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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:

Найщиріші та найтепліші вітання з 50-річним 
ювілеєм линуть до митрофорного протоієрея

отця Мирона КАРАЧА.
Дорогий отче! Вітаємо Вас 

з Днем народження і Вашим 
ювілеєм. Дякуємо Богові за 
дар Вашого життя, яке Ви 
щедро посвячуєте служінню 
Церкві, Вашим вірним на па-
рафії, потребуючим, убогим, 
страждаючим, усім тим, хто 
приходить до Вас за порадою, 
допомогою, потіхою.

Як Добрий пастир, Ви впев-
нено провадите довірене Вам стадо до брам 
Небесного Царства дорогою любові, віри, 
милосердя, єдності і миру, дорогою святос-
ті. Тож нехай Господь щедро обдаровує Вас 
усіма потрібними ласками, скріплюючи і на-
дихаючи Вас на працю у Божому виноград-
нику, а Божа Мати огортає Своїм Покровом. 
Нехай у повноті сповнюється у Вашому жит-
ті Божа воля – наша святість. Многая літа!

З молитвою, вдячністю і любов’ю –
сестриці, хористи, парафіяни церкви Успіння 

Пресвятої Богородиці м. Чортків.

У неділю, 2 квітня ц. р., в Чорткові 
відбудеться Хресна хода вулицями міста 

віруючих різних конфесій та спільна молитва за 
перемогу над агресором і справедливий мир. 

Початок о 15-й год. – 
від Вознесенської церкви (вул. Залізнична)

Знай наших!

Весілля по-чортківськи на «1+1»

На хмельницькому пафосному, львівському неформальному і київському бюджетному весіллях побувала 
чортківчанка, яка знялася та перемогла у шоу “Чотири весілля” на телеканалі “1+1”. Мар’яна ВОНСОВИЧ 
каже, що участь у програмі — ковток чогось нового у житті, але невеличка образа на телеканал залишилась.

(Закінчення на 7-й стор.)

С. 3

Монстр 
у середмісті?

По чому 
«героїзм»?

С. 3

«Так!» – життю

С. 7

День газети

в с. Ромашівка
7 квітня, п’ятниця, 14-а 

год. побіля храму Воздви-
ження Чесного і Животвор-
чого Хреста Господнього.
Отож, чекаємо на зустріч!

Село: 
реалії й надії

С. 6
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Вертикаль влади2
В органах влади З трибуни

Із засідання колегії райдержадміністрації

Жодна посада, ранг, політична приналежність 
тощо не врятують посадовця у Тернопільській 
області, якщо він – корупціонер. І дуже добре, 
що Служба безпеки України та правоохоронні 
органи активно працюють у напрямку виявлення 
порушників. На цьому наголосив голова Терно-
пільської ОДА під час телеефіру на каналі ТТБ.

Виявлення і притягнення до відповідальності осіб, 
які порушують антикорупційне законодавство, – це 
принципова позиція голови Тернопільської облас-
ної державної адміністрації Степана Барни. За його 
словами, під час робочих груп та нарад він постійно 
звертає на це увагу керівників силових структур об-
ласті.

Як відомо, на Тернопільщині здійснюються захо-
ди щодо боротьби з корупцією. Це питання часто 
звучить на засіданнях колегій Тернопільської ОДА, 
на яких присутні керівники силових і правоохорон-
них структур області. Водночас чи не щотижня у 
мас-медіа з’являється інформація про чергового за-
триманого корупціонера. 

«Ці затримання є свідченням змін. Якщо виявле-
но корупціонера – він відповідатиме перед законом. 
Мені приємно, що сьогодні є такі зміни, і вкотре 
наголошую: кожен, хто буде намагатися зловживати 
своїм службовим становищем, сидітиме в тюрмі. Це 
принципова позиція, – підкреслює Степан Барна. – 
Я сьогодні вітаю правоохоронні органи, які долають 
внутрішнє зло, що має місце в Тернопільській об-
ласті. Дуже важливо, щоб ми й надалі робили кроки 
щодо боротьби з корупцією. Винятків немає ні для 
депутатів, ні для прокурорів, ні для військових, ні 
для посадовців органів місцевого самоврядування».  

Нагадаємо, програма «Акценти тижня зі Степаном 
Барною» виходить щочетверга на каналі ТТБ о 18:30 
год.

Публікація надана 
Чортківською райдержадміністрацією

На виконання постанови Кабінету Міністрів Укра-
їни від 21 грудня 2016 року № 988 «Деякі питання 
функціонування територіальних органів Пенсійного 
фонду України», наказу Пенсійного фонду України від 
3 січня 2017 року «Про заходи щодо виконання по-
станови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2016 
року № 988» повідомляємо, що Управління Пенсійно-
го фонду України в Чортківському районі буде реор-
ганізовано шляхом злиття з  Управлінням Пенсійного 
фонду України в Борщівському районі та  Управлін-
ням Пенсійного фонду України в Заліщицькому ра-
йоні в Чортківське об’єднане управління Пенсійного 
фонду України.

Управління Пенсійного фонду України 
в Чортківському районі

Добре очима дивитись у майбутнє, коли впевнено сто-
їш ногами на стійкій основі, закладеній десятилітніми 
напрацюваннями багатьох поколінь. Саме на такій фі-
лософії буття й фундаментується вся діяльність Чортків-
ського державного медичного коледжу, і не тільки його, а 
й більшості вишів в Україні. Тому виступ з головної три-
буни нашого земляка, очільника вказаного навчального 
закладу (до слова, заснованого у 1946 році), канд. мед. 
наук, заслуженого лікаря України, депутата Тернопіль-
ської обласної ради Любомира Білика дає певність, що 
можновладці візьмуть до уваги мудру, значиму й надакту-
альну думку, озвучену ним на загал: «… Не нищ того, чого 
не створив, бо нащадки не простять». А відтак промовець 
акцентував на тому, що друга мудрість зводиться до того, 
що вже давно існує поміж людей світу: на справжнього 
медика (а таких зараз украй бракує) треба вчитись стіль-
ки, скільки на доброго священика. А це можливо лише 
завдяки ідеї фахового поступу в медичній освіті. Поетап-
не здобуття кваліфікаційних рівнів має раціональне об-
ґрунтування: вступ на навчання до медичного коледжу на 
базі 9-ти класів, що дуже потрібно для нереформованих 
наразі сільських шкіл; випускник медколеджу вступає 
до медичного університету відразу на ІІ курс; складає не 
ЗНО, а вступні іспити з профілюючих медичних чи фар-
мацевтичних дисциплін; вступ проходить на конкурсній 
основі й на місця державного замовлення. Таке нововве-
дення в медичній освіті дало би економію коштів, про 
що так люблять говорити нині популісти, і створило би 
новий підхід до вибору професії та розуміння свого фа-
хового місця в суспільстві. «Отже, говорячи мовою зод-

чих, – виокремив Любомир Степанович, – не руйнувати 
підвалини, а зв’язувати їх з надбудовою. Це є філософія 
мудрих…». 

Відрадно, що вагомість помислів почули саме з уст ві-
домого і вельми шанованого Любомира Білика, в якого 
безумовне апріорі – думку зважити, слово сказати і слова 
дотримати. 

Тетяна ЛЯКУШ

Степан Барна: «Якщо хабарників 
затримують, а не «покривають» – 

значить, зміни є» 

Оголошення

Пенсійний реорганізовується

«Медична освіта в Україні: 
погляд у майбутнє»…

Власне такою була тема парламентських слухань, що проходили у Верховній Раді України 
22 березня цього року.

Питання, з якого розпочалося дане зібрання, – 
про виконання програми соціально-економічного та 
культурного розвитку району за 2016 р., уже не впер-
ше виноситься на загал, зокрема слухалося воно на 
черговій сесії районної ради у лютому місяці. Попри 
те, головуючий на засіданні вкотре наголосив на його 
важливості, адже протягом минулого року на Чорт-
ківщині у соціальній сфері зроблено дуже багато – 
на більш як сорока об’єктах проводилися масштабні 
роботи – реконструкція, ремонт, утеплення, заміна 
покрівлі, вікон, дверей тощо. Доповідаюча з цього 
питання – в. о. начальника відділу економічного 
розвитку та торгівлі РДА Г.Шелега озвучила присут-
нім основні показники соцекономрозвитку району. 
Зокрема, досягнуто зростання виробництва цукру 
на 24,8 відсотка, м’яса – 17 відсотків, молока – 9,8 
відсотка,   яєць – 8 відсотків, обсяг капітальних ін-
вестицій збільшено на 27 відсотків, середньомісячна 
заробітна плата склала 4172 грн., що більше програм-
ного показника на 24 відсотки, у всіх сферах еконо-
мічної діяльності створено 310 робочих місць. В той 
же час зафіксовано скорочення обсягів виробництва 
продукції промисловими підприємствами спирто-
вої  галузі – на 59 відсотків, м’ясної – 34 відсотки,  
крохмальної – 83 відсотки.  Зовнішньоторговельний 
оборот за 2016 рік склав 13,8 млн дол. США. Обсяги 
експортних поставок скоротилися  на 52 відсотки – 
в основному через скорочення експорту м’яса ПрАТ 
«Агропродукт». За рейтинговою оцінкою районів об-
ласті за 4-й квартал минулого року Чортківський по-
сів другу сходинку, а за річними підсумками – доволі 
високе 5-е місце.

Про стан готовності сільськогосподарських під-

приємств району до весняно-польових робіт допо-
відав т. в. о. начальника агропромислового розвитку 
РДА Я.Бабій, котрий повідав, що в районі активно 
стартували весняні польові роботи. Йде підживлення 
озимих культур, розпочався посів ярих, під які буде 
задіяно 23,6 тис. га; в т. ч. зернових та зернобобових 
– 12 тис. га, цукрових буряків – 1,65 тис. га, соняш-
ника – 4,25 тис. га, сої – 5,4 тис. га, картоплі – 123 
га, овочів – 40 га. Насінням ярих культур господар-
ства забезпечені повністю, як і міндобривами та за-
собами захисту рослин.

З аналізом інфекційної захворюваності в Чортків-
ському районі виступила заступник головного лікаря 
районного центру надання первинної медичної (ме-
дико-санітарної) допомоги С.Грабовецька, акцен-
тувавши увагу присутніх на гострих респіраторних 
вірусних інфекціях, станом захворюваності на тубер-
кульоз, вірусні гепатити та протиепідемічних захо-
дах, які вживаються.

З усіх питань, що слухалися на засіданні колегії, 
були прийняті відповідні розпорядження голови 
РДА.

Наприкінці роботи колегії начальник відділу міс-
тобудування, архітектури та житлово-комунального 
господарства РДА В.Петрів ознайомив присутніх із 
всеукраїнськими акціями, які проводитимуться в ра-
йоні, зокрема «За чисте довкілля», «За чисті річки», 
«Посади дерево миру» тощо. Голова райдержадміні-
страції М.Сташків закликав присутніх та очолюва-
ні ними колективи взяти активну участь у заходах з 
благоустрою та озеленення територій.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ

Весна зове в поле
Три питання стояли на порядку денному чергового засідання колегії райдержадміністрації, яке 

відбулося позавчора, 29 березня, під головуванням керівника РДА М.Сташківа. І хоча кожне з них 
було по-своєму важливим, зважаючи на гарячу пору року, що стоїть нині у природі, коли селянину 
потрібно ловити кожну гожу днину, аби у вологу, прогріту весняним сонцем землю лягла зернина, 
виокремимо про початок посівної.

У наш час особливо актуально жити у гармонії з при-
родою та дбати про її збереження. Учнями Сосулівської 
школи 16 березня було проведено доброчинну акцію «По-
сади калину», «За чисте довкілля», під час якої озеленено 
територію центрального парку, прибрано центр та око-
лиці. Зокрема висаджені плакуча верба, калина та береза, 
які в майбутньому неодмінно стануть окрасою села. 

З ентузіазмом учні садили саджанці та створювали нові 
зелені зони. Вони хочуть бачити свою маленьку батьків-
щину чистою і гарною. І роблять її такою.

До нашої акції долучилося державне підприємство 
«Улашківське лісництво», яке надало посадковий матері-
ал. Учні Сосулівської школи взяли на себе зобов’язання 
доглядати посаджені дерева.

На пам’ять про цю подію школярі зробили знімок, хоч 
найкращою пам’яттю буде саме дерево, яке колись, з Гос-
подньої ласки, приноситиме добрі плоди.

 
Оксана ПОГРІЩУК, 

вчитель біології Сосулівської ЗОШ І – ІІ ст.

Акція

«Збережемо довкілля разом»
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Крик душі Документ

Отакої!

22 липня виповниться рік, як в «Голосі народу» 
справедливо піддавався критиці жалюгідний вигляд 
центру нашого села. Дуже прикро. Та, замість того, 
щоб виправляти ситуацію, хтось жорстоко продо-
вжує знущатись над селом, в котрому, можливо, 
народився і виріс. Колишній голова колгоспу, нині 
покійний С.Гринишин, за роки свого багаторічного 
головування зробив багато добрих справ для села: 
газифікацію, побудував будинки для колгоспників, 
котрі цього потребували, спорудив новий будинок 
культури, перед котрим було встановлено міцну 
огорожу. Та, на жаль, знайшлись цинічні люди, ко-
трі крадуть цю огорожу, вириваючи її прямо з бето-

ну. Половина огорожі вже вкрадена. Треба очікува-
ти, що заберуть і решту. Невже неможливо виявити 
цих злодюг? Хіба що екстрасенсів треба запросити 
до Кривенького. Тільки вони вкажуть правильний 
шлях до злодія. Але хто запросить, якщо за наше 
село, на жаль, ніхто ніякої відповідальності не несе? 
Впродовж років вибирають односельці депутатів і 
перед виборами щиро їм вірять. Та добрих справ 

для села ніхто з них не зробив.
Були випадки, коли злодії знищували цілі будин-

ки, де ніхто не проживав. На моїй вулиці мешкали 
люди літнього віку Томашевські. Їхній син Ярослав 
із сім`єю проживав у Норильську. Після смерті То-
машевських хату розібрали вщент. Дивно, бо хата 
була стара, з болота, і якимись цінними матеріалами 
скористатись там було неможливо. Та комусь і таке 
знищення принесло задоволення. Після смерті їхньо-
го сина невістка Віра приїхала до села. Ступивши на 
подвір`я, заплакала. Вона не мала куди ввійти, бо на 
місці, де була хатина, залишився лише примітивний 
фундамент.

Ті жителі, що живуть 
в центрі села, кажуть: 
вечорами чується стукіт 
в зруйнованому дитя-
чому садочку. Там все 
вкрадено. Залишились 
голі стіни і знищена по-
крівля. Та, видно, чиясь 
безжалісна рука хоче і 
новобудову знищеного 
дитсадка стерти з лиця 
землі. І в наш час, коли 
в інших селах діти відвід-
ують дошкільні заклади, 
кривеньківські малята 
позбавлені щасливого 
дитинства і на їхнє кра-
ще майбутнє й надії не-
має. А чому? Хто винен в 
цьому?

Якщо будемо мовчати 
і давати злодіям шанс, 
то на місці села може 
постати пустир!

Ганьба злодіям!
Марія ПОЖАРНЮК, 

позаштатний кореспондент «Голосу народу»,
с. Кривеньке

На знімку: ось так виглядав будинок культури в 
Кривенькому тридцять років назад, в 1987 р., нині 
там – руйнація і запустіння…

Фото надане Іриною ГРИНИШИН

Координаційна рада
національно-демократичних партій та громадських 

організацій Чортківського району

Чортківському міському голові 
Шматьку В.П.

ЗВЕРНЕННЯ
Шановний Володимире Петровичу!
Інформуємо Вас про те, що 22 лютого 2017 року 

відбулося чергове засідання Координаційної ради 
національно-демократичних партій та громадських 
організацій Чортківського району (Координаційна 
рада), де було розглянуто питання про створення у 
Чорткові Парку Пам`яті Героїв Небесної Сотні. 

Як відомо, Указом Президента «Про вшанування 
подвигу учасників Революції Гідності та увічнення 
пам’яті Героїв Небесної Сотні» від 11 лютого 2015 
р. було зобов’язано місцеві органи влади здійснити 
заходи щодо вшанування подвигу учасників Рево-
люції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної 
Сотні.  

Координаційна рада вкотре заявляє про свою 
підтримку громадської ініціативи створення Парку 
Пам’яті Героїв Небесної Сотні по вул. Князя Воло-
димира Великого.

Створення парку саме у цьому місці та саме така 
його назва передбачені проектом Комплексної зеле-
ної зони міста Чорткова, що розроблений на замов-
лення і за кошти бюджету Чортківської міської ради 
конструкторським бюро Національного лісотехніч-
ного університету України ще у 2011 році. На жаль, 
проектна документація Комплексної зеленої зони 
міста Чорткова досі не отримана від розробника, не 
винесена на громадські слухання та не затверджена 
Чортківською міською радою. 

Питання про створення парку не раз порушувалося 
мешканцями мікрорайону Кадуб, що підтверджено 
багатьма письмовими колективними зверненнями. 
Він у майбутньому міг би стати місцем культурного 
дозвілля для жителів цілого міста, але перш за все 
найбільшого мікрорайону новобудов по вулицях Кн. 
В.Великого, Маковея, Січинського, Тичини, Довбу-
ша, Ягільницькій, Золотарка та ін. У мікрорайоні 
Кадуб вже зараз проживає близько 10 тисяч меш-
канців, триває активне житлове будівництво, але досі 
немає жодного парку, тоді як за чинними містобудів-
ними нормами для такої кількості мешканців мало б 
бути створено більше 5 гектарів зелених зон. Наразі 
реально створити на цій ділянці парк площею більше 
2-х гектарів.

З огляду на це Координаційна рада пропонує Вам: 
1. Прискорити процес проектування та створення 
Парку Пам’яті Героїв Небесної Сотні на вільній 
території, обмеженій вулицями Князя Володимира 
Великого, О.Довбуша, Р.Шухевича, на основі за-
тверджених згідно з чинним законодавством про-
ектів Комплексної зеленої зони міста Чорткова та 
Генерального плану м. Чорткова.

Співголови Координаційної ради:
Б.БАТРИНЧУК, голова міського відділення 

Товариства «Україна-Світ»
І.ВІВАТ, голова районної організації Конгресу 

Українських Націоналістів

Історія української архітектури 
значно древніша та багатогранніша, 
ніж ви могли б подумати! Якщо ко-
ротко, то у часи Київської Русі про-
цвітав візантійський стиль; ближче 
до середини XV століття у моді була 
розкішна готика; століттям пізні-
ше популярності набув ренесанс – 
яскравим прикладом якого є цен-
тральна частина Львова; ще пізніше 
– парадне та пишне бароко. 

Чортків, як місто доволі давнє, 
увібрав у себе всього потроху. Тут 
вам і Вознесенська церква (1717 р.), 
і замок Гольських (1610 р.), і стара 
ратуша (XIX ст.), і головна прикра-
са – домініканський костел св. Ста-
ніслава (1610 р.). Але навіть в епоху 
комунізму, коли будинки штам-
пувались за одним зразком, який 
аж ніяк не виділявся креативом та 
ошатністю, а більше нагадував сіру 
бетонну коробку, не додумались 
побудувати ЦЕ. 

Прийнято вважати Чортків ту-
ристичним містом, адже перелічені 
вище споруди знаходять своїх поціновувачів не лише 
із всіх кутків України, а й з сусідніх держав. Так от, 
звичайно, що по приїзді в будь-яке містечко турис-
ти спершу йдуть на центральну площу. І там постає 
ВОНО – диво архітектури, велична споруда, без якої 
Чортків – не Чортків. 

Монстр (а як ще це назвати?), що знаходиться на розі 
між «білим домом» та 2-ю школою, вже з десяток ро-
ків псує центр міста. Окрім того, будова повільно (зате 
впевнено!) перетворюється у сміттярку. А в додачу до 
цього – перекрила пішохідну зону; створює аварійну 

ситуацію для перехожих та водіїв, котрі паркують свої 
авто поруч, – бетонні блоки вже не рік обсипаються…

Цей недобудинок із незрозумілих причин «пере-
жив» уже не одну владу. Тож залишається сподіва-
тись, що теперішнє керівництво міста не закриватиме 
очі на очевидну «пухлину» (як це робили «папірєдні-
ки») та шукатиме можливі варіанти її «ампутації» або 
хоча б «реанімації».  

Тарас ЗАЯЦЬ, 
студент ТНПУ ім. В.Гнатюка, спеціальність 

«Журналістика»
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Врятуємо село
Схаменіться, кривеньківські злодії! Чому пишу кривеньківські? Думаю, що з іншого села ніхто не 

прийшов нищити Кривеньке. А може, я помиляюсь? Та це з`ясується…

Чортківський рагулізм, 
або Чудеса архітектури

Фотофакт

У Чорткові двоє підлітків вилізли на димову 
трубу місцевої котельні біля ЗОШ № 5, щоб 
сфотографуватися.

Висота тру-
би – більша чи не 
вдвічі від місцевої 
п’ятиповерхівки. 
Фото безстрашних 
«героїв» в одній із 
соцмереж розпо-
всюдив випадковий 
очевидець події. 
На одному із знім-
ків добре видно, як 
хлопці фотографу-
ються на самій вер-
шині конструкції.

Варто додати, що 
світлини викликами 
жваве обговорення 
серед чортківчан. 
Вони по-різному 
оцінюють вчинок 
земляків. Одні за-
суджують, мовляв, 
сьогодні є інше місце для геройства – зона АТО. 
Інші вважають, що хлопці молодці, що випробували 
себе. Значна частина користувачів вважає вчинок 
безглуздим, оскільки діти могли загинути.

Хто ці «герої», які ризикували власним життям за-
ради селфі, – наразі невідомо.

(За інф. з соцмереж) 

У Чорткові двоє хлопців 
ризикували життям 

заради… селфі
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Непричесані думки Позиція

Нещодавно на шпальтах «Голосу народу» була опу-
блікована тривожна стаття Марії Пожарнюк «Діти 
ХХІ століття». Питання виховання молоді болюче й 
актуальне. Журналісти олігархічного телебачення (на 
жаль, у нас іншого немає) заради сенсацій однобоко 
висвітлюють взаємовідносини між учнями та вчите-
лями: директорка дала ляпаса учневі; в Тернополі 
студентів поставили на коліна і т. д. Сенсація – по-
рушення прав дитини!

Та не кожен зможе стерпіти негідника чи хама, 
який вважає, що йому все дозволено.  «Мажори» ма-
ють чомусь особливий статус – ніякий закон їх не 
бере. 

Вважаю, будь-яка жінка чи дівчина має право дати 
ляпаса, якщо в її оточенні висловлюються нецензур-
ними словами чи показують непристойні жести. Тут 
і чоловічий, як на мене, ляпас не завадив би… 

Бабуся (мешканка Тернополя) переживає за свою 
внучку (п’ятикласницю), бо дівчинка приходить зі 
школи заплаканою; вона стала вигнанкою у класі. 
«Усе через те, що немає планшета і сучасного теле-
фона», – пише бабуся… Ось це така мораль нашого 
суспільства?!

Реформи в освіті за 25 років незалежності України 
не дали бажаних результатів (як і всі інші, до речі). 
Чому? Відповідь – на поверхні. Нардепи закони 
приймають, а через місяць-два вносять поправки або 
повністю їх відмінюють (бо, бач, неякісно підготов-
лені). Реформи проводилися під диктатом Москви, а 
тепер – під тиском ЄС і МВФ (світової мафії, що як 
та «добренька» Баба Яга – спочатку заманить, а по-
тім почетвертує і зварить у великому казані). Чому, 
проводячи реформи в освіті, ми орієнтуємось на 
європейські й американські стандарти, не задумую-
чись, чи готові ми їх сприйняти? Адже наше сус-
пільство за рівнем свідомості, чого гріха таїти, стоїть 
набагато нижче не лише від європейських країн, а й 
від азійських.  

Українці не позбулися «комуністичних» стереоти-
пів, та ще й надто впливає московська «п’ята коло-
на», оце ж бо «демократія», «свобода слова»! Наше 
суспільство змінюється, та не в кращу сторону: «до-
лярові» мікроби роз’їдають наше єство; більшість 
прагне швидкої наживи з вигодою для себе.  

Є.Сверстюк писав, що є люди, які вибирають 
найлегший шлях у житті ще в школі: «…тягнути як-
небудь на «трієчку», жити без зусиль, уникати бо-
ротьби за правду, винюхувати свою вигоду». Такий 
«тюхтій» (так він називав ледарів і хитрунів) вступав 
у партію комуністів, за що одержував винагороду, 
наприклад – займав керівну посаду. Нашим суспіль-
ством, розбалансованим, легко маніпулювати нечес-
ним політикам. Нас виховує «криве» олігархічне те-
лебачення. Безробіття й безгрошів’я штовхає людей 
на безглуздя. А про подальшу освіту дитини можна 
почути: «Приїде Штефка з Іспанії, десь впхає…». 

Окремі політики говорять, що український народ 
розумний і талановитий. Проте куди спрямовані ро-
зум і талант?.. Поясність, скільки розуму треба, щоб 
обрати президентом злодія і двічі «зека», та ще й не 
українця?! Чи може таке бути хоч в одній європей-
ській країні?! 

«У сучасних суспільно-політичних умовах у за-
кладах освіти пріоритетного значення набуло патрі-
отичне виховання дітей та учнівської молоді», – по-
відомляє головна освітянка району І.Гулька. Воно 
справді так і є. Та прийде дитя додому і бачить: мама 
«ховає тата за спідницю», щоби не потрапив у хвилю 
мобілізації, щоби не пішов захищати Батьківщину. 
То таке виховання?!

Наше суспільство дуже хворе, й нинішні «політи-
кани» його не вилікують, адже влада їм потрібна ви-
ключно для власного збагачення. 

У вересні минулого року в «Голосі народу» була 
надрукована стаття учениці Білівської школи 
В.Капустинської. Дівчина з тривогою пише про ін-
телектуальну деградацію учнівської молоді, наводить 
жахливі факти із ЗНО, розкриває причини цієї ганьби, 
робить узагальнення. Проте ані «професура», ані батьки 
не підтримали цю розумну ученицю. А Вікторія писа-
ла: «… Всім потрібно зрозуміти, що хороша освіта – це 
інвестиції в майбутнє України». Авторка закликала об-
говорити проблему освіти не лише на рівні навчальних 
закладів, а й на державному. Та, на жаль… А Вікторії 
бажаю успіхів у навчанні й щасливого майбутнього.

Результати ЗНО засвідчили, що освітній рівень 
учнів значно знизився. Хіба ми маємо право бути 
байдужими до цього?! Власне я проти дванадцяти-
річного навчання в школі. По-перше, 12-й клас – це 
вже не шкільний вік (адже згідно з Конституцією 
України в 17 років дівчата, а хлопці – у 18 мають 
право одружуватися). По-друге, навчання – це важ-
ка праця: охоплює перевтома, і користі від науки –  
мало. Наші учні здобувають на міжнародних олім-
піадах високі нагороди! Все залежить від того, як 
навчальний матеріал подасть (чи в доступній формі) 
учитель, щоби для учнів це не було зазубренням. У 
старших класах рекомендують обирати профілюючі 
предмети. А інші предмети? Чи не повинна наша 
юнь бути всебічно розвиненою?!  Вважаю за потріб-
не створити освітянську комісію в районі, яка би всі 
пропозиції (особливо учнівські) щодо шкільної ре-
форми направила в МОН України. Реформи мають 
творити учні (!), а вдосконалювати – професори.

Роман КРИТЮК,
позаштатний кореспондент «Голосу народу» 

Нова реформа освіти… 
Чи вагома і досконала? 

Патріотичні слова «Україна по-
чинається з тебе» належать лідеру 
Народного Руху України, Герою 
України, видатному публіцисту, 
шеф-редактору незалежної гро-
мадсько-політичної газети «Час», 
лауреату Державної премії Украї-
ни ім. Т.Шевченка, Міжнародної 
журналістської премії ім. Нікола-
са Томаліна В`ячеславу Максимо-
вичу Чорноволу, якому 24 грудня 
2017 року виповнилося б 80 років.

На превеликий жаль, В`ячеслав 
Чорновіл загинув за не з`ясованих 
до цього часу обставин в автоката-
строфі під Борисполем 25 березня 
1999 року. І ні одна влада після 
його смерті не спромоглася роз-
слідувати причини його загибелі. 
Тому перед кожним порядним 
українцем постає запитання: чому 
ми не маємо патріотичної влади?

Україна перебуває в стані ві-
йни з Росією, але, як Президент 
України Петро Порошенко, так 
і Голова Верховної Ради України 
Андрій Парубій, Прем`єр-Міністр 
України Володимир Гройсман не 
хочуть визнати територію Доне-
цької та Луганської областей, за-
хоплених Росією та її сателітами в 
тих областях, окупованою. Якщо 
би ця територія була визнана Вер-
ховною Радою України окупова-
ною, то Росія змушена би була 
нести відповідальність за зруй-
новані нею міста і села, підпри-
ємства. На даний час весь тягар 
від цієї війни лягає на Україну, а 
патріотів, які блокують окуповані 
території, влада називає зрадни-
ками, агентами Кремля і т. д.

Війну на Донбасі Росія прагне 
показати міжнародній спільно-
ті як громадянський конфлікт 
в Україні і в цьому їй підігрує 
керівництво України, відмовля-
ючись визнати окуповані тери-
торії окупованими російськими 
загарбниками. Ще в серпні 1996 
року В.Чорновіл писав: «Ні, ми не 
хочемо розбрату між державною 
українською нацією і національ-
ними меншинами – росіянами, 
угорцями, румунами, поляками. 
Хай їм живеться добре на нашій 
землі. Але нехай вони шанують 
державу, громадянами якої стали, 
її державну мову й народ, серед 
якого їм судилося жити».

Однак більша частина жителів 
Донбасу є проросійською і не лю-
бить Україну. Тому для повернен-
ня Криму і Донбасу в лоно Укра-
їни необхідно покращити рівень 
життя наших людей. І це пови-
нна зробити влада, яка не чинить 

рішучих кроків для наведення 
елементарного порядку в держа-
ві, проведення реформ в інтер-
есах людей. Замість покращення 
понад 80 відсотків українських 
громадян відчувають істотне по-
гіршення свого матеріального 
становища. А може, відчува-
ють це погіршення Президент, 
Прем`єр-Міністр, народні депу-
тати України? Може, бідує голо-
ва Національного банку України 
Гонтарєва, яка отримує місячну 
зарплату 163 тисячі гривень?

Бідному пенсіонерові потрібно 
10-15 років, щоб отримати поді-
бну суму. Ще ніколи не було та-
кої прірви між багатими і бідними 
в Україні! Але, замість того, щоб 
накреслити реальний план дій в 
політиці та економіці, роз`яснити 
його людям, владні структури за-
ймаються демагогією і популіз-
мом, прикриваючись реформами, 
але по суті нічого не змінюючи. 

Читаючи обласні та районну га-
зети, ми бачимо, як влада прагне 
показати бажане за дійсне. У га-
зеті «Свобода» голова облдержад-
міністрації Степан Барна показа-
ний як один з кращих керівників 
області в Україні. Напевно, за те, 
що в Тернопільській області най-
нижча зарплата в Україні, а може, 
в нашій області викоренена ко-
рупція? Влада вихваляється здо-
бутками в ремонті шкіл, будинків 
культури. Але чи легше нам від 
цього?

Тому хотілось би, щоб всі дер-
жавні мужі похвалилися тим, як 
покращилося життя наших гро-
мадян порівняно з періодом прав-
ління Януковича. Щоб не бути 
голослівним, наведу конкретні 
факти. Протягом трьох років (за 
теперішнього керівництва) моя 
пенсія зменшилася в доларовому 
еквіваленті приблизно в три рази. 
Не дивлячись на інфляцію, вона 
незмінна. Більшості українців та-
кої пенсії не вистачає навіть на 
ліки. Але про це представники 
влади мовчать. Замість реальних 
справ рясніють в газетах їх пусто-
порожні слова та їхні фотографії.

То хіба за це боровся Чорновіл, 
то хіба за це загинула Небесна 
Сотня, то хіба за це гинуть наші 
хлопці в окопах, виконуючи Мін-
ські домовленості? А в той час їх 
поливають снарядами із «градів», 
гаубиць, танків, мінометів росій-
ські окупанти та їх прихвосні.

Замість того, щоб щось робити, 
владні мужі думають тільки про 
збереження влади. А наш нардеп 

Олег Барна добивався, щоб зарпла-
та нардепа сягнула 35 тисяч гри-
вень, про що він неодноразово го-
ворив з телеекранів, але жодного 
разу не переживав за пенсії пере-
січного українця.

Державне керівництво праг-
не жити за рахунок міжнародних 
кредитів, все глибше і глибше за-
тягуючи державу у прірву. Якщо б 
ми мали патріотичну владу, то всі 
мільярдери, мільйонери пожерт-
вували б своїми статками, віддали 
б їх до Державного бюджету і тоді 
не було б потреби позичати гроші 
в МВФ. Проте такого не станеть-
ся, бо замість справжнього, а не 
фейкового патріотизму ми чуємо 
пустопорожні слова та обіцянки 
про майбутній рай.

І тепер як ніколи нам не виста-
чає справжнього патріота Укра-
їни, мудрого державного діяча 
В.Чорновола, який ще в січні 1999 
року писав, що корупція в Україні 
набула загрозливих масштабів для 
держави.

Тому мене дуже дивують заяви 
Президента України Петра По-
рошенка, який заявляє, що не 
допустить позачергових виборів 
до Верховної Ради України. Ви-
ходячи з цього, хочеться запитати 
в нього, а чи цікавився він цим у 
наших співвітчизників, чи радив-
ся з ними? Адже джерелом влади 
є народ! Теперішнє керівництво 
нічого не хоче змінювати, воно 
навіть проти нового виборчого 
закону на пропорційній основі з 
відкритими виборчими списками, 
хоч про це неодноразово заявляло. 
Його цілком влаштовує виборчий 
закон часів Януковича, щоб ску-
пити мажоритарні виборчі округи 
і, таким чином, залишити все без 
змін. Докерувалися до того, що 
вже тепер в районі не вистачає 
грошей на зарплату медикам.

На відміну від проросійських 
партій або тих, хто за всяку ціну 
прагне підняти свої рейтинги, На-
родний Рух України є конструк-
тивною державницькою силою. 
Ми критикуємо владу не заради 
критики, а для того, щоб вона 
думала про людей, бо часу в неї 
залишилося мало: народ довго 
терпіти не зможе. На даний час 
вона працює ще гірше за своїх 
попередників. Тому закликаю всіх 
не мовчати, а боротися за краще 
життя.

Слава Україні!
Василь ЯБЛОНЬ, 

голова РО НРУ

У холі абітурієнтів зустрічали 
учні та працівники закладу, які 
ознайомили гостей з виставкою 

художньої творчості та вистав-
кою-ярмарком, надали важливу і 
необхідну інформацію про різно-

манітність спеціальностей, осо-
бливо наголосили на професії, 
яка запроваджується в новому 
навчальному році завдяки наказу 
МОНУ, – «Монтажник санітар-
но-технічних систем і устаткуван-
ня; монтажник гіпсокартонних 
конструкцій». Перед учасниками 
Дня відкритих дверей виступили 
директор Олег Іванілов та його 
заступники. Учасники художньої 
самодіяльності підготували неве-
личкий концерт, поділились сво-
їми творчими здобутками. Гості 
оглянули навчальні лабораторії 
та кабінети, ознайомились з ма-
теріально-технічною базою, від-
відали музей-світлицю народної 
творчості.

Ольга БІЛЕЦЬКА, 
викладач іноземної мови 

Чортківського ВПУ

Україна починається з тебе
Це стає очевидним для кожного патріота України, для тих, хто прагне, щоб наша держава була 

сильною, справедливою, щоб національні багатства належали не купці злодіїв, а всьому українському 
народові, щоб не було такої державної політики, за якої директори деяких державних підприємств 
отримують на місяць від одного до двох мільйонів гривень.

День відкритих дверей

Чортківське ВПУ приймало гостей
17 березня в ДНЗ «Чортківське ВПУ» стало емоційним, яскравим і наповненим цікавими подіями 

днем. Навчальний заклад зустрічав більше ніж 100 гостей не тільки з Чортківського, а й з сусідніх 
Гусятинського, Борщівського, Заліщицького та Бучацького районів у свій День відкритих дверей.
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Хліб душі Традиції

Для нас, лем-
ків, саме писанка 
є символом відро-
дження із забуття. 
У Великодній піст 
на Лемківщині 
писали писанки, 
а коли в родині 
ніхто не вмів це 
робити, зверта-
лися до майстрів. 
Тому в кожній 
лемківській хижі 
на столі рік у рік 
лежали писанки.

Довгий час лем-
ківська писанка 
була знана лише 
серед лемків та 
митців, дехто на-
віть зважувався 
називати її примітивно простою. Але 
спробуйте-но її написати! Це потребує 
неабиякої майстерності та терпіння. 

Творення писанки – це цілий обряд. 
Вона надзвичайно популярна і пізна-
вальна завдяки техніці написання від 
краплі, яка перетворюється в сльозу, 
завдяки збереженню прадавніх знаків, 
символів. 

Сьогодні спільними зусиллями лем-
ківської громади лемківська писанка 
наново завойовує світ. Тішить нас те, 
що з кожним роком проведення свята 
писанки набуває все більшої популяр-
ності не тільки в Україні, а й за кор-
доном. Зокрема проведення майстер-
класів із написання писанок набув 
широкого поширення в лемківських 
осередках сіл Ягільниця, Пастуше, се-
лища Заводське, м. Чорткова. Цього 
року до проведення майстер-класу до-
лучився осередок с. Нагірянка.

На районне Свято писанки прийшли 
учні шкіл №№ 5, 7 м. Чорткова, з сіл 
Горішня Вигнанка, Біла, Нагірянка, 
Ягільниця, Пастуше, селища Заводське, 
студенти коледжів та університетів, ви-
хованці дитсадків та літні люди. Тісно 
було в Лемківській світлиці від бажаю-
чих оволодіти методом написання лем-
ківської писанки. Майстер-клас прово-

дили досвідчені майстри В.Криницький, 
Н.Ревега та Г.Галайда. Написання мето-
дом «Декупаж і мішана техніка» ділили-
ся учасники народно-аматорської студії 
РКБК ім. К.Рубчакової під керівництвом 
Л.Зайло. При проведенні майстер-класу 
кожен бажаючий мав можливість влас-
норуч спробувати написати писанку. 
Наприкінці свята було визначено кра-
щих переможців-писанкарів, які 1 квіт-
ня представлятимуть Чортківщину на 
регіональному міжобласному фестивалі 
в Монастириській: І місце – Зоряна Ге-
равс, м. Чортків, студентка медичного 
коледжу; II місце – Ірина Духняк, с-ще 
Нагірянка, студентка Тернопільського 
педуніверситету ім. В.Гнатюка; III місце 
– Катя Срібна, с. Пастуше, учениця 7-го 
класу Заводської ЗОШ.

Справжню писанку не руки пишуть, 
а душа. Тож нехай з молитвою наша 
душа здіймається до Бога. Хай щорічне 
свято «Лемківської писанки», що про-
ходить у переддень Великодніх свят, 
надає всім учасникам і гостям гарного 
святкового заряду і настрою на всі свя-
та ще довго після свят.

Марія БАБІЧУК, 
голова Чортківської районної 

громадської організації
ВУТ «Лемківщина»

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Уся християнська мораль базуєть-
ся на любові, і всі сторони людсько-
го життя розглядаються лише крізь її 
призму. Любов – це внутрішній по-
тяг, форма всіх чеснот, двигун і мета 
морального життя; любов – це саме 
життя. Святе Письмо говорить, що 
Бог першим полюбив світ і все у ньо-
му створив для людей із безмежною 
любов’ю. Господь є невичерпним 
джерелом любові, Він, обдаровуючи 
кожного з нас, вчить любити.

Чи кожен може прийняти дар Бо-
жий – любов, відчути на собі подих 
Господній, силу Його безмежної лас-
ки?.. Значна частина людства потре-
бує опіки через морально-етичну хво-
робливість і духовну закам’янілість. 
За часів СРСР у комуністичній дер-
жаві «не було Бога». Країна Рад ви-
нищувала релігію; багато хто вважав 
себе вищим за Бога, не вірив у най-
святіше – любов Христову, за яку Ісус 
виніс тяжкі муки і поклав Своє святе 
життя. Нарешті наша держава звіль-
нилася від безбожницького комуніс-
тичного ярма. Українство, витримав-
ши переслідування й тиск атеїзму, 
усвідомило: без духовності людина на 
цьому світі не вистоїть. Але людські 
пригнічені душі – бідні, особливо на 
любов, що потребує постійної праці, 
вдосконалення. Багато хто, вважаючи 
себе віруючим, керується критеріями 
земними – дбає про достаток мате-
ріальний. Та керуватися перш за все 
треба вірою – тим, що сказав Господь 
у заповідях, найважливіша з яких: 
любов до Бога та до ближнього. Без 
любові до ближнього не може бути 
любові до Всевишнього і – навпаки. 

Апостол Іван Богослов пише: «Хто 
не любить, той не пізнав Бога, тому 
що Бог є любов!..». Любити – це 
вмерти для себе, а жити для іншого. 

Яскравим прикладом справжньої 
любові є Ісус Христос. «З любові 
до людини Вседержитель не тільки 
створив світ, що віддав і Сина свого 
єдинородного, щоб не загинув, а мав 
життя вічне» (Ів. 3:16), – сказав сам 
Спаситель. 

 У нашому житті існує зло, неспра-
ведливість… Деколи можна почути: 
«Часом не хочеться й вірити в таку 
любов Господа…». Тим, хто припус-
кає таку думку, здається: якщо би 
Всевишній любив нас, то не допус-
тив би страждань у нашому земному 
житті. Та причиною цих страждань 
є ми самі. Коли ігноруємо заповіді 
Божі, то потрапляємо в біду, поневі-
ряння, при тому ж стверджуючи, що 
Бог нас не любить. Але мусимо зна-
ти і пам’ятати, що Він страждає ра-
зом із нами від нашого ж непослуху. 
Господь не карає нас, а наставляє на 
шлях істинний.  

Любов – основа родинної єдності: 
однакова любов до всіх дітей у родині 
сприяє любові між собою кожного в 
сім’ї і до батьків, стимулює гармоній-
ний розвиток, взаєморозуміння. 

Обов’язок християнина – любити 
свою Батьківщину. Приклад дав сам 
Ісус Христос, оплакуючи Єрусалим і 
передбачаючи його зруйнування: «Не 
зоставлять (вороги) у тебе каменя на 
камені» (Лк. 19, 43-44), журився міс-
том Христос, у якому Він навчав лю-
дей і творив дива. На такому ж шляху 
були Герої Небесної Сотні, якими ке-
рувала християнська палка любов до 
рідної землі, свого народу. Християн-
ський патріотизм проявляють і воїни 
України, які, ставши на боротьбу з 
російським агресором за незалежність 
нашої держави, демонструють дива 
відваги і самопожертви. 

Дай, Господи, щоби любов Твоя не-
слася над світом; розкрий Свої все-
сильні обійми для миролюбної Укра-
їни, визволи нас заради Свого хреста 
і страстей. А ми – вірні християни 
– доки живі, тверезомислячі та має-
мо шанс на порятунок власної душі, 
робімо все можливе, аби Любов опа-
нувала нашими серцями. Пам’ятаймо: 
християнський шлях до оновлення 
людини – це шлях любові. Щаслива 
та людина, котра вміє ЛЮБИТИ, як 
Христос – ТЕРПІТИ, ПРОБАЧАТИ! 

Петро ПАЛІЙ, 
с. Стара Ягільниця   

Справжню писанку пише душа
З 2006 року наша організація проводить Свято писанки в Лемківській 

світлиці м. Чорткова. Кращі писанкарі брали участь у фестивалях в 
Бучачі, Тернополі, Львові, Монастириській. Писанки наших майстрів 
В.Криницького, Г.Грицьків (нині покійної) знаходяться серед музейних 
експонатів в Монастириській, Львові.

Любов – основа християнського 
життя, наше спасіння

«Тільки Бог дає любов; але ти – покажи, як треба любити»…
Цей вислів із книги «Кола на воді» Бруно Ферреро – священика-монаха, 

журналіста, який присвятив себе вихованню та освіті молоді.

Славетні постаті

Канонічно ткалася канва, що розпоча-
лася вознесеним співом «Отче наш», ду-
ховної академії, яку сповнювали розповіді 
– думки й погляди науковців про життє-
діяльність видатної особистості, патріота,  
прихильника відродження української 
державності, борця за віру Христову та 
мир на землі Григорія Хомишина, пред-
ставників молодіжної сучасності, влади; 
а словесність мережилася мелодикою ду-
ховних творів, виспіваних хоровими ко-
лективами «Артос» і «Благовіст», юними 
гостями з вітцівщини славетного земляка 
с. Гадинківці та вокалістами – студентами 
дяківсько-катехитичної академії ім. свя-
щенномученика (єпископа) Г.Хомишина. 

Своє трактування, бачення, вчення та 
розуміння ортодоксів усього нелегкого 
життя, плідної миротворної праці та духо-
вного просвітництва Григорія Хомишина 
висвітлили: преосвященний владика Ди-
митрій (Григорак), єпископ Бучацький; 
кандидат іст. наук, доцент Прикарпат-
ського та Богословського ім. Івана Зо-
лотоустого університетів Олег Єгришій;  
Мар’яна Потикевич, учениця-старшо-
класниця Гадинківської ЗОШ; доктор іс-
торичних, теологічних наук о. Василь По-
горецький; народний депутат Олег Барна; 
заступник голови РДА Іван Віват. 

Григорій Хомишин народився 25 берез-
ня 1867 року в родині селянина-середня-
ка в с. Гадинківці Гусятинського району. 
Освіту здобував у Тернопільській гімназії;  
Львівському університеті (богословський 
факультет), а відтак – у Віденській вищій 
духовній академії («Августінеуму»), одер-

жавши звання доктора богослов’я. За до-
бру працю на духовній ниві о. Григорія 
призначено парохом міста Коломиї; 1902 
року Митрополит Львівський і Галицький 
Андрей Шептицький покликав таланови-
того священика собі на поміч до Львова, 
призначивши ректором семінарії. 16 квіт-
ня 1904 р. цісар Франц Йосиф I імену-
вав Єпископом Станіславським саме о. 
Г.Хомишина, а 19 червня – довершення 
інсталяції новопризначеного владики в 
Станіславській кафедрі. 

Єпископ Г.Хомишин усіма силами пра-

цював над розбудовою єпархії. З його іні-
ціативи (1927 р.) у контексті Католицької 
Акції було засновано «Українську Като-
лицьку Організацію» (т-во «Українська 
Народна Обнова»); створено товариство 
«Скала», що вело активну діяльність щодо 

зміцнення католицької віри та супротиву 
радянської влади й комуністичних ідей; 
постали католицькі газети «Правда» і 
«Нова Зоря». Під час польської окупації 
владика Григорій вперше, на Зелені свята, 
попровадив процесію на могили Січових 
Стрільців, за що мав великі неприємності 
від влади; а 12 липня 1941 р., на загально-
міському мітингу в Станіславові, першим 
офіційно привітав Акт відновлення Укра-
їнської Держави. 

Єпископа Григорія Хомишина радян-

ська влада заарештовувала двічі: у 1939 р. і 
15 квітня 1945-го (майже одночасно з усі-
ма владиками греко-католицької Церкви). 
Завдяки доступові до архівів колишнього 
КДБ вдалося з’ясувати важливі подро-
биці ув’язнення і перебування владики в 
Лук’янівській в’язниці. Цих фактів до-
статньо для того, щоби переконатися у 
мучеництві великого Визнавця Христо-
вого. Мова протоколів допитів свідчить 
про те, що вони відбувалися в атмосфері 
фізичного і психічного терору. 28 груд-
ня 1945 р о 10 год., після восьми місяців 
тортур перестало битися серце єпископа. 
Офіційний діагноз є найважливішим до-
кументальним свідченням мученицької 
смерті Слуги Божого Григорія Хомиши-
на, про що свідчить медична інтерпрета-
ція акту. Місце поховання досі не вста-
новлено, найімовірніше, тіло поховане на 
Лук’янівському цвинтарі. За іншою версі-
єю, воно могло бути похованим в урочи-
щі «Биківня» – відомому місці страти де-
сятків тисяч жертв сталінського режиму. 
Під час Божественної Літургії у візантій-
ському обряді у Львові 27 червня 2001 р. 
Святійший Отець Іван Павло ІІ оголосив 
Блаженними 28 мучеників Української 
Греко-Католицької Церкви, серед яких – 
владика Григорій Хомишин. 

У фойє будинку культури того дня при-
сутні (на превеликий жаль, їх до духовної 
академії прилучилася невеличка кількість) 
мали змогу споглянути пересувну вистав-
ку (до слова, експонувалася вперше і саме 
в Чорткові), представлену науковцями з 
Івано-Франківщини: на трьох банерах, 
кожен із яких присвячений окремим пе-
ріодам діяльності єпископа Хомишина, – 
світлини, копії документів, листів. 

Тетяна ЛЯКУШ 

Фото автора 

Вершинний голос духовності
Минулої суботи, у надвечір’я, 25 березня, у концертній залі районного 

будинку культури ім. К.Рубчакової відбулася урочиста академія, присвячена 
150-річчю з дня народження єпископа Григорія Хомишина.
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Втім, вдаватися до аналізу напрацю-
вань власне громади ми не взялися, 
відклавши такий намір на майбутнє. 
Прагнули подивитися на Білобожни-
цю лише як на село – з його мину-
лим, сьогоденням та майбутністю. По-
части це вдалося. Й то не без підмоги 
депутата тамтешньої сільської ради, 
вчителя Білобожницької ЗОШ, котрий 
благословляє найменших сільчан на 
перші сходинки шкільництва й науки, 
– Олександри Лучки. Бо власне вона, 
ця діяльна, надзвичайно інтелігентна 
жінка з активною життєвою позицією 
та залюбленістю в отчину, виявилась 
єдиною прибулою на зустріч з журна-
лістами районки. А відтак, вже вкупі з 
тамтешнім війтом Ярославом Греські-
вим, – і нашими «гідами» в мандрівці 
соціальними закладами села.

Часи нові – проблеми «з бородою»
Трохи «мінусової» статистики. Торік, 

за словами війта, 64 осіб (по семи селах 
громади) померло, а всього шістнадця-
теро народилось. На 2019-й рік перед-
бачається прихід до Білобожницької 
школи аж 32-х першокласників, це – 
багато. Впродовж же цих років, та й 
потому теж, чисельність «першачків» 
складає й складатиме 15-16…

Зрештою, демографічний спад нині 
– не дивина. Дивина, навпаки, вибух. 
Так само, як, до прикладу, трудова 
зайнятість. Пан Греськів виразно пе-
релічує: колись в місцевому колгоспі 
працювало 800 осіб, в міжколгоспбуді 
– півтори тисячі, на комбікормовому 
– 350, на автобазі сільгоспхімії – 250. 
А ще ж – заготконтора, заготзерно, 
залізнична станція… «Тільки з між-
колгоспбуду виїжджало щодня десять 
автомашин, щоб довезти на роботу 
працюючих з сусідніх сіл, – коментує 
сільський голова. – Зараз до мене при-
ходять молоді хлопці з проханням дати 
якусь роботу, – додає з тривогою. – Я 
ж лише розводжу руками…». Нині на 
заробітчанських хлібах, неофіційно 
перебуває до 450 осіб (це по громаді, 
тобто зі семи сіл) – й таку статистику 
вчули ми від війта. І ще одне невеселе: 
лише по вулиці Бучацькій (так в на-
роді іменують вул. Шевченка) аж 42 (!) 
нежилі двори…

Вже традиційно заводимо мову про 
закупівельні ціни на молоко. «Ціни-
то підняли, але що з того, як корів 
немає?» – слушно коментують наші 
співрозмовники у відповідь. Підтвер-
дження: нині в Білобожниці залиши-
лося десь 20-25 корів. «У нас на Се-
редній вулиці, де будинків 60-70, одна 
Кастранчиха має корову», – деталізує 
Я.Греськів.  «До тих небагатьох, хто 
корови тримає, зазвичай з сусідніх ву-
лиць сільчани сходяться-з`їжджаються, 
щоб купити молока», – то вже п. Луч-
ка. 

Вразливе місце, як, зрештою, й по-
всюди, – шляхи-дороги. І в колишньо-
му райцентрі (бо ж коли те ще було?) 
ними аж ніяк не похвалитися. «Я не 
можу пояснити людям, чому лагодити 
дороги не маю права, – з гіркотою мо-
вить Ярослав Львович. – Бокові доро-

ги – це комунальна власність. На ри-
додубівську, бучацьку трасу чи навіть 
на Ромашівку не маю права лагодити 
– то зовсім інший бюджет! То – дер-
жавні дороги…». 

«Ахілесова п`ята» цього помітно-
го на мапі не лише Тернопільщини, 
а й України села протяжністю 4,5 км 
та наявністю 19-ти (!) вулиць  – ще 
й відсутність належного освітлення. 
Прикрий «мінус», дуже болюча тема. 
«Світло дає людині надію», – слушно 
стверджує Олександра Максимівна. – 
А темнота гнітить, тисне…». Додати б: 
коли проблем, безнастанних турбот й 
так вистачає. Війт же додає, що унамі-
рення в площині програми відповідно 

до Кіотського протоколу, згідно з яким 
передбачалися витрати на освітлення 
сумою 1,5 тис. грн, наразі – в тупи-
ковій ситуації. Втім, найголовнішою 
вулицею села – Шевченка прокладе-
но лінію, є й ліхтарі, тож депутатський 
корпус раз у раз мусує це питання на 
сесіях і, здається, небезрезультатно.

Значні проблеми і з засміченістю 
– адже комунгоспу поки що в Біло-
божниці немає. Стихійні звалища, ка-
жуть, утворюються на кожному кутку. 
«Минулої весни ми боролися – ви-
ходили на суботники, – розповідає 
О.Лучка. – Стадіон, цвинтар, парк 
– то як комплекс. Десь за 3-4 суботи 
дали лад довжелезним кагатам сміття 
майже двадцятирічної давності: ви-
везли – люди давали свій транспорт, 
зачистили, повирізали хащі в парку. 
Поставили додаткових лавочок на ста-
діоні цілий ряд. Зібрали десь 13 тис. 
грн зі всіх вулиць і обгородили цвин-
тар сітковою огорожею. Люди на до-
бровільних началах допомагали. Але 
знову весна і треба далі працювати…».

Начало всіх начал
Нам багато що не вдалося в Біло-

божниці. Приміром, зустрітися з най-
старшою мешканкою села – 96-літ-
ньою Ольгою Калань, кажуть, жінкою 
надзвичайно активною, наразі учасни-
цею церковного хору, ходячим «архі-
вом» місцини. Не вдалося й загостити 
на обійстя Довганюків і Ставничих – 
голубівників-любителів, аби угледіти 
те «царство» пташиного розвою. Про-
те в приміщенні СБК, де на другому 
поверсі вже майже виладувано осідок 
для більшості відділів та управлінь гро-
мади, а на першому, на піку власного 
30-річчя (бо відкрито Білобожницький 
СБК в березні 1987-го), ще дочікуєть-
ся свого власне «вогнище культури», 
ми побували. Ще й познайомились з 
директором будинку культури Ігорем 
Кушніром, сільським бібліотекарем 
Іриною Джагою. Переконання в усіх 
одне: аби звідсіля започатковувались-
в`юнились стежки і наміри спільноти 
села – коли спинаємось в рості до 
мрії, світла й майбутності. 

Де не тісно двом директорам
І якось так вже склалось спонтанно 

та дуже доречно: після довгої низки 
побачених «мінусів» враз почали про-
ступати «плюси». Власне ота жадана 
майбутність. Спершу – в стінах шко-
ли, котра, поза сумнівом, є гордістю 
не лише на цей куток, не тільки сіл, 
що увійшли до громади, а й увесь ра-
йон і навіть область. Бо вона така вже 
чепурна-вишукана! Кожен куточок 

шкільного приміщення влучно «пра-
цює» на виховний процес, причому 
не нав`язливо, а проступаючи сутніс-
тю світосприйняття і вчительської, й 
учнівської спільноти. 

Що нас вразило в школі найбільше? 
Новітній клас інформатики – своєю 
«стрункістю» на західний манер, кабі-
нет української мови – «дітище» й гор-
дість як предметника директора школи 
Лідії Лесик. Галерея знаменитих людей 
села (а їх чимало, і про це, сподіває-
мось, – в одній з наступних публікацій 
про село), кімната слави з символа-
ми України – святая святих шкільної 
спільноти, стенд, присвячений геро-
ям-землякам – учасникам АТО, де 
поруч – бойовий прапор з передової, 
підписаний нашими вояками. Чима-
лий шмат стіни – з присвятою учнів-
ському самоврядуванню. А ось, влас-
не, і його лідер – одинадцятикласник 
Робертіно Подольський: усміхнений, 
комунікабельний юнак, котрий заяв-
ляє, що хоче бути директором школи, 
й то власне цієї! А Лідії Антонівні, на 
ту пору, звісно, екс-директорці, хоч би 
й що: вона згідна!

Нам пощастило вгледіти в шкільних 
стінах 2 D: третьокласники під орудою 
вчительки Любові Кастранець пред-
ставляли виставу «Семеро кошенят», 
запросивши до гурту за глядачів ще й 
вихованців білобожницького дитсадка 
«Дзвіночок». Що вже втішалась мале-
ча від побаченого! Драйву додавали ді-
вчата-аніматори – учениці 8-9 класів. 
«Вистава вчить бути добрим, бо добро-
та врятує світ», – голосила-підсумо-
вувала на гурт Л.Лесик, влаштувавши 
попереднє опитування поміж глядачів.  

Дзвени, «Дзвіночок», з року в рочок!
«Чому «Семеро кошенят»? – перепи-

тувала О.Лучка вже біля вхідних дверей 
до садківського приміщення, де висіла 
афіша про виставу, аби тут же й відпо-
вісти: – Та тому, що мама-кішка при-
йняла до своєї сім`ї ще собача, білченя 
і зайченя. Дуже виховна, повчальна 
вистава: чужих дітей не буває…». 

До садка ми загостили відразу за 

господарями, котрі, повернувшись зі 
школи, всілися за столики та взялися 
за обід. Мабуть, тому в садку щемніше 
ніж зазвичай пахло дитинством. Асо-
ціація підсилювалась внаслідок спо-
глядання напрочуд ошатних, попри 
тісноту, дбайливо, любовно та творчо 
обладнаних ігрових і спалень малечі. 

Загалом «Дзвіно-
чок» навідують 63 
діток. А на черзі 
наразі перебува-
ють аж 78! «Міс-
ця не вистачає, 
– відверто ділить-
ся наболілим за-
відувачка садка з 
22-літнім стажем 
Оксана Черкасова. 
Конкретизує: – 
Проектна потуж-
ність нинішнього 
приміщення – на 
дві групи, а роз-
міщується три…». 
Виявляється, вже 
предметно постала 
можливість рекон-
струкції, добудови 
садка. Тож наразі 

потрібне подання до відповідних ін-
станцій щодо підтвердження потреби 
зі сприянням Олега Барни – як депу-
тата Верховної Ради України, Василя 
Градового – як депутата Тернопіль-
ської обласної ради. Ще й подання від 
батьківського комітету. 

Ми ходили садком, немов зачаро-
вані. Милувались. Грілись серцем. 
Познайомились з «бородатим нянем» 

– Ігорем Бурдяком, музкерівником, 
якого дуже любить дітвора. Спогляда-
ли рукотворну красу вихователів та ви-
хованців. Зокрема мальовниче панно 
з тканини й паперу в ігровій кімнаті 
старшої групи, що слугує відразу й за 
актову залу. А ще – велике, заввиш-
ки на весь зріст, одразу при вході по-
вністю із зерна – гречки, рису, гороху, 
льону тощо.

«Дзвени, «Дзвіночок», з року в ро-
чок!» – таке гасло яскріє, лиш ступиш 
на дитсадківський поріг. Й на підтвер-
дження його – візочки під накриттям 
для «транспорту», символічне гніздо 
на старому стовпі, гойдалки й кумедні 
забавки на ігровому майданчику. 

Дамо білобожницьким «плюсам» зе-
лену вулицю?

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Білобожниця: спектр «мінусів» і «плюсів»
Власне, на таку полярність, а ще – не надто щиру відвертість тамтешніх мешканців, наша журналістська група 

апріорі й очікувала. Бо ж Білобожниця – не таке собі село в усталеному розумінні, ні. Це – колишній райцентр, 
та й нині, попри сув`язь негараздів, там таки панують містечкові настрої. Схоже, домінанту розрізненості наразі не 
ліквідувало й утворення об`єднаної територіальної громади з центром в Білобожниці.
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Флешмоб

Знай наших!

Новинар
Кав`ярня на колесах в стилі ретро

 Мабуть, котрийсь надто прискіпливий читач, мож-
ливо, скептик, означить ось цю нашу інформацію за 
піар-рекламу підприємця, що провадить таку новацію. 
В жодному разі ні! Просто несила минути принаду в са-
місінькому середмісті, завдяки котрій Чортків лучиться, 
скажімо, зі Львовом. Одначе й це – не так, принаймні, 
«дядько Google» не означує щось подібне щодо мобільних 
кав`ярень в посиланні «картинки» на вулицях міста Лева. 
А в нас – така розкішна «Карета старого міста», з`ява ко-
трої громадиться за сув`яззю виписаних тут же дат історії 
Чорткова. Меню теж шикарне: крім кави, чаю, капучіно, 
гарячого шоколаду, ще й роли, французький хотдог, вафлі 
солодкі й солені зі всілякими начинками. Ось такий собі 
острівець не лише смаку, а й маленького свята, настрою 
та ще й – краєзнавства… 

Нам і не снилося…
…аби угледіти ось таку вхідну зону парку ім. І.Франка 

в Чорткові, авжеж? Щоб ось така білосніжна колонада-
ротонда на вимощеному ошатною плиткою майданчику 

посеред східців. І щоб така розкішна рослинна оаза на-
вкруг… Наразі ж містянам запропоновано для обговорен-
ня та визначення оптимального варіанту передпроектні 
пропозиції щодо її озеленення. Принаймні, в такий спо-
сіб означено цей намір на офіційному сайті Чортківської 
міської ради з одночасним закликом долучитися до об-
говорення, проголосувавши чи надіславши пропозиції на 
електронну адресу parkchortkiv79@gmail.com. 

Для вас, пернаті!
Ось таких пташи-

них «будиночків»-
шпаківень, навіть зі 
суперсучасним накрит-
тям, в чортківському 
парку відпочинку нині 
так завізно! Аби друзі 
наші менші охоче гніз-
дилися в привільному 
зеленому світі, діяльно 
подбали вихованці на-
вчальних закладів міста 

– і шкіл, і дитячих садків. Це виразно засвідчують «авто-
графи» на витворах дбайливих дитячих рук.

Буде й чисто, і тепло
Громаддя сухого гілля, котре треба завбачливо обминати в 

місцях, де обрізалися-підчищалися дерева-кущі чи й просто 
чагарники, тепер відійшло в небуття. Бо ось така сучасна 
«машинерія» – нещодавно придбана дробильна установка 

вартістю 95 тис. грн і тракторець, а ще автопричеп, звісно, в 
тандемі із завзятими руками комунальників, швидко дадуть 
лад. Й оті обрізки не підуть на смітник, а на паливо. Така 
картинка нині типова для чортківських вулиць.

Ведуча рубрики Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Доброго дня усім! 
І цей день дійсно добрий, 
               бо у ньому є ми з вами.
Не важливо, чи світить сонце, не 

важливо, чи падає дощ, не важливо, 
який колір у моді чи хто зараз при вла-
ді.

Важливо те, що ми є!
Ми є… молоді і дорослі, високі і низь-

кі, худі і не дуже, хлопці і дівчата, блон-
дини і брюнети, відмінники і не зовсім, 
красиві і особливі, веселі і буркотливі… 

Ми є такими, 
                якими нас створив Бог… 
І добре, що ми є.
Для когось ми є сенсом життя, 
              хтось є світлом для нашого.
Хтось впливає на наше життя
                   і ми змінюємо чиєсь.
Хтось творить наш день, 
            для когось ми задаємо ритм.
Хтось потребує нашої поради, 
           від когось ми її очікуємо.
Хтось віддає любов, 
                   а хтось її отримує…
Ми всі такі різні і всі такі схожі.
І кожному при народженні 
   дається найбільший дар – життя.
Життя – це найцінніше, що є в кож-

ного з нас і воно одне, неповторне, воно 
наше і тільки нам обирати, як його про-
жити.

Ми обираємо життя і закликаємо до 
цього вас!

Саме такі слова говорили учні 
Ягільницької школи у флешмобі 
«Чому варто жити!», який ми ви-
рішили започаткувати у зв’язку з 
поширенням популярності «груп 
смерті» у соціальних мережах. Іні-
ціативні старшокласники, на чолі 
зі шкільним режисером та операто-
ром, учнем 11-го класу Максимом 
Хом’яком, протягом декількох днів 
змогли відзняти весь необхідний 
матеріал та створити відеоролик. 

Завдяки актуальності створено-
го відео і оригінальності ідеї наш 

флешмоб мала змогу побачити вся 
Україна на телеканалах 1+1, TV-4 
та ТРК «Україна». 

Не минуло й тижня, як діти з різ-
них областей почали знімати схожі 
відеоролики про те, «Чому варто 
жити».

Ми ж вирішили не зупинятися 
на досягнутому і провести інфор-
маційно-просвітницьку акцію для 
школярів району під назвою «Лю-
біть життя». Протягом тижня учнів-
ським парламентом на чолі із ЗДВР 
Т.Попіль та авторкою цих рядків  
було розроблено сценарій даної ак-
ції, створено інформаційні листівки 
для учнів і батьків та виготовлено 
близько трьохста «метеликів мрій». 
А вже у п’ятницю за підтримки від-
ділу освіти Чортківської РДА, отця 
Олега, пароха села Ягільниця, гене-
рального вікарія Бучацької єпархії 
УГКЦ о. В.Заболотного та участі 
учнів загальноосвітніх шкіл району 
на центральній площі міста Чорт-
кова була проведена дана акція.

Учні висловлювали свої думки 
про життя, співали пісень та діли-
лися хорошим настроєм. Всечес-
ні отці мудрим словом закликали 

замислитись про цінність життя, 
його красу і неповторність. На за-
вершення акції учні Ягільницької 
школи поширили серед присутніх 
інформаційні листівки із закликом 
любити життя. 

Маємо надію, що після цієї акції 
кожен замислиться над тим, зара-
ди чого він живе, і усвідомить, що 
життя – це найцінніший дар, даний 
кожному з нас.

На прикладі цієї учнівської ініці-
ативи ми хочемо довести усім, що 
маючи велике бажання діяти, не 
залишатись осторонь чиїхось про-
блем, можна зробити щось не тіль-
ки в межах села, району, а навіть в 
межах України. Так учні невеликої 
сільської школи висловили свою 
думку і запропонували замислитись 
над цим питанням усім україн-
ським підліткам.

Любіть життя та закликайте до 
цього інших!

Катерина БЕГМА, 
педагог-організатор Ягільницької 

ЗОШ І – ІІІ ступенів

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Ми обираємо життя!

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.)

– Насправді ні я, ні чоловік на-
віть і не думали про участь в яки-
хось шоу. Просто у звичайному 
режимі готувались до весілля. Тому 
для мене великою несподіванкою 
був дзвінок від «1+1», новина, що 
ми пройшли кастинг. У мене відра-
зу виникло питання – який? (Смі-
ється, – авт.). Як виявилось, мої 
подруги ще кілька місяців до того 
подали за нас заявку, і нас обрали 
для зйомок. 

До слова, чортківським нарече-
ним зателефонували із телеканалу 
лише за тиждень до самого весіл-
ля. Тож щось кардинально змінити, 
аби на картинці все виглядало роз-
кішніше, – ні теоретично, ні прак-
тично було неможливо. 

– На відміну від інших учасників, 
які готувались до приїзду знімаль-
ної групи, та ще за місяць до ве-
сілля брали відпустки, аби ідеально 
все продумати, ми з чоловіком до 
останнього дня працювали і ледве 
знаходили час на постановку весіль-
ного танцю, який, на жаль, чомусь 
нормально так і не показали. 

Варто відмітити, що у новому 
сезоні хронометраж програми сут-
тєво зменшився (було – 60-70 хв., 
стало – 45 хв.), відповідно не ви-
стачає ефірного часу для того, аби 
максимально чітко передати атмос-
феру та найбільш цікаві моменти 
весілля. 

Молодята дуже здивувались, коли 
дізнались, що програма записува-
тиметься з одного дубля та ще й 
без сценаріїв. «Ми їхали на першу 
зйомку (знайомство з учасницями), 
думали, що кожному роздадуть сце-
нарій – хто, коли і що говорить. Але 
ж ні! Нас завели з різних кутів, по-
садили за один стіл і вже з першого 
ж дубля записали епізод! Було дуже 
дивно, адже ми це собі уявляли зо-
всім по-іншому». Але найбільш 

емоційна частина програми, за сло-
вами Мар’яни, – фінальна, коли 
наречений виходить з конвертом. 
«Я думала, це зніматимуть з кількох 
дублів. А ти реально стоїш із закри-
тими очима і чуєш, що у кімнату 
хтось заходить. Хто заходить, звід-
ки? Емоції переповнювали!». 

Єдине, що не сподобалось 
Мар’яні та змусило її трішки за-
гніватись на «1+1», – це представ-
лення її як «ковбасної баронеси». 
Подібним прізвиськом відразу 
«посмакували» тернопільські ЗМІ, 
передруковуючи один в одного ма-
теріали. «Не розумію, чому теле-
канал на цьому так наголосив. Я ж 
ковбасу не роблю! Цим займають-
ся мої батьки. Я 7 років працюю 
в сфері краси. Під час підготовки 
програми мене знімали у салоні, де 
я працюю. Та чомусь замість цього 
показали холодець і ковбасу». 

За словами Мар’яни, такої адек-
ватної та спокійної четвірки учас-
ниць на проекті не було давно. 
«Зазвичай випуски «Чотирьох ве-
сіль» не обходяться без стервозних 

дівчат, яким ну ніяк не вгодиш. А 
у нас, на диво, все було доволі спо-
кійно, ми одна з одною досі кон-
тактуємо, в хороших стосунках. За 
весь період зйомок не було жодної 
конфліктної ситуації ні на весіллях, 
ні поза ними».

Окрім хорошої компанії учас-
ниць, чортківчанка відмітила про-
фесіоналізм знімальної групи, а 
також всіх, хто причетний до ви-
пуску. Адже з учасниками узго-
джували найменші деталі, повніс-
тю оплачували витрати на проїзд, 
харчування, проживання – загалом  
робота була проведена на високому 
рівні. 

Тож ті, хто хочуть взяти участь у 
програмі «Чотири весілля», з одно-
го боку можуть бути впевнені у про-
фесійно виконаній журналістами 
роботі, а з іншого – слід пам’ятати, 
що це в першу чергу шоу, тож по-
дача відзнятого матеріалу вам може 
і не сподобатись.  

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

Весілля по-чортківськи на «1+1»



УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 15.00, 
21.00 Новини 
06.10, 07.10, 08.10 Спорт 
06.15, 08.15 АгроЕра 
06.20, 07.15, 08.20, 23.30, 
00.15 Погода 
06.25, 23.00 Золотий гусак 
06.45, 07.45, 08.25 Смакота 
07.20, 23.35 На слуху 
08.35 Паспортний сервiс 
08.45, 00.20 Телемагазин 
09.00 ПРОФIЛАКТИКА 
КАНАЛУ 
15.20 Фольк-music 
16.25 Твiй дiм-2 
16.45 Д/с «Нацiональнi 
парки Америки» 
17.45 Вiкно в Америку 
18.10, 18.55 КЛIП учасника 
Євробачення-2017 
18.15, 01.20 Новинний блок 
18.50 Що там з 
Євробаченням? Блоги 
19.00, 01.50 Новини. 
Культура 
19.20 Перша шпальта 
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, 01.10 ТСН
09.30 «Чотири весiлля» 
10.55, 12.20 «Мiняю жiнку - 6» 
12.50 «Мольфар» 
13.50 «Пробач менi, моя любове» 
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 «Грошi» 
23.15, 01.25 Х/ф «Утiкач» (18+) 

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм» 
06.20, 13.30 Док.проект 
«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 «Дiамантова рука» 
11.15, 12.25 Х/ф 
«Передбачення» 
15.20 «Чекай на мене» 
18.00, 19.00, 04.10 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Смак граната» 
00.40 Т/с «Територiя 
краси» 

ТТБ
07.00 «Слово Боже на 
кожен день» 
07.10 «Цей день в iсторiї» 
07.15, 11.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
07.30 «Загубленi у часi» 
07.45 Ранкова гiмнастика 
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Вiдвертi дiалоги» 
10.56, 11.13, 16.13, 17.13, 
19.26, 22.26 Погода.Анонси 
11.15, 17.50 «Пiснi нашого 
краю» 
11.25, 20.30 «Смiємося - 
не здаємося» 
11.30 «Подорожнi 
замальовки» 
12.00 «Мамина школа» 
12.30 «Музичний 
калейдоскоп» 
16.15 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Урок... для батькiв» 
17.45, 18.50, 20.20 
Соцiальна реклама 
18.00 «Тернопiлля крiзь роки» 
18.15 «Азбука смаку» 
18.30 «Народна 
скарбниця» 
18.55, 20.25 «Тернопiль 
сьогоднi» 
19.30 «Народний контроль» 
19.40 «Зупинись i здивуйся» 
19.45 «Серце мiста» 
20.00 «Iз нашої вiдеотеки» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Тема дня» 
21.15 «В об’єктивi ТТБ» 
21.30 «Земля - 
наш спiльний дiм» 
22.30 «Чаc країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Травма» 
06.45, 09.15, 10.45 
Ранковий фiтнес 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.45, 15.50, 18.50, 21.25, 
22.30, 00.55 
Оголошення. Бюро 
знахiдок 
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УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
15.00, 21.00, 05.10 Новини 
06.10, 07.10, 08.10 Спорт 
06.15, 08.15 АгроЕра 
06.20, 07.15, 08.20, 10.50, 13.40, 
16.15, 23.30, 00.15 Погода 
06.25, 23.00 Золотий гусак 
06.45, 07.45, 08.25 Смакота 
07.20, 23.35 На слуху 
08.35 Паспорт.Ua 
08.45, 00.20 Телемагазин 
09.00 Україна на смак 
09.25 Лайфхак 
09.30, 18.50 Що там з 
Євробаченням? Блоги 
09.35, 18.10, 18.55 
КЛIП учасника 
Євробачення-2017 
09.50 Т/с «Площа Берклi» 
11.00 Засiдання Кабiнету 
Мiнiстрiв України 
13.15 Нашi грошi 
14.00 На гостину до Iвана 
Поповича 
15.20 Свiтло 
16.05 Мистецькi iсторiї 
16.30 Т/с «Лiнiя захисту» 
17.20 Хочу бути 
17.40 М/с «Книга джунглiв» 
18.15, 01.20 Новинний блок 
19.00, 01.50 Новини. Культура 
19.20 Д/ф «Примари 
старовинної садиби» 
19.55 Слiдство. Iнфо 
20.20 Про головне 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Т/с «На межi. Група 
«Антитерор» 
22.40 Мегалот 
22.55 Вiчне 
23.15 Пiдсумки 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 ТСН 
06.45, 07.10, 08.10, 09.10 
«Снiданок з 1+1» 
09.30 «Чотири весiлля» 
10.50, 12.20 «Мiняю жiнку - 6» 
12.50 «Мольфар» 
13.50 «Пробач менi, моя 
любове» 
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 «Iмла» (18+) 

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм» 
06.20, 14.15 Док.проект 
«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» 
10.10, 12.25, 21.00 Т/с 
«Смак граната» 
15.50, 16.45 «Речдок» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
00.40 Т/с «Територiя краси» 

ТТБ
07.00 «Слово Боже на 
кожен день» 
07.05 Анонси. Погода 
07.10 «Цей день в iсторiї» 
07.15, 11.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
07.30, 21.00 «Тема дня» 
07.45 Ранкова гiмнастика 
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Будьте здоровi» 
10.56, 11.13, 16.13, 17.13, 
19.26, 22.26 Погода.Анонси 
11.15, 17.50 «Пiснi нашого краю» 
11.25, 20.30 «Смiємося - 
не здаємося» 
11.30 «Європа очима українця» 
12.00 «Як це було» 
12.30 «Подорож гурмана» 
16.15 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Дiловий ритм» 
17.45 Соцiальна реклама 
18.00 «Час змiн» 
18.30 «Хто в домi хазяїн?» 
18.45 «100 шедеврiв» 
18.55, 20.25 «Тернопiль 
сьогоднi» 
19.30 «На часi» 
20.15 «Лемкiвська писанка» 
(Iз нашої вiдеотеки) 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Надiя є» 
21.30 «Iз нашої вiдеотеки» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Травма» 
06.45, 09.15, 10.45 
Ранковий фiтнес 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30, 03.30 Провiнцiйнi 
вiстi 

07.30, 15.50, 18.50, 21.25, 
22.35, 00.55 Оголошення. 
Бюро знахiдок 
07.35 Межа правди 
08.30 «Як судились колись 
на Українi» 
08.55, 17.55 «Добрi 
традицiї» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 «У пошуках 
нових вражень» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.35 «Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич» 
13.00 Легенди свiтової 
музики.Queen.Концерт в Рiо 
14.00, 01.00 Х/ф 
«Заручники честi» 
16.40 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
17.30 «Твiй дiм» 
18.45, 22.30 Мiська рада 
iнформує 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 «Соло» 
21.30 «Школа домашнього 
комфорту» 
22.40 Х/ф «Доля» 16+ 

ICTV
05.35, 10.10 Громадянська 
оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
11.05 Бiльше нiж правда 
12.20, 13.10, 17.50 Т/с 
«Спецзагiн «Шторм» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.35 Х/ф «Нестримнi» 16+ 
15.35, 16.10, 21.25 Т/с 
«Майор i магiя» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Ньюзмейкер. 
Анатолiй Матiос 
23.10 Х/ф «Нестримнi-2» 16+ 
01.00 Т/с «Лас-Вегас-5» 16+ 

СТБ
06.50, 16.00 «Все буде добре!» 
08.50 «Все буде смачно!» 
10.45, 18.30 «За живе!» 
12.05 «МастерШеф - 4» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
20.00, 22.45 «МастерШеф 
Дiти - 2» 
23.50 Т/с «Коли ми вдома» 
01.10 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 

НОВИЙ КАНАЛ
04.35, 08.10 Т/с «Друзi» 
05.50, 18.00 Абзац 
06.45, 08.09 Kids Time 
06.50 М/с «Сiмейка Крудс» 
10.50 Т/с «Щасливi разом» 
16.00, 19.00 Вiд пацанки до 
панянки 
21.00 Київ вдень та вночi 
22.00 Х/ф «Надто крута 
для тебе» 16+ 
00.00 Х/ф «Дочка мого боса» 16+ 
01.50 Служба розшуку дiтей 

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 «Чуже щастя» 
23.30 Т/с «Закон 
i порядок. 
Злочинний намiр» 

2+2
06.00 Мультфiльми 
08.00 «Спецкор» 
08.30, 19.00 «ДжеДАI» 
09.00 «Територiя обману» 
10.00 «Люстратор. 
Прокляття системи» 
10.30 «Нишпорки» 
11.00 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
15.05 Т/с 
«Мисливцi 
за релiквiями» 
16.55 Кубок України 
з футболу. 1/4 
«Нафтовик-Укрнафта» - 
«Динамо» 
19.20, 20.15 Т/с 
«Команда» (16+) 
21.15 Х/ф «Льодовиковий 
перiод» (16+) 
22.55 Х/ф «Хороша 
людина» (18+) 
00.50 Т/с «Iнспектор 
Алекс» (4 сезон) 
01.40 Х/ф «Гетьманськi 
клейноди»

УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
15.00, 21.00, 05.10 Новини 
06.10, 07.10, 08.10 Ера бiзнесу 
06.15, 07.15, 08.15 Спорт 
06.20, 08.20 АгроЕра 
06.25, 07.20, 08.25, 13.40, 
23.30, 00.15 Погода 
06.30, 23.00 Золотий гусак 
06.45, 07.45, 08.30 Смакота 
07.25, 23.35 На слуху 
08.35 Паспорт.Ua 
08.45, 00.20 Телемагазин 
09.00 Україна на смак 
09.25 Лайфхак 
09.30, 18.50 Що там з 
Євробаченням? Блоги 
09.35, 18.10, 18.55 
КЛIП учасника 
Євробачення-2017 
09.50 Д/ф «Пошук Мазепи» 
10.45, 16.30 Т/с «Лiнiя захисту» 
11.35 Д/ф «Примари 
старовинної садиби» 
12.05, 16.20 Д/с «Пiвденна 
Корея сьогоднi» 
12.15 Суспiльний 
унiверситет 
12.40, 21.30 Новини. Спорт 
13.15 Слiдство. Iнфо 
14.05 Д/ф «Архип Люлька» 
15.20 Надвечiр’я. Долi 
17.20 Школа Мерi Поппiнс 
17.35 М/с «Книга джунглiв» 
18.00 Voxcheck 
18.15, 01.20 Новинний блок 
19.00, 01.50 Новини. Культура 
19.20 Д/ф «Київська Русь. 
Розпад чи розквiт?» 
19.55 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
20.20 Про головне 
21.45 Кубок Девiса. Португалiя 
- Україна. Щоденник 
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 - 2» 
10.50, 12.20 «Мiняю жiнку - 6» 
12.50 «Мольфар» 
13.50 «Пробач менi, моя любове» 
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» 
00.45 Х/ф «Читець» (18+) 

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм» 
06.20, 14.15 Док. проект 
«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» 
10.10, 12.25, 21.00 Т/с 
«Смак граната» 
15.50, 16.45 «Речдок» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
00.40 Т/с «Територiя краси» 

ТТБ
07.00 «Слово Боже на 
кожен день» 
07.05 Анонси. Погода 
07.10 «Цей день в iсторiї» 
07.15, 11.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
07.30, 21.00 «Тема дня» 
07.45 Ранкова гiмнастика 
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «На часi» 
10.45 «Надiя є» 
11.13, 16.13, 17.13, 19.26, 
22.26 Погода. Анонси 
11.15, 17.50 «Пiснi нашого краю» 
11.25, 20.30 «Смiємося - 
не здаємося» 
11.30 «Хто в домi хазяїн?» 
11.45 «Крiзь призму часу» 
12.00 Д/ф «Благодать пiд соснами» 
12.50 «Лемкiвська писанка» (Iз 
нашої вiдеотеки) 
16.15 «У країнi Мультляндiї» 
17.15 «Духовнi скарби України» 
17.20 «Сад.Город.Квiтник» 
17.40 Реклама.Анонси 
17.45 Соцiальна реклама 
18.00 «Всяка всячина: 
iнструкцiя з використання» 
18.15 Д/ф «Така, як ти, 
колись лiлея...» 
18.30 «Акценти тижня» 
18.55, 20.25 «Тернопiль 
сьогоднi» 
19.30 «Що робити?» 
20.35 «Пiсня 
в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Армiя 
нескорених» 
21.45 «Думки вголос» 
22.30 «Час країни» 

07.50, 18.45 Мiська рада 
iнформує 
08.00 Вiкно в Америку 
08.30, 20.00 Єдина країна 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30 «Справжня цiна» 
09.45 «Про кiно» 
09.55, 22.35 «Добрi 
традицiї» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Прорама «У фокусi 
Європа» 
12.40 «Слiдства.Iнфо» 
13.10, 02.30 Хiт-парад 
14.00, 01.00 Х/ф «Амурнi 
справи Олександра» 
17.00 «У пошуках нових 
вражень» 
17.30 «Про нас» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.30 ТНЕУ - калейдоскоп подiй 
20.40 Дiм книги 
21.30 «Погляд зблизька» 
22.40 Х/ф «Алiса i Шарлi» 16+ 

ICTV
05.05 Служба розшуку дiтей 
05.10, 04.50 Дивитись усiм! 
05.55, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
06.45 Факти тижня. 100 
хвилин 
08.45 Факти. Ранок 
09.10 Спорт 
09.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
10.10 Антизомбi 
11.10 Секретний фронт. 
Дайджест 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.10 Х/ф «Куля в лоб» 16+ 
14.50, 16.05 Х/ф «Цар 
скорпiонiв» 
16.50 Х/ф «Цар 
скорпiонiв-2. Сходження 
воїна» 16+ 
18.45, 21.00 Факти. Вечiр 
20.20 Бiльше нiж правда 
21.20 Т/с «Майор i магiя» 
16+ 
22.15 Свобода слова 
00.20 Х/ф «Ударна сила» 16+ 

СТБ
06.55, 16.00 «Все буде добре!» 
08.55 «Все буде смачно!» 
10.45, 18.30 «За живе!» 
12.05 Х/ф «Довгоочiкуване 
кохання» 
14.00 «Битва екстрасенсiв 16» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
20.00, 22.35, 01.30 
«Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
23.35 «Давай поговоримо 
про секс 3» 

НОВИЙ КАНАЛ
05.30, 18.00 Абзац 
06.30 М/с «Сiмейка Крудс» 
06.32, 07.45 Kids Time 
07.50 Х/ф «Гонщик» 
10.00 Х/ф «Нью-йоркське 
таксi» 
12.00 Х/ф «Таксi 3» 
13.50 Х/ф «Мiстер i мiсiс 
Смiт» 16+ 
16.00, 19.00 Ревiзор Спешл 
21.00 Таємний агент 
22.00 Таємний агент. Пост-шоу 
00.00 Суперiнтуїцiя 
01.45 Небачене 
Євробачення 

ТРК «УКРАїНА»
06.50, 07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 23.00, 05.00 
Сьогоднi 
09.15, 05.30 Зоряний шлях 
11.00 Реальна мiстика 
12.00 Х/ф «Формула 
щастя» 
13.50, 15.30 Т/с «Осiння 
мелодiя кохання» 
18.00 Т/с «Райське мiсце» 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Чуже щастя» 
23.30 Х/ф «Судний день» 
01.30 Профiлактика 

2+2
06.00 Мультфiльми 
08.00, 18.30 «Спецкор» 
08.30, 19.00 «ДжеДАI» 
09.00 «Вiдеобiмба» 
09.55 «Угон по-нашому» 
12.10 Т/с «Загублений свiт» 
14.50 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями» 
16.35 Д/п «Iлюзiя безпеки. 
Життя на межi» 
17.30 «Зброя» 
18.00 «Люстратор. 
Прокляття системи» 
19.20, 20.15 Т/с «Команда» 
(16+) 
21.15 Х/ф «Напролом» (16+) 
23.05 Х/ф «Деяка 
справедливiсть» (18+) 
00.55 Т/с «Iнспектор 
Алекс» (4 сезон) 

УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
15.00, 21.00 Новини 
06.10, 07.10, 08.10 Ера 
бiзнесу 
06.15, 07.15, 08.15 Спорт 
06.20, 08.20 АгроЕра 
06.25, 07.20, 08.25, 17.30, 
23.30, 00.15 Погода 
06.30, 23.00 Золотий гусак 
06.45, 07.45, 08.30 
Смакота 
07.25, 23.35 На слуху 
08.35 Паспорт.Ua 
08.45, 00.20 Телемагазин 
09.00 Україна на смак 
09.25 Лайфхак 
09.30, 18.50 Що там з 
Євробаченням? Блоги 
09.35, 18.10, 18.55 
КЛIП учасника 
Євробачення-2017 
09.50 Т/с «Площа Берклi» 
10.45 Т/с «Лiнiя захисту» 
11.35 Д/ф «Марiя 
Левитська. Театральний 
роман» 
12.05 Д/с «Пiвденна Корея 
сьогоднi» 
12.15 Суспiльний 
унiверситет 
12.40, 21.30 Новини. Спорт 
13.15 Уряд на зв’язку з 
громадянами 
14.00 Театральнi сезони 
14.30 Спогади 
15.20 Поза часом. 
Телевистава «Украдене 
щастя» 
17.40 М/с «Книга джунглiв» 
18.15, 01.20 Новинний блок 
19.00, 01.50 Новини. 
Культура 
19.20 Д/ф «Апостоли свободи» 
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, 01.45 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 «Мольфар» 
13.45 «Пробач менi, моя 
любове» 
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 «1408» (16+) 

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм» 
06.20, 14.15 Док. проект 
«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» 
10.10, 12.25, 21.00 Т/с 
«Смак граната» 
15.50, 16.45 «Речдок» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
00.40 Т/с «Територiя краси» 

ТТБ
07.00 «Слово Боже на 
кожен день» 
07.05 Анонси. Погода 
07.10 «Цей день в iсторiї» 
07.15, 11.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
07.30, 21.00 «Тема дня» 
07.45 Ранкова гiмнастика 
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Iз нашої вiдеотеки» 
10.30 «Земля - наш 
спiльний дiм» 
11.13, 16.13, 17.13, 19.26, 
22.26 Погода. Анонси 
11.15, 17.50 «Пiснi нашого краю» 
11.25, 20.30 «Смiємося - 
не здаємося» 
11.30 «В об’єктивi ТТБ» 
11.45 «Серце мiста» 
12.00 «Народна скарбниця» 
12.20 «Азбука смаку» 
12.30 «Iмена» 
16.15 «У країнi Мультляндiї» 
17.15 «Персона грата» 
17.45 Соцiальна реклама 
18.00 «Енергоманiя» 
18.30 «Як це було» 
18.55, 20.25 «Тернопiль сьогоднi» 
19.30 «Будьте здоровi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Крiзь призму часу» 
21.30 «Європа очима 
українця» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Травма» 
06.45, 09.15, 10.45 
Ранковий фiтнес 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30, 03.30 Провiнцiйнi 
вiстi 
07.30, 15.50, 18.50, 21.25, 
22.30, 00.55 Оголошення. 
Бюро знахiдок 
07.35 «Погляд зблизька» 
08.05 «Етикетка» 
08.20 ТНЕУ - калейдоскоп 
подiй 
08.30 «Як судились колись 
на Українi» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 «У пошуках 
нових вражень» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.45 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10, 21.20 «Добрi традицiї» 
12.15 «Про кiно» 
12.30 Євромакс 
13.00 Хiт-парад 
14.00, 01.00 Х/ф «Детективи» 
17.30 «Школа домашнього 
комфорту» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Межа правди 
21.30 Музична програма 
«Гал-клiп» 
22.35 Х/ф «До 17» 16+ 

ICTV
05.40, 20.20 Громадянська 
оборона 
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10 Бiльше нiж правда 
12.15, 13.10, 17.50 Т/с 
«Спецзагiн «Шторм» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.35 Х/ф «Стражi 
порядку» 16+ 
15.35, 16.10, 21.25 Т/с 
«Майор i магiя» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
23.10 Х/ф «Нестримнi» 16+ 
01.05 Т/с «Лас-Вегас-5» 16+ 

СТБ
06.50, 16.00 «Все буде добре!» 
08.50, 18.30 «За живе!» 
10.10 Х/ф «Спортлото-82» 
12.05 «МастерШеф - 4» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
20.00, 22.45 «МастерШеф 
Дiти - 2» 
23.30 Т/с «Коли ми вдома» 
01.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 

НОВИЙ КАНАЛ
04.50, 08.05 Т/с «Друзi» 
05.50, 18.00 Абзац 
06.43, 08.03 Kids Time 
06.45 М/с «Сiмейка Крудс» 
11.00 Т/с «Сашко Таня» 16+ 
16.00, 19.00 Серця трьох 
21.00 Київ вдень та вночi 
22.15 Х/ф «Це все вона» 16+ 
00.10 Х/ф «Молодi татусi» 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 08.00, 09.00, 
15.00, 19.00, 23.00, 03.30 
Сьогоднi 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15, 04.10 Зоряний шлях 
11.30, 04.30 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 «Чуже щастя» 
23.30 Т/с «Закон i порядок. 
Злочинний намiр» 
01.50 Х/ф «Судний день» 

2+2
06.00 Мультфiльми 
08.00, 18.30 «Спецкор» 
08.30, 19.00 «ДжеДАI» 
09.00 Д/п «Помста 
природи» 
11.00 «Облом.UA.» 
14.50 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями» 
16.35 Д/п «Iлюзiя безпеки. 
Генетика. Смертельна 
зброя» 
17.30 «Зброя» 
18.00 «Нишпорки» 
19.20, 20.15 Т/с «Команда» 
(16+) 
21.15 Х/ф «Мiсiя на Марс» 
23.20 Х/ф «Вiдчайдушний 
месник» (18+) 
01.10 Т/с «Iнспектор 
Алекс» (4 сезон) 
02.00 Х/ф «Богдан-Зиновiй 
Хмельницький» 

6 квітня. Тривалість дня – 13.16. Схід – 6.23. Захід – 19.39. Іменини святкує Артемій
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УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
15.00, 21.00, 05.10 Новини 
06.15, 08.15 АгроЕра 
06.20, 07.15, 08.20, 12.10, 
13.40, 23.30, 00.15 Погода 
06.25 Життєлюб 
06.45, 07.45, 08.25 Смакота 
07.20, 23.35 На слуху 
08.35 Територiя закону 
08.40 Паспорт.Ua 
08.45, 00.20 Телемагазин 
09.00 Свiт на смак. Д/с 
«Розповiдi про Хансiк» 
09.30, 18.50 Що там з 
Євробаченням? Блоги 
09.35, 18.10, 18.55 
КЛIП учасника 
Євробачення-2017 
09.50 Д/ф «Арабески Гоголя» 
10.45, 16.30 Т/с «Лiнiя захисту» 
11.35 Д/ф «Київська Русь. 
Розпад чи розквiт?» 
12.15 Суспiльний унiверситет 
12.40, 21.30 Новини. Спорт 
12.55 Voxcheck 
13.15 Схеми 
14.05 Д/ф «Павло 
Загребельний. До запитання» 
15.20 Вiра. Надiя. Любов 
16.20 Д/с «Пiвденна Корея 
сьогоднi» 
17.20 Хто в домi хазяїн? 
17.40 М/с «Книга джунглiв» 
18.15, 01.20 Новинний блок 
19.00, 01.50 Новини. Культура 
19.25 Чоловiчий клуб. 
Кубок України з фрi-файту 
21.45 Кубок Девiса. Португалiя 
- Україна. Щоденник 
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 - 7» 
12.50 «Мольфар» 
13.50 «Пробач менi, моя 
любове» 
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» 
00.45 «Вечiрнiй Київ» 

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм» 
06.20, 14.15 Док.проект 
«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» 
10.10, 12.25 Т/с «Смак граната» 
15.50, 16.45 «Речдок» 
18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
20.00, 01.05 «Подробицi» 
21.00 «Чорне дзеркало» 
23.00 Х/ф «Ворчун» (12+) 

ТТБ
07.00 «Слово Боже на 
кожен день» 
07.05 Анонси. Погода 
07.10 «Цей день в iсторiї» 
07.15, 11.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
07.30 «Тема дня» 
07.45 Ранкова гiмнастика 
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Що робити?» 
10.56, 11.13, 16.13, 17.13, 
19.26, 22.26 Погода.Анонси 
11.15, 17.50 «Пiснi нашого краю» 
11.25, 20.30 «Смiємося - не 
здаємося» 
11.30 «Армiя нескорених» 
12.00 «Зелений Бум» 
12.30 «Всяка всячина: 
iнструкцiя з використання» 
12.45, 21.15 «Думки вголос» 
16.15 «У країнi Мультляндiї» 
17.15 «Слiд» 
17.35 «Магнолiя-ТВ. 
Служба розшуку дiтей» 
17.40 Реклама. Анонси 
17.45, 18.50 Соцiальна реклама 
18.00 «Вiнтаж» 
18.15 «Смакота» 
18.30 «ПрофStyle» 
18.55, 20.25 «Тернопiль 
сьогоднi» 

19.30 «На часi» 
20.15 «Храми Подiлля» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Назбиране» 
21.30 «Arte, viva!» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с «Травма» 
06.45, 09.15, 10.45 
Ранковий фiтнес 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 «Слiдство. Iнфо» 
08.00 У фокусi Європа 
08.30 «Смачна мандрiвка» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 «У пошуках 
нових вражень» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.45 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.40, 21.30 «Твiй дiм» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Тiльки пiсля Вас» 
17.30 «Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 ТНЕУ - калейдоскоп подiй 
20.10 «Погляд зблизька» 
20.40 «Слiд» 
21.50 «Добрi традицiї» 
22.35 Х/ф «Прокляття 
самогубця» 16+ 

ICTV
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини 
10.10 Iнсайдер 
11.00 Бiльше нiж правда 
11.50, 17.50 Т/с «Пiвнiчний 
вiтер» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.10 Х/ф «Нестримнi-3» 16+ 
15.30, 16.10 Т/с «Майор i 
магiя» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Антизомбi 
21.25 Дизель-шоу 
23.45 Х/ф «Тюряга» 16+ 

СТБ
05.50, 18.30, 00.20 Т/с 
«Коли ми вдома» 
07.05 Х/ф «Анна Герман» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
20.00, 22.55 «Холостяк - 7» 
22.30 «Небачене Євробачення» 

НОВИЙ КАНАЛ
04.30, 08.03 Т/с «Друзi» 
05.40, 18.00 Абзац 
06.38, 08.00 Kids Time 
06.40 М/с «Сiмейка Крудс» 
10.45, 20.50 Київ вдень та вночi 
14.10 Серця трьох 
16.10, 19.00 Суперiнтуїцiя 
21.50 Х/ф «Особливо 
небезпечна» 16+ 
23.50 Х/ф «Березневий 
кiт» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
06.10 Агенти 
справедливостi 
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, 00.00 Т/с «Нелюбима» 
23.20 Слiдами львiвського 
смiття. Спецiальний репортаж 

2+2
08.00, 18.30 «Спецкор» 
08.30, 19.00 «ДжеДАI» 
09.00 Бушидо 
11.00 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
15.00 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями» 
16.50 Х/ф «Потоп» (16+) 
19.20 Х/ф «Американський 
кiкбоксер» (16+) 
21.10 Х/ф 
«Озеро акул» (16+) 
23.00 «Змiшанi 
єдиноборства. UFC.» 

УТ-1 
06.00 У просторi буття 
06.30, 07.00, 08.00, 10.35, 
23.20, 00.15 Погода 
06.35 Пiдсумки 
07.05 АгроЕра. Пiдсумки 
07.20 Шеф-кухар країни 
08.05 Смакота 
08.30, 00.00 Золотий гусак 
08.45, 00.20 Телемагазин 
09.00 М/с «Книга джунглiв» 
09.50 Хто в домi хазяїн? 
10.15 Хочу бути 
10.45 Що там з 
Євробаченням? Блоги 
10.50 КЛIП учасника 
Євробачення-2017 
11.00 Фольк-music 
12.25 Т/с «Площа Берклi» 
14.25 Х/ф «Сiсi - непокiрна 
iмператриця» 
16.10 Книга.ua 
16.40 Чоловiчий клуб. 
Кубок України з фрi-файту 
18.20 Богатирськi iгри 
19.20 Мiжнародний турнiр 
зi спортивної гiмнастики 
«Ukraine International cup» 
21.00 Новини 
21.20 Кубок Девiса. Португалiя 
- Україна. Щоденник 
21.30 За крок до 
Євробачення 
22.15 Д/ф «Наталія 
Сумська. Перевтiлення» 
22.45 Мегалот 
23.00 Свiт on line 
23.25 Життєлюб 

1+1
06.00, 19.30 ТСН
06.45 «Грошi» 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
10.00 «Таємний код вiри» 
11.00, 23.20 «Свiтське життя» 
12.00 «Одруження наослiп» 
13.50 «Голос країни 7» 
16.30 «Вечiрнiй квартал 2017» 
18.30 «Розсмiши комiка 2017» 
20.15 «Українськi сенсацiї» 
21.15 «Вечiрнiй квартал» 
00.20 «Лiга смiху - 3 2017» 

ІНТЕР
05.50, 20.00, 00.35 
«Подробицi» 
06.50 М/ф «Таємниця 
третьої планети» 
07.50 Х/ф «Петля Орiона» 
09.30 «Україна вражає» 
10.00 Док. проект «Небо. 
Лiтак. Мрiя» 
11.00 Х/ф «Повернення з 
орбiти» 
12.45 Х/ф «Золотi небеса» 
14.15 Т/с «Гордiїв вузол (16+) 
17.50, 20.30 Т/с «Все, що 
нам потрiбно» 
22.20 Х/ф «Втеча з тюрми» (18+) 

ТТБ
07.00 «Слово Боже на 
кожен день» 
07.05 Анонси. Погода 
07.10 «Цей день в iсторiї» 
07.15 «Удосвiта» 
07.45 Ранкова гiмнастика 
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «На часi» 
10.45 «Думки вголос» 
11.00 «Назбиране» 
11.15, 17.50 «Пiснi нашого краю» 
11.25, 20.30 «Смiємося - 
не здаємося» 
11.30 «Arte, viva!» 
12.00 «Смакота» 
12.15 «Живi сторiнки» 
12.35 «Духовнi скарби 
України» 
12.40 «Слiд» 
16.00 «Степовики» 
16.15 «У країнi Мультляндiї» 
17.00 «Життя дивовижних 
ляльок» 
17.25 «Хочу бути...» 
17.45 Соцiальна реклама 
18.00 «Учнiвський щоденник» 
18.15 «Кулiнарiя вiд Андрiя» 
18.30 «Обереги» 
18.55 «Про вiчне i земне» 
19.00 «Панорама подiй» 
19.45 «7 природних чудес 
України» 
20.15 «Словами малечi 
про цiкавi речi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «У свiтi захоплень» 
21.30 «Поклик 
таланту» 

TV-4
06.00 «Про кiно» 
06.15, 11.00, 23.30 «Про нас» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.30, 11.50, 14.20, 16.50, 
20.00, 00.00 Оголошення. 
Бюро знахiдок 
07.35 Х/ф «Живий» 
08.55, 19.55 «Добрi традицiї» 
09.00 Час-Tайм 
09.30, 19.00 Єдина країна 
10.00 «Слiдство. Iнфо» 
10.30 Блага звiстка з Рiком 
Реннером 
11.30 «Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич» 
11.55, 14.25, 16.55, 20.05, 
00.05 Тернопiльська погода 
12.00 «Смачна мандрiвка» 
12.30, 00.30 Х/ф «Останнiй 
шанс» 
14.30 Мультфiльми 
15.00 Дитяче кiно. М/ф «Острiв 
скарбiв» 
16.30 Дiм книги 
17.00, 03.00 Хiт-парад 
17.50 ТНЕУ - калейдоскоп подiй 
18.00 Нашi вiтання 
19.30 У фокусi Європа 
20.10 «Соло» 
21.00 Х/ф 
«Вседозволенiсть» 16+ 
23.00 Євромакс 
00.10 Час-Тайм 

ICTV
07.10 Дивитись усiм! 
08.05 М i Ж 
09.00 Я зняв! 
09.55 Дизель-шоу. Дайджест 
10.55, 11.50 Особливостi 
нацiональної роботи 
12.45 Факти. День 
13.00 Т/с «На трьох» 16+ 
13.10 Х/ф «Тюряга» 16+ 
15.10 Х/ф «Єлена Троянська» 
18.45 Факти. Вечiр 
19.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
20.05 Х/ф «Мумiя. Гробниця 
iмператора драконiв» 16+ 
22.00 Х/ф «Цар скорпiонiв-3. 
Книга мертвих» 16+ 
23.55 Х/ф «Цар скорпiонiв-4. 
У пошуках влади» 16+ 

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

НОВИЙ КАНАЛ
07.53 Ревiзор. Спешл 
09.50 Таємний агент 
11.00 Таємний агент. Пост-шоу 
12.45 Вiд пацанки до панянки 
14.45 Хто зверху? 
16.40 М/ф «Робiнзон Крузо. 
Дуже населений острiв» 
18.00 Х/ф «Гаррi Поттер та 
фiлософський камiнь» 
21.00 Х/ф «Гаррi Поттер i 
таємна кiмната» 
00.10 Х/ф «Астрал» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi 
07.15 Зоряний шлях 
09.00, 15.20 Т/с «Чуже щастя» 
17.00, 19.40 Т/с «Забута жiнка» 
21.20 Х/ф «Сонцестояння» 
23.30 Реальна мiстика 

2+2
08.00 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
09.00 Бушидо 
11.35 «Угон по-нашому» 
13.55 Д/п «Iлюзiя безпеки. 
Генетика. Смертельна зброя» 
14.50 Х/ф «Американський 
кiкбоксер» (16+) 
16.30 Х/ф «Американський 
самурай» (16+) 
18.15 Х/ф «Озеро акул» (16+) 
20.00 Х/ф «День 
незалежностi» (16+) 
22.40 Х/ф «Поза законом» 
(18+) 
00.35 Х/ф «Проект 
«Динозавр»» (16+) 
02.00 «Секретнi 
матерiали» 
02.50 Х/ф «Камiнна душа» 

УТ-1 
06.00 Свiт православ’я 
06.30, 07.00, 08.05, 23.15, 
00.15 Погода 
06.35 На слуху 
07.05, 23.30 Золотий гусак 
07.25 Життєлюб 
08.10 Смакота 
08.35 Паспортний сервiс 
09.00 Поза часом. Телевистава 
«Наталка-Полтавка» 
10.50 Д/ф «Колажi» 
11.40 Спогади 
12.05 Театральнi сезони 
12.40 Х/ф «Мадам Нобель» 
14.20 Мистецькi iсторiї 
14.50 Фольк-music 
15.55 Перший на селi 
16.20 Твiй дiм-2 
16.40 Т/с «На межi. Група 
«Антитерор» 
20.30 Перша шпальта 
21.00 Новини 
21.20 Кубок Девiса. Португалiя - 
Україна. Щоденник 
21.30 Д/с «Розповiдi про Хансiк» 
22.30 Що там з 
Євробаченням? Кухня 
23.00 Свiт on line 
23.20 Територiя закону 

1+1

06.25 «На ножах» 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
09.00 Лотерея «Лото-забава» 
09.40 М/ф «Маша i ведмiдь» 
10.00 ТСН 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 
«Свiт навиворiт - 4: В’єтнам» 
15.00 Т/с «Хороший 
хлопець» (12) 
19.30 «ТСН-Тиждень» 
21.00 «Голос країни 7» 
00.10 Х/ф «Найкращий 
екзотичний готель 
«Мерiголд» (16) 

ІНТЕР
05.00, 12.00 «Великий 
бокс. Усик - Хантер. 
Гвоздик - Гонсалес. 
Ломаченко - Соса» 
08.00 «уДачний проект» 
09.00 «Готуємо разом» 
10.00 «Орел i решка. Рай i пекло» 
11.00 «Орел i решка. 
Перезавантаження» 
14.00 Т/с «Все, що нам потрiбно» 
18.00, 21.30 Т/с «Жереб долi» 
20.00 «Подробицi тижня» 
23.10 Т/с «Гордiїв вузол (16+) 

ТТБ
07.00 «Слово Боже на кожен день» 
07.10 «Цей день в iсторiї» 
07.15 «Кулiнарiя вiд Андрiя» 
07.30, 17.50 «Пiснi нашого краю» 
07.40, 20.30 «Смiємося - 
не здаємося» 
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Панорама подiй» 
10.45 «Спортивнi меридiани» 
11.00 «У свiтi захоплень» 
11.30 «Словами малечi про 
цiкавi речi» 
11.45 «Учнiвський щоденник» 
12.00 «Освятися, 
вербонько, на добро» (Iз 
нашої вiдеотеки) 
16.00 «Поклик таланту» 
17.30 «Зупинись i здивуйся» 
17.40 «Триває Великоднiй пiст» 
17.45 Соцiальна реклама 
18.00 «У країнi Мультляндiї» 
18.45 «Iсторiя у капелюсi» 
19.00 «Музичний 
калейдоскоп» 
19.30 «Мамина школа» 
20.00 «Подорожнi 
замальовки» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Вiдвертi дiалоги» 
22.00 «Загубленi у часi» 
22.15 «Iз нашої вiдеотеки» 

TV-4
06.00 Х/ф «Живий» 
07.30 «Про кiно» 
07.45, 09.50 Ранковий фiтнес 
08.00, 21.30 Єдина країна 
08.30, 11.55, 15.50, 19.55, 
22.00, 00.55 Оголошення. 
Бюро знахiдок 
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 
«Острiв скарбiв» 
13.30 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
14.00 «Сiльський 
календар» 
14.30 Межа правди 
15.30 «Слiд» 
16.00 «Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич» 
16.20 «Слiдство. Iнфо» 
16.55, 22.10 «Добрi 
традицiї» 
17.00 Вiкно в Америку 
17.30, 20.30 «Про нас» 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 00.00, 03.30 
Провiнцiйнi вiстi. Тиждень 
19.45, 00.45 Мiська рада 
iнформує 
20.00 Огляд свiтових подiй 
21.00 Музична програма 
«Гал-клiп» 
22.15 Х/ф «Врятована» 16+ 
23.45 Час-тайм 

ICTV
05.20 Факти 
05.50 Т/с «Вiддiл 44» 16+ 
09.10 Х/ф «Єлена Троянська» 
12.45 Факти. День 
13.00 Х/ф «Цар 
скорпiонiв-3. Книга 
мертвих» 16+ 
14.55 Х/ф «Цар скорпiонiв-4. 
У пошуках влади» 16+ 
16.50 Х/ф «Мумiя. Гробниця 
iмператора драконiв» 16+ 
18.45 Факти тижня. 100 хвилин 
20.30 Х/ф «Бiлоснiжка i 
мисливець» 16+ 
22.55 Х/ф «Ван Хельсинг» 16+ 

СТБ
05.45 «Все буде добре!» 
07.40 «Холостяк - 7» 
08.55 «Все буде смачно!» 
09.50 «Караоке на Майданi» 
10.45 «Україна має талант! 
Дiти» 
13.55 Х/ф «Операцiя «И» 
та iншi пригоди Шурика» 
15.55, 23.15 «Я соромлюсь 
свого тiла 4» 
17.55, 19.00, 22.10, 
00.25 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
21.00 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
07.35 М/ф «Сьомий гном» 
09.10 М/ф «Робiнзон Крузо. 
Дуже населений острiв» 
10.40 Х/ф «Крабат - учень 
чаклуна» 16+ 
12.50 Х/ф «Гаррi Поттер та 
фiлософський камiнь» 
15.50 Х/ф «Гаррi Поттер i 
таємна кiмната» 
19.00 Х/ф «Страшилки» 16+ 
21.00 Х/ф «Мисливцi за 
вiдьмами» 16+ 
22.45 Х/ф «Астрал: Глава 2» 18+ 
00.50 Х/ф «Поганi дiвчата» 

ТРК «УКРАїНА»
07.40 Зоряний шлях 
09.30 Т/с «Забута жiнка» 
13.15 Т/с «Нелюбима» 
17.00, 20.00 Т/с «Гiрке щастя» 
19.00 Подiї тижня з Олегом 
Панютою 
21.25 Х/ф «Два квитки у 
Венецiю» 
23.20 Реальна мiстика 

2+2
06.00 «Змiшанi 
єдиноборства. UFC.» 
Пряма трансляцiя 
08.30 «Роби бiзнес» 
09.00 Бушидо 
12.00 Д/п «Помста природи» 
13.50 24-й тур ЧУ з футболу: 
«Карпати» - «Днiпро» 
16.00 «Зброя» 
16.35 Х/ф «День 
незалежностi» (16+) 
19.20 24-й тур ЧУ з футболу: 
«Динамо» - «Олiмпiк» 
21.25 ПРОФУТБОЛ 
23.05 «Змiшанi 
єдиноборства. UFC.» 
Повтор трансляцiї 
01.35 Т/с «Iнспектор 
Алекс» (4 сезон) 
02.25 Х/ф «Чорна долина» 

ОВЕН (21.03-20.04)
Вам необхідно виявити ініці-

ативу та застосувати свої ідеї 
на практиці. Експерименти до-
зволять довести вашу правоту. 
Не відкладайте вирішення про-
блем у довгу шуфляду. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05
У вас з’явиться бажання 

щось змінити у власному 
житті. На додаток до бажан-
ня також у наявності буде й 

можливість. Ловіть шанс. 
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)

Впливати на хід подій вам 
навряд чи вдасться, а от вико-
ристовувати їх з вигодою для 
себе ви зможете. Отримана ін-
формація може вас порадува-
ти, можливе рішення про ваше 
підвищення по службі.

РАК (22.06-23.07)
Постарайтеся бути терп-

лячішими до оточуючих. 

Спроба навчити кого-не-
будь жити обернеться для 
вас не надто приємною си-
туацією. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Вам доведеться доводи-

ти свій рівень професіона-
лізму. Знадобиться добро-
зичливість і контактність. 

ДІВА (24.08-23.09)
Вам буде потрібно виявити 

завидне терпіння на роботі, 

інакше ваші ділові партнери 
можуть скористатися вашою 
емоційністю і спровокувати 
конфліктну ситуацію. 

ВАГИ (24.09-23.10)
Не варто відкрито ви-

словлювати свої претензії 
оточуючим. Ваш успіх за-
лежить, у першу чергу, від 
вашої дипломатичності.

 СКОРПІОН (24.10-22.11)
Доля надасть вам можли-

вість вибору, в професійному 
і особистому плані домага-
тимуться вашої уваги. Пра-
цездатність, почуття такту 
та чарівність дозволять вам 
віртуозно впоратися з постав-
леними завданнями.      

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
У вас величезна кількість 

цікавих ідей і нових планів. 
Потрібно багато працювати, 
щоб реалізувати бажане. 

Подумайте про нові джере-
ла прибутку. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Подумайте про плани і 

проекти на майбутнє. На ро-
боті все гаразд, навіть ймо-
вірне підвищення по службі. 
Не пропустіть важливу ін-
формацію, яка відкриє перед 
вами нові можливості. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Саме час серйозно по-

ставитися до своєї кар’єри. 
Емоційна стійкість може 
понизитися, а впоратися з 
дратівливістю вам буде не-
легко. 

РИБИ (20.02-20.03)
Очікуються помітні змі-

ни у стосунках з діловими 
партнерами. Це серйозне 
випробування на міцність, 
знадобиться готовність до 
співробітництва. 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с «Травма» 
06.45, 09.15, 10.45 
Ранковий фiтнес 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.30, 15.50, 18.50, 21.25, 
22.30, 00.55 Оголошення. 
Бюро знахiдок 
07.35 «Соло» 
08.30 «Як судились колись 
на Українi» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 «У пошуках 
нових вражень» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 «Формула здоров’я» 
13.00, 02.30 Хiт-парад 
14.00, 01.00 Х/ф 
«Iталiйська казка» 
15.45, 20.25 «Добрi традицiї» 
17.30 Музична програма 
«Гал-клiп» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 «Слiдство. Iнфо» 
20.30 У фокусi Європа 
21.30 «Смачна мандрiвка» 
22.35 Х/ф «Святий 
Марадона» 16+ 

ICTV
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi новини 
10.10 Секретний фронт 
11.05 Бiльше нiж правда 
12.20, 13.10 Т/с «Спецзагiн 
«Шторм» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.40 Х/ф «Нестримнi-2» 16+ 
15.35, 16.10, 21.25 Т/с 
«Майор i магiя» 16+ 
17.50 Т/с «Пiвнiчний вiтер» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Iнсайдер 
23.15 Х/ф «Нестримнi-3» 16+ 
01.30 Т/с «Лас-Вегас-5» 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» 
01.10 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 

НОВИЙ КАНАЛ
04.25, 08.00 Т/с «Друзi» 
05.40, 18.00 Абзац 
06.33, 07.55 Kids Time 
06.35 М/с «Сiмейка Крудс» 
10.50 Т/с «Щасливi разом» 
16.00, 19.00 Хто зверху? 
21.00 Київ вдень та вночi 
22.00 Х/ф «Поганi дiвчата» 
00.00 Х/ф «Поганi дiвчата 2» 

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 «Чуже щастя» 
23.30 Т/с «Закон i порядок. 
Злочинний намiр» 

2+2
08.00, 11.00 «Вiдеобiмба» 
08.30, 19.00 «ДжеДАI» 
09.00 «Територiя обману» 
14.55 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями» 
16.40 Д/п «Iлюзiя безпеки. 
Зцiлення дивом» 
17.30 «Зброя» 
18.00 Д/п «Помста 
природи» 
18.30 «Спецкор» 
19.20, 20.15 Т/с «Команда» 
(16+) 
21.15 Х/ф «Потоп» (16+) 
23.00 Х/ф «Каральний 
загiн» (18+) 
00.50 Т/с «Iнспектор 
Алекс» (4 сезон) 
01.40 Х/ф «Захар Беркут» 
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Кікбоксинг

22 березня у місті Скалат відбу-
лись фінальні спортивні змагання з 
волейболу. З 12 команд області до 
фіналу увійшли команди-переможці 
зональних змагань – ДНЗ «Скалат-
ський ПЛ», ДНЗ «Почаївське ВПУ», 
ДПТНЗ «Тернопільське ВПУ рес-
торанного сервісу і торгівлі», ДНЗ 

«Чортківське ВПУ». 
Наша команда  у 
складі: Христи-
ни Фуркевич, Со-
фії Хортик, Со-
фії Конєвої, Марії 
Суровяк, Наталії 
Чернявської, Те-
тяни Сороки, Лі-
лії Герило, Аліни 
Герило, Христини 
Гоменчук, Наталії 
Брезіцької, Вікто-
рії Трохимченко 
і їхнього тренера 
– викладача та ке-
рівника фізичного 
виховання Олега 
Мирославовича Ві-
йтишина здобули у 
змаганнях почесне 
ІІ місце, за що були 

нагороджені грамотами  Управління 
освіти і науки обласної держадміні-
страції. 

Лілія ЯБЛОНСЬКА, 
викладач української мови та 

літератури ДНЗ «Чортківське ВПУ» 

Виступ наших 
юних кікбоксерів 
виявився досить 
вдалим: 5 золотих, 
2 срібних і 3 брон-
зових медалі. Так, 
чемпіонами у своїх 
вагових категоріях 
стали: Арсен Сте-
фанчишин, Віталій 
Горячий, Олек-
сандр Дубина, Бог-
дан Герчак, Максим 
Кагадій. Срібло ви-
бороли Павло Сте-
фанчишин і най-
молодший учасник 
команди, якому 
менше 6 років, – 
Роман Кулій. Бронзові нагороди здобу-
ли Степан Гринчишин, Вадим Попадюк 
і Арсен Школьний.

Від свого імені хочеться подякувати 
дирекції коледжу в особі Р.Пахолка, 
а також батькам юних кікбоксерів за 

підтримку та розвиток цього мужньо-
го виду спорту у нашому місті.

Борис ФЕДОРИШИН, 
керівник фізичного виховання 
Чортківського гуманітарно-

педагогічного коледжу 
ім. О.Барвінського

Мистецьке  життя

Нещодавно у м. Тернопіль відбувся І 
Всеукраїнський фестиваль-конкурс малих 
форм та творчих колективів інструмен-
тального, вокального та хореографічного 
мистецтва «Файна Україна». У конкурсі 
з-поміж 125 учасників взяли участь і учні 
Заводської школи естетичного виховання 
Богдана Рибак та дует у складі Каті Задо-
ровської і Наталії Провальної  (клас викла-
дача Ю.Горбунової). За рішенням високо-
поважного журі (голова – заслужений діяч 
мистецтв України, поет-пісняр Степан Га-
лябарда) учні були нагороджені дипломом 
лауреата ІІ ступеня та медалями (дует), а 
також Б.Рибак стала дипломантом у молод-
шій віковій категорії. З хорошим настроєм 
та високим результатом учні разом з викла-
дачем повернулись додому. 

Батьківський комітет 
Заводської школи естетичного виховання 

З «Файної України» 
повернулись дипломантами

Десять медалей різного гатунку
26 березня у м. Кіцмань проходив відкритий чемпіонат Чернівецької 

області з кікбоксингу серед юнаків та юніорів. Окрім буковинських команд, 
у змаганнях взяли участь і спортсмени з Хмельницького, Кам’янця-
Подільського, Львова, Тернополя, Івано-Франківська, Борислава і команда 
Чортківського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. О.Барвінського.

Волейбол

Дівчата з Чортківського ВПУ 
вибороли срібло

Так, до нашого міста уперше заві-
тала команда з Мостиська Львівської 
області і постійні наші гості – юні во-
лейболістки з Кам`янця-Подільського. 
Разом з двома командами з Чорткова 
– РК ДЮСШ та CК «Кристал», яка 
сформована з дівчат старшої вікової 
групи спортшколи, що беруть участь 
у дитячій волейбольній лізі України, 
вони й змагалися за головний приз.

Учасників турніру під час його уро-
чистого відкриття вітали голова рай-
держадміністрації Михайло Сташків, 
директор Чортківської РК ДЮСШ 
Василь Градовий і колишній заступ-
ник директора спортшколи Йосип 
Провальний, котрий не один рік 
працював обіруч з Романюком А.Й., 

теплим словом згадавши про свого 
колегу.

Протягом двох днів тривали захо-
плюючі волейбольні баталії. Дівчата 
демонстрували пристойний рівень 
гри, який упродовж останніх років 
помітно зріс. Та все ж на будь-яких 
спортивних змаганнях є свої пере-
можці і переможені. І нам, чортків-
чанам, доволі приємно, що славні 
традиції жіночого волейболу, запо-
чатковані Романюком А.Й., продо-
вжують його послідовники. Так, 
переможцем турніру стала команда 

«Кристал», котра мала помітну пере-
вагу над суперницями. А ось срібним 
призером – їхні молодші колеги з 
ДЮСШ, які у драматичній боротьбі, 
поступаючись по ходу гри, вирвали 
перемогу у кам`янчанок, котрим діс-
талися бронзові нагороди. Кубок, 
медалі та грамоти від організаторів 
отримали усі учасники змагань. 

Любомир ГАБРУСЬКИЙ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Підтримали традиції 
славного тренера

Протягом двох днів – 28-29 березня ц. р. у стінах спортивного залу 
Чортківської РК ДЮСШ проходив традиційний турнір з волейболу 
серед дівчат пам`яті колишнього директора і тренера нашої спортшколи 
Романюка Андрія Йосиповича, організаторами якого спільно з ДЮСШ 
виступили районний і міський відділи у справах молоді та спорту. 
Цьогоріч він проводився вже всьоме, і географія його учасників дедалі 
розширюється. 

Бере свої води потічок 
на початку села. Як утво-
рився – нікому невідомо. 
Зображений він також на 
карті фон Міга ХVIII cт. 
Але з розповідей старо-
жилів можна почути таку 
легенду: «Одного  разу  
пан, який ймовірно жив 
у цьому селі, проїжджав 
бричкою, запряженою 
кіньми, повз нього, та 
несподівано бричка пе-
рекинулася в болото і він 
потонув». 

Довжина потічка при-
близно 1,5 км, а ширина 
близько 2 м. А закінчує 
свій «шлях», впадаючи у 
річку Нічлавку.

Вздовж берегів є ціка-
ві ставки, до яких влітку ходять пити 
воду свійські тварини, та ростуть лі-
карські рослини. А вночі, особливо в 
жарку пору, можна почути «симфо-
нію» цвіркунів та жаб. 

У загальному є чотири ставки, усі 
вони рукотворні. Один із них ство-
рив мешканець села Михайло Маць-
ків, інші три теж спорудив своїми 
руками місцевий підприємець Ва-

силь Предик. На його ставках можна 
побачити гарно оздоблений водоспад 
та власноруч зроблений катамаран. Є 
також цікава хатинка зі старовинною 
лампою, яка була потрібна у давні 
часи, коли ще не було електрики.

Максим ОГОРОДНИК, 
с. Шманьківці 
Фото автора

Мальовнича Чортківщина

Тече сивочолий Самець крізь віки…
Наш Чортківський район особливо багатий на різні мальовничі місцини. 

Тож хочу вам розповісти про шманьківський струмок – Самець.
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ПРОДАЮТЬСЯ

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

Кримінал

терміново, недорого незавершене будівни-
цтво по вул. Граничній, 70 Б. Земельна ді-
лянка – 0,18 га. Ціна договірна.

Тел. 067-182-39-79.

терміново будинок у с. Шманьківці (роз-
ташований у центрі села). Є 3 житлових кім-
нати, кухня, ванна, туалет, газове опалення, 
водопровід (водопостачання з криниці); під-
ключено телефон. Є підвал, господарська 
будівля, 20 сотих городу. Ціна помірна, мож-
ливий торг. Детальніша інформація за тел.: 
097-369-86-86. 

Послуги

недорого будинок у м. Чортків по вул. Бо-
гуна, 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, великий 
сад; вся земля приватизована. Є гараж, 
хлів. Будинок газифікований. Ціна договір-
на. Тел.: 067-375-24-28, 067-924-18-86.

квартири

ШУКАЮ РОБОТУ 
Жінка з відповідним досвідом 

догляне хвору 
або перестарілу людину

Тел. 066-654-47-51

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

квартира в районі поліклініки по вул. Пі-
гута, 38, в 2-поверховому особняку, на пер-
шому поверсі. Загальна площа – 66 кв. м. Є 
2 кімнати, третя – прохідна; санвузол, не-
велике подвір’я, добротна кладова, підвал, 
кабельне телебачення, телефон. 

Тел. 096-450-20-96.

будинки

земельна ділянка

Шукаю
кваліфікованого працівника 

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

Тел. 097-004-15-79

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

КУПУЄМО 
МЕТАЛОБРУХТ 

Дорого
Тел. 097-173-40-56

земельна ділянка в районі Бердо, вул. Тиха, 
біля річки. Площа – 10 сотих. Ціна договір-
на.  Тел.: 066-283-94-01, 067-118-87-57.

приватизований будинок у смт Товсте Залі-
щицького району. Є світло, газ, вода, город, 
літня кухня, стайня, стодола. Ціна договірна. 
Тел.: 067-738-00-07.

приватизований будинок у смт Товсте Залі-
щицького району біля центральної асфаль-
тної дороги. Є світло, газ, кахельні грубки, 
літня кухня з підвалом, стайня, стодола, 12 
соток подвір‘я, 10 соток городу, сад. Ціна до-
говірна. Тел.: 097-283-77-81.

Тільки Укрпошта сьогодні виплачує 
пенсії з доставкою додому. Це зруч-
но, надійно та безпечно! Не потрібно 
витрачати час та сили на пошуки від-
повідного банкомату, не будучи впев-
неним наперед, чи він працює і чи 
достатньо в ньому коштів. Крім того, 
банкомат зазвичай знаходиться далеко 
від дому, а мережа магазинів, особливо 
в сільській місцевості, ще не настільки 
розвинена, аби розрахуватися карткою. 
Водночас 40-тисячна армія листонош 
Укрпошти гарантовано доставить пен-
сію готівкою за будь-якої погоди та у 
призначену дату. 

Пенсіонери зі стажем прекрасно зна-
ють, що листоноша не тільки видасть 
гроші, а й на дому може прийняти 
комунальні платежі, оформити перед-
плату на газети та журнали, доставити 

товари, запропонувати поповнення мо-
більного зв’язку тощо. Крім того, не-
абияке значення для пенсіонерів має 
живе спілкування, адже листоноша – 
це людина, перевірена десятиліттями. 

Згідно із законодавством, громадяни 
України мають повне право самостійно 
обирати спосіб одержання пенсії. Ні-
яка державна чи недержавна установи 
не можуть примусово переводити пен-
сіонера на обслуговування в інші уста-
нови чи банки.

 Якщо Ви хочете отримувати пен-
сію вдома, необхідно звернутися із за-
явою до управління Пенсійного фонду 
за місцем проживання, вказавши при 
цьому «Пенсію прошу виплачувати по-
штою з доставкою додому». 

ТД УДППЗ «Укрпошта»

На Тернопільщині у розпалі підго-
товка до весняної посівної, і всі аграрії 
області вже вносять на свою озимину 
добрива, щоб мати хороший врожай. 
Одна справа – коли господарюєш сам 
на своєму полі: висіваєш насіння, під-
живлюєш, доглядаєш і контролюєш 
всі процеси. Та у великих агропро-
мислових компаніях все відбувається 
набагато складніше. Вони орендують 
і обробляють величезні масиви землі, 
тож, щоб належним чином вирощува-
ти сільгоспкультури, наймають чима-
ло людей: починаючи від агрономів, 
технологів, фахівців і закінчуючи во-
діями, комбайнерами, трактористами. 
Саме аграрні підприємства нині є чи 
не найбільшими роботодавцями в на-
шій області. І не секрет, що в галузі 
сільського господарства зарплати зараз 
доволі пристойні.

Та, як виявляється, навіть у сьо-
годнішній скрутний час, коли рівень 
безробіття сягає захмарних показ-
ників, далеко не всі дорожать своєю 
добре оплачуваною і, що важливо, 
офіційною роботою. Зокрема, великі 
агрохолдинги регулярно потерпають 
від спроб крадіжок дороговартісних 
ТМЦ, як-то насіння, мінеральні до-
брива, засоби захисту рослин, і, звіс-
но, пального. І якщо стороннім осо-
бам потрапити на склади господарств, 
щоб пограбувати їх, доволі складно, то 
від крадіжок своїми ж працівниками 
вберегтися вже важче. Адже вкрас-
ти намагаються з метою перепродажу 
буквально все, і то прямо з поля. По-
купців зловмисники шукають зазда-
легідь, а крадене збувають за цінами, 
нижчими від його вартості.

«Заробити» таким способом виріши-
ли і вже колишні працівники аграрно-
го гіганта Тернопільщини – Агрохол-
дингу «МРІЯ». Неподалік села Залісся 
Чортківського району робоча зміна в 
складі агронома, тракториста та во-
дія навантажувача проводила роботи 
з внесення аміачної селітри на полях 
холдингу. Вони намірились нагріти 
руки, продавши «мріївську» селітру, і 
для цього вступили в змову із мешкан-
цем села Кривче Борщівського району, 
який, в свою чергу, теж колись, в 2014 
році працював у «МРІЇ» механіком. За-
раз же знайшов собі двох поплічників-
односельчан, з якими і вирушив «на 
справу». Під покровом ночі, близько 
02:30 год., зловмисники завантажили в 
машину шість так званих біґ-беґів («ве-
ликих мішків» вагою 1 тонна кожен) 
аміачної селітри, яка призначалася для 
«мріївських» полів, та поїхали з місця 

злочину. Але далеко горе-крадіям за-
їхати не вдалося. Працівники служби 
безпеки Агрохолдингу та наймана охо-
рона зупинили їх і викрили крадіжку.

Спіймані «на гарячому» мешканці 
Кривче зрозуміли, що їхній план «на-
крився», та зізнались у скоєному. Вони 
повідомили, що збиралися купити цю 
селітру згідно з попередньою домов-
леністю із трактористом «МРІЇ» по 3 
тис. грн за 1 тонну. Це в той час, коли 
Компанія купує добрива за реальною 
ціною, яка перевищує 6,5 тис. грн за 
1 тонну! Таким чином, оперативними 
діями вдалося перешкодити завданню 
збитків Агрохолдингу на суму майже 
40 тис. грн.

Натомість сам тракторист разом із 
напарниками по зміні став відхрещува-
тися від своєї участі в пригоді, а агро-
ном, як виявилось, і взагалі перебував 
на робочому місці в стані алкогольного 
сп’яніння. Так що усю робочу зміну 
було відсторонено від роботи в Агро-
холдингу. У Компанії провели служ-
бове розслідування, за результатами 
якого зловмисників звільнили із відпо-
відним вказанням причини у трудовій 
книжці. Тож нову роботу знайти цим 
людям тепер буде доволі нелегко.

Виявлення цього інциденту дуже до-
бре демонструє, що в Агрохолдингу 
серйозно боряться з подібними ви-
падками і розкрадання не допускають. 
Щороку у Компанії «МРІЯ» поперед-
жують десятки спроб крадіжок та зливу 
пального. За минулий 2016 рік з цих 
причин звільнено та дисциплінарно 
покарано понад сотню співробітників. 
Вдумаймось: заради того, щоб нажи-
тися на тисячу-другу гривень, люди 
ризикують стабільним доходом і, як 
наслідок, залишаються біля розбитого 
корита... До того ж, в Агрохолдингу не 
просто виплачують працівникам до-
стойну офіційну зарплату, а й забезпе-
чують належні умови праці. Компанія 
регулярно облаштовує нові гуртожитки 
та бази європейського рівня, забезпе-
чує хороше харчування і повністю до-
тримується норм трудового законодав-
ства.

Дуже часто люди нарікають на ко-
рупцію в державних органах, але разом 
з тим чомусь не завжди засуджують 
випадки нечесної наживи на нижчому 
рівні. А це, на жаль, не рідкість. Тому 
варто замислитись і почати з себе, 
інакше сильної, вільної та чесної Укра-
їни нам не збудувати.

Прес-служба Агрохолдингу «МРІЯ»

Староягільницька сільська рада су-
мує з приводу передчасної смерті в. 
о. директора, го-
ловного бухгалте-
ра ПАП «Довіра», 

депутата Чортківської 
районної ради багатьох 
скликань БОЙЧУК 
Наталії Михайлівни і 
висловлює щирі спів-
чуття родині та близь-
ким покійної. Нехай 
земля буде їй пухом.

житловий будинок в с. Росохач (в центрі 
села) площею 74,2 кв. м, є земельна ділянка. 
Ціна 20 тис. у. о. Можливий торг.

Тел. 098-900-99-58.

3-кімнатна квартира на 2-му поверсі 5-по-
верхового будинку хорошого планування по 
вул. Кн. В.Великого, загальною площею 64 кв. 
м. Є засклений  балкон, індивідуальне опален-
ня з економним котлом, постійна джерельна 
вода, всі лічильники. Ціна договірна. 

Тел. 096-945-62-82.

приватизована земельна ділянка площею 15 
сотих в районі Кадуб по вул. В.Стуса.

Тел. 096-490-73-46.

свідоцтво на право власності на житловий 
будинок, зареєстроване в реєстровій книзі 
за № 1 за номером 231 від 29 жовтня 2003 
р., видане Чортківським МБТІ на ім’я: ГУТ 
Стефанія Федорівна.

Пропав собака, німецька 
вівчарка, вік – 7 років, 

чорно-рудої масті 
Винагорода – 3 тис. грн.

Тел. 068-448-44-71

Надається інформація для 
будівельників щодо роботи в 

Литві. Відкривається польська 
робоча віза. Зарплата 1200 євро. 

Конт. тел.: 097-758-22-23, 
067-271-71-50 

Ліц. серії АВ № 5982 від 12.04.2008 р.

Надається інформація щодо 
роботи в Литві для водіїв фур. 

Відкривається литовська робоча 
віза. По Європі 63 євро доба, по 

Скандинавії – 100 євро доба.
Конт. тел.: 097-758-22-23, 

067-271-71-50
Ліц. серії АВ № 5982 від 12.04.2008 р. 

Доставка пенсій Укрпоштою
Протягом багатьох років Укрпошта виконує важливу соціальну функцію, 

покладену на нею державою, – виплачує і доставляє пенсію. Користуючись 
послугами Укрпошти, отримувачі пенсій мають низку переваг. 

Намагалися вкрасти селітру, 
а натомість залишилися 

безробітними

будинок у с. Горішня Вигнанка по вул. Віль-
ховець, 10, площею 74 кв. м. Є земельна ді-
лянка 0,48 га. Ціна договірна.

Тел.: 2-04-22, 098-584-15-56.

гараж в кооперативі «Автолюбитель».
Тел. 098-584-15-56.

гараж

Вважати недійсним

Трудовий колектив Білобожниць-
кої ЗОШ І – ІІІ ступенів висловлює 
щирі співчуття вчителю початкових 
класів Ользі Йосипівні Гнатишин з 
приводу тяжкої втрати – передчас-

ної смерті її брата КОЗАРІВА Богдана 
Йосиповича зі с. Скородинці.

ПРОДАЄМО 
кахель від виробника 

смт Золотий Потік. Ціна – 3500 
грн./комплект Телефонуйте і 
замовляйте: 067-352-18-84 – 

Олег Анатолійович

Загалом в українській кухні 
пресмачнючих пісних страв не бракує, 
що й не дивно – стимулом до цього 
впродовж віків певною мірою слугувала 
висока духовність українців. І записані 
нами рецепти від базарських господинь 
в часі відвідин того села – ще одне 
промовисте підтвердження.

Кнедлики по-базарськи
Відварену картоплю розім`яти, від-

так додати кілька потертих на середній 
терці сирих картоплин. Плюс – трішки 
борошна. З отриманої в такий спосіб 
маси сформувати невеликі «м`ячики», 
перетворивши їх на пласкі кружальця. І 
– кидати на підсолений окріп. Аби по-
мастити кнедлики, слід натушкувати на 
олії багато цибулі. Ось і все.

Приймлений бурячок
Відварений буряк 

потерти на дріб-
ненькій терці. За 
тим дрібно покри-
шену цибульку ви-
сипаємо в банячок, 
додаємо води та 
лавровий листочок, 
підсолюємо, туш-
куємо. Коли цибулька пом`якшає, ви-
сипаємо туди потертий буряк – нехай 
все разом трохи перекипить. Тим часом 
2 ложки борошна, 1 яйце, зо 300-400 
грамів сметани збиваємо до однорідної 
маси. Цю суміш вливаємо до киплячого 
бурячка і безперервно помішуємо. Має 
вийти рожева маса консистенції густої 
сметани. Мастити – цибулею з олією, 
перчити.

…і капуста
Головку капусти дрібно пошаткувати, 

відварити разом зі пшоном (десь зо 100 
г на 1 головку). Відтак – процес той са-
мий, що й відносно бурячка. 

Смачного!

Рецепти
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Конкурс

Моя вишиванка 
– найкраща!

КУПОН

Я голосую за
___________

Сестрички 
Веронічка 

та 
Діаночка 

БОРЗЕНКОВІ 

м. Чортків

Щиросердно вітаємо зі сніпком 
прожитих літ, означених стиглістю 
й доріддям півста (!), свого колегу 
по творчому цеху – колишнього 

«голосонародівця», а нині головного 
редактора журналу «Золота Пектораль» 

Володимира Антоновича 
ПОГОРЕЦЬКОГО.

Нехай у долю сон-
це світить очима, 
повними тепла. Ми 
щиро зичимо спа-
лити в любові душу 
геть дотла! Хай ві-
терець несе у будні 
лиш добрих спога-
дів сувій, а поруч – 
лише щирі люди з 

життя буденного й надій. Гартованого 
слова многоліття, зірниць ранкових, 
що чарують світ. Нових ідей та заду-
мів суцвіття та сув`язь ясних, щедрих, 
многих літ!

Щиро – колектив «Голосу 
народу», спільнота районної 

організації Національної 
спілки журналістів України.

Вітаємо із 30-річним ювілеєм дорогого 
сина, брата, стрийка, зятя, швагра
Сергія Володимировича МІЩІЯ.

Бажаєм миру, 
щастя і добра, 
здоров’я море, ра-
дості багато, прийми 
від нас прекрасні ці 
слова. Хай веселкою 
простелиться дорога, 
хай в’ється, в’ється 
чарівний клубок, ба-
жань, усмішок, щас-
тя до порогу і доля 

піднесе хай до зірок. Ласки – від Бога, 
опіки – від Матінки Божої.

З любов’ю – мама 
Люда, тато Володя, 

брат Андрій, братова 
Ліда, племінники Іван, 

Сергій, теща Люда, 
швагро Сергій.

Щиро вітаємо з ювілеєм, який 
вона святкуватиме 3 квітня, дорогу 
дружину, люблячу матусю, бабусю. 

донечку
Ірину Володимирівну 

РИХЛІВСЬКУ
із м. Чортків.

Ми Вас, ріднень-
ка, раді привітати 
у ці весняні, гарні 
дні, бо Ви для нас 
– донечка й дружи-
на, і бабуся й мати, 
і кращої немає на 
землі. Прийміть ві-
тання найщиріші в 
цей світлий ювілей-
ний день, щоб доля 

дарувала тільки щастя, ні грама бід, 
ні крапелькистраждань. В житті нехай 
все буде, що потрібно: здоров’я, щас-
тя, радість і любов. Здоров’я, щастя 
зичим не на рік, на все життя бажа-
єм його щиро, щоб радісним і довгим 
був Ваш вік – з добром, любов’ю, 
спокоєм і миром.

З повагою і любов’ю – чоловік 
Ярослав, донька Леся, 

син Ігор, невістка Ксеня, 
онуки Петрик, Діанка і 

Віктор, тато Володимир 
з дружиною Марією і вся 

дорога родина.

Сьогодні святкує своє 50-річчя 
коханий чоловік, дорогий зять, 

ріднесенький батько, люблячий дідусь
Йосип Степанович ФЕДОРОВИЧ

зі с. Заболотівка.
Осипаються пе-

люстками – про-
пливають і дні, і 
роки, Ви гордіться, 
татусю, літами, не-
даремно прожиті 
вони. А насправ-
ді – прожито ще 
мало, треба жити 
не менше до ста, та 
щоб щастя усюди 

стрічало, а в душі нехай квітне весна. 
Турботливий, ніжний, єдиний-один, 
для Вас нині сонце і квіти. І хоч вже 
у косах снує сивина, і виросли вже 
Ваші діти – дорослий вже син і кра-
суня-донька, вже серденько тішать 
онуки. Ми вдячні завжди будем Вам 
за тепло й цілуєм натруджені руки. 
Хай Матінка Божа від зла захищає 
Вас кожен день, як молитва свята. 
Христос хай здоров’я Вам посилає 
на довгі, щасливі і благі літа.

З любов’ю, повагою і найкращими 
побажаннями – 

дружина Ліля, донька 
Оля, син Михайло з 

дружиною Марійкою, 
внучки Лілечка і 

Олечка, теща Віра та 
вся велика родина.

3 квітня святкуватиме 40-річний 
ювілей дорога нам донечка
Наталя Петрівна МРОЧКО

зі смт Заводське.
Наша мила і люба, 

найкраща у світі,  
бажаємо щастя, да-
руємо квіти. Щоб 
сонце і зорі плека-
ли тепло,  щоб за-
вжди здоров’я у Тебе 
було.  Чистого неба, 
радості в хаті, будь 
завжди весела, щира 
й багата. Хай музика 
щастя лунає в житті, здійснення мрій 
і кохання Тобі. Хай Бог Милосердний 
з високого неба дарує усе, чого Тобі 
треба, а Матінка Божа, Цариця Свята, 
дарує щасливі і довгі літа!

З любов’ю та найкращими 
побажаннями – мама, тато.

Дорогого чоловіка 
та люблячого тата 

Сергія МІЩІЯ
вітаємо з ювілеєм.

Хай щастя та мир 
зігрівають оселю і 
грає здоров’я, як 
добре вино, будь 
завжди щасливий 
і завжди веселий, 
життя бережи, бо 
єдине воно. Нехай 
Тобі завжди всміха-
ється доля, несуть 
тільки радість з со-

бою роки. Хай щастя й здоров’я не 
зрадять ніколи, збудуться мрії, ба-
жання й думки. Щоб проліском ніж-
ним життя Твоє квітло, весною буяла 
в душі доброта, любові, добра Тобі, 
чистого неба, поваги, пошани й люд-
ського тепла.

З любов’ю – 
дружина Алла 

та донечка Вероніка.

Гарної березневої пори святкувала 
свій ювілейний День народження 
дорога дружина, матуся, бабуся 
Ярослава Іванівна ВИНЯРСЬКА 

зі с. Звиняч.
Лагідна, ріднень-

ка, Ви добра і про-
ста, наша дорогень-
ка, наша золота. 
Натруджені руки, 
мудрії слова, Вам 
ніколи, люба, спо-
кою нема.  Тож до-
звольте в день такий 
святковий побажа-
ти здоров’я, щастя, 

радості в житті, щоб не знали Ви 
ніколи горя і до 100 років Ви для 
нас жили. Люба бабусю, матусенько 
мила, дякуємо велике за те, що Ви 
нас ростили, що Ви нас любили, чим 
могли помагали, молились за нас та 
добра бажали. За руки натруджені, 
за хліб та сіль на столі дякуємо Вам, 
дорога, уклін до землі. За Вашу лю-
бов і турботу про нас щиро сьогодні 

вітаємо Вас.
З любов’ю і повагою – 
чоловік Степан, діти, 

онуки.

Альфонс
Зять на сонечку 
лежить, вигріває спину,
Теща гонить з-за 
кордону зятеві машину.
– Любий зятю, 
    піднімись, 
     на машину подивись,
Я два роки працювала 
 і машину цю придбала.
Зять підвівся і зрадів, 
    до машини полетів,
Вхопив ключі, роздивився, 
 на машині прокотився.
– Ще якби права 
 придбати, – каже                
          зять до тещі, –
Бо ДАІ тепер нагліє, 
          так буде безпечно.
Теща і права купила, 
на стіл зятю положила.
Той по барах 
 роз`їжджає – він 
    валюту свіжу має.
Бо машину не порожню 
       теща сюди гнала,
Ще й валюту привезла, 
         зятеві подала.
Зять радіє, веселиться, 
       тещу прославляє:
– Ой, не знаю, чи хтось 
в світі таку тещу має!

Марія ПОЖАРНЮК, 
с. Кривеньке

Картинка з життя

2 квітня святкуватиме 
свій День народження

Іван Богданович ФЕДОРОВИЧ
із м. Чортків.

З Днем наро-
дження вітаєм і від 
душі Тобі бажаєм: 
здоров’я, радості, 
везіння, натхнен-
ня, миру і терпін-
ня, кохання, щас-
тя та надії і щоб 
збулися усі мрії.

А ще достатку і 
добра на многії та 

благії літа.
З любов’ю та повагою – 

Твої найрідніші люди.

Від щирого серця вітаємо із 60-річним 
ювілеєм дорогого сина, брата

Богдана Васильовича ВЕЛИЧЕНКА
зі с. Босири.

Найперше зичимо 
здоров’я щоб Бог 
щоденно дарував, 
щоб у Своїй Опіці 
добрій щомиті, що-
секунди мав. Люд-
ська повага й шана 
не минають, в душі 
панують мир і до-
брота, Господь дарує 
многії і благії літа.

З повагою і любов’ю – 
мама, сестра Ганна з 

сім’єю, брат Ігор з сім’єю.

У ці весняні дні сердечно вітаємо 
з 60-річним ювілеєм, який він 

святкуватиме 1 квітня, хорошу людину, 
колегу по роботі – сільського голову

Богдана Васильовича 
ВЕЛИЧЕНКА
зі с. Босири.

З ювілеєм Тебе 
ми вітаєм. Щоб 
стільки ж раз вес-
на цвіла! Сьогодні 
щиро ми Тобі бажа-
єм здоров’я, щастя 
і тепла. Ключі кур-
личуть в небі пере-
літні. Здається, що 
пригадують вони 
Твоє дитинство, 

юність швидкоплинну, життя Твоє 
до пасмів сивини. Минали швидко 
дні зелено-руті, вже срібний смуток 
скроні тихо вкрив. Але ми знаємо: Ти 
із цієї юності і з тих весняних журав-
линих крил. Тому бажаєм мужності 
і кріпості, здоров’я, щастя, ласки та 
тепла. І хай в очах щедротно й вічно 
світиться ота прекрасная земна весна. 
Нехай зійде на Тебе ласка Божа й веде 
Тебе усе життя, а ясне сонце ніжно 

Тебе гріє многії та благії 
літа.

З повагою – працівники 
Босирівської сільської 

ради і відділку с. Босири 
ПАП «Довіра».


