
Про героя-кібор-
га на своїй сторінці 
у Facebоok написав 
український режисер 
Леонід Кантер: «Ан-
дрюха вже три роки 
на війні, і попри 
свою скромність вже 
став живою леген-
дою: звільняв Піски, 
захищав ДАП (До-
нецький аеропорт), 
відчайдушно воював 
на Бутівці, в Авдіїв-
ці… 17 березня «Фа-
зан» отримав тяжкі 
поранення. Його 
прооперували і зараз 
він при свідомості, 
але стан тяжкий: не 
всі осколки вдалося 
витягти. Лікарі бо-
рються і ми маємо 
поборотись…».  

Наприкінці жовтня 
ще 2014-го Андрій 
був гостем нашої ре-
дакції. Тоді на кілька 
днів заїхав він додо-
му, щоби побачити 
своїх донечок Настю 
і Софійку та дружи-
ну. Це про нього пи-
сала моя колега по 
перу Оксана Свис-
тун: «Кіборг» із добрими очима». 
Не так вже й довго вони спіл-
кувалися, а відтак – на шпальта 
лягла публікація «… Про війну 
– очима очевидця, реально, з 
подробицями…». «Кіборг» – бо 
він із тих сміливців, хто тримає 
Донецький аеропорт… І хоч у 
своєму молодому віці пережив 

уже немало, та очі, погляд, на-
віть після жахіть війни, залиша-
ються добрими…». А ще – без-
умовне ствердження: «Андрій не 
з тих, хто швидко здається». І не 
здасться (!) навіть після такого 
надто важкого поранення.

(Закінчення на 7-й стор.)
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Виходить з 1939 року

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАШОЇ КОМАНДИ 
ВЖЕ СЬОГОДНІ!

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

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

095 26 00 703
 resume.cho@sebn.com

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

– Електромеханіків, налагоджувальників технологічного 
устаткування, інженерів та інших спеціалістів

Гарантуємо:
офіційне працевлаштування, медичне страхування, навчан-

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

Чортківська філія 

ТОВ «СЕ Борднетце-Україна» 

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:

Хронометр 25 березня о 16-й годині 
в районному будинку культури 

ім. К.Рубчакової відбудеться урочиста 
академія до 150-річчя від дня народження 

єпископа Григорія ХОМИШИНА
Ласкаво запрошуємо

Тел.: (03552) 2-48-59, 2-48-16, 
096-479-34-30, 066-566-95-62

с. Шманьківчики

Весна, а час –
вже літній

Настає пора 
переводити го-
динники на 
літній «режим». 
Станеться це 
наступної неді-
лі, 26 березня, 
о 3-й год. ночі 
переведенням 

стрілки вперед. Тепер доведеться 
лягати й вставати на годину рані-
ше, що не минеться відобразитися 
на нашому самопочутті. Адже, крім 
забраної години, негативно позна-
читься пережита зима, зниження 
імунітету, нестача вітамінів… Вихід? 
Він доволі простий: прогулянки на 
свіжому повітрі, зниження наванта-
жень, скориговане харчування, зе-
лений чай, сон та – оптимізм: він 
потрібен неодмінно!

Твої герої, Україно!

«Фазан»: жива легенда 
сучасного Фенікса

Український військовий – наш земляк зі с. Біла – Андрій 
НАГІРНИЙ (позивний «Фазан») днями був тяжко поранений в 
часі запеклих боїв на сході України. 

С. 3

Кримінал 
у Чортківській 
прокуратурі

Нічийні стовпи, 
мертві ліхтарі

С. 3

«Вербичка»: сторінка 
для сімейного читання

С. 5 С. 10

Трудові змаги «Січі»: 
погляд зблизька



24 березня. Тривалість дня – 12.26. Схід – 5.51. Захід – 18.18. Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз

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

індекс 61366

Газета Чортківського району

Відповідальна за випуск Тетяна ЛЯКУШ
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На часі2
Реформа в дії На правах реклами

«Кластер «Тернопіль» звітує 
першим із семи кластерів Агрохол-
дингу, адже Тернопільщина – це, 
фактично, місце народження на-
шої Компанії. Впродовж двох ро-
ків зроблено дуже багато, станом 
на сьогодні «МРІЯ» контролює 
близько 180 тис. га сільськогоспо-
дарських земель у шести областях 
України, із них майже 100 тис. га 
ми обробляємо саме в Тернопіль-
ській області», – зауважив гене-
ральний директор «МРІЯ Агро-
холдинг» Саймон Чернявський.

Варто зазначити, що на сьогод-
ні завершено впровадження змін 
в організаційну структуру Ком-
панії. Так, весь земельний банк 
«МРІЇ» територіально поділено 
на сім кластерів – сім структур-
них одиниць, кожна з яких має 
своє керівництво та виробничі 
активи. Зокрема, кластер «Терно-
піль» охоплює 8 районів, а саме: 
Тернопільський, Гусятинський, 
Підволочиський, Збаразький, За-
ліщицький, Теребовлянський, 
Чортківський та Борщівський ра-
йони Тернопільщини. Площа зе-
мель, що входять до кластеру, ста-
новить близько 40 тис. га.

«Робота наша полягає не лише 
у прагненні підтримувати рента-
бельність виробництва, а й вима-
гає виконувати технічні завдання, 
підвищувати продуктивність праці 
та сприяти вдосконаленню пра-
цівників. Не менш важливими 
складовими нашої роботи є про-
зорість та відповідальність перед 
інвесторами, співробітниками, па-
йовиками та партнерами», – наго-
лосив Саймон Чернявський.

У Компанії прагнуть чути про-
блеми своїх пайовиків та відгуку-
ватись на них, саме тому минулого 
року на кластері «Тернопіль» було 
проведено збори у всіх сільських 
радах. Втім, бували й такі грома-
ди, з якими наради проводили по 
декілька разів.

«Найголовнішою нашою місією 
у цьому спілкуванні було доне-
сти інформацію про те, як роз-
вивається на цей час наша Ком-
панія. Інформація і до нас, і до 
пайовиків надходить інколи різна. 
Відстань між деякими районами 
є суттєвою. До прикладу, між на-
селеними пунктами Збаразького 
і Борщівського районів відстань 
сягає 200 км, – зазначив керівник 
кластеру «Тернопіль» Віталій Не-
роба. – Найбільше цікавить пайо-
виків видача орендної плати. Ми 
знаємо, що люди хочуть отриму-
вати якісне зерно. Цього року 
тенденція стосовно видачі зерна 
буде такою ж, як у 2016 році. Ми-
нулого року 99 відсотків пайовиків 
були задоволені якістю зерна, яке 
вони отримали. За клейковиною 
пшениця повністю підходила для 
випікання хліба. Цього року на-

магатимемося, щоби засміченість 
зерна не перевищувала 1 відсоток,  
якщо у вас виникатимуть сумніви 
щодо чистоти та якості зерна, ми 
готові запросити представників 
пайовиків приїхати до нас на еле-
ватор, побачити зразки пшениці, 
яку ми видаємо в якості орендної 
плати». 

Варто взяти до уваги і те, що 
Агрохолдинг в повному обсязі 
сплачує усі податки до бюдже-
тів усіх рівнів та виділяє кошти 
на підтримку населених пунктів, 
з якими співпрацює. Так, у 2016 
році соціальний бюджет Компанії 
перевищив 20 млн грн, а за ін-
формацією Головного управління 
ДФС в області «МРІЯ» є найбіль-
шим платником податків на Тер-
нопіллі за підсумками 2016 року, 
сплативши майже 188 млн грн до 
бюджетів області. 

«Керівництво кластеру вважає, 
що пріоритетними напрямками 
для фінансування мають бути саме: 
медицина, освіта та культура. Уже 
затверджений бюджет 2017 року, 
що для кластеру «Тернопіль» пе-
ревищує 4 млн грн і в мене є про-
позиція, думаю ви її підтримаєте, 

щоби цього року спрямовувати 
нашу допомогу саме на медицину, 
– підкреслив заступник керівника 
кластеру по комунікації з громада-
ми Іван Триснюк. – Ми часто бу-
ваємо в селах, бачимо ваші ФАПи 
та амбулаторії і знаємо проблеми 
з їх фінансуванням та те, що біль-
шість з них не може надати належ-
не медичне обслуговування. Тому 
ми дуже хочемо допомогти втілити 
ваші мрії про якісне медичне об-
слуговування у ваших населених 
пунктах, тому складіть перелік по-
треб: медикаменти, обладнання та 
інше, а ми допоможемо з їх при-
дбанням».

За словами Віталія Нероби,  
Компанія допомагала громадам із 
прогортанням доріг взимку. 

«Намагалися реагувати на всі 
ваші запити та дзвінки. Часом 
нам не вистачало техніки, але ми 

знайшли лопати, якими зможемо 
прогортати сніг. Очікуємо також 
на нові надходження техніки. За-
раз це неактуально, однак на-
ступної зими це все використову-
ватимемо для очищення доріг від 
снігу», – підкреслив він. 

На території кластеру «Терно-
піль» розташовані 4 виробничі 
бази, із них 3 – діють на постійній 
основі (Борщівський, Тернопіль-
ський та Гусятинський райони), 
інша – сезонна (Підволочиський). 
На кожній з них на сьогодні об-
лаштовують та доводять до належ-
ного рівня комфорту гуртожитки, 
аби механізатори були задоволені 
умовами проживання. У «МРІЇ» 
переконують, що відповідно до 
того, як цього вимагає структу-
ра посівних площ і технологічні 
операції кластеру «Тернопіль», 
буде відбуватися і забезпечення 
робочими місцями. Додамо, що 
на кластері «Тернопіль» працевла-
штовані лише жителі Тернопіль-
ської області (256 співробітників).

У рамках заходу також була за-
планована екскурсія на насіннє-
вий завод, який розташований 
у місті Хоростків Гусятинського 
району. Під час цієї екскурсії усі 
присутні мали унікальну можли-
вість дізнатись про заготівлю на-
сіння, побачити, як проводиться 
фізичний аналіз зерна на лабора-
торії,  яка працює на території за-
воду. Для цієї процедури викорис-
товують спеціальне дороговартісне 
обладнання, з його допомогою ви-
значають вміст білка і кліткови-
ни у пшениці, вологість та крох-
мальність в кукурудзі, олійність та 
вміст білка у сої тощо.

Окрім пайовиків «МРІЇ» захід 
відвідали представники райдер-
жадміністрацій та голови сіл, з 
якими співпрацює «МРІЯ». Вони 
також долучились до обговорен-
ня актуальних питань. Діалог був 
жвавий та конструктивний.

Нагадаємо, «МРІЯ Агрохолдинг» 
два роки оголосила дефолт і пере-
йшла під контроль своїх україн-
ських і, здебільшого, іноземних 
кредиторів. Спільними зусиллями 
новообраного  керівництва та тепе-
рішніх власників вдалося здолати 
труднощі, відновити виробництво 
та дійти згоди з комітетами креди-
торів і бондхолдерів щодо реструк-
туризації боргу розміром 1,1 млрд 
дол. У власності Компанії також є 
7 елеваторів, що вміщають близько 
600 тис. тонн зерна, 2 крохмальних 
та 1 насіннєвий завод. Агрохолдинг 
«МРІЯ» обробляє землі за допо-
могою сучасного технічного парку, 
що постійно оновлюється та попо-
внюється. За кількістю працівників 
Агрохолдинг належить також до 
найбільших роботодавців Терно-
пільської області.

Прес-служба 
Агрохолдингу «МРІЯ» 

«МРІЯ» провела першу офіційну 
зустріч з громадами Тернопілля

У вівторок, 14 березня, відбулася перша звітна нарада Кластеру «Тернопіль» – однієї зі 
структурних одиниць Агрохолдингу «МРІЯ». Представники Компанії на чолі з Генеральним 
директором Саймоном Чернявським розповіли про виробничі результати минулого року, відзвітували 
про сплачені податки і реалізовані соціальні проекти та намітили основні напрямки діяльності на 
цей рік. У Компанії кажуть, що відтепер такі зустрічі будуть проходити на регулярній основі та в 
усіх кластерах. А стартували невипадково з Тернопілля – тут «МРІЯ» обробляє найбільше земель, 
а кластер «Тернопіль» за підсумками минулого року було обрано найкращим.

Степан Барна: «Приклади 
успішних громад – 

це відповідь популістам, 
які не вміють брати на себе 

відповідальність»
Участь у таких заходах як засідання Ради 

регіонального розвитку дає можливість 
обмінятися досвідом, кращими практиками, 
обговорити найбільш оптимальні шляхи вирішення 
проблемних моментів, а також забезпечує 
відвертий діалог між керівництвом держави та 
представниками областей України. На це звернув 
увагу голова облдержадміністрації Степан Барна, 
коментуючи участь делегації з Тернопільщини у 
п’ятому засіданні Ради регіонального розвитку.

«Завдяки позиції Президента України Петра По-
рошенка процес децентралізації охопив всю Україну, 
і до кінця року очікується, що кількість об’єднаних 
територіальних громад перевищить тисячу. Це є 
свідченням того, що люди зрозуміли ефективність 
запропонованого керівництвом держави механізму і 
активно включаються в процес», – зазначив Степан 
Барна. 

Він нагадав, що на початковому етапі реформи в 
Тернопільській області було 26 територіальних гро-
мад, а у нинішньому році їх уже – 36. За його сло-
вами, кількість громад збільшилася по всій Україні 
практично вдвічі.

Голова Тернопільської ОДА вважає, що у процесі 
децентралізації дуже важливе значення має здатність 
громад здійснювати управління своїми територіями. 

«По великому рахунку ця реформа – це інстру-
мент, що вплине на загальне покращення умов жит-
тя. Головне – уміло цим інструментом скористати-
ся. На прикладі Тернопільської області є значний 
успіх – у минулому році завдяки фінансовій децен-
тралізації область покращила показники по власних 
доходах – на одного жителя ОТГ тепер припадає 
720 грн., а ще рік тому було лише 143 грн, – звертає 
увагу Степан Барна. – Також Тернопільщина отри-
мала субвенцію на підтримку територіальних громад 
– майже 141 млн грн минулого року склала допомо-
га від держави. Це дало можливість відремонтувати 
школи, садочки, освітити вулиці, зробити каналі-
зації. У цьому році позиція уряду незмінна – і на 
розвиток інфраструктури громади Тернопільщини 
отримають 115 млн грн».

Очільник краю підкреслює важливість того, аби 
освоєння коштів відбувалося ефективно. «Треба, 
щоб за виділені кошти справді змінювалося обличчя 
сіл нашого краю. І на прикладі нашої області ми 
зможемо показати, що реформа децентралізації є 
ефективною. І це – правильний шлях, і це – чіт-
ка відповідь сьогодні популістам, які не здатні дати 
собі раду. Сьогодні ми бачимо дуже багато при-
кладів, коли люди беруть на себе відповідальність 
і отримують результат», – наголосив Степан Барна.

Нагадаємо, 20 березня під головуванням Прези-
дента України відбулося п’яте засідання Ради регіо-
нального розвитку. Близько тисячі учасників зі всієї 
України обговорили найбільш нагальні для держави 
питання. Тернопільську область представляла де-
легація з 60-ти осіб, у складі якої: голова Терно-
пільської ОДА Степан Барна, голова обласної ради 
Віктор Овчарук, голови районних адміністрацій, 
понад два десятки голів об’єднаних територіальних 
громад, семеро голів міських рад та інші.

Публікацію надано Чортківською 
райдержадміністрацією 

Графік виїзного прийому громадян 
головою Чортківської районної ради 

В.М.ШЕПЕТОЮ 29 березня ц. р.

Черкавщина – з 9-ї до 11-ї год.; Стара Ягільниця – 
з 11-ї до 13-ї год.; Шульганівка – з 13-ї год.



Як не прикро, виявляється – нічийні. І то вже 
купу-купу літ, декілька десятиліть поспіль. Їх вік 
видає і постава, й «лице», бо з-поміж «сімейки» 
чисельністю вісімнадцять «осіб» декотрі вже й 
«обезглавлені», інші втратили первинну стрункість, 
перекособочившись, схилившись під тягарем пере-
житого. Однак найприкріше те, що своє призначен-
ня, первинну сутність тим стовпам так і не судилось 
зреалізувати. Бо…

– Тоді, на початках, ще за радянських часів, – 
пропонує екскурс в минуле начальник Чортківської 
районної філії облавтодору Володимир Мельник, – 
було дано команду РЕМу освітити ту розв`язку. Але 
з часом все пішло в небуття…

Володимир Адамович, наш перший співрозмов-
ник у цій темі, повноваження ввіреної йому служ-
би щодо обслуговування власне тієї транспортної 
розв`язки стверджує. Одначе лише стосовно до-
рожнього покриття й аж ніяк не стовпів. Хоча… Від 
В.Мельника нам апріорі й випало почути, що наразі 
стовпи аж ніяк не кинуті напризволяще: ними зго-
дом діяльно заопікується Чортківська міська рада. 
Хоча вони – й поза зоною міста.

Другим у цій темі став начальник Чортківського 
РЕМ Ігор Винник. Він теж пригадав тепер вже дав-
ні часи: «Відколи побудували той міст, так і не дове-
ли діло до кінця: чи то грошей забракло, чи духу на 
ту підстанцію…». І зі знанням справи розтлумачив: 

для того, аби міст засвітити, потрібне живлення, а 
для цього наразі недостатньо електроопор. Тому, за 
словами Ігоря Омеляновича, насамперед виникає 
потреба у відповідній проектній документації. «Ре-
мівці» ж спосібні виступити підрядниками в реалі-
зації кінцевої мети.

Розставити всі крапки над «і», принаймні в на-
мірах, випало на долю начальника Чортківського 
комбінату комунальних підприємств Віталія Царика 
– на нього посилався у введенні нас в тему ще пер-
ший співбесідник. На початок головний комуналь-
ник резонно зауважив, що освітлення тієї ділянки 
дороги (як, зрештою, й будь-якої) – то, перш за все, 
безпека руху. Тому, хоча стовпи й не перебувають 
ні на чиєму балансі, не є «пасинками». Бо вже запу-
щено в хід завдання Чортківського міського голови 
Володимира Шматька щодо розроблення проекту 
освітлення мосту. Звісно, задоволення не з деше-
вих: постане необхідність заміни оптичних елемен-
тів на вже існуючих опорах, вже не кажучи про їх 
оновлення (виструнчення та фарбування), а також 
неодмінна додача нових. «Але це вартує того», – 
гранично просто резюмував насамкінець Віталій 
Ярославович.

Отже, крига скресла?

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ
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25 березня. Тривалість дня – 12.30. Схід – 5.49. Захід – 18.19. День Служби безпеки України

Отакої!

Нікому до цього немає діла. Не замислюючись про 
наслідки, діти (а може, й дорослі) підпалюють суху 
траву заради забави. Ще й кажуть, що на тому згари-
щі трава ростиме краще. Трава росте скрізь, але на 
згарищі ще буйно ростуть будяки, кропива, чортопо-
лох та інші бур`яни, а трави щось не видно… 

Колись навесні схил вкривала буйна трава, і квітів 
було безліч. Всюдисуща кульбаба, жовтець, фіалка, 
іван-чай, зозулині черевички (вже занесені в «Чер-

вону Книгу»), безліч інших квітів. А сухий бур`ян і 
сухе гілляччя між деревами – це якраз пожива для 
вогню. Народна мудрість застерігає: «Не грайся з 
вогнем!». А що як від сухої трави загориться бур`ян, 
гілля, а відтак і дерева? Отоді вже буде не до заба-
ви. Чому над цим не замислюються дорослі, даю-
чи дітям сірники? І в сільраді нічого не бачать. На 

жаль…
Взагалі-то схил має драма-

тичну історію. Здавна на схилі 
росли величезні дерева – дуби, 
ясени, в`язи, клени, явори. 
Влада забороняла там навіть 
пасти худобу. Люди ходили 
вночі з серпами й мішками, 
щоби назбирати трави для до-
машньої живності. Два сторо-
жі з рушницями, зарядженими 
сіллю, закривали на це очі. 
Потім прийшла війна. Окупа-
ційній владі було не до схилу. 
І, мов хижі звірі на здобич, так 
накинулись на давній ліс жи-
телі Горішньої Вигнанки зго-
ри, а мешканці міста – знизу. 
Дзвеніли пили, цюкали соки-
ри. І лісу – не стало… Навес-
ні схил вкривали білі пеньки 
– мов черепи. Нова поросль 
була швидко знищена козами 

і коровами. Але трава залишилась і квіти теж. 
Можна було б навести якийсь лад на тому схилі, 

щоб дими не затягувались над містом, і так достат-
ньо загазованим. Може, хтось над цим подумає?..

Богдан ПУСТЕЛЬНИК,
 пенсіонер м. Чортків

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Кримінал

SOS!

22 березня – Всесвітній день води
 (Всесвітній день водних ресурсів)

«Не можна сказати, що вода необхідна для життя. 
Вона і є життя» 

                             Антуан де Сент-Екзюпері
Вода – краса всієї природи. Вода жива, вона біжить 

чи хвилюється вітром, вона рухається і дає життя, і рух 
всьому її оточенню.

Вода – це наша культура і основа життя на землі. 
Воді належить найважливіша роль у виникненні жит-
тя, у формуванні фізичного, хімічного середовища, 
клімату і погоди на нашій планеті. З якістю питної 
води пов’язаний  стан здоров’я людей, екологічно без-
печне харчування,  вирішення  проблем медичного і 
соціального характеру. 

Учені передбачають, що причиною більшості сер-
йозних політичних та економічних конфліктів у ХХІ 
ст. стане значний дефіцит прісної води. Сьогодні 2 
млрд людей на планеті потерпає від нестачі питної 
води. Споживання води на душу населення скоро-
титься на третину вже впродовж наступних 20 років.

Для вирішення глобальної проблеми нестачі питної 
води на планеті та збереження водних ресурсів, Гене-
ральна Асамблея ООН прийняла резолюцію 47/193 від 
22 лютого 1993 року, оголосивши 22 березня Всесвіт-
нім днем водних ресурсів. Згідно із рекомендаціями 
Конференції ООН з охорони навколишнього серед-
овища і розвитку цей день почали відзначати з 1993 
року.

Всесвітній день водних ресурсів покликаний при-
вернути увагу громадськості до стану водних об’єктів 
і проблем пов’язаних з їх відновленням і охороною; 
замислитися щодо значення води в житті  кожної лю-
дини на Землі;  привернути увагу до проблем нестачі 
питної води, необхідності збереження та раціонально-
го використання водних ресурсів.

Основною причиною святкування в цей день є 
швидке зменшення запасів питної води. Метою про-
ведення є підвищення рівня обізнаності щодо раці-
онального використання водних ресурсів, що сприяє 
підвищенню рівня економіки і соціального добробуту.

Значних зусиль для забезпечення якісного рівня 
водних ресурсів району докладає Чортківське міжра-
йонне управління водного господарства (МУВГ), що 
власними силами проводить роботи з відновлення та 
догляду за станом меліоративних каналів, регулюван-
ня необхідного рівня води для забезпечення врожай-
ності на меліорованих землях.

Для поліпшення стану довкілля, покращення якості 
води в джерелах і приведення в належний санітарний 
стан прибережних захисних смуг і водоохоронних зон 
на землях водного фонду району Чортківське МУВГ 
звертається до голів сільських рад і громад, орендарів 
ставків та всього населення району з проханням орга-
нізувати роботу з приведення до належного санітарно-
го стану прилеглих до водойм і річок територій.

Брак питної води, зростаюче забруднення водних 
ресурсів, марнотратне й нераціональне використання 
її в побуті – все це перетворило воду в проблему но-
мер один у світі.

Тому кожен із нас повинен зробити якусь маленьку 
добру справу для збереження, охорони та відтворення 
водних ресурсів. Хтось з вас викине випиту пляшку 
води не в річку, а в спеціальний сміттєвий контейнер, 
а дехто навіть очистить джерело, що повністю заму-
лене і може повністю пересохнути спекотним літом. 
А що саме зробити вам, хай підкаже вам серце. Не 
відмовляйтесь від добрих справ, адже все, що ви зро-
бите, повернеться вам сторицею. 

Не будьте байдужими, не будьте осторонь!
Бережіть воду – піклуйтеся про майбутнє!

 Лариса ТКАЧ,
провідний інженер з організації 

експлуатації та ремонту 
Чортківського МУВГ 

Чорніє схил
Мова йде про вигнанський схил. Як тільки 

зійде сніг і сонце підсушить траву, відразу схил 
починає диміти. Спалювати сміття на городах 
заборонено, а на схилі, виявляється, можна…

Природоохоронність

Нічийні стовпи на «кленовім листку»
Так в народі (в більшості – поміж водіїв) іменується транспортна розв`язка поза містом, де 

галузяться шляхи-дороги й на Тернопіль, і на Кам`янець-Подільський – через смт Заводське. Власне, 
ось туди, до Заводського, стовпи на мосту, про котрі мовитиметься далі, начебто й найближче. 
Однак тамтешнім «патронатом» над ними й не пахне, бо ж ніколи у віданні Заводської селищної 
ради вони не перебували. Тоді чиї?

Вода і є життя

Генеральною інспекцією Генеральної прокуратури 
України здійснюється досудове розслідування у кри-
мінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 (прийняття 
пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної 
вигоди службовою особою) КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 
на початку березня ц. р. керівник Чортківської міс-
цевої прокуратури Тернопільської області вимагав 
від прокурора цієї ж установи надати йому грошові 
кошти у сумі 5 тис. грн за ненастання для нього не-
гативних наслідків за допущені у роботі недоліки. 

Слідчим Генеральної інспекції Генпрокуратури 
спільно з працівниками управління СБУ у Тернопіль-
ській області 22 березня ц. р. керівника Чортківської 
місцевої прокуратури після одержання від підпоряд-
кованого прокурора неправомірної вигоди у сумі 5 
тис. грн затримано у порядку ст. 208 КПК України. 
Наразі проводяться першочергові слідчі дії, досудове 
розслідування триває. 

Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ
Генеральної прокуратури України

Керівника Чортківської 
прокуратури затримали на хабарі!
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Святково

Життя громад

Заводська громада на чолі із 
селищним головою Людмилою 
Павлінською активно займається 
пошуком різних конкурсів та  бере 
участь у програмах на залучення 
грантових коштів. Про успіх в 
одному з них ми уже повідомляли 
раніше, сьогодні – черга історії 
нової перемоги. 

Для розвитку та підтримки спор-
ту Благодійний Фонд братів Клич-
ків, мотивуючи українську молодь 
до самореалізації, гордості за себе 
та свої спортивні досягнення, кож-
ного року проводить Всеукраїнську 
акцію «Посилка Успіху». Винагоро-
дою за це є приз у вигляді реальної 
посилки від Фонду братів Кличків 
із набором нового спортивного об-
ладнання для тренувань. «Потрібно 
взяти в ній участь», – запропону-
вала селищний голова. І згуртована 
команда взялася до роботи.

Вже досить скоро за вимогами 

конкурсу було знято ві-
део про те, як тренується 
спортивна секція у школі. 
Ролик був завантажений в 
Інтернет, подальші необ-
хідні пункти також були 
виконані вцілому. Зали-
шилось очікувати лише 
на результат. І він не за-
барився. Заводська гро-
мада потрапила в число 
50-ти закладів України, 
які Фонд обрав з-поміж 
1013 учасників і надіслав 
«Посилку Успіху».

За переконанням п. 
Павлінської, чергова пе-
ремога стане новим сти-
мулом для віри у себе, 
довіри до тих, хто працює 
на розвиток громади, та 
впевненості для участі в 
різних конкурсах, і найго-
ловніше – віра у перемогу. Марина ДУДЯК, 

спеціаліст гуманітарного відділу 
Заводської селищної ради 

Свято розпочалося піснею «Реве та 
стогне Дніпр широкий», яку вико-
нав церковний хор під керівництвом 
Василя Пасечки. Прозвучали також 
пісні на слова поета «По діброві ві-
тер виє», «Зоре моя вечірняя» та «За-

цвіла в долині», виконавцями яких 
були учні Заболотівської ЗОШ І – ІІ 
ступенів ім. Р.Шухевича (керівник 
і акомпаніатор – Віталій Побурин-
ний).

Учні старших класів  мали змогу 

пройнятися духом творів Кобзаря, інс-
ценізуючи поеми «Мар’яна-черниця» 
та «Тополя» під наставництвом Гали-
ни Попадюк, а учні початкових класів 
нагадали нелегкі дитячі роки Пророка. 
Величний образ Кобзаря поставав у лі-
ричних творах «Лілея», «Розрита моги-
ла», «Думка», «І мертвим, і живим…», 
які декламували старшокласники. 

Свято завершилося багатоголосим 
звучанням «Заповіту» у піднесеному 
виконані церковного хору. Глядачі 
теплими оплесками обдарували всіх 
учасників свята.

Марія ЛАДАН,
педагог-організатор 

Заболотівської ЗОШ І – ІІ ступенів 
ім. Романа Шухевича

Фото Віталія ПОБУРИННОГО

Саме під таким гаслом відбувся ІІ 
Всеукpаїнський (ХІІ Всекримський) 
конкурс учнівської та студентської 
творчості ім. Маpії Фішеp-Слиж. Учні 
Колиндянської ЗОШ І – ІІІ ступенів 
узяли участь у чотирьох номінаціях! 
Переможці та пpизеpи (а їх, за резуль-
татами жуpі, аж – 10)  були запpошені 
для нагородження на гала-концеpт у 
Чернівці.

Учениця 4-го класу Юлія Туpчак 
нагороджена дипломом І ступеня 
у номінації «Декламація» за поезію 
«Давня весна». Здібну молоду актоpку  
Мар’яну Нагребецьку, ученицю 9 -го-
класу, відзначено у трьох номінаціях! 
Вона – пpизеp (ІІ місце) у номінації 
«Декламація» за «Твої листи завжди 
пахнуть зів’ялими тpояндами» разом 
із  Максимом Чухрієм та Ігорем Сло-
бодяном (дев’ятикласники), які теж 
стали пpизеpами (ІІ місце) конкуpсу в 
номінації «Інсценізація» за постанов-

ку уpивка «Лісової пісні» 
Лесі Українки. Диплома-
ми ІІІ ступеня у номінації 
«Аудіо-візуальний твір» 
відзначено телепеpедачу 
«Давня казка» чи істоpія 
сьогодення?» учнів 9 кла-
су: Анастасії Адамовської, 
Віктоpії Дашкевич,  Іва-
на Семчишина, Маp’яни 
Нагpебецької, Хpистини 
Пожаpнюк, Ігоря Слобо-
дяна, Наталії Цимбали, 
Ірини Юрків і Тетяни Тка-
чук. 

Педагогічний колектив 
висловлює подяку батькам 
Юлії Турчак – Ользі та Віктору, котрі 
покрили фінансові витрати поїздки, 
забезпечивши транспортом!

Пеpеконані, що у такій твоpчій 
співпpаці учні-вчителі-батьки наші 
вихованці здобудуть ще не одну 

пеpемогу в майбутньому, а педагоги 
школи – гідне визнання!

Уляна КОВАЛЬЧУК, 
учитель укpаїнської мови та 

літеpатуpи Колиндянської 
ЗОШ І – ІІІ ступенів

Фото Любові ГИКАВОЇ

* * *
Цьогоріч Всеукраїнський 

конкурс проходив у м. 
Чернівці, що символічно 
пов’язане з життям Ольги 
Кобилянської та Лесі Укра-
їнки. Дякуючи «мерії» та 
спонсорам конкурсу, учас-
ників з усіх куточків країни 
не лише привітно зустріли, 
а й обдарували.

Зі столиці Буковини з 
перемогою повернулась 
Анастасія Гут, учениця 3-го 
класу Милівецької ЗОШ І 
– ІІ ступенів, яка здобула 
І місце у номінації «Декла-
мація». Ця звитяга малень-
кої учениці особливо цінна, 

адже у конкурсі взяли участь понад 
4000 учасників, тож конкуренція 
була шалена!

Гордістю є і те, що, крім перемо-
ги, ми мали змогу виступити у Чер-
нівецькій філармонії на гала-кон-
церті, в який увійшли тільки кращі 
номери, у тому числі й наша поезія 
«Сторононько рідна, коханий мій 
краю». Приємно було перебувати 
на одній сцені з учасниками з Пол-
тави, Волновахи, Луцька.

До слова, минулого року  Анас-
тасія посіла ІІ місце на Всеукраїн-
ському конкурсі, а цьогоріч – до-
вершена перемога. Це означає – ми 
рухаємося вперед!

Милівецька ЗОШ І – ІІ ступенів

«Шевченко – наш. Він для усіх століть»
Нещодавно у приміщенні сільського клубу села Заболотівка відбувся святковий концерт «Шевченко  –

наш. Він для усіх століть». У залі зібралося багато палких шанувальників рідного слова, української пісні.

«Посилка успіху» прийшла у Заводське

Знай наших!

Змагаймося за нове життя!

Безвідходна технологія – в дії
Наразі її вже забезпечує один із сегментів спецтех-

ніки, нещодавно придбаної міськрадою, – дробиль-
на установка, що подрібнює сухі гілки. Їх чимало 
при вирубуванні чагарників на прибережній смузі в 
місті, де наразі й виконуються роботи. А ту масу зго-
дом буде використано як паливо для комунальних 
закладів міста. Такий меседж одного з повідомлень 
веб-сайту Чортківської міської ради. Установку вар-
тістю 95 тис. грн. придбано водночас із трактором 
«Deutz» зі щіткою та відвалом для відгортання снігу 
вартістю в 400 тис. грн. коштом міського бюджету.

«Лагідна», проте ж наступальна!
 «У Чорткові «лагідна» декомунізація» – так оза-

главив одну зі вміщуваних новин Інтернет-сайт з 
тернопільською «пропискою» «Реально». І поси-
лається він на інше Інтернет-джерело – сайт жур-
налу «Золота Пектораль». Йдеться про висловлену 
Чортківському міському голові пропозицію поваж-
ним краєзнавцем Юхимом Макотерським – щодо 
перейменування ряду вулиць задля популяризації як 
персоналіїв, так і фактів історії України. В обидвох 
джерелах істотна заувага діючому мерові розгляну-
ти на сесії міськради питання перейменування вул. 
Степана Тудора (в мікрорайоні Синякове) – в ми-
нулому вчителя й активного діяча комуністичного 
руху. Бо, мовляв, «чортківців, як і львів`ян, такими 
питаннями дратувати не можна…». 

«Газета «Чортківська думка» 
воєнних років – в Інтернеті!

Чи може бути ексклюзив 
унікальним? Вочевидь, це по-
єднання слів на кшталт «мас-
ла масляного». Та все ж емоції 
просто переповнюють душу від 
самого лиш візуального пере-
гляду (а від читання – й поготів, 
бо він доступний) виставлених 
на Інтернет-сайті  LIBRARIA 
тм  (архів української періодики 
онлайн) 82-х (!) номерів україн-
ського популярного тижневика 
для Чортківщини і Бережан-
щини «Чортківська думка». До-
ступні дати: з 23.08.1942-го до 
12.03.1944 рр. Справжній пода-
рунок для вас, краєзнавці!

Може, віднова не забариться?
Минулої суботи в форматі інформаційно-освіт-

нього туру Чортків навідало близько 30 студентів 
факультету історії Центрально-Європейського уні-
верситету в Будапешті, котрі подорожують Західною 
Україною з метою дослідити історичні пам’ятки 
єврейської культури – про це голосить офіційний 
веб-сайт Чортківської міської ради. До цих відвідин 
вони вже побували в Ужгороді, Мукачевому, Коло-
миї, Галичі та Жовкві, а відтак збиралися до Львова. 
Туристи відвідали синагогу, а в міській раді діста-
лися сувенірів на згадку про наше старовинне міс-
то. Відвідини виявились не просто пізнавальними: 
Чортківський міський голова В.Шматько принагід-
но запросив єврейську общину до віднови синагоги 
як архітектурної та духовної пам`ятки. 

Повчальні 15 хвилин
Позаминулої неділі на парафії церкви Вознесіння 

Господнього в Чорткові діти та молодь продемонстру-
вали парафіянам храму театральну виставу «Закхей». 
«У час Великого посту ця вистава, підготована пара-
фіяльною спільнотою «Матері в молитві» за участю 
дітей та молоді, була досить доречною, оскільки допо-
могла людям замислитися над власними слабкостями, 

пожадливістю до матеріального багатства», – йдеться 
на сторінці «Церква Вознесіння ГНІХ м. Чортків» в 
соціальній мережі Facebook. «Лише 15 хвилин, але за 
ці 15 хвилин моє серце перевернулося. Думаю, що й 
ваші серця також перевернулися та наповнилися ще 
більшою любов’ю і великодушністю», – на завершен-
ня промовив о. Мар’ян Лемчук до аудиторії». Й хіба 
потрібні тут ще якісь коментарі?

Парк Небесної Сотні таки постане в Чорткові
Таку жадану категоричність, здається, внесла діло-

ва зустріч-нарада з виходом на місце і Чортківсько-
го міського голови, й представництва гідрологічної 
станції Чортків, в котрої мерія унамірена «дозичити» 
півтора гектара землі, перенісши осідок метеороло-
гів в західну промислову зону міста, а ще – відділів 
земельних ресурсів, містобудування та архітектури. 
Меморіальному паркові, основою котрого стануть 
декоративні дерева, бути на земельній ділянці, об-
меженій вулицями Кн. В.Великого та Р.Шухевича.

Прочитувала Анна БЛАЖЕНКО

Чортківщина в соцмережах



№ 12 (8613), 24 березня 2017 року

5

27 березня. Тривалість дня – 12.38. Схід – 6.45. Захід – 19.23. Міжнародний день театру

Долі людські

Славетні постаті

Народився Микола Віталійович на 
Полтавщині в аристократичній сім’ї, ко-
зацького роду, де панував свободолюби 
вий дух. Змалечку Микола любив слухати 
музику, зачаровувався народними укра-
їнськими піснями; займаючись постійно 
музично-культурною діяльністю, мріяв 
про навчання в консерваторії. Тож у 1867 
р. вступив до Лейпцизької консерваторії 
(Німеччина), після закінчення якої повер-
тається на рідну Україну, де представляє 
себе як талановитого диригента. На основі 
глибокого вивчення народного життя Ми-
кола Віталійович зумів підняти (вперше) 
українську музику до рівня світової кла-
сики, створивши національну реалістичну 
музичну школу. Тому його заслужено на-
зивають «Батьком української музики». 

Литаврами митець заговорив. М.Лисенко 
увійшов в історію національного мисте-
цтва як талановитий диригент, піаніст, 
вчений-фольклорист і видатний музично-
громадський діяч. Використовуючи засоби 
музичної виразності на основі українських 
народно-пісенних інтонацій мелодичних 
зворотів, він правдиво відобразив жит-
тя рідного народу, його боротьбу за на-
ціональні ідеали. В джерелах концертної 
діяльності композитора вражає постійне 
преклоніння перед пам’яттю Т.Шевченка. 
Лисенко брав участь у прощальній веле-
людній процесії перепоховання Кобзаря 
на Канівській кручі. Починаючи з 1872-го 
р., Микола Віталійович відзначав Шевчен-
ківські дати організованими концертами, 
новими творами. Цензурні перешкоди 
часто ставали на заваді діяльності компо-
зитора, його твори привертали увагу жан-
дармерії. 1876 р. – чергова історія з цен-
зурщиною: Лисенко створив твір на вірш 
М.Старицького «На прю» («Вперед на 
бій!»), поява якого була рішучим протес-
том проти царського самодержавства (твір 
був безапеляційно заборонений). 

Лисенко постійно підтримував зв’язки з 
Галичиною, з її багатьма прогресивними 
діячами. Коли І.Франко вперше (в 1885 р.) 
побував у Києві, він не міг не зустрітися з 
уже знаним композитором. У часі зустрічі 
Микола записав із голосу Франка чимало 
західноукраїнських пісень, що згодом ви-
користав у своїй творчості. 

У 1903 році (35-літній ювілей творчої ді-
яльності) Лисенко побував у нашому краї: 
спочатку завітав до Підволочиська (тодіш-
нє прикордонне місто), потім до Тернопо-
ля, а відтак – до Львова, де 24 листопада 
у філармонії відбулося урочисте засідання 
й концерт, у якому виступив як піаніст. 
А 26 листопада Лисенко здійснив подо-
рож до Чернівців, дорогою зупинившись у 
Станіславі (Івано-Франківськ) та Коломиї. 
Всюди його радо зустрічав народ, засвідчу-
ючи свою любов і шану. 

Творча спадщина композитора надзви-
чайно велика: понад 600 обробок україн-
ських народних пісень; 84 твори на поезію 
Шевченка; понад 100 романсів на вірші 
різних авторів (І.Франка, Л.Українки, 
Г.Гейне, О.Олеся, М.Вороного, 
Є.Гребінки); а ще – кантати, пісні, хори, 
фортепіанні твори, музика до театральних 
вистав; 15 опер. Найбільш відомою є іс-
торико-героїчна, народна, музична драма-

епопея – опера «Тарас Бульба» (М.Гоголя). 
Слід зауважити, Лисенко перший написав 
«Заповіт» на вірш Шевченка, в українській 
музиці він перший започаткував жанр ди-
тячої опери. У безцінному його доробку 
– «Боже великий, єдиний…», який най-
більше муляв комуно-більшовицьких ате-
їстичних ідеологів. Незрівнянна титанічна 
праця славетного українця налічує до 1000 
опусів. 

Закінчилося земне життя мистецького 
генія Миколи Лисенка 6 листопада 1912 
року. Похорон митця перетворився на 
грандіозну демонстрацію народної любо-
ві. У своєму листі до М.Коцюбинського 
М.Горький писав: «… Читаючи опис його 
похорону, відчуваю якесь тремтіння ра-
дості на серці: як любить народ свою 
людину… Як радісно відчувати, що на-
род зрозумів велич його праці…». Один із 
творців реалістичного російського театру 
К.Станіславський назвав Лисенка «Сон-
цем української музики». 

Цією статтею хочу передати значимість 
постаті Великого українця, щоби не тільки 
музичні кола відзначали ювілеї та вивчали 
його творчість, а й державне керівництво 
нашого міста, району усвідомило велич і 
відданість композитора своєму народові. 

У 1992 році 150-річний ювілей компо-
зитора хтось із депутатів Верховної Ради 
України запропонував відзначити на дер-
жавному рівні. Та тоді ще в українсько-
му парламенті було багато соціалістично-
комуністичного сміття, і якийсь невіглас 
сказав: «… Та хто он такой, этот Лысенко, 
я даже ни одной песни его не знаю». При-
кро, але такий відгук невизнання зали-
шився і до наших днів. 

Думаю, читачам цікаво знати, як від-
значався 100-літній ювілей композитора 
в 1942 р. В умовах німецької окупації у 
Львові українські митці-патріоти зуміли 
домогтися в окупаційної влади провести 
перший Краєвий конкурс українських хо-
рів Галичини… Від Чортківщини в окруж-
ному – взяли участь два хори: сіл Скоро-
динці і  Базар. Останній був допущений 
до участі в Краєвому святі-конкурсі. В під-
сумку журі відзначило 14 найкращих сіль-
ських хорів, серед них – другим у списку 
хор с. Базар (диригент Михайло Грещук). 
Нагорода – по 500 злотих хору і керівнику, 
котрому вручено ще й посріблену батуту 
(диригентську паличку). 

Як бачимо, німці вели хитру політику, 
розуміли значимість такої події. А в Укра-
їні, вже при незалежності?.. Здається, ще 
до цих пір залишилася та радянська, анти-
українська пліснява, ніби грибок, що так 
важко вивести з нашого суспільного єства. 

Наближається 175-річний ювілей... По-
цікавився у своєї колишньої учениці, ко-
тра вчителює в музичній школі: ніхто ні-
чого не готує. Єдине радує – відповідально 
й професійно віднеслися до відзначення 
ювілею в Чортківському гуманітарно-пе-
дагогічному коледжі. Ще з 1 вересня на-
вчального року мішаний хор (яким керує 
висококваліфікований хормейстер Іван 
Кікис) відділення «Музичне мистецтво» 
працює над вивченням творів Лисенка. 
Було би добре, якби коледж не «замкнув-
ся» з цим присвятним концертом лише у 
своїх стінах, а виніс його на широкий за-
гал, особливо – для молоді. 

Дуже важливо, з яким розумінням місь-
ка і районна влади віднесуться до поста-
ті славетного композитора (звичайно, не 
всі в даній галузі можуть мати належну 
освіченість, але компетентність повинна 
бути). Микола Лисенко повинен нарешті 
в нашому місті й районі бути належно ви-
знаний і удостоєний почестей. Є слушна 
думка: перейменувати вулицю Подільську 
на вул. Лисенка (дотичною до вул. Шев-
ченка); в Чорткові спорудити пам’ятник 
Великому українцю. Було би символічно, 
якби два Велети – Шевченко і Лисенко 
– в центрі міста; зі своїх постаментів спо-
глядали би на містян і нагадували б їм, що 
українська душа тільки тоді буде україн-
ською і патріотичною, коли наповниться 
духом величного українського художнього 
слова Т.Шевченка і почуттям українського 
народного мистецтва, що є основою твор-
чості М.Лисенка, чия муза злилася з без-
смертним словом Кобзаря. 

Петро ГОЛІНАТИЙ, 
заслужений працівник культури України

Литаврами митець заговорив

Під такою назвою на шпаль-
тах «Голосу народу» ми запо-
чатковуємо сувій нової рубрики 
про людські долі. Вербичка… Є 
щось у цьому вельми символічне, 
українське. Життєва доля кож-
ного мережить свою виокремле-
ну вервечку, нанизуючи ягоди як 
солодкуватого, так і гіркувато-
го присмаку. Людину, як ту вер-
бичку, полонять і осінні дощові 
краплі-сльози, і колючі сніговії, 
та з теплими сонячними проме-
нями приходить нове життя, 
нові надії, щоби уповні творити 
свій особливий ноктюрн долі…

Село Сосулівка мені дороге й близь-
ке. Люблю його гористі вулиці, запах 
соснового лісу, вічний шум чистого 
Серету і щирих працьовитих людей. З 
цього села походить моя мама Павлі-
на Кузь, яку я майже не пам’ятаю, бо 
вона померла, коли мені було лише 
три роки. Родом вона з досить замож-
ної сім’ї Кузів, , працьовитих і патрі-
отичних землеробів. Один із її бра-
тів, Павло, був за німців секретарем 
сільради (як тоді називали – ґміна). 
Другий брат – Михайло – повернув-
шись з Першої світової війни, на якій 
служив при уланах, зайнявся вирощу-
ванням тютюну. Незадовго почалася 
Друга світова війна, що своїм чорним 
крилом зачепила чи не кожну оселю. 

Найбільше постраждала сім’я моєї 
цьоці Софрони, яка мала трьох ді-
тей. Найстарша донька Марія була 
від першого чоловіка; він помер мо-
лодим. Мабуть, старші люди добре 
пам’ятають Марію Бедрило, бо мала 
чудовий голос і все своє життя співала 
в церковному хорі. Чоловік її за мос-
калів сидів у тюрмі (через політичні 
погляди), а Марія вигодувала двох до-
ньок – Ярославу і Розалію. До речі, 
Ярослава і сьогодні проживає в Сосу-
лівці (також гарно співає). 

Крім Марії в цьоці було ще двоє ді-
тей від другого чоловіка Петра Галата 
– донька Ярослава й син Василько, 
яких забрала жорстока війна. Юнаком 
загинув син (за селом, де пас худобу) 
від кулі москаля. Залишилася донька. 
Була вона розумною і спритною, до-
бре вчилася в школі. Батьки, як-то 
кажуть, душі в ній не чаяли, бо ж була 
для них єдиною надією. На жаль, не 
так сталося, як гадалося… 

У вогні війни згоріла хата, довело-
ся переробляти стайню на тимчасове 
житло, щоб якось пережити тяжку 
годину. Точилася кривава й жорстока 
боротьба між німцями та москалями. 
Патріотична молодь масово вступала 
в лави УПА. «Здобудеш Україну або 
загинеш в боротьбі за неї!» – таким 

був девіз цих сміливців. Ярослава од-
нією з перших стала в ряди борців 
за волю України. Родичі розповіда-
ли, що дівчина була зв’язковою, дуже 
спритною і сміливою, їздила верхи на 
коні аж під румунський кордон, ви-
конуючи важливі доручення проводу 
УПА. Часто вона конем приїжджала і 
до нас у село Милівці як до родини. 
Всього довелося зазнати Ярославі в 
цій нерівній борні – облави ворогів, 
втрати побратимів, доноси зрадників, 
кров, сльози, пекло. Все це тягнулося 
місяцями, роками. Вигнавши німців 
з україни, москалі всі сили кинули 
на боротьбу з партизанами. «Упівці», 
зрозумівши, що їм не подолати цю 
пекельну силу, частково (за наказом 
проводу) перейшли кордон і опини-
лися в Європі, а деяка частина їх піш-
ла у глибоке підпілля. 

Ярослава залишилася на рідній зем-
лі, бо вирішила вчитися, створити 
сім’ю і жити, як кажуть, по-людськи. 
Та не судилося… Раптово загинув 
її наречений, і Ярослава приїхала з 
Чорткова на його похорон. А вно-
чі після непоправної втрати за нею 
прийшли і забрали – назавжди… Зго-
рьовані батьки скрізь шукали доньку, 
розпитували про неї у людей, та ніхто 
нічим їх не розрадив, бо все тоді було 
огорненим таємницею. 

Покійна мати Ярослави колись роз-
повідала мені, як у лісі, пасучи корову, 
палицею розгрібала кожний горбик, 
думаючи, що то могилка її донечки. 
Божеволіла мати з горя, аж священик 
приходив до них до хати, щоби хоч 
якось розрадити, втамувати страшний 
біль батьків, розвіяти їхню тугу. Так 
і жили вони – самотні й опечалені. 
Вже перед смертю взяли до себе онуку 
Ярославу, доньку старшої Марії, на-
звану на честь загиблої. 

І це лише один приклад. А скільки 
ще їх молодих загинуло в тій кривавій 
війні… 

Марія ВИННИЧУК, 
с. Милівці 

Євгенія при знайомствах із хлопця-
ми була дуже вимогливою: якщо до-
відувалася, що у нього колись була ді-
вчина, то його не хотіла, бо прагнула 
бути, так би мовити, першою. Та, на 
жаль, на її життєвому шляху такі не 
траплялися. Щиро хлопці зізнавалися, 
що все-таки ще до зустрічі з нею мали 
дівчат. 

– Ну і що, що мали дівчат?! – диву-
валися знайомі. – Є такі, що й вже за 
розлучених заміж йдуть і їм байдуже 
щодо минулого свого обранця. А ти 
хлопців не хочеш! 

– Нехай повертаються до своєї ді-
вчини, – твердила Євгенія. 

Вона заміж так і не вийшла. Про-
працювавши короткий період часу в 
сільській школі, «втекла» до міста, про 
яке завжди мріяла: «Хоч би на яку-
небудь роботу влаштуватися, тільки 
щоб у місті…». Спочатку працювала в 
райкомі комсомолу, а згодом – у пас-
портному столі в одному з райцентрів 
Львівщини. Та коли вийшла на пен-
сію, то старенька рідна тітка, котра 
давно виїхала в Австралію, звала її до 
себе: 

– Приїжджай. Що тебе держить в 
тій Україні? Сім’ї не маєш. У нас із 
чоловіком дітей немає, тож увесь має-
ток буде твоїм. 

Євгенія охоче погодилася. Та мати, 
хоча й не залишалася одинокою, бо 
проживала з молодшою донькою та її 

сім’єю, все ж не відпускала старшої. 
– Доню, не їдь, – просила старень-

ка. – Та це ж кінець світу! 
– Та який кінець? Світ не має кін-

ця, бо земля – кругла, – відповідала 
Євгенія. 

– Та все-таки Австралія – то кінець 
світу, – твердила своє мама. 

Євгенія таки поїхала. Невдовзі там 
вийшла заміж за вдівця, в котрого – 
четверо дітей і дев’ятеро внуків. Про-
живають у маєтку чоловіка з молод-
шим сином і його сім’єю. 

– А що, сестричко, – запитує сестра 
Євгенію по телефону, – завжди чекала 
незайманого принца на білому коні, 
щоб і дівчини ніколи не мав, не до-
чекалася? А в далекій чужині вийшла 
заміж за вдівця з дітьми та онуками… 

– Видно, доля моя така, – відпові-
дала «емігрантка» з того «кінця світу». 

Чи жаліє Євгенія за тим, що втра-
чено – невідомо. Це залишається її 
таємницею. 

Марія ПОЖАРНЮК, 
позаштатний кореспондент 

«Голосу народу», 
с. Кривеньке

Шановні читачі! Чекаємо на подані 
вами оповіді про непрості людські долі 
та зворушливі життєві історії.     

Ведуча рубрики Тетяна ЛЯКУШ 

За святу землю рідну, 
за червону калину у лузі… 

Жінка з того кінця світу 
(Це життєва історія моєї однокурсниці з університету)

Чудова первозданна природа України породжує великі таланти, особливо – в 
мистецтві. Рідна земля подарувала славу України – пророка, основоположника 
української поезії Тараса Шевченка, а також – мистецького генія, композито-
ра, основоположника української класичної музики Миколу Лисенка, ювілей-
на дата з дня народження якого – 175 років 22 березня 2017 р.
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Спеціальну новинку до Великодня випустила торгова марка «Родинна ковбаска». Це варено-
копчена ковбаса вищого сорту «Пасхальна». Виготовлений продукт за ДСТУ.  І він ідеально 
пасує до великоднього кошика, розповідають в «Родинній ковбасці». До складу ковбаси входить 
свинина, сіль, часник та спеції. Особливість виробу – його сезонність. Ковбаса «Пасхальна» про-
даватиметься в магазинах «Родинна ковбаска» лише до кінця квітня місяця. 

Нагадаємо. «Родинна ковбаска» – торгова марка зі Львова, особливість якої – виготовлен-
ня продукції виключно з власної сировини. Завіз ковбас у магазини здійснюється щоденно. 
У Чорткові магазин львівської торгової марки «Родинна ковбаска» знаходиться за адресою: 
вул. Гончара, 11 а. 

Людмила МІСЕЧКО

«Родинна ковбаска» 
випустила новинку до великоднього кошика

На правах реклами

Альфа й омега будучності
Так без всілякого там перебільшення 

можна наректи будь-яку школу, а Базар-
ську – й поготів. Бо вона – в сповитку 
якоїсь особливої святості (недарма там 
багато образів), проте не такої, від спогля-

дання чого хочеться прихилити коліно, а 
щонайперше – злетіти душею. Власне та 
окриленість неодмінно супроводжувати-
ме вас у часі перебування у стінах школи. 
У народознавчій світлиці (то імпровізова-
на давня хата зі солом`яним покриттям) 
взагалі стоятимете, мов зачаровані. Там 
і присісти є де – на місткий прадавній 
селянський бамбетель, надовкіл котрого 
– так тісно-тісно від начал селянських 
ремесел (мотовило, веретено і прядка, 
масничка тощо). Попід стіну – давній 
креденс, на столі – вишиваний обрус, де 
в «золотому» вересні 1939-го, з приходом 
«визволителів», попід квітку майстерно 
сховано первинне вишиття тризуба… На 
імпровізований печі – глечики, кошики, 
а вище, на сволоці, – селянська одіж, що 
від діда-прадіда. Над бамбетлем – прадав-
ня ікона, їй – понад 150 (!) літ. Понад 
всім – промовистий напис авторства ди-
ректора школи, поетки з чуттєвим серцем 
Олександри Гінди: «Надія моєї душі».

Милувалися ми й 130-літнім (!), на весь 

зріст, благословляючим образом Матері 
Божої, навпроти котрого виписано ві-
рша-молитву теж авторства О.Гінди, – тут 
розпочинається кожен навчальний день 
шкільницької спільноти. Вклонялися й 
стенду героїки новітніх визвольних зма-

гань на сході України: очі загиблих Геро-
їв – наших земляків пильно вдивляються 
в очі майбутності. У школі переконані: 
вони стали янголами для всієї України…

Дочікуючись віднови
Втрапили ми, було, до зали тамтешньо-

го будинку культури на 500 (!) місць, спо-
рудженого ще 70-х рр., – з височенними, 
вже новітніми вікнами, колонадою балко-
ну, ліпниною та фресками на стелі та ще 
й напрочуд місткою сценою – і нам ми-
моволі аж перехопило дух. До покрокової 
віднови вогнища культури доклалися ко-
штом й сільська рада, і ПАП «Січ». Хоча 
наразі приміщення потребує невідкладно-
го ремонту, та ще й не опалюється, що теж 
додає руйнації. Щоправда, й наразі БК в 
Базарі діючий: там функціонує більярдний 
зал, є у вестибулі й тенісний стіл.

А «Сонечко» – тамтешній дошкільний 
навчальний заклад – сезонно навідує до 
двох (чи й понад два) десятки юних ба-
зарчан. Сезонно через те, що має наразі 
садок всього лиш малоефективне пічне 
опалення. Однак най-найзворушливіший 
віком своїх вихованців сегмент інфра-

структури села впевнено перебрало під 
свій патронат ПАП «Січ» (звісно, поді-
ливши повноваження зі сільською ра-
дою). Потребує «Сонечко» й перекриття 
даху. І викінчення огорожі навкруг. Хтоз-
на, може, з плином часу працюватиме й 
цілорічно, зібравши під свій прихисток 
побільше базарської дітвори…

А ось дім «Просвіти», покладений ще 
1924 року (а просвітянський осередок 
функціонував тут від 1885-го), вже ва-
литься і то – гнітючий клопіт тамтеш-
нього війта Надії Тацій. Однак навпроти, 
одразу за новітньою капличкою Матінки 
Божої, колишнє приміщення господар-
ського магазину та побутових точок рес-
тавруватиметься й переобладнуватиметь-
ся теж під новітню крамницю і кафе (!).

Духовні начала
Церква у Базарі – Покрови Пресвя-

тої Богородиці, мурована з каменю 1900 
року на місці дерев`яної, що мала при-
близно 200 літ. Місцина надовкіл дістала 
дбайливої обнови: адже це – найсвятіше 
для базарчан. Інше святе місце в селі – 
пам`ятка «Червона криниця». То – не 
лише комплекс джерел, що витікають 
з-під пластів червоного каменю, тобто 
пам`ятка гідрологічна, а насамперед – ду-
ховна. Здавна тут громадиться невелика 
капличка, а 1995 року споруджено велич-
нішу – так само, як і два фонтани, один 
з фігурою Івана Хрестителя. У каплиці 
– образи св. Миколая Чудотворця, Васи-

лія Великого, Ольги та Володимира. По 
центру – образ Хрещення Господнього. 
Впродовж десятиліть базарчани сходять-
ся сюди для освячення води на Йордан. 
Сільський голова залюбки пригадує, як 
одного року, було, колишній регент (та 
що там – вчений дяк!) Михайло Грещук, 
дідо нинішнього регента Володимира 
Грещука, під час посвяти не втримався 
між велелюддям і впав в басейн побіля 
фігури Ів. Хрестителя. Відтоді, кажуть, 
жодного разу не хворів на застуду!

Подейкують, що назва Червона крини-
ця утворилася ще й тому, бо за турків, 
татар тут обмінювалися полоненими, ви-
куповували їх з неволі, іноді – й відбива-
ли. І кров збагрянила воду… 

Щороку до каплиці приходять випус-
кники школи, несуть квіти, фотографу-
ються на згадку – лучаться з коренями 
роду…

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Подорожні замальовки

Базарські сюжети



(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)
Серед тих, хто творить героїчну історію сучасної Украї-

ни, – легендарні кіборги – бійці УДА (читаємо в  соцме-
режах за авторством Івана Бесяди), котрі 242 дні тримали 
оборону Донецького летовища від навали російських оку-
пантів. Про них і загалом про зародження цього патріо-
тичного руху добровольців зняли унікальний фільм «До-
бровольці Божої Чоти», показ якого з великим успіхом 
відбувся в Україні і в багатьох країнах світу. Восени 2015 
р. Андрій Нагірний, один із героїв цього фільму, брав 
участь у показах стрічки в Північній Америці.

В Андрія – більше десятка нагород, та найбільшою – 
друг «Фазан» вважає орден «Народний Герой України» 
(отримав у квітні 2016-го). Як сказали хлопці-побратими, 
саме з «Фазана» розпочалася міфотворчість про кіборгів. 
«Фазан», майстер спорту з паверліфтингу, якось врятував 
життя «Богемі» – витяг його з-під ворожого вогню одні-
єю рукою. Тут і став Андрій Нагірний кіборгом. 

До слова, кіборгами українських воїнів за мужність і 
незламність назвали власне вороги. Якщо буває на землі 
десь пекло, то воно було саме в Донецькому летовищі. 
Його оборону тримали переважно добровольці. Коли чота 
«Фазана» добиралася в те пекло в броньованому мікро-
автобусі, його супроводжував БТР. На підступах до ле-
товища розпочався обстріл із «Градів», який практично 
й не припинявся. Новоприбулих щоразу зустрічали ство-
лами в обличчя з усіх боків – перевіряючи, чи не піді-
сланий ворог. Найважче було пересуватися терміналами. 
Доходило до перестрілки між своїми. Кричиш: «Свої!», а 
вони: «Свої вдома!» і – кидають гранату. В терміналах у 
буквальному значені ходили по трупах. Під час запеклих 
нічних боїв приходила думка, що до ранку вистояти не 
вдасться. Коли на підмогу приходило лише кілька вояків, 
ставало невесело. Щоб підняти бойовий дух, інколи про-
сто брехали. «Богема» телефонував (робив вигляд, що те-
лефонує) і казав по телефону: «Їде допомога – 40 людей!». 
Всі відразу оживали, знову починали завзято воювати. Бої 
були настільки запеклі, що автомати буквально розжарю-
валися; щоб охолодити, на них доводилося мочитися. Під 
ранок із 30 захисників залишалося лише 17. Ті, хто вціли-
ли, питали в «Богеми»: «Ви нас здурили про допомогу?» – 
«Так. Але ж спрацювало. Ворожу атаку знову відбили…». 
Щоби налякати ворога, бувало перегукувалися між собою 
англійською. Відтак у московських медіа з’являлися пліт-
ки, що на боці українців воюють американці… 

Один із режисерів фільму «Добровольці Божої Чоти», 
вищезгаданий Леонід Кантер, поділився спогадами: «… 
Мене з першого погляду вразила сила духу цих хлопців-
кіборгів. У них не було нічого – ні взуття, ні споряджен-
ня, ні досвіду, ні зброї. Але в них було і є те, чого ніколи 
не буде у наших ворогів – неймовірна любов до своєї 
землі, до свого народу. Комбат «Чорний», «Фазан», «Бра-
коньєр», «Пірат» та інші воїни, які вже стали легендами, 
тепер – це професійні військові стратеги, штурмовики, 
розвідники і снайпери, куля яких завжди знаходить во-
рога».

Безліч найкращих, найщиріших відгуків на адресу Ан-
дрія читаємо на сторінках Facebоok. Ось один із них від 
Сашка Янгола: «Друг Фазанчик – найкращий!!! Боєць від 
Бога і неймовірно щира та порядна людина! Мав за честь 
воювати поряд із ним у Пісках! Захоплююся його відва-
гою і професіоналізмом!».

Фенікс – символ вічного відродження; долаючи важкі 
випробування та незгоди, він оновлюється. Тож молімо-
ся з вірою в те, що наш герой-кіборг Андрій Нагірний, 
пройшовши пекло війни, обов’язково, як той птах Фе-
нікс, поборе тяжкий фізичний стан і неодмінно повер-
неться живим і здоровим до рідного дому. 

А вдома на батька й чоловіка чекають двоє донечок і 
дружина, у котрої під серцем – немовлятко. 

Якщо є можливість допомогти, відгукніться, добродії. 
Реквізити для допомоги: Нагірна Ірина Степанівна (дру-

жина Андрія), картка «Приватбанку» 4149 4378 5997 8353. 
Тетяна ЛЯКУШ 

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

29 березня. Тривалість дня – 12.46. Схід – 6.40. Захід – 19.26. Іменини святкують Трофим, Сава, Юліан
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Студенти урочисто, під звуки маршу,  
внесли його на подвір’я. З цікавістю слу-
хали всі присутні виступ О.Грицайовської 
– начальника управління по роботі з пер-
соналом Державної казначейської служ-
би у м. Тернополі, яка розповіла про ви-
никнення ідеї вишити карту України, про 
віру в силу колективної праці у боротьбі 
за єдину незалежну Україну.

Працівники управління Державної 
казначейської служби у м. Тернополі  
та Чортківського районного відділення 
Державного казначейства України разом 
зі студентами та працівниками Чортків-

ського гуманітарно-педагогіч-
ного коледжу ім. О.Барвінського 
під керівництвом директора 
Р.Пахолка на урочистому зі-
бранні вкотре словом та піснею 
підтвердили важливість україн-
ських традицій в будівництві су-
часної незалежної Української 
держави. 

Оксана СТЕПАНЮК, 
заступник директора 

з виховної роботи
Чортківського гуманітарно-

педагогічного коледжу 
ім. О.Барвінського

Саме 17 березня 1917 р. утворенням  
Центральної Ради, що очолила національ-
но-визвольний рух на теренах України, 
фактично було покладено початок Україн-
ській революції. Це – одна із героїчних і 
водночас трагічних сторінок нашої історії. 
Чому? Бо рівно століття тому було запо-
чатковано процес творення нової політич-
ної нації та відроджено традицію україн-
ської державності. Бодай на короткий час 
з`явилися на мапі тогочасної Європи нові 
державні утворення  – Українська Народна 
Республіка і Західно-Українська Народна 
Республіка, які згодом об`єдналися у Єдину 
Соборну Україну. На жаль, внаслідок полі-
тичних прорахунків і зовнішньої агресії з 
боку більшовицької Росії українцям так і 
не вдалося захистити свою самостійність і 
Україна на довгі роки опинилася в руках 
найбільш жорстокого окупанта. 

І недарма у своєму слові духовні отці 

Михаїл Левкович, Мирослав Думич, міський голова 
Володимир Шматько, заступник голови РДА Іван 
Віват, звертаючись до представників громадськості 
й студентської молоді, наводили паралелі із сього-
денням, коли наша політична еліта і сьогодні, че-
рез століття, далі займається взаємопоборюванням, 

чим сповна користається 
Росія, вчинивши у центрі 
Європи небачену в ХХІ 
столітті відкриту агресію 
на наші південні та східні 
терени. Не повторювати 
уроки минулого, не насту-
пати на ті ж граблі закли-
кали священнослужителі та 
владні мужі.

Всечесними отцями було 
відправлено поминаль-
ну панахиду за полеглими 
борцями за волю України, 
студентами та учнями шкіл 
було виконано ряд патріо-
тичних пісень та продекла-
мовано віршів. Представ-
ники районної та міської 
влади поклали квіти та за-

палили лампадки біля меморіальної дошки видат-
ному українському політику, одному з лідерів Укра-
їнської революції 1917-1921 рр. Є.Петрушевичу.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ
Фото автора

Дата

Є у революції початок. 
Немає в революції кінця…

Минулої п’ятниці, 17 березня, у Чорткові на площі Героїв Євромайдану біля меморіальної 
дошки Президенту ЗУНР Є.Петрушевичу, встановленої на фасаді міської ради в пам’ять про 
його перебування у нашому місті, було урочисто відзначено 100-річчя Української революції 1917-
1921 рр. і створення Української Центральної Ради за участю представників духовенства, влади, 
громадськості та студентської, учнівської молоді.

Акція

Вишивана наша Україна
Під таким гаслом урочисто передається полотнище «Вишивана наша Україна» працівниками 

Державного казначейства України. Нещодавно воно прибуло й до Чортківського гуманітарно-
педагогічного коледжу ім. О.Барвінського.

«Фазан»: жива 
легенда сучасного 

Фенікса

Твої герої, Україно!



УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
15.00, 21.00 Новини 
06.25, 23.00 Золотий 
гусак 
07.20, 23.35 На слуху 
09.00 Х/ф «Повне 
беззаконня» 
10.55 Х/ф «Безсмертнi» 
12.25 Суспiльний 
унiверситет 
13.15 Борхес 
14.00 Д/ф «Секрети 
Вiльнюса» 
15.20 Фольк-music 
16.30 Твiй дiм-2 
16.45 Д/с «Нацiональнi 
парки Америки» 
17.45 Вiкно в Америку 
18.15 Новинний блок 
19.00 Новини. Культура 
19.20 Перша шпальта 
19.50, 21.45 З перших вуст 
19.55 Вересень 
20.20 Про головне 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Т/с «На межi. Група 
«Антитерор» 
22.55 Вiчне 
23.15 Пiдсумки 

1+1
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.15 ТСН
09.30 «Чотири весiлля» 
10.55, 12.20 «Мiняю жiнку - 6» 
12.50, 13.50 «Мольфар» 
14.45, 15.45 «Сiмейнi 
мелодрами» 
17.15 Т/с «Кохання проти долi» 
20.30 «Секретнi матерiали» 
21.00, 22.00 Т/с «Хороший 
хлопець» 12+ 
23.00 «Грошi» 

ІНТЕР
06.20, 13.30 «Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10 «Ранок з 
IНТЕРом» 
09.20 Х/ф «Все можливо» 
11.15, 12.25 Х/ф «Дочка 
баянiста» 12+ 
15.20 «Жди меня» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Мата Харi» 16+ 
23.50 Т/с «Територiя краси» 

ТТБ
07.15, 11.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Вiдвертi дiалоги» 
16.15 «У країнi Мультляндiї» 
17.15 «Урок... для батькiв» 
18.15 «Азбука смаку» 
18.30, 20.00 «Iз нашої 
вiдеотеки» 
19.40 «Сад.Город.
Квiтник» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Тема дня» 
21.30 «Портрет» 
22.30 «Чаc країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Травма» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi. 
Тиждень 
08.00 Вiкно в Америку 
08.30, 20.00 Єдина країна 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.55, 22.35 «Добрi 
традицiї» 
11.00, 16.10 Дитяча 
година 
12.10 Межа правди 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Те, що бачив 
мiсяць» 
16.00, 19.00, 22.00, 00.30 
Провiнцiйнi вiстi 
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УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
15.00, 21.00 Новини 
07.20, 23.35 На слуху 
09.00 Україна на смак 
09.35 Т/с «Площа 
Берклi» 
10.30 Д/ф «Iван 
Пiддубний» 
11.00 Засiдання Кабiнету 
Мiнiстрiв України 
13.15 Нашi грошi 
14.00 Вiйна i мир 
15.20 Свiтло 
16.05 На пам’ять 
16.30 Т/с «Лiнiя захисту» 
17.25 Хочу бути 
17.45 М/с «Гон» 
18.15, 01.20 Новинний 
блок 
18.50 Що там з 
Євробаченням? 
19.00, 01.55 Новини. 
Культура 
19.55 Слiдство. Iнфо 
20.20 Про головне 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Т/с «На межi. Група 
«Антитерор» 
22.40 Мегалот 
23.15 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН 
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
09.30 «Чотири весiлля» 
10.55, 12.20 «Мiняю жiнку - 6» 
12.50, 13.50 «Мольфар» 
14.45, 15.45 «Сiмейнi 
мелодрами» 
17.15 Т/с «Кохання проти 
долi» 
20.30 «Секретнi 
матерiали» 
21.00 Т/с «Хороший 
хлопець» 12+
22.00 «Одруження 
наослiп-3» 
23.35 Х/ф «Iмператор» 
12+ 

ІНТЕР
06.00 Мультфiльм 
06.20, 14.15 «Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10 «Ранок 
з IНТЕРом» 
09.20 «Давай 
одружимося» 
11.00, 12.25, 21.00 Т/с 
«Мата Харi» 16+ 
15.50, 16.45 «Речдок» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00, 01.30 «Подробицi» 
23.50 Т/с «Територiя 
краси» 
 

ТТБ
07.00 «Слово Боже на 
кожен день» 
07.15, 11.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
07.30, 21.00 «Тема дня» 
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Будьте здоровi» 
11.30 «Європа очима 
українця» 
16.15 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Дiловий ритм» 
18.00 «Час змiн» 
18.30 «Хто в домi 
хазяїн?» 
18.45 «Вiнтаж» 
19.30 «На часi» 
20.15 «Вони прославили 
наш край» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Надiя є» 
21.30 «Iз нашої 
вiдеотеки» 
22.30 «Час країни» 
23.00 «Музеї Волинi» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Травма» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Європа у фокусi 
08.00 Євромакс 
08.30 «Лiкарська справа 
в Українi» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 

09.30, 17.00 «У пошуках 
нових вражень» 
11.00, 16.10 Дитяча 
година 
12.10, 21.30 Музична 
програма «Гал-клiп» 
12.35 «Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич» 
13.00, 02.30 Хiт-парад 
14.00, 01.00 Х/ф 
«Легенда про дракона» 
16.40 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
17.30 «Твiй дiм» 
18.45, 22.30 Мiська рада 
iнформує 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 «Формула 
здоров’я» 
22.40 Х/ф «Загнаний» 16+ 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
11.05 Бiльше нiж правда 
12.10, 13.10, 17.45 Т/с 
«Спецзагiн «Шторм» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.35 Х/ф «Пiдривник» 
16+ 
15.20, 16.10, 21.25 Т/с 
«Майор i магiя» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
23.20 Х/ф «Ордер на 
смерть» 16+ 

СТБ
07.15, 16.00 «Все буде 
добре!» 
09.15 «Все буде смачно!» 
11.10, 18.30 «За живе!» 
12.40 «МастерШеф - 4» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
20.00, 22.45 
«МастерШеф Дiти - 2» 
23.30 Т/с «Коли ми 
вдома» 

НОВИЙ КАНАЛ
04.40, 08.12 Т/с «Друзi» 
06.00, 18.00 Абзац 
06.50, 08.10 Kids Time 
06.52 М/с «Iсторiї Тома 
i Джеррi» 
11.00 Т/с «СашаТаня» 16+ 
16.00, 19.00 Вiд пацанки 
до панянки 
21.00 Х/ф «Йолопи-
розбiйники» 16+ 
22.50 Х/ф «Конвоїри» 16+ 
00.50 Х/ф «Донька мого 
боса» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 23.00 Сьогоднi 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15 Зоряний шлях 
11.30 Реальна мiстика 
13.30, 15.30 Агенти 
справедливостi. Новий 
сезон 16+ 
16.10 Iсторiя одного 
злочину 16+ 
18.00 Т/с «Райське мiсце» 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Два життя» 
23.30 Т/с «Закон i 
порядок. Злочинний 
намiр» 

2+2
08.00, 18.30 «Спецкор» 
08.30, 19.00 «ДжеДАI» 
09.00 «Секретнi 
матерiали» 
10.00 «Люстратор. 
Прокляття системи» 
10.35, 11.30 «Нове Шалене 
вiдео по-українськи» 
11.00 «ШОУМУХОСЛОН» 
14.50 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями» 
16.35 Д/п «Iлюзiя безпеки. 
Життя на тому свiтi» 
17.30 «Зброя» 
18.00 «Цiлком таємно» 
19.20, 20.15 Т/с 
«Команда» 16+ 
21.15 Х/ф «Тактична 
сила» 16+ 
23.05 Х/ф «Бойовi пси» 
18+ 
00.50 Т/с «Iнспектор 
Алекс» (4 сезон) 
01.40 Х/ф «Вiдьма» 

УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
15.00, 21.00 Новини 
06.30, 23.00 Золотий 
гусак 
07.25, 23.35 На слуху 
09.00 Україна на смак 
09.35 Д/ф «Гнат Юра. На 
перехрестях часу» 
10.30, 16.30 Т/с «Лiнiя 
захисту» 
11.20 Д/ф «Винниченко 
без брому» 
12.20 Суспiльний 
унiверситет 
12.45, 21.30 Новини. 
Спорт 
13.15 Слiдство. Iнфо 
14.00 Д/ф «Арабески 
Гоголя» 
15.20 Надвечiр’я. Долi 
17.30 Казки Лiрника 
Сашка 
17.50 Школа Мерi Поппiнс 
18.05 Voxcheck 
18.15, 01.20 Новинний блок 
18.50 Що там з 
Євробаченням? 
19.00, 01.55 Новини. 
Культура 
19.55 «Схеми» з 
Наталiєю Седлецькою 
20.20 Про головне 
21.50 Т/с «На межi. Група 
«Антитерор» 
22.55 Вiчне 
23.15 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 00.30 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
09.30 «Чотири весiлля» 
10.50, 12.20 «Мiняю жiнку - 6» 
12.50, 13.50 «Мольфар» 
14.45, 15.45 «Сiмейнi 
мелодрами» 
17.15 Т/с «Кохання проти 
долi» 
20.30 «Секретнi матерiали» 
21.00 Т/с «Хороший 
хлопець» 12+
22.00 «Чотири весiлля-6» 
23.00 «Право на владу-2017» 
 

ІНТЕР
06.20, 14.15 «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10 «Ранок 
з IНТЕРом» 
09.20 «Давай одружимося» 
11.00, 12.25, 21.00 Т/с 
«Мата Харi» 16+ 
15.50, 16.45 «Речдок» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
23.50 Т/с «Територiя 
краси» 

ТТБ
07.15, 11.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
07.30, 21.00 «Тема дня» 
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «На часi» 
10.45 «Надiя є» 
11.30 «Хто в домi 
хазяїн?» 
11.45 «Крiзь призму часу» 
16.15 «У країнi Мультляндiї» 
17.15 «Зупинись i здивуйся» 
17.20 «Сад.Город.Квiтник» 
18.00 «Всяка 
всячина: iнструкцiя з 
використання» 
18.30 «Акценти тижня» 
19.30 «Що робити?» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.45 «Думки вголос» 
22.30 «Час країни» 
23.00 «Невигаданi 
iсторiї» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Травма» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 «Формула здоров’я» 
08.30 «Лiкарська справа 
в Українi» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 «У пошуках 
нових вражень» 
11.00, 16.10 Дитяча 
година 

17.00 «У пошуках нових 
вражень» 
17.30 «Про нас» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.40 Дiм книги 
21.30 «Сiльський 
календар» 
22.40 Х/ф «Люди-тiнi» 
16+ 

ICTV
05.50, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
06.40 Факти тижня. 100 
хвилин 
08.45 Факти. Ранок 
09.10 Спорт 
09.15 Надзвичайнi 
новини. Пiдсумки 
09.50 Антизомбi 
10.45 Секретний фронт. 
Дайджест 
11.40, 13.05 Х/ф «Еон 
Флакс» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.35 Х/ф «Джек Райан. 
Теорiя хаосу» 16+ 
16.10 Х/ф «Джек Рiчер» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Бiльше нiж правда 
21.25 Т/с «Майор i магiя» 16+ 
22.20 Свобода слова 

СТБ
07.05, 16.00 «Все буде добре!» 
09.05 «Все буде смачно!» 
10.00, 18.30 «За живе!» 
11.30 Х/ф «Екiпаж» 
14.00 «Битва 
екстрасенсiв-16» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
20.00, 22.35, 01.35 
«Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
23.40 «Давай поговоримо 
про секс-3» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.45 Х/ф «Макс Стiл» 12+ 
09.35 Х/ф «Сутiнки. Сага. 
Свiтанок-1» 16+ 
11.45 Х/ф «Сутiнки. Сага. 
Свiтанок-2» 16+ 
13.50 Х/ф «Дивергент, 
частина 3: Вiддана» 16+ 
16.00, 19.00 Ревiзор 
Спешл 
18.00 Абзац 
21.00 Таємний агент 
22.10 Таємний агент. 
Пост-шоу 

ТРК «УКРАїНА»
06.50, 07.15, 08.15 Ранок 
з Україною 
07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 23.00, 01.20 
Сьогоднi 
09.15 Зоряний шлях 
11.00 Реальна мiстика 
12.00 Х/ф «Руда» 
13.50, 15.30 Т/с 
«Сонячне затьмарення» 
18.00 Т/с «Райське мiсце» 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Два життя» 
23.30 Х/ф «Залiзний 
кулак» 

2+2
08.00 «Вiдеобiмба» 
09.10 «Угон по-нашому» 
10.25 «Стрингер» 
12.10 Т/с «Загублений свiт» 
14.45 Т/с «Мисливцi 
за релiквiями» 
16.30 Д/п «Iлюзiя 
безпеки. Прокляття 
фараонiв» 
17.25 «Зброя» 
17.55 «Люстратор. 
Прокляття системи» 
18.30 «Спецкор» 
19.00 «ДжеДАI» 
19.20, 20.15 Т/с 
«Команда» 16+ 
21.15 Х/ф «Волл-стрiт» 
23.45 Х/ф «Зубастий 
торнадо-3» 16+

УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
15.00, 21.00 Новини 
06.30, 23.00 Золотий гусак 
07.25, 23.35 На слуху 
09.00 Україна на смак 
09.35 Т/с «Площа Берклi» 
10.30, 16.30 Т/с «Лiнiя захисту» 
11.20 Д/ф «Я за все 
вдячний долi. Народний 
артист України О. 
Богданович» 
12.10 Д/с «Пiвденна 
Корея сьогоднi» 
12.20 Суспiльний 
унiверситет 
12.45, 21.30 Новини. 
Спорт 
13.15 Уряд на зв’язку 
з громадянами 
14.00 Книга.ua 
14.30 Вересень 
15.20 Театральнi сезони 
15.45 Спогади 
16.15 Мистецькi iсторiї 
17.25 Хто в домi хазяїн? 
17.45 М/с «Гон» 
18.15 Новинний блок 
19.00 Новини. Культура 
19.20 Перший на селi 
19.50, 21.45 З перших 
вуст 
19.55 Нашi грошi 
20.20 Про головне 
21.50 Т/с «На межi. Група 
«Антитерор» 
22.55 Вiчне 
23.15 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН 
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
09.30 «Чотири весiлля» 
10.55, 12.20 «Мiняю жiнку - 6» 
12.50, 13.50 «Мольфар» 
14.45, 15.45 «Сiмейнi 
мелодрами» 
17.15 Т/с «Кохання проти долi» 
20.30 «Секретнi матерiали» 
21.00 Т/с «Хороший 
хлопець» 12+ 
22.00 «На ножах» 
23.35 Х/ф «В ритмi 
беззаконня» 16+ 

ІНТЕР
06.00 Мультфiльм 
06.20, 14.15 «Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10 «Ранок 
з IНТЕРом» 
09.20 «Давай одружимося» 
11.00, 12.25, 21.00 Т/с 
«Мата Харi» 16+ 
15.50, 16.45 «Речдок» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
23.50 Т/с «Територiя 
краси» 

ТТБ
07.15, 11.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
07.30, 21.00 «Тема дня» 
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.30 «Мамина школа» 
11.45 «Азбука смаку» 
16.15 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Персона грата» 
18.30 «Iз нашої вiдеотеки» 
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 
«Травма» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 «Сiльський календар» 
08.05 «Твiй дiм» 

08.30 «Лiкарська справа 
в Українi» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 «У пошуках 
нових вражень» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.15 «Про кiно» 
12.30, 20.30 Євромакс 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Секретарка» 
17.30 «Школа 
домашнього комфорту» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Європа у фокусi 
21.30 «Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич» 
22.35 Х/ф 
«Фiладельфiйський 
експеримент» 16+ 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10 Бiльше нiж правда 
11.55, 17.50 Т/с 
«Спецзагiн «Шторм» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.20 Х/ф «Костолом» 16+ 
15.10, 16.10, 21.25 Т/с 
«Майор i магiя» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр
20.20 Громадянська оборона 
 23.15 Х/ф «Пiдривник» 16+ 

СТБ
06.40, 16.00 «Все буде добре!» 
08.40 «Все буде смачно!» 
10.20, 18.30 «За живе!» 
11.50 Х/ф «За двома 
зайцями» 
13.15 «МастерШеф - 3» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
20.00, 22.45 
«МастерШеф Дiти - 2» 
23.25 Т/с «Коли ми 
вдома» 

НОВИЙ КАНАЛ
08.10 Т/с «Друзi» 
11.00 Т/с «Щасливi 
разом» 
16.00, 19.00 Серця трьох
18.00 Абзац 
 21.00 Х/ф «Кiлери» 16+ 
22.50 Х/ф «Твої, 
мої й нашi» 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 23.00 Сьогоднi 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15 Зоряний шлях 
11.30 Реальна мiстика 
13.30, 15.30 Агенти 
справедливостi. Новий 
сезон 16+ 
16.10 Iсторiя одного 
злочину 16+ 
18.00 Т/с «Райське 
мiсце» 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Два життя» 
23.30 Т/с «Закон i 
порядок. Злочинний 
намiр» 

2+2
08.00, 18.30 «Спецкор» 
08.30, 19.00 «ДжеДАI» 
09.00 Д/п «Помста 
природи» 
11.00 «ШОУМУХОСЛОН» 
11.30 «Облом.UA.» 
14.50 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями» 
16.35 Д/п «Iлюзiя безпеки. 
Загибель планети» 
17.30 «Зброя» 
18.00 «Нишпорки» 
19.20, 20.15 Т/с 
«Команда» 16+ 
21.15 Х/ф 
«Ведмежатник» 16+ 
23.45 Х/ф «Литовське 
весiлля» 18+ 
01.25 Т/с «Секта» 16+ 
02.15 Х/ф «Чотири 
листи фанери» 

30 березня. Тривалість дня – 12.49. Схід – 6.38. Захід – 19.27. Іменини святкують Єфросинія, Олексій

КУПУЄМО 
МЕТАЛОБРУХТ 

Дорого
Тел. 097-173-40-56

Продаємо вагонку 
з елітних сортів дерев (вільха, дуб, 

липа, черешня та ін.) від виробника 
м. Бучач. Телефонуйте 

і замовляйте: 067-352-18-84 – 
Олег Анатолійович
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УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
15.00, 21.00 Новини 
07.20, 23.35 На слуху 
09.00 Свiт на смак. 
Д/ф «SOS бонiто» 
09.35 Д/ф «Свiт 
Максима» 
10.30, 16.30 Т/с «Лiнiя 
захисту» 
11.20 Д/ф «Богодар 
Которович. Вiдблиски» 
12.55 Voxcheck 
13.15 Схеми 
14.00 Д/ф «Пошук 
Мазепи» 
15.20 Вiра. Надiя. Любов 
16.15 Д/с «Пiвденна 
Корея сьогоднi» 
17.50 М/с «Гон» 
18.15 Новинний блок 
19.00 Новини. Культура 
19.25 Ринг 
21.50 Богатирськi iгри 
22.55 Вiчне 
23.00 Золотий гусак 
23.15 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
09.30 «Чотири весiлля-6» 
10.50, 12.20 «Мiняю жiнку - 6» 
12.50, 13.50 «Мольфар» 
14.45, 15.45 «Сiмейнi 
мелодрами» 
17.15 Т/с «Кохання проти 
долi» 
20.15 «Розсмiши комiка. 
Дiти 2» 
22.00 «Лiга смiху -3 2017» 
00.00 «Вечiрнiй Київ» 

ІНТЕР
06.20, 14.15 «Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10 «Ранок з 
IНТЕРом» 
09.20 «Давай 
одружимося» 
11.00, 12.25 Т/с «Мата 
Харi» 16+ 
15.50, 16.45 «Речдок» 
18.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00, 01.25 «Подробицi» 
21.00 «Чорне дзеркало» 
23.00 Х/ф «Людина з Рiо» 

ТТБ
07.15, 11.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
07.30 «Тема дня» 
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Що робити?» 
11.15, 17.50 «Пiснi 
нашого краю» 
11.30 «Армiя 
нескорених» 
16.15 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Актуальне 
iнтерв’ю» 
18.00 «Їз нашої 
вiдеотеки» 
18.30 «ПрофStyle» 
19.30 «На часi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Думки вголос» 
21.30 «Arte, viva!» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Травма» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Iнтерактивна 
платформа «Голос громад» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 «У пошуках 
нових вражень» 

11.00, 16.10 Дитяча 
година 
11.50 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.40, 21.30 «Твiй дiм» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Знайдеш 
друга - придбаєш скарб» 
17.30 «Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.10 «Сiльський 
календар» 
20.40 «Етикетка» 
21.50 «Добрi традицiї» 
22.35 Х/ф «Одержимiсть» 
16+ 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10 Iнсайдер 
11.05 Бiльше нiж правда 
12.00, 17.45 Т/с 
«Спецзагiн «Шторм» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.15 Х/ф «Раптова 
смерть» 16+ 
15.20, 16.10 Т/с «Майор 
i магiя» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Антизомбi 
21.25 Дизель-шоу 
23.55 Х/ф «Кiборг» 18+ 

СТБ
05.50, 18.30, 01.00 Т/с 
«Коли ми вдома» 
08.05 Х/ф «Довгоочiкуване 
кохання» 
10.00 Х/ф «Бiля рiчки два 
береги» 
14.00 Х/ф «Бiля рiчки два 
береги-2» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
20.00, 22.55 «Холостяк - 7» 
22.30 «Небачене 
Євробачення» 

НОВИЙ КАНАЛ
08.00 Т/с «Друзi» 
14.10 Серця трьох 
16.05 Х/ф «Кiлери» 16+
18.00 Абзац 
 19.00 Суперiнтуїцiя 
20.50 Х/ф «Обладунки 
Бога 3: Мiсiя Зодiак» 
23.10 Х/ф «Випадковий 
шпигун» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 23.00 Сьогоднi 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15 Зоряний шлях 
11.30 Реальна мiстика 
13.30, 15.30 Агенти 
справедливостi 16+ 
16.10 Iсторiя одного 
злочину 16+ 
18.00 Т/с «Райське мiсце» 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00, 23.30 Т/с «Два 
життя» 

2+2
06.00 Мультфiльми 
08.00, 18.30 «Спецкор» 
08.30, 19.00 «ДжеДАI» 
09.00 Бушидо 
11.00 «ШОУМУХОСЛОН» 
11.30 «Нове Шалене 
вiдео по-українськи» 
14.25 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями» 
16.10 Х/ф «Сiрi» 16+ 
19.20 Х/ф «Тактичний 
напад» 16+ 
21.10 Х/ф «Пiд захистом» 16+ 
23.00 «Змiшанi 
єдиноборства. UFC.» 
01.20 Т/с «Iнспектор 
Алекс» (4 сезон)

УТ-1 
08.05 Смакота 
09.00 М/с «Книга 
джунглiв» 
10.35 Хочу бути 
11.00 Фольк-music 
12.35 Т/с «Площа 
Берклi» 
14.55 Книга.ua 
15.30 Ринг 
17.10 Богатирськi iгри 
18.10 Церемонiя 
вручення премiї 
загальнонацiональної 
програми «Людина року-
2016» (ч.1) 
20.25 Д/ф «Штепсель 
i Тарапунька. Слава - 
на виснаження» 
21.00 Новини 
21.30 Музична весна на 
Першому 
23.00 Свiт on line 

1+1
06.00, 19.30 ТСН
06.45 «Грошi» 
08.00 «Снiданок. 
Вихiдний» 
10.00 «Таємний код вiри» 
11.00, 23.10 «Свiтське 
життя» 
12.00 «Одруження 
наослiп-3» 
13.50 «Голос країни-7» 
16.30, 21.15 «Вечiрнiй 
квартал-2017» 
18.30 «Розсмiши 
комiка 2017» 
20.15 «Українськi сенсацiї» 
00.10 «Лiга смiху - 3 2017» 

ІНТЕР
09.00 «Україна вражає» 
10.00 Х/ф «За двома 
зайцями» 
11.20 Х/ф «Королева 
бензоколонки» 
13.00 Х/ф 
«Дiамантова рука» 
15.00 Концерт «Максим 
Галкiн. Ми знову разом» 
16.30, 20.30 Т/с «Мата 
Харi» 16+ 
20.00, 01.00 «Подробицi» 
23.00 Х/ф «Список 
контактiв» 16+ 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «На часi» 
11.00 «Назбиране» 
11.30 «Arte, viva!» 
12.00 «Смакота» 
12.35 «Вхiд у храм» 
16.15 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.20 «Живi сторiнки» 
18.00 «Учнiвський 
щоденник» 
18.30 «Сад.Город.
Квiтник» 
19.00 «Панорама подiй» 
19.45 «7 природних чудес 
України» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «У свiтi захоплень» 
21.30 «Поклик таланту» 

TV-4
06.00, 14.00 «Про кiно» 
06.15, 11.00 «Про нас» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Х/ф «Амурнi 
справи Олександра» 
08.55, 19.55 «Добрi 
традицiї» 
09.00 Час-Tайм 
09.30, 19.00 Єдина країна 
10.00 «Слiдства. Iнфо» 
10.30 Блага звiстка з 
Рiком Реннером 
12.00 «Школа 
домашнього комфорту» 
12.30 Iнтерактивна 
платформа «Голос громад» 
14.30 Мультфiльм 

15.00 Дитяче кiно. М/ф 
«20 тисяч льє пiд водою» 
16.30 Дiм книги 
17.00 Хiт-парад 
18.00 Нашi вiтання 
19.40 «Етикетка» 
20.10 Легенди свiтової 
музики. Queen. Концерт в Рiо 
21.10 Х/ф «Суперник» 16+ 
23.30 Євромакс 
00.10 Час-Тайм 

ICTV
07.50 М i Ж 
08.50 Я зняв! 
09.45 Дизель-шоу. 
Дайджест 
10.55, 11.50 Особливостi 
нацiональної роботи 
12.45 Факти. День 
13.00 Т/с «На трьох» 16+ 
13.40 Х/ф «Куля в лоб» 16+ 
15.20 Х/ф «Прокляття 
фараона Тута» 16+ 
18.45 Факти. Вечiр 
19.15 Надзвичайнi 
новини. Пiдсумки 
20.05 Х/ф «Мумiя» 16+ 
22.30 Х/ф «Мумiя 
повертається» 16+ 
00.50 Х/ф «Кiборг» 18+ 

СТБ
08.00 «Караоке на 
Майданi» 
09.00 «Все буде смачно!» 
10.45 «Холостяк - 7» 
13.20 «МастерШеф Дiти - 2» 
19.05 «Україна має 
талант! Дiти-2» 
22.10 Т/с 
«Коли ми вдома» 
23.45 «Давай 
поговоримо про секс-3» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 Т/с «Друзi» 
07.00, 08.50 Kids Time 
07.02 М/с «Iсторiї Тома 
i Джеррi» 
08.52 Ревiзор Спешл 
10.45 Таємний агент 
12.00 Таємний агент. 
Пост-шоу 
14.00 Вiд пацанки до 
панянки 
16.00 Хто зверху? 
17.50 М/ф «Бременськi 
розбiйники. Вiдчайдушна 
гастроль» 
19.15 Х/ф «Таксi» 16+ 
21.00 Х/ф «Таксi 2» 16+ 
22.45 Х/ф «Нью-Йоркське 
таксi» 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi 
07.15 Зоряний шлях 
09.20 Х/ф «Формула 
щастя» 
11.15, 15.20 Т/с «Два життя» 
17.00, 19.40 Т/с «Процес» 
21.45 Х/ф «Кохання для 
бiдних» 
23.40 Реальна мiстика 

2+2
08.00 «Нове Шалене 
вiдео по-українськи» 
10.30 «Угон по-нашому» 
11.35 «Стрингер» 
12.30 Д/п «Iлюзiя безпеки. 
Прокляття фараонiв» 
13.05 Д/п «Iлюзiя безпеки. 
Життя на тому свiтi» 
15.05 Х/ф «Тактичний 
напад» (16+) 
16.50 23 тур 
ЧУ з футболу: 
«Чорноморець» - 
«Олімпік»/«Олександрія» 
19.00 Х/ф «Прибулець» (16+) 
20.55 Х/ф «Напролом» (16+) 
22.40 Х/ф «Деяка 
справедливiсть» (18+) 
00.30 Х/ф «Пулбой: 
Тамуючи лють» (16+) 
02.00 «Секретнi матерiали» 

УТ-1 
08.10, 23.30 На слуху 
08.35 Паспортний сервiс 
09.00 Поза часом. Телевистава 
«Украдене щастя» 
11.30 Спогади 
11.55 Театральнi сезони 
12.50 Фольк-music 
13.55 Твiй дiм-2 
14.20 Т/с «На межi. Група 
«Антитерор» 
18.10 Церемонiя 
вручення премiї 
загальнонацiональної 
програми «Людина року-
2016» (ч.2) 
20.30 Перша шпальта 
21.00 Новини 
21.25 Д/с «Розповiдi 
про Хансiк» 
21.50 Що там з 
Євробаченням? 
22.25 Д/ф «Український 
пересмiшник. Андрiй Сова» 
23.00 Свiт on line 

1+1
08.00 «Снiданок. 
Вихiдний» 
09.00 «Лото-Забава» 
09.40 М/ф «Маша i 
ведмiдь» 
10.00 ТСН 
11.00, 12.00, 13.00 «Свiт 
навиворiт - 4: В’єтнам» 
14.00 Т/с «Хороший 
хлопець» 12+ 
19.30 «ТСН-Тиждень» 
21.00 «Голос країни-7» 
23.30 Х/ф «Мiльйонер 
з нетрiв» 16+ 

ІНТЕР
08.00 «уДачний проект» 
09.00 «Готуємо разом» 
10.00 «Орел i решка. Рай 
i пекло» 
11.00 «Орел i решка. 
Перезавантаження» 
12.00 «Орел i Решка. 
Ювiлейний сезон» 
13.00 Концерт «Максим 
Галкiн. Ми знову разом» 
14.30 Т/с «Мата Харi» 16+ 
20.00 «Подробицi тижня» 
21.30 Х/ф 
«Передбачення» 
23.20 Х/ф «Iгри 
дорослих дiвчат» 

ТТБ
07.30, 17.50 «Пiснi 
нашого краю» 
07.45 Ранкова гiмнастика 
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Панорама подiй» 
11.00 «У свiтi захоплень» 
11.30 «Словами малечi 
про цiкавi речi» 
12.00 «Сад.Город.
Квiтник» 
12.30 «Життя 
дивовижних ляльок» 
16.00 «Поклик таланту» 
17.30 «Як це?» 
18.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
18.45 «Iсторiя у капелюсi» 
18.50 «Зупинись i здивуйся» 
19.00 «Музичний 
калейдоскоп» 
19.30 «Мамина школа» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Вiдвертi дiалоги» 
22.15 «Iз нашої вiдеотеки» 

TV-4
08.00, 21.30 Єдина країна 
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 Дитяче кiно. М/ф 

«20 тисяч льє пiд водою» 
13.30 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
14.00 «Погляд зблизька» 
14.30 «Формула 
здоров’я» 
15.30 Євромакс 
16.00 «Етикетка» 
16.20 «Слiдство. Iнфо» 
17.00 Вiкно в Америку 
17.30, 20.30 «Про нас» 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 00.00 Провiнцiйнi 
вiстi. Тиждень 
20.00 Огляд свiтових подiй 
21.00 Музична програма 
«Гал-клiп» 
22.15 Х/ф «Тут палять» 16+ 
23.45 Час-тайм 

ICTV
09.20 Ньюзмейкер 
10.15, 13.00 Х/ф 
«Прокляття фараона 
Тута» 16+ 
12.45 Факти. День 
13.55 Х/ф «Мумiя» 16+ 
16.10 Х/ф «Мумiя 
повертається» 16+ 
18.45 Факти тижня. 
100 хвилин 
20.30 Х/ф «Цар 
скорпiонiв» 16+ 
22.15 Х/ф «Цар 
скорпiонiв-2. Сходження 
воїна» 16+ 

СТБ
09.00 «Все буде смачно!» 
09.55 «Караоке на Майданi» 
10.55 «Україна має талант! 
Дiти-2» 
14.05 Х/ф «Спортлото-82» 
16.00, 23.10 «Я 
соромлюсь свого тiла-4» 
18.00, 22.10, 00.25 
«Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
20.55 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
08.12 М/ф «Бременськi 
розбiйники. Вiдчайдушна 
гастроль» 
09.30 Х/ф «Заборонне 
королiвство» 
11.30 Х/ф «Команда «А» 16+ 
14.00 Х/ф «Кур’єр» 16+ 
16.00 Х/ф «Таксi» 16+ 
17.40 Х/ф «Таксi 2» 16+ 
19.30 Х/ф «Таксi 3» 
21.00 Х/ф «Мiстер та 
мiсiс Смiт» 16+ 
23.15 Х/ф «Гонщик» 

ТРК «УКРАїНА»
07.40 Зоряний шлях 
09.20 Х/ф «Кохання 
для бiдних» 
11.15 Т/с «Два життя» 
16.45, 20.00 Т/с «Осiння 
мелодiя кохання» 
19.00 Подiї тижня 
з Олегом Панютою 
21.15 Т/с «Процес» 
01.10 Реальна мiстика 

2+2
08.00 «Нове Шалене 
вiдео по-українськи» 
08.30 «Роби бiзнес» 
09.00 Бушидо 
12.05 Х/ф «Мiсiя 
на Марс» 
14.10 Х/ф «Прибулець» 16+
16.00 Х/ф «Пiд захистом» 
(16+) 
17.45 Х/ф «Воїн ушу» 16+ 
19.20 23 тур ЧУ з 
футболу: «Зоря» - 
«Шахтар» 
21.25 ПРОФУТБОЛ 
23.15 «Змiшанi 
єдиноборства. UFC.» 
01.25 Х/ф «Деяка 
справедливiсть» 18+ 
03.05 Х/ф «Чорна 
долина» 

ОВЕН (21.03-20.04)
Особливо важливо від-

різняти реальні плани від 
порожньої балаканини. Вам 
знадобляться однодумці, 
які допомогли би втіленню 
ваших ідей у життя. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Постарайтеся йти до мети 

і не відволікатися, інакше по-
тонете в численних справах 
і турботах. Виявіть розумну 

обережність, «не давайте 
їжі» для пліток заздрісним 
колегам по роботі. 
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)

Ви можете досягти великих 
успіхів у діловій сфері. Дове-
деться добряче попрацювати, 
робота захопить вас, подарує 
спілкування з цікавими людь-
ми та солідний прибуток. 

РАК (22.06-23.07)
Вас очікує якась верши-

на, до якої йшли довгим і 
важким шляхом. Проявить-
ся справжній рівень ваших 
досягнень у різних сферах.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Доля подарує якийсь 

шанс, можливо – це буде 
нова робота або змога 
змінити місце проживання, 
у будь-якому разі ви при-
дбаєте щось коштовне для 
себе.

ДІВА (24.08-23.09)
Багато перешкод або обме-

жень на вашому шляху просто 
зникнуть, так що можете ста-
вити собі досить амбіційні цілі. 
Дійте, рухайтеся вперед.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Присвятіть тиждень розміря-

ній роботі, уникайте переванта-
жень, краще не починати нових 
справ. Постарайтеся не пропус-
тити важливу ділову пропозицію. 

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Наближається сприятли-

вий час для підвищення ва-
шого професійного рівня та 
кар’єрного росту. Не пропустіть 
важливу інформацію, вона від-
криє нові перспективи. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Треба прикласти зусил-

ля для того, щоб завершити 
справи, які ви довго відкла-
дали. Вам зараз здається, що 

попереду ще гора справ і з 
ними неможливо впоратися. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Ви покажете навколиш-

нім приклад витримки і 
професіоналізму. Уважно 
стежте за атмосферою в 
колективі, постарайтеся не 
брати участь в інтригах.

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Надходить сприятливий 

період для відновлення. Не 

розпорошуйтеся на дрібне 
й негайне, пам’ятайте, що 
ваша сила вкладена в ма-
гічному підсвідомому впли-
ві на навколишніх.

РИБИ (20.02-20.03)
Дозвольте собі менше «го-

ріти» на роботі, вона нікуди від 
вас не подінеться. Направте 
сили на налагодження осо-
бистого життя, даруйте радість 
собі, рідним і близьким. 

12.10 «Соло» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Гидке каченя» 
15.45 «Добрi традицiї» 
17.30 Музична програма 
«Гал-клiп» 
19.30 Нашi вiтання 
20.00 Iнтерактивна 
платформа «Голос 
громад» 
21.35 «Школа 
домашнього комфорту» 
22.35 Х/ф «Сiм’я» 16+ 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10 Секретний фронт 
11.05 Бiльше нiж правда 
12.10, 13.10, 17.50 Т/с 
«Спецзагiн «Шторм» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.35 Х/ф «Ордер на 
смерть» 16+ 
15.20, 16.10, 21.25 Т/с 
«Майор i магiя» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Iнсайдер 
23.15 Х/ф «Раптова 
смерть» 16+ 

СТБ
07.10, 16.00 «Все буде 
добре!» 
09.10 «Все буде смачно!» 
11.05, 18.30 «За живе!» 
12.35 «МастерШеф - 4» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
20.00, 22.45 «Я 
соромлюсь свого тiла-4» 
00.00 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
08.02 Т/с «Друзi» 
10.50 Т/с «Щасливi 
разом» 
16.00, 19.00 Хто зверху?
18.00 Абзац 
 21.00 Х/ф «Команда 
«А» 16+ 
23.10 Х/ф «Кур’єр» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 23.00 Сьогоднi 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15 Зоряний шлях 
11.30 Реальна мiстика 
13.30, 15.30 Агенти 
справедливостi. Новий 
сезон 16+ 
16.10 Iсторiя одного 
злочину 16+ 
18.00 Т/с «Райське 
мiсце» 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Два життя» 
23.30 Т/с «Закон i 
порядок. Злочинний 
намiр» 

2+2
08.00, 18.30 «Спецкор» 
08.30, 19.00 «ДжеДАI» 
09.00 «Люстратор» 
10.00 «Нишпорки» 
10.30 «Цiлком таємно» 
11.00 «ШОУМУХОСЛОН» 
11.30 «Вiдеобiмба» 
14.50 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями» 
16.35 Д/п «Iлюзiя безпеки. 
Iнопланетнi мутанти» 
17.30 «Зброя» 
18.00 Д/п «Помста 
природи» 
19.20, 20.15 Т/с 
«Команда» 16+ 
21.15 Х/ф «Сiрi» 16+ 
23.25 Х/ф «Снiгова 
людина» 18+ 
01.10 Т/с 
«Iнспектор Алекс» 
(4 сезон) 
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Погляд зблизькаРадить лікар

Приватне агропідприємство з 
таким жагучим в означенні од-
вічних змаг українства понят-
тям – «Січ», як один із сегментів 
компанії французького аграрія 
Жана-Поля Прюдома, наразі має 
в обробітку 1408 гектарів земель 
(«плюс землі запасу, в результаті 
«набігає» до півтори тисячі», – то 
вже зі знанням справи доповнює 
війт). А по 100 грн від кожного 
паю на розвиток інфраструктури 
села – знову «набігло», аж 140 
тис. грн, на придбання необхід-
них матеріалів для невідкладних 
ремонтів, на послуги. Ці інвести-
ції «проростають» видимо, втілю-
ються уречевлено то тут, то там, 
слугуючи обновою, підтримкою, 
надією.

Прямісінько над гіперсучас-

ною, автоматичною в`їзною 
брамою на територію такого ж 
осучасненого току ПАП – но-
вісінький, сяючий шовком та 
яскравою жовто-блакитною бар-
вою державний стяг. При в`їзді 
одразу справа – теж сучасна вага  
і будиночок …готелю (так озна-
чує нам це приміщення директор 
ПАП Володимир Крамарчук). Ну, 
готель – не готель, проте умови 

для відпочинку працюючих (і від-
рядних теж) відповідні. Справа й 
попереду тішать око молоденькі 
саджанці: то – яблуньки, черешні 
й вишні, грушки, як конкретизує 
Володимир Іванович. «А отам, 
на двох гектарах паїв, вирощува-
тимемо городовину», – показує 
вправо поза огорожу. Домінують 
же на вкритій щебенем, впоряд-
ковуваній території наново опо-
ряджені колишні фермські при-
міщення – тепер складські, тут 
зберігають зерно. Їх чотири.

– Поза сезоном у нас трудиться 
до сорока людей, а в сезон – ще 
так раз набирається, – коментує 
директор. – Добираємо часом й 
на будову, після посівної знову 
будівельна бригада вийде: від-
мостки вкладатимемо, верхи пе-
рекриватимемо. Багато є роботи…

Присутня сільський голова На-
дія Тацій в тему доповнює: в гос-
подарці тепер так поставлено, що 
вибрати зерно на пай селянам ось 
ці будівельники активно допома-
гають – навантажити-розванта-
жити. Бо що там казати: старшим 
людям, особливо самотньому жі-
ноцтву, те не під силу.

Цікавимось зарплатнею працю-
ючих в «Січі». Директор підпри-

ємства не приховує задоволення: 
добре заробляють. Торік не мен-
ше 5 тисяч грн/міс. мали буді-
вельники, а комбайнери – й по 
12-15 тисяч. Двічі на місяць за-
роблене виплачують, аби людям 
зручніше.

Навпроти току – тракторна 
бригада, де осідок всілякої «ма-
шинерії». Там же й заправка. А 
тут, на току, якраз день перед на-
шими відвідинами, відкрили «цех 
номер один» – їдальню. Сусідить 
вона зі санблоком. Новесенька, 
найсучасніша сантехніка, кера-
мічна плитка на стінах та долівці. 
До слова, санблок представлений 
у двох класичних варіантах – «М» 
та «Ж» (чоловічому й жіночому). 
І там, й там – умивальник, душо-
ва, унітаз, неодмінно – бойлери, 
тому є гаряча вода. Задля цього 

на території про-
бурили свердло-
вину. 

А в їдальні, де 
теж все навкруг 
сяє новизною (як 
в залі зі зручними 
дерев`яними сто-
ликами й лавами, 
так і на кухні, де 
новісінькі й по-
суд, і обладнан-
ня), господарять 
дві тезки – Ган-
на Мотуз і Ганна 
Шевчук. Кажуть, 
того дня на пре-

зентацію до ПАП, було, господар 
компанії Ж-П. Прюдом загос-
тив, страв, що ними трудівників 
«Січі» годують, скуштував. Схва-
лив, бо присмакувало! А з вуст 
француза це – дорогого вартує...

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

А як господарять на «Січі»?
Базарське агропромислове підприємство спроектувалося для нас крізь призму сфери соціальної, 

бо власне таку мету мала насамперед наша поїздка. У бесіді з базарчанами, а особливо – з вуст 
сільського голови прозвучало декілька вагомих фактів про турботу ПАП «Січ» стосовно селян-
пайовиків, соціальної сфери села.24 березня – Всесвітній день 

боротьби з туберкульозом 
 
Сьогодні туберкульоз відноситься до найбільш 

поширених у світі захворювань і представляє сер-
йозну загрозу населенню. 20 млн людей на зем-
ній кулі хворіють різними формами туберкульозу. 
У Чортківському районі в порівняні з 2013-2014 
рр. захворюваність на туберкульоз дещо зросла – 
з 35,6 випадків на 100 тис. населення до 46,6 в 
2016 р. Так, у 2016 році було вперше виявлено 35 
хворих, серед них – одна дитина та один підліток, 
також – два випадки сімейного туберкульозу. 

Зараження в основному проходить повітряно-
крапельним шляхом від хворої людини, рідше алі-
ментарним шляхом – при вживанні в їжу продуктів 
від хворих на туберкульоз корів. 

При розмові, чханні, кашлі мікобактерії від хворої 
людини потрапляють в повітря і вдихаються оточу-
ючими. Від туберкульозу ніхто не захищений, адже 
повітря є єдиним для всіх людей! 

Сприяють розвитку туберкульозу неповноцінне 
нерегулярне харчування, авітамінози, нестабіль-
ність життя, незадовільні житлово-побутові умови, 
часті стреси, хронічні захворювання, зиження іму-
нітету на фоні цукрового діабету, СНІДу, алкоголіз-
му, вживання наркотиків. Один хворий на туберку-
льоз за рік може заразити 10-15 людей. 

Симптомами туберкульозу є: кашель більше 2-3-х 
тижнів, загальна слабість, зниження апетиту і ваги, 
періодичне підвищення температури тіла, пітли-
вість, особливо  вночі, задуха, кровохаркання. 

Основним методом виявлення туберкульозу ле-
гень є флюорографічне обстеження. Його необхідно 
проходити всім дорослим та підліткам, починаючи 
з 15-ти років, кожні 2 роки, а тим, хто належить 
до груп ризику, – 1 раз у рік. Тому  обов’язково 
необхідно регулярно проходити флюорографічне 
обстеження.

Дітям від 4-ьох до 14-ти років проводять тубер-
кулінову пробу Манту, що  дозволяє виявити інфі-
кування, а іноді – й захворювання на туберкульоз. 
Для специфічної профілактики туберкульозу дітям 
проводять вакцинацію БЦЖ у пологовому будинку 
та ревакцинацію в 7 років. 

Треба відмітити, що при своєчасному виявленні 
і ранньому початку лікування туберкульоз виліко-
вується. Лікування туберкульозу в Україні є безко-
штовним. Основою успішного лікування туберку-
льозу є регулярне приймання протитуберкульозних 
препаратів, повноцінне харчування, дотримання 
режиму.  Туберкульоз небезпечний для кожного, але 
є способи захистити себе від захворювання:

1. Укріплюйте своє здоров`я. 
2. Дотримуйтесь гігієни вдома, на вулиці, в ко-

лективах.
3. Проходьте завжди вчасно флюорографічне об-

стеження. 
4. Не ухиляйтеся від проби Манту та щеплень від 

туберкульозу (БЦЖ). 
Будьте здорові! 

Олеся ГРУБЕНЮК, 
 районний фтизіатр  

Об`єднуємось, 
щоб покласти край 

туберкульозу

Минулої середи, 22 березня, близько 
надвечір’я на пункт зв’язку ДПРЧ-6 надійшло 
повідомлення про пожежу в одному із житлових 
будинків с. Шманьківці. 

Як було встановлено, займання відбулось ще 
зранку, о 10-й годині. Проте підрозділ рятувально-
пожежної служби для пожежі не залучався. 

В часі огляду місця події головним інспектором 
Чортківського РВ УДСНС України та слідчо-опе-
ративною групою Чортківського відділу поліції зна-
йдено два бездиханних тіла чоловіків (1969 та 1968 
р. н.), а також встановлено, що причина пожежі – 
порушення правил експлуатації пічного опалення. 

Тіла загиблих доправили в патологоанатомічне 
відділення ЦКРЛ для проведення судово-медичної 
експертизи. 

Тетяна ЛЯКУШ
(за інформацією ДПРЧ-6)

Трагедія

Подвійна смерть
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ПРОДАЮТЬСЯ

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

Вважати недійсними

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

Тел. 067-182-39-79.

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

Засторога
недорого будинок у м. Чортків по вул. 

Богуна, затишна вулиця. Загальна площа 
– 112 кв. м; 4 кімнати, кухня, на подвір’ї – 
гараж, криниця. Ціна договірна.

Тел.: 067-256-83-40, 095-698-71-23.

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

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

квартири

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

квартира в районі поліклініки по вул. Пігу-
та, 38, в 2-поверховому особняку, на першо-
му поверсі. Загальна площа – 66 кв. м. Є 2 
кімнати, третя – прохідна; санвузол, невели-
ке подвір’я, добротна кладова, підвал, кабель-
не телебачення, телефон. Тел. 096-450-20-96.

будинки

Депутатський корпус та ви-
конавчий апарат Чортківської 
районної ради глибоко сумують 
з приводу передчасної смерті 
депутата Чортківської районної 

ради багатьох скликань БОЙЧУК На-
талії Михайлівни. 

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

близьким. Нехай земля буде їй пухом. По-
діляємо ваше горе, сумуємо разом із вами, 
підтримуємо вас у годину скорботи. 

атестат про повну загальну середню освіту 
серії НП за № 014309, виданий 26 червня 
1994 р. Чортківською загальноосвітньою 
школою І – ІІІ ступенів № 2 на ім’я: 
ВАВАКІН Сергій Володимирович.

однокімнатна квартира площею 34 кв. 
м, на першому поверсі 5-поверхового 
будинку; з усіма зручностями і ремон-
том. Є підвал, вода цілодобово.

Тел.: 066-082-45-20; 098-849-74-08.

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

Тел.: 095-442-92-43, 066-114-71-00.

Колектив і пайовики с. 
Милівці висловлюють щире 
співчуття рідним із приводу 
тяжкої втрати – смерті головного 
бухгалтера ПАП «Довіра» 

БОЙЧУК Наталії Михайлівни.

28 березня, вівторок,
з 9-ї до 16-ї год.

КУПУЄМО 
ДОРОГО

 ВОЛОССЯ
натуральне – від 33 см, сиве, 

фарбоване та шиньйони – від 45 см.
При здачі волосся від 40 см – 

стрижка оплачується.
Годинники механічні, 

радянські, наручні у жовтих 
корпусах вибірково –

на запчастини. 
Адреса: м. Чортків, 
вул. Петрушевича, 1,  

перукарня «М.І.С. Стиль» 
(біля магазину «Весна»)

2-кімнатна квартира в смт Заводське, 
на 5-му поверсі. Зроблено євроремонт, 
все нове. Ціна договірна, можливий об-
мін. 

Тел. 095-098-22-61.

військовий квиток серії НК за № 5941455, 
виданий 5 квітня 1994 р. Чортківським РВК 
Тернопільської області на ім’я: СУСЯК 
Володимир Теодозійович.

свідоцтво про право власності на житло, 
яке знаходиться за адресою:  м. Чортків, 
вул. Монастирська, буд. 3, кв. 2, видане 
Чортківським міжрайонним бюро технічної 
інвентаризації 31 травня 1994 р. і належить 
на праві приватної власності: ГУЗІЮ Богдану 
Степановичу і ГУЗІЙ Галині Богданівні (в 
рівних долях).

1-кімнатна квартира в будинку особня-
кового типу. В центрі міста. Ціна договір-
на. Тел. 097-313-86-12.

цегляний будинок у с. Шманьківці. На 
подвір’ї є криниця, газ, біля хати – 0,42 
га землі. Тел. 096-780-11-76.

Шукаю
кваліфікованого працівника 

з досвідом роботи 
в майстернях шиномонтажу 
для роботи в м. Чортків 

Тел. 097-004-15-79

макалатуру 2-2,50 грн/кг, поліетиленову плів-
ку – 6-8 грн/кг, пивну та горілчану тару – 0,3-
0,5 грн/кг, алюмінієві баночки – 12-15 грн/кг, 
пластик – 3-5 грн/кг, корки пластикові – 5 грн/
кг, пластмасові ящики з-під пива).

Тел.: 097-700-05-12, 095-571-05-12.

державний акт на право власності на зе-
мельну ділянку серії ЯИ за № 805344, ви-
даний розпорядженням Чортківської рай-
держадміністрації від 28 вересня 2009 р. за 
№ 665 на ім’я: МЕДИНСЬКИЙ Ярослав 
Романович.

недорого житловий будинок у с. Ягіль-
ниця, в хорошому стані. Є газ, вода, 200 
метрів від центру села. Тел. 067-359-35-39.

До відома керівників організацій 
та підприємств, населення району!

Територією Чортківського району 
проходять магістральні газопроводи 
«Уренгой-Помари-Ужгород», «Про-
грес», «Союз» діаметром 1400 мм, з 
робочим тиском 75 атмосфер, газо-
проводи-відводи діаметром до 300 мм 
та розташовані газорозподільні станції 
магістральних газопроводів. 

Згідно із законодавством України 
про правовий режим земель охоронних 
зон об’єктів магістральних трубопрово-
дів (№ 3041-VI від 17 лютого 2011 р.), 
Правил охорони магістральних трубо-
проводів, затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України за № 1747 
від 16 листопада 2002 р., охоронна зона 
газопроводу діаметром 1400 мм складає 
350 м від осі газопроводу, діаметром до 
300 м – 100 м від осі; охоронна зона 
ГРС діаметром до 300 мм складає 150 
м від огорожі.

На земельних ділянках, розташова-
них у межах охоронних зон, категорич-
но забороняється:

– будувати житлові будинки, вироб-
ничі чи інші будівлі та споруди, гро-
мадські будівлі;

– розміщувати автозаправні та авто-
газозаправні станції і склади пально-
мастильних матеріалів;

– будувати гаражі та автостоянки, 
дачні і садові будинки та господарські 
споруди;

– будувати автомобільні дороги та 
залізничні колії, що проходять пара-
лельно до магістрального газопроводу, 
крім випадків спорудження відомчих 
технологічних доріг підприємств магі-
стральних газопроводів;

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

– розміщувати спортивні майданчи-
ки, стадіони, ринки, зупинки громад-
ського транспорту, організовувати за-
ходи, пов’язані з масовим скупченням 
людей;

– будувати огорожі для відокремлен-
ня земельних ділянок приватної влас-
ності, лісових ділянок, садів, виноград-
ників тощо;

– зберігати сіно та солому, розбива-
ти польові стани і табори для худоби, 
розміщувати пересувні та стаціонарні 
пасіки;

– висаджувати багаторічні насаджен-
ня;

– облаштовувати цвинтарі, скотомо-
гильники;

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

 – розводити вогонь і розміщувати 
відкриті або закриті джерела вогню.

Будівельні, ремонтні, геологороз-
відувальні, бурові, підривні, гірничі, 
землечерпальні, поглиблювальні ро-
боти в охоронній зоні магістрального 
газопроводу дозволяється проводити 
лише за наявності письмового дозволу 
БЛВУМГ.

Валка лісу в охоронних зонах об’єктів 
магістрального газопроводу повинна 
виконуватись із забезпеченням цілос-
ті споруд газопроводу, вільного вздовж 
трасового проїзду і під’їзду до нього на 
будь-якій дільниці та недопущення за-
харащування траси газопроводу пова-
леними деревами, кущами та поруба-
ними залишками.

Трелювання дерев через діючий газо-
провід необхідно виконувати тільки на 
обладнаних переїздах.

Богородчанське ЛВУМГ просить 
органи місцевого самоврядування, ке-
рівників підприємств, організацій та 
громадян з розумінням поставитись до 
виконання вимог Закону України «Про 
правовий режим земель охоронних зон 
об’єктів магістральних трубопроводів», 
Правил охорони магістральних газо-
проводів та Закону України про трубо-
провідний транспорт, не порушувати їх 
самим та зупиняти інших.

Юридичні та фізичні особи, винні в 
порушенні законодавства України про 
правовий режим земель охоронних зон 
об’єктів магістральних трубопроводів, 
несуть дисциплінарну, цивільно-пра-
вову, адміністративну або кримінальну 
відповідальність згідно із законом.

При виявленні витоків газу або по-
шкодження об’єктів магістрально-
го газопроводу прохання повідомити 
БЛВУМГ: 77700 смт Богородчани Іва-
но-Франківської обл., П/С 7, або те-
лефонувати на телефон «гарячої лінії»  
(03471)  2-16-91 (цілодобово);  тел.: 
(03471) 52-2-05, 52-2-33.

Богородчанське лінійне виробниче 
управління магістральних газопроводів

Увага! Магістральні газопроводи 
високого тиску

купуємо

Виборці с. Босири та працівники 
відділку «Босирівський» сумують з 
приводу смерті головного бухгалтера 
ПАП «Довіра» та депутата районної 
ради БОЙЧУК Наталії Михайлівни. 

Співпереживаємо з рідними і 
близькими БОЙЧУК Наталії Ми-
хайлівни. Смерть – це нелегкий іс-
пит для будь-якої людини, але уда-
ри долі треба приймати мужньо. На 

жаль, у цьому недосконалому світі таке 
доводиться переживати. Всі ми розуміємо, 
наскільки болісна і несподівана для вас 
втрата рідної людини. Світла їй пам’ять. 

Колектив Милівецької ЗОШ І – ІІ 
ступенів розділяє ваше горе.

Колектив Коцюбинчицької ЗОШ 
І – ІІ ступенів сумує з приводу пе-
редчасної смерті головного бухгал-
тера ПАП «Довіра» БОЙЧУК На-
талії Михайлівни. Висловлює щирі 

співчуття родині та близьким покійної.

Колектив Староягільницької ЗОШ 
І – ІІ ступенів сумує з приводу пе-
редчасної смерті в. о. директора ПАП 
«Довіра» БОЙЧУК Наталії Михайлів-
ни та висловлює співчуття родині.

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

добрим словом і тихою молитвою.
27 березня ц. р. 

минає 25 років, як 
із нами немає доро-
гої людини ЛУЦІВА 
Василя Андрійовича. 
Але ми завжди бу-
демо пам’ятати його 
добру посмішку, ла-
гідний голос і мудрі 
поради та настано-
ви, якими розвіював 
сумніви і надихав на 

краще майбутнє.
Доньки Ліля, Галя, рідні.

Колектив працівників Шуль-
ганівської сільської ради сумує 
з приводу передчасної смерті 
головного бухгалтера ПАП «До-
віра» БОЙЧУК Наталії Михай-

лівни та висловлює щирі співчуття 
рідним і близьким покійної.

Несподівано, раптово 
обірвалося земне життя 
в. о. директора, головного 

бухгалтера ПАП «Довіра» 
БОЙЧУК Наталії Михайлівни. 

Жорстока, не-
вблаганна смерть 
забирає кращих – 
тих, котрі могли 
ще багато зробити, 
принести чимало 
користі справі, якій 
присвятили своє 
життя, людям, рід-
ному краєві.

Немає слів, щоб 
висловити співчуття з приводу нео-
чікуваної смерті людини, котра за-
слуговує на найкращі слова поваги 
та шани. Пішла із життя людина, яка 
своїми діями та вчинками, своїм розу-
мом виховала не одне покоління спе-
ціалістів. Вміло вчила їх мудрості та 
відповідальності за професію, яку вони 
обрали. Наталія Михайлівна усе своє 
життя вирізнялася стійкістю характеру, 
принциповістю, силою духу та наполе-
гливістю. Вона була людиною мудрою 
та розважливою, ніколи не забувала 
про проблеми тих, хто поруч.

Життя Бойчук Наталії Михайлів-
ни було наповнене постійною пра-
цею, яка допомагала їй реалізувати 
свій внутрішній потенціал Люди-
ни. Її життєвої енергії вистачало на 
все… Високопрофесійна та водно-
час скромна, завжди непосидюча, 
сповнена задумів – такою вона за-
лишиться у нашій пам’яті. Хтось із 
великих сказав: «Коли помирає лю-
дина, світ стає біднішим, бо втрачає 
те, чим вона жила, як сприймала все, 
що її оточувало, чим багатою і ще-
дрою була її душа, сутність». Боляче, 
невимовно боляче говорити і писати 
ці слова про Бойчук Наталію Михай-
лівну, адже її смерть стала важкою 
втратою для нашого колективу.

Смерть ніколи не буває остаточ-
ною, адже залишається пам’ять, а її 
Наталія Михайлівна залишила добру 
і світлу. Пам’ять про цю добру люди-
ну завжди житиме в серцях тих, хто 
її знав, шанував і любив. Схиляємо 
голови в скорботі разом із рідними, 
друзями, однодумцями. 

Поділяємо горе її рідних мами, чо-
ловіка, сина, невістки, внучки, су-
муємо разом з ними, підтримуємо в 
годину скорботи, щиро молимося за 
душу покійної.

Хай земля Наталії Михайлівні буде 
пухом, а Господь Бог оселить її душу 
в Царстві небеснім.

Зі скорботою, опечалені – дирекція 
та колектив ПАП «Довіра».
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Керівництво та депутатський 
корпус Чортківської районної ради 
щиро вітають з Днем народження 

депутата районної ради
Степанію  Михайлівну РУДИК.

Хай доля щедро 
сипле Вам сповна
Радості, достатку 
          і здоров`я.
Хай у душі 
завжди цвіте весна
Й серце 
 зігрівається 
          любов’ю.
Хай Бог 
 боронить 

                                 від хвороб і бід,
Ріка здоров’я щоб ніколи не міліла.

Господь нехай 
         дарує многа літ
У мирі, щасті, 
            радості й надії.

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

Ольгу Василівну БІЛОУС.
Добра і радості 
             бажаєм, 
Здоров’я 
Вам на всі літа! 
Хай сонце 
 весело Вам сяє 
І квітне
   в серці 
            доброта! 
Хай світять 
   Вам життєві 
               далі, 

Хай обминає 
            Вас журба! 
Бажаєм Вам 
          на видноколі 
Блаженства, 
         миру і добра!

Колектив Заболотівської 
ЗОШ І – ІІ ступенів 

ім. Р.Шухевича щиросердечно вітає 
добру, чуйну, щиру людину, чарівну, 

привітну жінку, вчителя 
Іванну Петрівну ПЕТРОНЧАК
із квітучим 70-літнім ювілеєм,

який вона святкуватиме 25 березня.
Шановна Іванно Петрівно! 

Від щирого сер-
ця зичимо Вам 
міцного здоров’я, 
добра, достатку та 
приємних життє-
вих турбот. 

Хай доля всміха-
ється на всіх шля-
хах, а в криниці 
душевної краси 
іще довго не буде 

видно дна. Безмежного Вам щастя, 
вічної молодості, любові, втіхи, по-
всякденної радості та ще багато чу-
дових ювілейних свят.

Бажаєм сонця 
               за вікном і в серці,
Здоров’я і терпіння 
                 на щодень,
Нехай Вам завше 
           з легкістю вдається 
Розв’язувати ребуси проблем.
Хай кожен день 
              для Вас дарує свято,
А доля сипле 

в ноги ніжний цвіт.
Живіть успішно,
  радісно 
      й багато
Ще сто щасливих 
      і безхмарних літ!

27 березня святкує своє 60-річчя 
люблячий чоловік, найдорожчий тато 

і турботливий дідусь
Олексій Петрович ТЕСЛЯ.

Весна щедра і барвиста 
                  завітала в нашу хату,
Щоб калиновим намистом 
           дідуся вітати й тата
З Ювілеєм, із роками, 
      що прожив 
                Ти щедро й плідно.
Ти усім ділився з нами,
                 не жалів нічого, рідний.
Ти працював без утоми 
           у турботах день при дні,
Щоб достаток був удома, 
              тепло й затишок в сім’ї.
Дітям – поміч і надія, 
           люблячий дідусь – онукам,
І робити все уміють 
            працьовиті Твої руки.
Те, що маємо сьогодні, 
                 ми завдячуєм Тобі,
Найдорожчий, найрідніший, 
            щастя Ти даруєш всім. 
Ви із мамою в любові 
            разом років вже немало,
Кожен з них такий 
        чудовий і глибокий 
                            зміст має.
Навпіл ви ділили щастя, 
          смуток, радість і тривогу,
Змогли здолати все удвох 
          й нам прийти на допомогу.
Щоб міцним було здоров’я 
                  і приємними новини,
Щоб достатком хата повна
          у всіх нас була щоднини.
Щоб частіше зустрічались
                із приємної нагоди,
І щоб міцно всі тримались 
               гілочки одного роду.
Щоб радів Ти все внучатам, 

А вони Тебе 
         не забували, 
Щоб Тобі, 
      наш любий тату, 
   вони настрій
           піднімали.

З найкращими 
побажаннями – дружина Вікторія, 
син Петро з сім’єю, донька Тамара

 з сім’єю.

Найщиріші вітання
 з нагоди ювілейного 

Дня народження у ці прекрасні 
весняні дні отримує 

наша дорога, люба матуся, 
бабуся та прабабуся

Марія Пантелеївна СЕНИК
із м. Чортків.

Журавлиним 
          ключем 
 відлітають літа, 
Сивина 
 засріблила 
      вже скроні,
Тільки в серці 
  у Вашім та ж 
  струна золота,
Те ж тепло 
незгасиме 
         в долонях. 

Хай калиновий кущ зацвіте у дворі,
Солов’ї защебечуть грайливо,
Хай ще довго Вам сяє сонце вгорі,
Хай життя буде світлим й щасливим. 
Спасибі, рідненька, за Ваше тепло, 
За людяність Вашу, за Ваше добро,
За руки робочі, за хліб на столі 
Спасибі велике, 
               уклін Вам низенький 
До самої неньки землі.
Здоров’я міцного і щедрої долі 
Хай Бог посилає для Вас 

На многії 
       та благії літа.
З любов’ю і повагою  – 
діти, онуки, правнуки 

та вся родина.

Щиросердечно вітаємо 
з 55-річним ювілеєм, 

який святкуватиме 26 березня 
Сокиринецький сільський голова

Ярослав Андрійович ХМИЗ.
Прийміть 
   в цей день 
     вітання 
        наші щирі
За мудрість, 
розуміння, доброту,
Здобутків, 
звершень є немало 
       за плечима,
Хай їх ще більше 
   буде на шляху.

Нехай здоров’я непохитним буде,
Щоб у роботі ладилось усе,
Хай за діла завжди шанують люди,

А в дім хай доля
          затишок несе.

З повагою – колектив 
Сокиринецької сільської 

ради, зав. ФАПом  
та зав. клубом.

27 березня святкуватиме 
свій козацький ювілей

Богдан Іванович ГАРНИК.
Ми щиро 
  бажаємо в цей 
 особливий день:
Хай щодень 
 прибуває 
         здоров’я,
Як вода 
         в криниці,
Спокій на душі, 
усмішка 
         на обличчі,

Хай діти й онуки 
          приносять лиш радість,
Дорогу до хати забуде хай старість,
Хай довгим буде 
                 Ваш життєвий шлях,
Щоб не турбували лихо і нещастя,
Хай весна у дім принесе любов, 

   добробут, щастя.

З  повагою – родина 
Гайтко, Іонуца 

з сім’ями.

25 березня святкуватиме 
свій День народження любляча 
матуся, турботлива бабуся, 

дорога теща, свекруха
Ольга Франківна БАГРІЙ.

Літа цвіли 
не просто цвітом,
А проростали 
           у труді,
Дорослими 
     вже стали діти,
А Ви – 
  душею молоді.
Пливуть літа, 
     мов тихі води,
І вже минає 70.

Хоч як років прожитих шкода,
Не повернути їх назад!
Хай доля шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, 
            мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг.
Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не дадуть,
І сам Господь по милості наділить
Ще довгих літ, що сонцем виграють.
Хай Матір Божа Вас охороняє,
Ісус Христос з Небес благословляє.

Донька Марія, зять 
Василь, син Володя, 

невістка Галя, онуки 
Віталик, Ромко та 

Павлик.

Найтепліші вітання, найщиріші 
побажання дарує 

вся парафіяльна родина 
с. Мухавка та всечесний 

отець Дмитро мудрому керівникові, 
дбайливому господареві директору 

ПАП «Фортуна»
Ігореві Васильовичу ФРИЧУ 

в День його народження.
Від усього серця, від усієї душі дя-

куємо Вам за ту велику лепту, яку 
внесли Ви у розбудову нашого храму, 
що є справжньою окрасою і гордістю 
нашого села.

Щире спасибі Вам за допомогу 
всій нашій громаді с. Мухавка.

Добрих і щирих слів 
               багато не буває. 
Отож, нехай кожен Ваш день буде 

осяяний високим злетом душі, а до-
бре самопочуття і гарний настрій 
стануть запорукою Вашого здоров’я.

Хай Вас підтримують 
          і надихають рідні люди,
Нехай оминають 
         негаразди і непорозуміння.
Хай серце ще довго 
                     тріпоче у грудях,
Живіть до ста років 
           на поміч всім людям.
Здоров’я міцного 
             Вам зичимо щиро,

Ласки від Бога, 
     від людей – добра
На довгії 
              щасливії літа.

26 березня святкуватиме свій День 
народження – 35-річчя –

дорога, любима донечка
Наталія Володимирівна БОЙЧУН

із м. Чортків.
35 літ! Хіба це вік?
Треба три 
    таких прожити!
Ми вітаєм 
           і бажаєм
Днів щасливих, 
          золотих,
Щоб родило 
      щастя рясно,
Все в житті 
 було прекрасно.

Щоб усе могло і вмілось,
Квітувало, веселіло.
Щоб в сім’ї завжди були
Любов, повага і тепло!
Щоб завжди Тебе 
           Мати Божа берегла,
А Господь Тобі хай посилає
Щасливі й незабутні дні,
Ангел-Охоронець 
                   хай з плеча не злітає,

Завжди допомагає 
            в дорозі 
                   і в труді.

З повагою – 
тато, мама.

26 березня святкуватиме свій 
День народження любима, 

дорога сестричка, хресна мама
Наталія Володимирівна 

БОЙЧУН.
Сестричко моя 
  мила і люба, 
найкраща 
              у світі,
Бажаю щастя 
    й дарую 
              квіти.
Щоб сонце 
   і зорі плекали 
                тепло,
Щоб завжди 
здоров’я 

                            у Тебе було.
Бажаю довго-довго прожити.
Я Тебе люблю і буду любити!
Так будь же, рідненька, 
                завжди Ти щаслива,
Ніколи не хмурся, 
                хоч важко Тобі,
Бо Ти в мене, люба, 
                    на світі – єдина,
Коли Ти смієшся – 
                  радісно й мені.

З повагою – 
сестра Іра, шваґро 
Віктор, похресниця 

Софійка, племінниця 
Соломійка.

26 березня святкуватиме 
свій День народження, 35-річчя, 

кохана дружина, 
ласкава і турботлива матуся

Наталія Володимирівна БОЙЧУН 
із м. Чортків.

Тобі, наша мила 
              і люба, 
найкраща у світі,
Бажаємо щастя 
й даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі 
  плекали тепло,
І щоб завжди 
здоров’я 
 у Тебе було.
Щоб смутку 
         не знала, 
Ми просимо долі
Добра Тобі й радості, рідна, доволі.
Бо людям для щастя 
                  багато не треба – 
Сімейного затишку 
                 й мирного неба.
Щоб Бог Тебе в опіці мав
І Ангел, Твій Охоронитель,
З плеча Твого щоб не злітав.

Ми дякуємо Богу, 
        що Ти у нас є,
Хай силу і радість Тобі 
                Він дає.

З любов’ю – чоловік 
Олександр, син Андрій, 

донька Юля.


