щасливі та благі літа.
Твої подруги.

28 березня святкуватиме 
свій 60-річний ювілей 

Володимир Іванович МІЩІЙ.
Ми любимо дуже 
      і щиро вітаємо,
Найкращі бажання 
в цей день 
        посилаємо.
Низько 
вклоняємось, 
      просимо долі,
Щоб щастя 
      послала, 
  здоров’я доволі.

Матінка Божа, Цариця Свята, 
Нехай дарує Вам щасливі та довгі літа.

З любов’ю – дружина Людмила, 
сини Андрій, Сергій, невістки Ліда, 

Алла, внучата Вероніка, 
Іванко, Сергійко, свати 

зі с. Коцюбинчики, 
м. Тячів і вся родина.

У  ці весняні дні
Марія Іванівна САВУЛЯК

із с. Васильків зустрічає своє 
високоліття – їй одроду 

минає вісімдесят.
Таке суцвіття літ 
 не кожен набирає, 
Такий великий 
      скарб 
   не кожен осягне. 
А молодість 
човном 
все далі відпливає 
І серце ніжних 
струн лиш
         іноді торкне.
Бажаємо Вам здоров`я 
                  з дзвінкої криниці,
Хліба запашного з добірної пшениці, 
Рум'янців від калини, щоб були Ви 
У доброму настрої кожної днини.
Щоб з Богом життя своє Ви прожили, 
Щоб Вас поважали, щоб Вас 
                                    всі любили.
А Матінка Божа, Цариця Свята,

Нехай дарує щасливі, многії 
                   та благії літа.

З найкращими 
побажаннями – Ваші подруги.

 У чудовий весняний день, 28 березня, 
святкуватиме свій ювілей

Марія Миронівна БІЛИК
зі с. Ягільниця.

З ювілеєм 
       Вас вітаєм,
Щастя й долі 
      Вам бажаєм,
Здоров’я, небесної 
          благодаті,
Миру й злагоди 
              у хаті.
Осипаються дні 
         пелюстками, 
Непомітно 
          спливають роки,
Не сумуйте, гордіться літами,
Бо немарно прожиті вони.
Як для Вас – то прожито ще мало, 
Доживіть хоч принаймні до ста, 
Щоб усюди Вас щастя стрічало,
А для горя щоб час не настав. 
Нехай любов незгасно світить,
Хай доля радісно співа,
Для Вас – усі найкращі квіти 
І найласкавіші слова.
Бажаєм Вам життя прожити 

Без сліз, без горя, без біди.
Нехай воно щасливим буде 
Сьогодні, завтра і завжди.

З любов`ю – чоловік, сини 
Мирон і Петро, невістка Уля-

на, онук Назар, свахи Ганна та Ярослава.

23 березня свій сонячний 60-річний 
ювілей відзначив 

Степан Степанович БОЙКО
зі с. Джуринська Слобідка,

наш кум, швагро, чудова, щира, 
надійна людина.

Хай все життя 
хлібина пахне в хаті, 
Хай буде друзів
   і добра багато, 
Хай глибокою стає 
     душі криниця, 
В очах веселка 
 радістю іскриться. 
Хай щастя приносять 
          і будні, і свята,
Хай дні лиш хороші 

                  приходять до хати.
Хай будуть завжди і здоров’я, і сила, 
І доля довіку хай буде щаслива.

З повагою і любов`ю – сім`я Богдана Росовського.

Щиро вітаємо дорогого внучка
Денисика КОЗАКА
з Днем народження.

Ти сьогодні 
            народився,
Неначе зіронька 
           з`явилась,
В наш дім
тихенько принесла
Багато радості 
                й тепла.
Хай доля щедрою 
                 рукою
Тобі вділяє 
                  многа літ,
Хай щастя повниться рікою,
Тож розцвітай, як маків цвіт.
Твоя зоря на небосхилі
Яскраво й сильно хай горить,
Хай сам Господь благословляє
Твій кожен крок і кожну мить.
Хай сонце завжди ніжно світить,
А небо буде голубе.
Тобі сьогодні лише – 7,

Тож з Днем народження Тебе.
З любов`ю – бабуся Стефа, 

дядя Саша з Чорткова, 
тьотя Наталя, сестрички 

Катя і Даринка з Італії.

29 березня свій сонячний 25-літній 
ювілей відзначатиме хороший кум, 
найкращий у світі хресний тато

Андрій ДЯКІВ
зі с. Улашківці.

В цей дорогий 
  для Тебе день
Бажаєм квітів 
             і пісень,
Від друзів – щирих  
             привітань,
Від зірок – здійснення 
              бажань,
Від сонця – світла 
                    і тепла,
Щоб доля 
               щедрою була.
І не спинити часу лік,

Нехай щастить весь довгий вік.
З почуттям великої 

радості та любові вітають 
ювіляра похресниця Евелінка, 

куми Володимир і Мар`яна.

Із славним ювілеєм вітаємо дяка 
Церкви Успіння Пресвятої Богородиці 

м. Чорткова
Руслана РЕВУЦЬКОГО.

У цю прекрасну 
     ювілейну днину
Вітання щирі 
 Ти прийми від нас.
Хай доля шле лише 
     добро і щастя,
Міцне здоров`я, 
 море благ земних.
Оспівуй Бога 
      в нашім храмі,
Хай доля повниться 

                                            добром,
Христова віра множиться з роками,
Символ віри буде поміж нами.
Хай люди повагу і ласку дарують,
У хаті любов й розуміння панують,
Щоб всі шанували Тебе і любили,
Щоб очі від щастя, мов зорі, горіли.
Хай завжди оберігає Молитва Свята,

А Господь дарує многі та благі літа.
З повагою – хористи, 

сестриці, парафіяни церкви 
Успіння Пресвятої Богородиці.

У чудовий весняний день, 
26 березня, 

святкує своє неповторне 20-річчя 
дорогий онук, похресник

Олег Михайлович ГАЛАТ
із Чорткова.

Нехай трояндами 
цвітуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться 
         тисячі бажань,
Бажаємо Тобі
  ми тільки щастя
Та здійснення всіх 
 мрій і сподівань.
Живи, цвіти, радій 
      та усміхайся,
Хай все навкруг 

                                  проміниться теплом,
Хай кожна мить і кожна гожа днина
Для Тебе будуть сповнені добром.
Хай світлою буде життєва дорога,
Опіка і Ласка від Господа Бога,
А Матінка Божа, Цариця Свята,

Пошле Тобі многії й щасливі літа.
З любов`ю – бабуся Оля, 

дідусь Степан, хрещена мама 
Світлана з сім`єю.

Розмаєм радості в родинному колі 
зацвів ювілей 

Лесі Семенівни ЮЗВИ 
з Чорткова.

Цвіте весняним 
цвітом природа надворі
І Ти, неначе квіточка, 
          у нашому житті.
Найдорожча, 
    найрідніша в світі,
Сьогодні Тебе вітають 
                  Твої діти,
І чоловік, й онучок, 
           і родина –
Кохана наша, 

                                             люба та єдина.
Ми вітаємо щиро Тебе з Днем народження –
Нашу радість найбільшу і нашу розраду.
Хай добром і здоров`ям дороги 
                    Твої заквітчаються,
Хай теплом і любов`ю наповниться 
                                   ніжна душа.
Нехай доля Тобі, наша рідна, 
                     завжди посміхається,
Хай назустріч Тобі тільки щастя 
                          сто літ поспіша.
Нехай Бог здоров`я Тобі дає,
А Мати Пречиста завжди береже.

З любов`ю і повагою – 
чоловік Ярослав, доньки 

Таня і Оксана, зять Володя, 
онук Дениско, тато, 
свекруха, сваха Галя.

27 березня святкуватиме 
свій День народження 

дорога матуся та бабуся
Надія Петрівна ПІХУНИК.

Чого ж Вам, 
рідненька, побажати 
І що в дарунок 
             принести? 
Слів гарних можна 
         сніп нажати, 
І кожне слово буде 
 колосом цвісти.
Дорога, наша люба 
      матусю,  бабусю,
В променях сонця 

                                       в Твоєму віконці
Бажаємо здійснення мрій.
Здоров`я, довгого віку і щастя без ліку,
І радості в кожному з днів,
Щоб день Твій прийдешній був з Богом прожитий
І людям приносив добро.
Щоб все, що погане, Тебе обминало,
В житті залишивши добро!

З любов̀ ю та повагою – 
доньки Оксана та Анна,

внучки Надійка 
та Софійка.

25 березня святкує свій День 
народження директор ПАП «Фортуна»

Ігор Васильович ФРИЧ.
Бажаємо Вам міцного здоров`я, миру, 

щастя, добра. Будьте щасливі Ви і Ваша 
родина, хай Господня благодать осяває 
Ваші усі добрі задуми і плани, здійсню-
ються мрії та успішною буде щоденна 
праця.

Щоб Ваше здоров`я, як кремінь, було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо – в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч із Вами Ангел летить,
Убереже Вас від біди повсюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить

І благодать Господня 
                    з Вами буде. 

Завідуюча Антонівською 
ЗОШ І ступеня.


