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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:

У номер!Почерк 
«Райзу»

Рада 
громади

Під хрестом – 
за мир

КП «Чортківське виробниче 
управління водопровідно-ка-
налізаційного господарства» 
ЧМР повідомляє про те, що у 
зв’язку з миттям басейнів 10 
КВІТНЯ ц. р. НЕ БУДЕ ВОДИ.

Перша подача води 11 квітня після миття 
басейнів використовується як технічна. 

Просимо вибачити за незручності.

С. 3 С. 5 С. 7 С. 10

Таке поняття якось спонтанно зірвалося з уст директора ПАП «Дзвін» Василя Градового, коли ми 
позавчора зачаровано оглядали там, знову ж таки – за його словами, в серці «Дзвону», озимі пшениці 
елітних сортів. 

Читайте на 2-й стор.

Німеччина у …Звинячі

Учора, коли це число газети готувалося до 
друку, радісна звістка надійшла зі Страсбур-
га: Європарламент 521 голосами «за» про-
голосував за надання Україні безвізового ре-
жиму, 75 європарламентарів було проти, 36 
утрималося.

Остаточне рішення має ухвалити Рада Єв-
росоюзу 11 травня. А запрацює безвізовий 
режим вже у червні ц. р.

Україна отримала безвіз!

Посівна-2017

Запланованого на 20 
квітня ц. р. у смт За-
водське концерту гурту 
«Лісапетний баталь-
йон» з технічних причин 
не відбудеться! Квит-
ки можна повернути за 
місцем придбання.

Організатори туру про-
сять вибачення у шану-
вальників колективу. 

Дякуємо за розуміння!

Концерт «Лісапетного 
батальйону» не відбудеться! 

Анонс

У Чорткові 
супербаскетбол!



Чому Німеччина? Бо сорти – ні-
мецької селекції, потенційна вро-
жайність яких – понад 100 ц/га. 
Василь Степанович слушно заува-
жує: не кожен фермер у Німеччині 
може похвалитись такою агротех-
нікою, в чому він мав можливість 
переконатися вочевидячки. А ози-
мина на звиняцькому полі – й 
справді славна. Здаля – немов щі-
точка: розкущена, смарагдова, за 
словами першого заступника голо-
ви РДА Івана Заболотного, котрий 
і забезпечив нам журналістський 
«вояж» до «Дзвону», – ну чисто 
тобі рута!

Та це був лиш один з шести (!) 
сюжетів, що ми угледіли в «Дзво-
ні». Пригадуєте хрестоматійне: 
«Їдеш день – чия земля? Калитчи-
на! Їдеш два: чия земля? Калитчи-
на? Диханіє спирає…». Схоже тра-
пилося й з нами. Бо лиш виїхали 
за Чортків на Білу й аж до Зви-
няча – землі, орендовані в селян 
Градовим, тобто ПАП «Дзвін». Та 
які площі – немов найретельніше 
оброблена грядка, та яка техніка! 
Новітня, найсучасніша. 

На білівському полі в урочищі 
Біля газовні трактор американ-
ського виробництва Challendger на 

гусеничному ходу прудко провадив 
загінкою комплекс зі внесення в 
ґрунт калійно-аміачної суміші. А 
слідом простували традиційніші 
«трудяги» – трактори Т-150 з фри-
зами для дрібного розмелювання 
й підготовки площі під наступний 
посів цукрових буряків.

 На іншій білівській площі за-
вбільшки 32 га, в урочищі Коло 
локатора, мимоволі замилувались 
немов величезною, рівненькою, 
хоч яйце коти, найдрібнішої фрак-

ції ґрунту грядкою. 
Тут віддано тру-
дився, закладаючи 
в ґрунт зерно пи-
воварного ячменю, 
«джондір івський» 
комплекс: трактор й 
багатофункціональ-
на сівалка потужніс-
тю аж 140 гектарів на 
добу (!), що й сіє, і 
вносить мінеральні 
добрива, й прикот-
ковує площу. Кер-
мував комплексом 
надто досвідчений 
(так поцінував його 
директор «Дзвону») 
механізатор Павло 

Король, а моніторив роботи від-
повідальний за їх провадження на 
час посівної ме-
ханік току Євген 
Тешля.

На ридоду-
бівському від-
ділку, де обабіч 
грунтівки справа 
та зліва – се-
маківські поля, 
випало угледіти 
живу картинку: 
сівачі вечеряли. 
Розговорилися 
з присутнім тут 
керуючим від-
ділком Богданом 
Коринецьким. 
Він і повідав: на-
разі засіваються 
цукрові буряки 
сорту Дарія ні-
мецької селекції 
на площах 57 та 
64 гектари. Прогнозована врожай-
ність – 550-600 ц/га. Перелічив і 
сівачів поіменно: Іван Решітко, 
Сергій Грицик, Зеновій Велиган, 
Дмитро Голованчак, Богдан Гна-
тишин. Відповідальний за посівну 
на цих площах – Михайло Тур-

кіць. Загалом на відділку перед-
бачається посіяти 329 га цукрових 
буряків, на час наших відвідин на-
сіння лягло в ґрунт на 121 га. 

А в урочищі Коло тракторної 
бригади на косівських полях про-
мені майже-майже призахідньо-
го сонця лагідно купалися в мі-
ні-озерцях на узбіччі грунтівки: 
минулої днини там впав рясний 
дощ. Іван Заболотний, в котро-
го аграрна галузь району, попри 
сув`язь клопотів на посту першо-

го заступника голови РДА, не-
змінно залишається в фаворитах, 
лиш усміхався задоволено: «То зо-
лото впало з неба!». Бо й справді: 
вологи навесні забагато не буває. 
Тутешні механізатори Степан Дир-
ко та Василь Остапів завершували 
на 150-гектарній площі посів цу-
крових буряків. «А там, – показує 
рукою Василь Градовий, – обпри-
скувач John Deer вносить гербіци-
ди за GPS-навігатором…».

Побувавши на «дзвонівських» 
полях, справді можна писати ре-
портаж, науково-популярну статтю 
чи й навіть вчений трактат – вна-
слідок всього побаченого та почу-
того. Їх господар упродовж майже 
двох годин нашого «вояжу» вперто 
зберігав інтригу, пообіцявши за-
вчасу показати новацію – щойно 
придбану та ще не апробовану 
14-мільйонної (!) вартості техніку. 
І ось ми – при запуску. Хвилю-
юча мить. На обрії з`являється й 
простує грунтівкою новесенький, 
найсучасніший «джондірівський» 
трактор потужністю 360-390 кін-
ських сил, а за ним – 18-рядкова 
(!) (досі господарство мало 12-ряд-
кову), теж багатофункціональна 
сівалка французького виробництва 
Monosem (за словами Василя Гра-
дового, аналога немає в районі). 
На цей комплекс, разом із меха-
нізаторами Василем Петрашем та 
Сергієм Молодцем, очікувало поле 
площею 140 гектарів теж для по-
сіву цукрових буряків. Адже ди-
ректор «Дзвону» запевнив, що до 
завершення нинішнього тижня на-
сіння майбутніх солодких коренів 
ляже в ґрунт на всіх очікуваних 
площах. 

Ситуацію ж по району в цілому 
буквально вчора змалював для чи-
тачів районки ще один наш супут-
ник – головний агроном відділу 
АПР РДА Петро Березовський. За 
винятком небагатьох агропідпри-
ємств, завершення посіву цукро-

вих буряків очікується теж цього 
тижня (загалом заплановано засі-
яти 1650 га). Майже-майже на за-
вершенні посів ранніх зернових та 
зернобобових, вже засіяно 1480 га 
ярої пшениці, 3 тис. га ярого яч-
меню, закінчується й посів гороху 
– 1900 гектарів. Вже посаджено 30 
га картоплі, посіяно 20 га овочів. 

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ   

7 квітня. Тривалість дня – 13.25. Схід – 6.20. Захід – 19.41. Благовіщення Пресвятої Богородиці

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

індекс 61366

Газета Чортківського району

Відповідальна за випуск Тетяна ЛЯКУШ

№ 14 (8615), 7 квітня 2017 року

На часі2
У райдержадміністрації

Резонанс

Керуючись рядом нормативних документів, у зв’язку 
з підвищенням середньодобової температури повітря 
прийнято розпорядження голови райдержадміністра-
ції від 3 квітня 2017 р. за № 126-од «Про закінчення 
опалювального сезону 2016-2017 року в Чортківському 
районі». Зокрема йдеться про те, щоб завершити опа-
лювальний сезон: 

– у підприємствах, установах, закладах та організаці-
ях усіх форм власності – з 4 квітня ц. р.;

– у Чортківській центральній комунальній районній 
лікарні – з 15 квітня квітня ц. р.;

– населенню, яке здійснює опалення автономно 
природним газом, отримує пільги або субсидії на від-
шкодування за користування вказаним видом енерго-
носія, – з 30 квітня ц. р.

Чортківському управлінню з експлуатації газового 
господарства ПАТ «Тернопільгаз» згідно з вищезазначе-
ними термінами доручено припинити подачу природно-
го газу котельням Чортківського району комунального 
підприємства теплових мереж Тернопільської обласної 
ради «Тернопільтеплокомуненерго», паливним відділів 
освіти, культури, туризму національностей та релігій 
райдержадміністрації, приміщенням адміністративно-
го, освітнього, медичного, культурного призначення 
органів місцевого самоврядування, комунально-побу-
товим споживачам, будинкам і квартирам, що облад-
нані індивідуальними газовими приладами, крім па-
ливної пологового будинку для вироблення та подачі 
гарячої води.

Сьогодні все суспільство України збурює якась нова 
послуга, що планували ввести з 1 квітня ц. р. – або-
нентська плата за труби, по яких проходить газ.

Якщо мені прийде платіжка про оплату цієї ефемер-
ної послуги, я оплачувати не буду, поки не будуть вико-
нані умови Закону України «Про житлово-комунальні 
послуги» за № 1875-IV від 24 червня 2004 р.

А саме: 
Ст. 16. Порядок надання житлово-комунальних послуг.
1. Порядок надання житлово-комунальних послуг, їх 

якісні та кількісні показники мають відповідати умовам 
договору і вимогам законодавства.

Ст. 19. Учасники договірних відносин у сфері житлово-
комунальних послуг.

1. Відносини між учасниками договірних відносин у 
сфері житлово-комунальних послуг здійснюються ви-
ключно на договірних засадах.

Ст. 20. Права та обов’язки споживача.
1. Споживач має право: 2) одержувати в установле-

ному законодавством порядку необхідну інформацію 
про перелік житлово-комунальних послуг, їх вартість, 
загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/
тарифу, норми споживання, порядок надання житлово-
комунальних послуг, їх споживчі властивості тощо.

Поки не буде укладений договір, я платити не буду.
А тепер для громадян.
Ст. 2. Державна політика у сфері житлово-комуналь-

них послуг.
1. Державна політика у сфері житлово-комунальних 

послуг базується на таких принципах:
7) забезпечення соціального захисту малозабезпече-

них громадян.
Для малозабезпечених громадян встановлюється суб-

сидія, проте плата за цю ефемерну послугу в субсидію 
входити не буде.

Прошу юридичні та правові органи підтримати або 
заперечити моє звернення.

Юхим МАКОТЕРСЬКИЙ,
почесний громадянин міста Чорткова

На Чортківщині 
завершено 

опалювальний сезон

Відкрите звернення 
до Чортківського УЕГГ 
ПАТ «Тернопільгаз»

Посівна-2017

Німеччина у …Звинячі



8 квітня. Тривалість дня – 13.23. Схід – 6.19. Захід – 19.42. Іменини святкують Гаврило, Лариса
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3Ракурс

Погляд зблизька

Нагірянські легенди конярства
Ось так цілком не прозаїчно, а з по-

етикою принагідно нарекла ветерана 
кінної справи, колишнього бригадира 
кінної частини виробництва Теодора 
Петрочка головний зоотехнік з коняр-
ства плюс тренер Марія Жежер. Цього 
чоловіка літнього віку, в якого за плечи-
ма десь з піввіку праці на Ягільницько-
му кінзаводі й котрий з повагом, хоча й 
з паличкою, зазвичай зранку обходить-
обдивляється всі конюшні, ми й поба-
чили в Нагірянці. «Є ще одна легенда – 
майстер-жокей (мабуть, це означення не 
має терміну давності – Авт.) Мирон Не-
тяга», – додала наша співрозмовниця.

Звісно ж, в її словах є великий сенс, 
проте варто додати інше. Легенда ко-
нярства – й сама Марія Іванівна, справ-
жня фанатка своєї справи – жінка в ній 
вже 33-й (!) рік. Й не лише вона. За сло-
вами директора «райзівської» філії, ви-

ключно на ентузіазмі та фанатизмі там-
тешніх конярів нині й тримається кінна 
частина підприємства. «Прикро, – каже 
Богдан Іванович, – що впродовж 25-ти 
років незалежності України про кінну 
справу ніхто належно не дбає. Адже кінь 
– один зі споконвічних атрибутів сим-
воліки України. Так само споконвіку в 
часи загроз чи й навіть воєн коні наби-
рали статусу оборонного, стратегічного 
значення. І нині в Києві, приміром, є 
кінна поліція – туди ми продали чоти-
рьох своїх коней…».

Між тим, кінна частина «Райзу» з 
«пропискою» в Нагірянці – на часі 
єдине таке господарство на заході 
України. Тепер тут утримується 182 го-
лови (132 «райзівські» та ще до півста – 
ДП «Ягільницький кінзавод», у котрого 
«Райз» орендує й приміщення). Наразі 
обслуговують їх лише чотирнадцятеро 
(!) працівників. А всі процеси вико-
нуються вручну, механізації – жодної. 
Історія конярства в Нагірянці тривала й 
надзвичайно цікава. Впродовж півсто-
ліття (а Ягільницький кінзавод створе-
ний 1940-го) тутешні конярі розводять 
племінних коней української верхової 
породи (в переважаючій більшості) для 
потреб народного господарства, кінного 
спорту та експорту. «Виведено купу лі-
ній, купу сімейств, – розповідає п. Ма-
рія. – Праця доволі тривала й нелегка».

Цікавимось особинами, так би мови-
ти, історичного штибу, чиї імена десь 
прозвучали. «Он, стоїть Бодрий, 2001 
р. н. – від Диктанта, займав дуже добрі 
місця в різних турнірах, бувало, й по 

28-30 на рік у престижних чем-
піонатах, практично об`їздив 
всю Україну, – розповідає Марія 
Іванівна. – Тезис – той 2005 року 
став чемпіоном породи на ВДНГ у 
Києві і зайняв перше місце в силі 
стрибка, подолавши 182 см. Он 
темної масті Хуторок – ми зміни-
ли її самі з рудої, надто присутньої 
в табуні. Були в нас й олімпійські 
чемпіони, було дуже багато пере-
можців, що вигравали дербі».

Тут, на території кінної части-
ни, ми спостерегли надзвичайно 
цікаві картинки: як за час наших 
відвідин коняр Михайло Басюк 
проганяв на корді п`ятеро коней; 
як конярі Станіслав Зібрівський 
та Василь Кучарський доставляли 
до конюшень фірою, запряженою 
Бланкою (кобилкою Новоолек-
сандрівської ваговозної породи), 
200-кілограмові тюки-бунти сіна. 
Підоспів, було, на ту пору й до-
лучився до бесіди заступник ди-
ректора з конярства Михайло Фу-
чила…

«Одного батька діти»
Так образно означив стосунки по-

між сегментами виробництва в компанії 
«Райз» й зокрема регіональному управлін-
ні «Райз-Прикарпаття», куди входить Нагі-
рянська філія ПрАТ, Б.Дерій. І така нагода 
виникла під час наших відвідин токового 
господарства, де функціонує міні-завод з 
продукування цілковито готового до по-
сіву насіння різних культур і фракцій. За 
словами директора, насіннєву лінію по-
тужністю 30 тонн за виробничу зміну (хоча 
бувають гарячі точки в часі сівби, коли 

продукується й 35, і на-
віть 40 тонн) змонтова-
но на базі колишнього 
КЗС. Принцип роботи 
наче й нескладний: на-
горі, пройшовши уста-
новку «Алмаз», насіння 
провіюється повітрям 
– у такий спосіб відді-
ляються відходи; відтак, 
вже нижче, вступає в 
дію очисна установка, 
де зернини, в залеж-
ності від фракції, про-
сіюються крізь решето. 
Згодом насіння про-
труюється й пакується 
в біґ-беґи місткістю від 
800 кг до 1 тонни. І – 
зберігається під навіса-

ми по периметру території.
Обслуговують цю насіннєву зону двоє 

операторів – відповідно очищувальних 
механізмів і протравлювальної машини та 
пакувальник: Ярослав Федош, Яків Старо-
вський і Василь Сеньків. А координує всю 
роботу (він же й завскладом) Іван Петроч-
ко.

Відтак ми зазирнули й на автозаправку, 
яка теж працює на інтереси не лише На-
гірянської філії, а регіонального управлін-
ня, в обробітку котрого 26 тис. га землі. 
Для забезпечення функціонування техніки 
з обробітку цих земель й діє три заправки, 
одна з них – в Нагірянці. «Тут мається на 

обслузі три бензовози, – деталізує Б.Дерій. 
– Співпрацюємо з компанією WOG, отри-
муючи пальне великими ємкостями. Тут 
складуємо і звідси, вже малими, перевози-
мо в поля, заправляємо техніку».

Наразі в філії – 52 працюючих. Ра-
ніше було й 100, і 120. Чому так? Ви-

являється, в межах отого регіонального 
управління, що охоплює Тернопільську 
й Івано-Франківську області, частково 
ще й Львівську і Хмельницьку, для об-
робітку згадуваних 26 тис. га сформо-
вано два мехзагони. Техніка, що пере-
бувала на обліку в Нагірянській філії, 
«потягнула» за собою й механізаторів (за 
словами Богдана Івановича, в Компанії 
все відрегульовано до останнього гвин-
тика: в місцях, де наразі «дисло-
кується» мехзагін, є й майстерні 
для ремонту, й гуртожитки для 
механізаторів).

Соціум по-«райзівськи»
Офісне приміщення На-

гірянської філії ПрАТ «Райз-
Максимко» розмістилося на 
території колишнього МПВЯ 
«Нагірянське», де поруч із дво-
поверховим доглянутим адмін-
будинком і майже парковою зо-
ною (така собі оаза незаторкнутої 
природи!) сусідить 9 занедбаних 
стаєнь, де колись утримувалось 
дві з половиною тисячі голів 
ВРХ. То – майно вже згадувано-
го ДП «Ягільницький кінзавод», котре 
нині перебуває в статусі банкрутства, 
триває ліквідаційна процедура. 

Тут, в офісі, нам випало познайоми-
тись з інспектором відділу кадрів Олек-
сандрою Курняк, інженером з охорони 
праці Наталією Галат, головним бух-
галтером підприємства Ганною Ходань 
та її заступником Іриною Пелікан. У 
бухгалтерії ми й дізналися, скільки На-
гірянська філія «Райзу» виділяє коштів 
на соціальні цілі. Хоча… Ще дорогою 
до Нагірянки перемовились, було, сло-
вом, зі зустрінутим чисто спонтанно  
тамтешнім війтом Петром Головацьким 
й почули, що «Райз» в селі – основний 
спонсор: допомагає й дитсадкам (в селі 
їх два), і школі, пенсіонерам, самотнім 
людям похилого віку. Може, ще й через 
те, що більше половини нагірянчан дові-

рили йому свої земельні паї?
У переліку надаваної впродовж 2016-

2017 рр. допомоги – аж тісно рядкам: тут 
так строкато від чотирьох-п`ятизначних 
цифр. Вивезення сміття й розгортання 
снігу. Вхідні двері, подушки й рушни-
ки, посуд для дитсадка; столи для школи 

(вартістю аж 17 тисяч!), вуличні світиль-
ники, форма для футбольної команди. 
Поосібна допомога потребуючим селя-
нам – на лікування, інші невідкладні по-
треби… Директор філії принагідно охо-
че доповнює зусилля в плані людського 
фактора. Наголошує: на кожну церкву, 
якої б конфесії вона не була, традиційно 
виділяється 2-3 тис. грн. У «Райзі» від-
сутнє таке поняття, як зарплата в кон-
верті, все абсолютно прозоро. Те ж саме 
– й щодо пайовиків (по Чортківському 
району їх наразі – півтисячі). Донедав-
на підприємство розраховувалось за паї 
натуроплатою. Цьогоріч – за бажанням 
вже грошима, передбачається запрова-
дження зарплатних карток для безготів-
кового розрахунку. До того ж, вартість 1 
т пшениці оцінили сумою в 3450 грн – 
коли в нашому регіоні вона оцінювалась 
в 2,9 тисячі. «Така політика агрохолдин-
гу, – пояснює п. Дерій. – Бо наші ре-
гіональні управління розміщені по всій 
Україні, тож було взято середню ціну». 
Суттєво й інше: всі, хто забажав продо-
вжити співпрацю із «Райзом» (а це – 263 
осіб), отримали, крім паю, ще й по 1 тис. 
грн мотиваційних. Паї доставляються 
пайовикам на дім – чи то тут, на місці, 
чи в Заліщицькому районі (де філія теж 
має землі – й там, і там – по тисячі гек-
тарів в обробітку), беручи всі затрати на 
себе. Всі послуги – приміром, з оранки, 
культивації городів, підприємство надає 
за цінами, наполовину нижчими, як за-
звичай. 

Ми навідали Нагірянську філію ПрАТ 
«Райз-Максимко» рівно тиждень назад, 
минулої п`ятниці. Що було впорано на 
ту пору? Як зазначив директор, з оцін-
кою «добре» вийшла із зимівлі озима 
пшениця на площі 390 га, її підживили 
відразу після сходження першого сні-
гу, ще в лютому. Засіяно 116 гектарів 
вівса, призначеного для годівлі коней. 
Закривалась волога, тривала підготовка 

площ до посіву, де в структурі 1100 га 
товарної кукурудзи. Крім того, підпри-
ємство працює ще й над вирощуванням 
гібридної качанистої – це довготрива-
лий, ретельний процес із залученням 
чималої чисельності людей та коштів.

«Сіяти добре українське!»
Чому це так? Бо, виявляється, Ком-

панія «Райз» є одним із лідерів з дис-
трибуції насіння в Україні. «У продук-
товій лінійці «Райзу» – високоякісні 
сорти і гібриди від кращих світових та 
європейських селекційних компаній, 
– інформує директор філії. – Внаслі-
док двадцяти років тісної співпраці з 
провідними світовими лідерами – ви-
робниками насіння, Компанія успіш-
но транслює новаторське бачення та 
унікальний досвід своїх партнерів на 
український ґрунт».

А ще Б.Дерій в тему озвучив ось такі 
«родзинки». «Райз» входить до Групи 
Ukrlandfarming – аграрного холдингу, що 
керує найбільшим в країні та восьмим в 
світі банком родючої чорноземної зем-
лі площею 653 тис. га. І що за обсягами 
отримання молока (п’ять підприємств 
такого профілю має регіональне управ-
ління) «Райз» забезпечує три відсотки в 
загальному валі цілої держави; виробни-
цтва зернових культур – вісім відсотків. 
За словами директора Нагірянської філії, 
це про щось та й свідчить!

Така гордість небезпідставна: дирек-
торує Богдан Іванович упродовж чоти-
рьох останніх літ, до цього аж дванад-
цять років, відколи «Райз» зайшов на 
наші терени, працював керуючим од-
ного з відділків. Й щодня вперто торує 
стежку до того, щоб настійний поступ 
вперед тривав і тривав…

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

«Сходинки догори і вдолинку»
Таким прислів`ям слушно означує будь-який поступ (а підприємства з виробничим циклом – й поготів) директор 

Нагірянської філії ПрАТ «Райз-Максимко» Богдан Дерій. Проте тут же додає, що впродовж шляху тривалістю в 17 
літ підприємство виборсалось з такої поступальності й набирає сталості. Врешті-решт, саме поняття «райз» (rise) 
означає сходження, рух вперед і догори.
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Чортківщина в соцмережах
А в Чорткові район – залишиться

Агенція новин із Тернополя «Галас» повідомляє, 
що Кабінет Міністрів затвердив перелік та склад гос-
пітальних округів Тернопільської області (відповідне 
рішення було прийняте на засіданні уряду 22 берез-
ня). Їх у Тернопільській області буде чотири – Тер-
нопільський, Бережанський, Кременецький та Чорт-
ківський (географічний розподіл можна побачити тут 
же на карті). До Чортківського госпітального округу 
увійшли медичні заклади, що знаходяться на терито-
рії власне Чорткова та Чортківського району, а також 
Борщівського, Бучацького, Заліщицького, а ось Гу-
сятинського і Теребовлянського – не повністю. Вод-
ночас висловлено припущення, що, вочевидь, закрі-
плені за госпітальними округами території стануть у 
майбутньому моделлю для нового районного поділу 
Тернопільської області. Прогнозується, що 17 малих 
районів замінять 4 укрупнених – із центрами в Тер-
нополі, Бережанах, Кременці та Чорткові.

Логотип обирають містяни
«На Тернопільщині обирають логотип міста Чорт-

ків. На сайті міської ради опублікували п’ять варі-
антів зображення. Графічним символом міста може 
стати стилізована стара ратуша, фортифікаційна спо-
руда, річка Серет та замок Гольських», – про це ін-
формує тернопільська «Доба», вмістивши водночас 
зображення та детальний опис всіх п`яти логотипів. 
Відтак користувачам соцмереж запропоновано долу-
читись до обговорення та визначення оптимально-
го варіанта – з посиланням на офіційний веб-сайт 
Чортківської міської ради.

До Чорткова приїдуть колишні гравці 
мадридського «Реалу»

Два колишніх гравці мадридського «Реалу», а 
нині футболісти ветеранської команди «вершкових» 
Франсіско Павон та Іван Перес протягом двох днів, 
17-18 квітня, проведуть на Тернопільщині майстер-
класи з юними місцевими футбольними зірочками, 
– повідомляє інтернет-сайт «Тернопільський тиж-
день». Приїзд відомих іспанців у нашу область від-
будеться на запрошення голови федерації футболу 
Тернопільської області, народного депутата України 
Тараса Юрика.

Гості з Іспанії відвідають Чортків, Збараж, Зборів, 
а також Великі Гаї. Всі заходи відбуватимуться на 
головних спортивних аренах населених пунктів. Екс-
«реалівці» Франсіско Павон та Іван Перес не зали-
шилися поза футболом після закінчення кар’єри у 
великому футболі. Обидва виступають за команду ле-
генд мадридського «Реалу», яка постійно проводить 
товариські матчі по всьому світу, пропагуючи як сам 
футбол, так і свій рідний клуб на різних континентах.

Ін’єкції на …дорозі!

«У філії «Чортківський райавтодор» проводили ро-
боти з ліквідації ямковості ін’єкційно-струменевим 
методом машиною ДН-011 на автомобільній дорозі 
М-19 Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече (ділянка 
об’їзної м. Чортків)», – про це голосить «Наш День». 
Відтак йде деталізація, що машина типу «Мадпат-
чер», яку застосовують при «струменевому» ремонті, 
значно оптимізує процес ліквідації дефектів дорож-
нього покриття. Воно ремонтується без попередньої 
підготовки, що значно пришвидшує темп дорожніх 
робіт. Метод не вимагає фрезерування, заповнення 
гарячим асфальтом, вирівнювання та трамбування. 
Виявляється, технологія закладення ям зі застосу-
ванням цієї установки в кілька разів швидша і де-
шевша порівняно з іншими. До того ж, машина за-
ймає лише одну смугу проїзної частини дороги, не 
блокуючи рух автотранспорту.

Паростки для століть
Про те, що в Чортківському лісгоспі підсумок лісо-

культурної кампанії завершили акцією «Майбутнє лісу 
в твоїх руках», голосить Тернопільліс: Прес-служба 
Тернопільського ОУЛМГ. «Лісокультурна кампанія на 
Тернопільщині – майже на фінішній прямій, – гово-
рить начальник Тернопільського обласного управління 
лісового та мисливського господарства Олег Яремко. 
– Лісівники виконали 80 відсотків планових завдань 
з весняної посадки лісів. Повністю справились із за-
вданням у Бережанському лісомисливському, Терно-
пільському і Чортківському лісових господарствах».

Прочитувала Анна БЛАЖЕНКО

На правах реклами

Армія

4 квітня ц. р. у малій залі засідань 
районної ради голова райдержадмі-
ністрації М.Сташків спільно із за-
ступником голови РДА Іваном Ві-
ватом, членами призовної комісії, 
працівниками Чортківського ОМВК, 
священиком Катедрального Собо-
ру Верх. Апп. Петра і Павла Роман 
ом Гарасимівим зустрілися з при-
зовниками весняного призову, які 
пройшли медичні комісії в Чорткові 
й Тернополі та готові до відправки 
на військову строкову службу до лав 
Збройних сил України. 

Формування команд молодого по-

повнення та відправка їх до ЗСУ три-
ватиме з 1 квітня по 31 травня поточ-
ного року, призиваються громадяни 
віком 20-27 років.

– У цей непростий для України 
час кожна людина усвідомлює, що 
призовник – це майбутній воїн, 
який берегтиме мир та спокій рідної 
землі. Кожен розуміє, що армія гар-
тує, вчить дисципліни, відповідаль-
ності, навчить військової професії, 
– з такими словами та побажаннями 
звернувся до призовників Михайло 
Сташків. – Служба у війську – це 
нелегке випробування, але я переко-

наний, що ви пройдете його з чес-
тю й гідністю та повернетеся додому 
змужнілими, стійкішими та впевне-
нішими у собі. Також керівник на-
голосив на тому, що військовиків 
строкової служби в зону бойових дій 
не відправлятимуть.

– Сьогодні служба у ЗСУ є відпові-
дальною і почесною місією, своєрід-
ним тестом на зрілість кожного чоло-
віка. Тож бажаю вам незламної волі 
в подоланні труднощів армійського 
буття, надійного родинного тилу, бо-
гатирського здоров’я, здійснення всіх 
мрій і миру нашій Україні, – додав 
голова призовної комісії Іван Віват.

На мирну військову службу при-
зовників благословив і вручив вер-
вечки, образки Блаженної Мучениці 
Тарсикії священнослужитель, поба-
жавши Божої допомоги у благород-
ній справі – служіння своєму наро-
дові та рідній неньці Україні.

До слова, 6 квітня відбулося перше 
відправлення призовників із Чорт-
ківського району на строкову вій-
ськову службу до лав Збройних сил 
України.

(За інф. веб-сайту Чортківської РДА)
Ореста ЛИЖЕЧКИ

Зустріч з призовниками

При посіві ярого ячменю «МРІЯ» 
використовує власне насіння 1-ї та 
2-ї репродукції. «У нас є своє якіс-
не насіння ячменю, тому в цьому 

році ми прийняли рішення замі-
нити ним яру пшеницю, насіння 
якої нам необхідно закуповувати, 
– коментує операційний директор 

«МРІЇ» Андрій Григоров. –  Це 
дає нам можливість заощадити на 
затратах. Тим більше, в останні 
роки в Україні значно скоротилися 
площі посівів ячменю через змен-
шення поголів’я худоби. Так що, 
кон’юнктура для нас сприятлива».

Під ярий ячмінь у цьому році 
в структурі посівів «МРІЇ» за-
плановано 6 тис. га. Паралельно 
із посівом ячменю Агрохолдинг 
буде сіяти горох на площі 500 га 
в Тернопільській області. Також у 
структурі посівних площ – 4 тис. 
га ярого ріпаку.

На початку квітня Компанія 
планує почати посів соняшнику на 
площі 32 тис. га, а також цукрових 
буряків на 3,5 тис. га. Традиційно 
Агрохолдинг «МРІЯ» сіятиме куку-
рудзу і сою на площі 20,3 тис. га і 
17 тис. га відповідно. Під інші ярі 
культури на сьогоднішній день від-
ведено 2 тис. га.

Ірина СТАХУРСЬКА

«МРІЯ Агрохолдинг» 
розпочав посівну кампанію

Агрохолдинг «МРІЯ» розпочав посів ярих культур під урожай 2017 року. Роботи стартували 
в Чернівецькій області, де зараз вже відбувається посів ярого ячменю. Завдяки потеплінню та 
сприятливим погоднім умовам посівна розпочалася тут раніше запланованих термінів. За нею 
стартували Тернопільська та Івано-Франківська області.

До відома В.Яблоня: спитайте себе,  п. Яблонь, що 
Ви зробили особисто для України?

До відома виборців:
1. Разом із колегою по фракції В.Кривенком по-

дали запит про відновлення слідства щодо загибелі 
В.Чорновола.

2. Я голосував «ПРОТИ» законопроекту щодо збіль-
шення зарплати депутатам (результати голосування є у 
вільному доступі на сайті ВРУ).

3. Я чітко, системно і постійно разом із депутатами 
фракції домагаємося здійснення справедливої пенсій-
ної реформи:

– збільшення мінімальної пенсії та оподаткування 
надвисоких (більше 15 тис. грн) пенсій;

– зменшення різниці між мінімальною і максималь-
ною пенсіями шляхом підняття малих і замороження 
великих. Вважаю, що не може бути однаковою пенсія 
тим, хто має 40 років стажу, і тим, хто не працював 
жодного дня.

4. Разом із братом залучаємо в область, район зокрема,  
інвестиції, будуються заводи, створюємо робочі місця, 
розбудовуємо інфраструктуру, повертаємо землі людям.

Це до відома деяким місцевим «державникам», котрі, 

маючи зоотехнічну освіту, будучи п’яними, били службо-
ві авто, «підливали» каштани біля білобожницької чайни, 
писали пасквілі у 2000 р. та звинувачували людей семи сіл 
у «червоному минулому», які перекривали дорогу в Біло-
божниці, виступаючи проти безмежних відключень елек-
троенергії і свавілля правоохоронців щодо дітей та жите-
лів сіл; котрі розвалили найпотужнішу в області районну 
організацію РУХу; котрі за 20 років так і не знайшли тієї 
тумбочки, де гроші лежать; котрі «докерувалися» до зу-
пинки підприємств, розвалу господарств, руйнування 
ферм; котрі стали великим патріотом зразу після того, як 
напередодні писали заяву до вступу у КПРС (виправдову-
ючись, що йшли умисно, щоби розвалити її зсередини). І 
якби подібних циніків, популістів, брехунів та мразі було 
менше на всіх рівнях влади, то ми б давно збудували ве-
лику і добротну Україну, за котру боролися і про яку мрі-
яли Герої всіх часів та зокрема і В.Чорновіл.

Я розумію біду пенсіонерів, але на відміну від жи-
телів району, Ви, пане Яблонь, чи не найменше за-
служили досить високу пенсію державного службовця.

Народний депутат України Олег БАРНА

Спростування

Щодо публікації Василя Яблоня 
«Україна починається з тебе»
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Суспільство

Громадські слухання

Ольга ще в молоді роки виїхала з чоло-
віком на заробітки в Полтавську область, 
залишивши батькам свого півторарічно-
го сина Володю. В гірському селі, що на 
Львівщині, в більшості – ліси, тож роботи 
в колгоспах не так вже й багато було, та 
ще й – малі заробітки. А на Полтавщи-
ні обіцяли і житлом забезпечити, і гідний 
заробіток виплачувати. Жінка казала бать-
кам, що Володю залишать на деякий час, 
допоки влаштуються, помешкання отри-
мають (бо ж їхали в нікуди). 

Та – передумали, бо вдосвіта йшли пра-
цювати на ферму, а як же дитину водити в 
садочок, коли до нього від дому так дале-
ко, ні часу немає, ні можливості. 

– Нехай Володя у вас ще побуде; забере-
мо, коли прийде пора синочкові в перший 
клас іти, – заспокоюючи, обіцяла Ольга 
мамі. 

Та коли приїхали до рідного села у від-
пустку, то ухвалили, що початкову школу 
Володя закінчить тут, бо на Полтавщині 
село дуже велике й до школи надто далеко 
як для малого хлопчини. 

Ось так і жив Володя з бабусею та ді-
дусем; дуже їх любив, а батьки через довгу 
розлуку ставали вже якимись чужими. 

Коли синові виповнилося 14 років, бать-
ки кликали його до себе. 

– Школу тут закінчиш, – казали, – у 
Полтаві багато вищих навчальних закла-
дів, обереш який захочеш, підеш вчитися… 

Та Володя вже тоді й не захотів покидати 
бабусю і дідуся, рідне село, бо тут, мовляв, 
– найкраще. Закінчив школу, технікум у 
Львові, повернувся на вітцівщину, одру-
жився. 

Пливли роки… Відійшли у засвіт ста-
ренькі Ольжині батьки, згодом і чоловіка 
похоронила – на чужині. На схилі літ Оль-
зі часто снилася рідна Сколівщина, дуже 
тягнуло жінку додому. 

– Сину, – говорила мати по телефону, 
– хочу повернутися на свою батьківщину 
назавжди, хоч трохи пожити вдома; та й 
умирати хочу в рідній батьківській хаті… 
Що ти на це скажеш? 

– То приїжджай, – почула відповідь 
сина (але в голосі – нотки байдужості, 
принаймні, так їй здалося). 

Приїхала…  Все їй якось не так, як би 
того хотілося: син наче чужий, нерідний. 
У відношенні до себе завжди відчувала 
байдужість, деколи – зневагу; і не лише 
від сина, а й від онуків; а про невістку й 
говорити нічого… 

Поплакалася на таке становище сусідці. 
– То тепер майже в кожній сім’ї так, – 

намагалася розрадити Ганна. – Зараз діти 
здебільшого черстві до своїх батьків, не 
такі, як ми були. 

– Та в цьому є і моя провина, – наче 
оправдовувалася Ольга. – Мучить мене 
совість, що син не зростав зі мною, не 
отримував належної материнської ласки, 
любові, опіки. Сама винна… 

Після розмови з сусідою, наступного дня 
Ольги в селі не стало… 

Рідні шукали її, та в поліцію син не захо-
тів заявляти. Мабуть, соромився… Казав: 

– Може, знайдеться. 
І знайшлася: у Львові на залізничному 

вокзалі. Там багато таких – безхатченків. 
Пасажири, на жаль, скептично до них 
ставляться, перешіптуються, насміхають-
ся, поглядають скоса, бокують. Хоча хтоз-
на, що привело їх до такого життя, що 
спонукало до жебракування?.. Не нам су-
дити, Бог розсудить… 

Марія ПОЖАРНЮК, 
позаштатний кореспондент 

«Голосу народу», 
с. Кривеньке   

Син – наче чужий…

Мабуть, з огляду на попередні громадські слухання, що 
проходили в приміщенні міської ради, де чималій кіль-
кості бажаючих не вистачило місця в залі, цього разу на 
слухання було запрошено до районного будинку культури 
ім. К.Рубчакової, в якому більше 300 посадочних місць. 
Та прикро було споглядати майже напівпорожню залу. І 
це – при чисельності близько 30-ти тис. населення Чорт-
кова. Невже настільки чортківська громада збайдужіла до 
майбутнього нашого міста?! Чи, може, в містян закралась 
якась недовіра щодо прозорості деяких діянь владних 
структур? Хтозна… 

Кількість присутніх сповнювали чи не увесь корпус 
міської ради та представники підвладних їй структур, 
окремі депутати, активісти громадських організацій та 
невеличка когорта представників громадськості міста й 
сіл Білої та Горішньої Вигнанки (загалом – 149 осіб). 

У слуханнях взяли участь народний депутат Олег 
Барна, депутат обласної ради Любомир Білик, началь-
ник управління з питань містобудування та архітекту-
ри облдержадміністрації Володимир Харченко, проек-
танти з міст Рівне й Тернопіль. 

Свою позицію та міркування щодо винесених на об-
говорення питань висловили на загал Олег Барна та Лю-
бомир Білик. 

Нардеп вказав на те, що «…шлях об’єднання терито-
ріальних громад пройшов чи не увесь світ, це потрібно 
робити і нам; тим паче, маємо шанс скористатися фінан-
совою підтримкою держави на розвиток інфраструктури 
нашого краю». Окрім того, Олег Степанович виокремле-
ними тезами інформував про реалізацію задуманих планів 
на Чортківщині; особливий акцент поставив на забудові 
міста: «Чортків не є селом, а тому пасує будувати багато-

поверхові будинки, а не одноповерхові, тим паче, що за-
будовник викупив земельні ділянки у колишніх депутатів. 
Депутати фракції готові підтримати забудовника Огоро-
дника у цьому, сприяти йому, але за умови його допомоги 
у ремонті одного із приміщень військової частини». 

Любомир Степанович в унісон п. Барні свідчив: «… 
Чортків, у порівнянні з минулими роками, змінюється 
в кращу сторону, і це – відрадно. Ті кроки, які робить 
сьогодні міська рада, заслуговують на пошану й подяку; 
а втім, є впевненість, що ми на правильному шляху». Ін-
формував п. Білик і про те, що всі зміни, які відбувають-
ся в місті, мають, безперечно, фінансове підґрунтя. Так, 
«1 млн 112 тис. грн. виділено з обласного бюджету для 
обладнання КНС; долучаємося до відновлення військо-
вої частини в Чорткові; актуальне питання на сьогодні 
й об’єднання територіальних громад, це – значима пер-
спектива, саме в єднанні формується міць наша». 

Щодо реконструкції очисних споруд присутніх лако-
нічно ввів у курс справи директор ТзОВ «КОМФОРТ-

ЕКО» Віктор Омельчук, роз’яснивши поетапне прове-
дення всіх робіт проекту. А також закцентував на тому, 
що очисні споруди в Чорткові не стануть, як-то кажуть, 
непорушним пам’ятником, а буквально за півроку якісно 
працюватимуть. 

Услід роз’яснення, головуючи на слуханнях, керманич 
міста Володимир Шматько вніс певний фактаж інформації 
щодо ситуації, яка на часі «визріла з дебетом води в Чорт-
кові», запевняючи, що «цифра, яка фіксувалася  в попе-
редньому проекті (2005 р.) будівництва очисних споруд, а 
це – 4 тис. куб./доб. (!), абсолютно химерна!». Насправді ж, 
як мовляв, «ніхто (до нас) не рахував втрат». Зараз майже 
всі водозабори забезпечені лічильниками на подачу води, 
окрім (і це – єдина труба, якій, до слова, 105 років) по вул. 
С.Бандери. Тобто «колишні показники витрати води зна-
чно завищені, тож саме над реальною витратою ми наразі й 
працюємо, разом із тим проектуємо каналізаційні системи 
міста». З великим акцентом п. Шматько наголосив і на вар-
тості будівництва очисних споруд: загалом – 92 млн грн…     

Суть адміністративно-територіальної реформи присут-
нім тлумачив Володимир Харченко, відзначивши неабия-

ку активність мешканців Чортківщини щодо об’єднання 
територіальних громад. А втім, провів, так би мовити, 
своєрідну агітацію, запевняючи, що Чортків, безперечно, 
має бути (за всіма ознаками) центром об’єднаної терито-
ріальної громади, і до слова зауваживши, процес добро-
вільності буде рано чи пізно завершено…

«Оптимальна об’єднана територіальна громада», за 
думкою міської ради, це приєднання до Чорткова сіл  
Біла, Горішня Вигнанка, Росохач, Скородинці, Бичківці, 
а також (за пропозицією учасників слухань) ініціювати 
приєднання с. Пастуше та громаді Заводського (що не 
суперечить чинному законодавству).

Обговорення третього питання також пройшло, так би мо-
вити, без усякого роду ексцесів. Ярослав Головко (проектант 
забудови, архітектор із Тернополя) інформував про те, що на 
місці трьох садиб, запланованих раніше, пропонується спо-
рудження 2-х будинків з кількістю 56 квартир та інфраструк-
турні об’єкти дрібного обслуговування. 

Слід зауважити, щодо новобудов житлового призна-
чення міський голова зазначив наступне: «У кожному 
будинку (така умова висувається перед забудовниками) 
буде виділено одну чи дві квартири (враховуючи пайову 
участь) на міську раду». 

Після обговорення кожного з питань почергово сліду-
вали голосування, в часі яких майже одностайно присутні 
віддавали свої голоси «за», за виокремленням одиниць 
«проти». 

Хочеться сподіватися, що наступні громадські слухання 
проходитимуть за участі більшої чисельності містян… 

Тетяна ЛЯКУШ 
Фото автора

Конструктивний діалог, 
навіть при малій чисельності громади

Минулої суботи, 1 квітня, відбулися громадські слухання. На порядку денному – три питання: «Про 
реконструкцію біологічних очисних споруд продуктивністю 7000 м куб./доб. із виділенням 1-го пускового 
комплексу на 4000 м куб./доб. у м. Чортків»;  «Про ініціювання добровільного об’єднання територіальних 
громад сіл Чортківського району та міста Чорткова»; «Про внесення змін до детального плану території 
для будівництва та обслуговування індивідуальних гаражів і для будівництва та обслуговування 
багатоквартирних житлових будинків у межах вулиць Кн. В.Великого та С.Бандери в м. Чортків».
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Подорожні замальовки

А нині… Вже наголошувалось на 
контрастах теперішнього села. Як гра-
нично полярно простежуються вони у 
світлинах! Лиш погляньмо. Он, тішить 
око ставок, що впродовж часом по-
мірних, часом рясних опадів минулих 
осені-зими майже-майже дістався сво-
го плеса. Однак так званих стихійних 
смітників та ще й зграйок псів посе-
ред села-містечка не бракує – ну чис-

тісінько тобі містечкові 
сюжети! Або ж отаких 
привільних калабань…

Чимало в Білобожни-
ці прихильників вело-
сипедного транспорту: 
адже це й модно (бо ж 
сам київський мер за-
любки возиться!), і здо-
рово. Футбольна зміна, 
та, що зі школярства, 
вперто добивається сво-
го (й таки доб’ється!). 
Однак пам’ятник-
погруддя маститому лі-
кареві-окулісту Михай-
лові Борисикевичу тут 
же, в центрі, – в запу-
щеному варіанті. 1890 
року він поставлений: 

зусиллями вдячних учнів – своєму 
вчителю, котрі спромоглися з’їхатися 
звіддалік і злучити помисли та дії задля 
благородної цілі. А тепер? Пам’ятник 
немов сховався сором’язливо за гро-
маддя туй…

Транспорт у пошанівку білобожни-
чан – принаймні оцей, найменшень-
ких мешканців. Погляньмо, як залюб-

ки дочікується він своїх 
пасажирів, поки вони 
бавляться-виховуються у 
«Дзвіночку».

Тамтешній будинок 
культури теж терпляче 
дожидається повноправ-
ної спромоги запрацю-
вати. Бо ж є кому й для 

кого! Проте коли ді-
ждеться?.. 

Три храми в Білобож-
ниці – такі всі ошатні й 
дбайливо доглянуті. На-
молені, спираються хрес-
тами на небесну синь. 
564-а весна здіймається, та що там – 
вже бринить потужно над селом…

Анна БЛАЖЕНКО
Фото 

Ореста ЛИЖЕЧКИ

Серед запрошених – друзі, батьки, 
наставники та викладачі, які розділили 
цей важливий момент разом із нашими 
випускниками. 

З вітальним словом до винуватців свя-
та звернулась в. о. директора інституту, 
кандидат економічних наук, доцент На-
дія Кульчицька, котра зазначила, що за 
роки навчання в інституті випускники 
здобули наполегливою працею ґрунтовні 
знання, навчилися ставити перед собою 
завдання і досягати їх, загартували харак-
тер і виховали в собі найкращі людські 
якості. Попереду найскладніший іспит 

– доросле життя. 
Висловила впевне-
ність, що молоді 
фахівці не загу-
бляться в складно-
му світі, тому що 
мають значиму 
освіту і навчились 
досягати цілей». 

До вітання до-
лучився отець 
Мирон, який по-
бажав усім при-
сутнім Божого 
благословення, 
окропивши ви-
пускників і ви-
кладачів свяченою 
водою. 

На свято заві-
тали й потенційні 

роботодавці з підприємства СЕ «Борд-
нетце-Україна», які озвучили потребу 
у висококваліфікованих економістах та 
запропонували випускникам завітати на 
підприємство для проходження співбесі-
ди на посади, що цікавитимуть.

З напутнім словом до дипломованих 
магістрів звернулася куратор, к. е. н., 
доцент Наталія Костишин. Побажала 
віднайти своє місце у житті, не забу-
вати студентських друзів і допомагати 
один одному. 

Від імені випускників Галина Ко-

ролівська висловила вдячність своїм 
наставникам-викладачам за отримані 
знання, незабутні враження, самореа-
лізацію, за кращі студентські роки та 
здобуту професію.

Складені останні іспити, успішно 
презентовані наукові дослідження, 
набуті практичні навики та ґрунтовні 
знання. Попереду нове буття! Тож ба-
жаємо випускникам багато оптимізму, 
натхнення, наполегливості, кар’єрних 
здобутків, особистих перемог, реалі-
зації задумів, творчих планів. Нехай 
обрана професія подобається, при-

носить користь нашій державі та при-
множує добробут! 

Дипломовані магістри, будьте завжди 
відкритими до нових знань, з гордістю 
несіть звання випускника ЧОРТКІВ-
СЬКОГО НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО 
ІНСТИТУТУ ПІДПРИЄМНИЦТВА І 
БІЗНЕСУ ТНЕУ! 

Тетяна ЯКОВЕЦЬ, 
к. е. н., доцент ЧННІПБ ТНЕУ

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Врятувала біла божниця
Існує повір`я, що там був осідок білого бога – це й дало наймення місцині: 

Білобожниця. Хоча те – з понять многобожжя, язичництва. Нам же, 
християнам, більш до снаги інша легенда: в давнину, під час татарських набігів, 
спорудили, було, селяни божницю з білого каменю. Вона й врятувала…

Випускний-2017

Ми – дипломовані магістри!
30 березня ц. р. магістри Чортківського навчально-наукового інституту 

підприємництва і бізнесу ТНЕУ отримали дипломи. Це був незабутній, 
яскравий, емоційний день.
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Хресна хода

На правах реклами

Ексклюзив

Це так щемно й символічно 
водночас: храм лучить під своє 
склепіння всіх-всіх Господніх ді-
тей в намірі взяти свій хрест і по-
між терпінь цього світу слідом за 
терплячим Спасителем вирушити 
хресною ходою на Голгофу сво-
єї душі. Силою молитви, стократ 
повторюваної неложними уста-
ми, уподобитися благим намірам 
Того, хто прогинався й падав під 
хрестом, аби визволити нас від 
гріха. Попри вік та рід занять, 
приналежність до релігійних кон-
фесій…

Цьогоріч унамірення спільноти 
особливі – молитва за звільнен-
ня полонених і в’язнів, котрі за 
вірність Україні позбавлені оку-
пантами свободи. Молитва за 
мирних мешканців Донбасу та 
Криму, котрі страждають від ві-
йни й окупації, за біженців та 
вимушених переселенців, що 
полишили рідні оселі, рятуючи 
своє життя. І скріплені ті наміри 
зверненням членства Всеукраїн-
ської Ради Церков та релігійних 
організацій, котре тут же, в стінах 
церкви, на численне згромаджен-
ня вірних озвучує єпарх Бучаць-
кий владика Дмитро Григорак, 
ЧСВВ. «Віримо, що Господь по-
чує наші прохання та молитви і 
наблизить час, коли чужинці, що 
прийшли з війною на нашу зем-
лю, полишать її, українські землі 
Криму й Донбасу звільняться від 
окупації, єдність і мир в нашій 
країні відновляться. Боже Вели-

кий, Єдиний, нам Україну хра-
ни!».

Як численно палкої настроє-
вості з національним підтекстом 
вмістили слова молитви, що зли-
нули з уст душпастирів різних 
конфесій! Аби Господь позбавив 
нас лицемірів, котрі довго знева-
жали хрестоносний народ укра-
їнський… Аби зцілив наші рани, 
єдність народові подав, козацьку 
звитягу, шляхетність та ревність 
у вірі відродив… Аби простив за 
несправедливі суди наших суддів, 
за казнокрадство наших правите-

лів, за нашу байдужість до добра 
і зла, за гордість та себелюбство… 
Аби дарував побожну і самозре-
чену владу, благословив Україну і 
визволив її від всіляких ворожих 
підступів, мир та спокій дарував…

Наміренням, узагальненим на-
стоятелем Вознесенської церкви 
отцем-деканом Андрієм Мель-
ником, щоб Господнє благосло-
вення зійшло на нашу землю, 
принесло мир і спокій, були про-
йняті вичитані на кожній з чо-
тирнадцяти стацій (ними охопле-
ні всі чортківські храми, каплиці, 
пам`ятні хрести) страсні Єван-
гелія, розважання, виконувані 
в часі Великого Посту духовні 
наспіви. Великого дерев`яного 
хреста перебирали на свої плечі, 
піднесено й терпляче простуючи 
під нелегкою ношею, парафіяни 
різних міських храмів, злучені 

єдиним духовним поривом, різ-
ні спільноти вірних, релігійних 
та світських громадських форма-
цій, інтелігенції краю, очільники 
влади району і міста. Аби, спер-
шу діставшись участі у тій спаси-
тельній місії, наприкінці шляху 
відчути полегкість ноші й визво-
лення від гріха, воскреснувши до 
нового життя.

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Володимира ТИХОВИЧА

Рекомендуємо завітати до крамниці 
«Масар м’ясопродукти» у Чорткові, що 
навпроти пожежно-рятувальної служ-
би по вулиці Шевченка. Там ви зна-
йдете м’ясні вироби будь-якого смаку 
та ґатунку, починаючи від сардельок і 
закінчуючи сирокопченими ковбасами 
тривалішого терміну зберігання. Вза-
галі у продажу є близько 140 наймену-
вань м’ясної продукції, що користується 
попитом по всій Україні, а невдовзі її 
смакуватимуть й за кордоном. Вироб-
ник ковбас «Домашня», «Гуцульська», 
«Карпатська», «На дровах», баличків, 
грудинок та шинок, що мають бути у 
великодньому кошику – фермерське 

господарство «Масарівські Липки», що 
в Копичинцях.

Важливо, що зазначена продукція сер-
тифікована, виготовляється на заводі з 
посиленим санітарно-пропускним ре-
жимом, із якісної та екологічно-чистої 
сировини. Свиней та курей тут годують 
комбікормами із зернових культур, ви-
рощених на орендованих землях Гуся-
тинського та Чортківського районів. 

Торгова марка «МАСАР» гарантує вам 
найвищу якість своїх виробів, які ви мо-
жете самі оцінити.

Принагідно вітаємо вас із прийдешнім 
святом Воскресіння Христового! Бажає-
мо вам миру, злагоди й добра!

Нині – нова порція цих самобутніх витворів 
людської уяви. Отже, писанки Слобожанщини. 
Милуйтеся, запозичуйте, творіть!

«Котилася писанка 
з гори на долину…»

У нас, на рідній землі, зустрічаються 117 видів 
верби: гостролиста, біла, козяча, пурпурова і т. д. 
Верба і тополя – символи України. 

Відбуваючи на заслання в пустелю Казахстану, Та-
рас Шевченко взяв із собою гілочку верби як згадку 
про рідний край. Посадив її серед пісків, доглядав і 
виростив дерево. Від Тарасової верби земляки при-
везли гілочки в Україну. І тепер ростуть «верби Тара-
са» в парках, нагадуючи про стражденне життя поета 
на чужині та його безмірну любов до України. 

У Греції верба була присвячена богині привидів і 
чаклунства Гекаті, а також – могутній Гері (цариці 
богів). 

Плакуча верба була символом смутку й горя. 
У Єгипті в похоронних багаттях разом із дубом і 

горішником спалювали й вербу, що символізувало 
владу, мудрість і чарівність померлого. 

У християнській релігії свято Вербної неділі – 
одне з найважливіших. Воно належить до числа 
дванадцяти найзначиміших свят і припадає за тиж-
день перед Пасхою. Вербній неділі присвячується 
подія євангельської історії – в’їзд Христа в Єру-
салим. Мешканці столиці вітали Христа, кидаючи 
Йому під ноги пальмові віти. Пізніше в Київській 
Русі свято дістало назву «Вербна неділя», тому що 
роль пальмового листя виконувала гілочка верби, 
що на той час уже розпускалася. Існувало повір’я, 
що верба наділена магічною силою: оберігає від 
злих духів, нещасних випадків і бід. Тому освячені в 
церкві її квіти-сережки їли з кашею. Верба, «покла-
дена до ніг Христа», вважають від того пам’ятного 
дня, набула цілющих властивостей. У середньовіччя 
відварами з різних частин верби лікували шлунок, 
різного роду рани, зводили бородавки, мозолі. 

У Вербну неділю освячують вербові гілочки, лозу; 
б’ючи нею один одного, примовляють: «Верба б’є – 
не я б’ю, від нині за тиждень буде в нас Великдень».  

Марія ПОЖАРНЮК, 
позаштатний кореспондент «Голосу народу», 

с. Кривеньке 

Передсвяття

Вербна неділя

До великоднього кошика 
від ТМ «МАСАР»

Незабаром ми відзначатимемо найрадісніше, найсвітліше християнське 
свято – Воскресіння Ісуса Христа. До Великодня в українських родинах 
прийнято готуватися заздалегідь: прибирати у світлицях та на подвір’ях, 
пекти паски та баранчики, розфарбовувати яйця, коптити шинки й ковбаски. 
Сільські ґазди зазвичай ріжуть свиней, тому в них немає потреби купувати 
м’ясо на ринку. А що робити тим, хто не може утримувати паць вдома, проте 
любить поласувати смачненьким баличком чи запашною ковбасою?

«Ярмо бо Моє любе, 
а тягар Мій легкий...»

Минулої неділі, о третій годині пополудню, людність всієї України, а також у світах, де є 
українські поселення, була з`єдинена, як ніколи, – спільною молитвою за перемогу над агресором 
і встановлення справедливого миру. Молились українці в храмах і на майданах, а в Чорткові, 
маленькій часточці України, – в старенькій, праматірній церкві Вознесіння Господнього, на котрій 
спочили віки.



УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
15.00, 21.00 Новини 
06.25 Золотий гусак 
06.45, 07.45, 08.25 
Смакота 
07.20, 23.00 На слуху 
08.35 Паспортний сервiс 
09.00 Ранок про Україну 
09.35 Д/ф «Смарагди для 
Врубеля» 
10.25 Мiжнародний турнiр 
зi спортивної гiмнастики 
«Ukraine International cup» 
12.00 Київський пiвмарафон. 
Чемпiонату України з 
пiвмарафону 2017 
12.30 Суспiльний 
унiверситет 
13.15 Борхес 
14.00 Д/ф «На п’єдесталi 
вiтрiв Флоренцiї» 
15.20 Фольк-music 
16.30 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 
19.00 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» 
22.50 З перших вуст 
22.55 Вiчне 
23.15 Пiдсумки 
23.35 Вiд першої особи 

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 ТСН
09.30 «Чотири весiлля - 2» 
10.55, 12.20 «Мiняю жiнку - 7» 
12.50 «Мольфар» 
13.50 «Пробач менi, моя 
любове» 
14.45, 15.45 «Сiмейнi 
мелодрами 6» 
17.15 Т/с «Кохання проти долi» 
20.30 «Секретнi матерiали» 
21.00 Т/с «Хороший хлопець» (12+) 
22.00 «Грошi» 
23.15 Х/ф «Екстрасенс» (16+) 

ІНТЕР
05.50 «Мультфiльм» 
06.20, 13.30 «Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10 «Ранок з 
IНТЕРом» 
09.20, 12.25 Т/с «Жереб долi» 
15.20 «Жди меня» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Кохання за законом» 
22.45 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» 
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Вiдвертi дiалоги» 
11.15, 17.50 «Пiснi нашого краю» 
11.30 «Подорожнi замальовки» 
12.00 «Мамина школа» 
12.30 «Музичний 
калейдоскоп» 
16.15 «У країнi Мультляндiї» 
17.15 «Урок... для батькiв» 
18.00 «Як це» 
18.30 «Iз нашої вiдеотеки» 
18.55, 20.25 «Тернопiль 
сьогоднi» 
19.30 «Народний контроль» 
19.45 «Серце мiста» 
20.10 «Триває Великоднiй пiст» 
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» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi. 
Тиждень 
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УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
15.00, 21.00, 05.10 Новини 
06.25 Золотий гусак 
06.45, 07.45, 08.25 
Смакота 
07.20, 23.00 На слуху 
09.00 Ранок про Україну 
09.35 Україна на смак 
10.00 Лайфхак 
10.10, 18.10, 18.55 
КЛIП учасника 
Євробачення-2017 
10.20 Д/ф «Справа 
«божевiльного». А.Ведель» 
11.00 Засiдання Кабiнету 
Мiнiстрiв України 
13.15 Нашi грошi 
14.00 На гостину до Iвана 
Поповича 
15.20 Свiтло 
16.00 Мистецькi iсторiї 
16.30 Т/с «Лiнiя захисту» 
17.20 Школа Мерi Поппiнс 
17.40 М/с «Книга джунглiв» 
18.15 Новинний блок 
19.00 Новини. Культура 
19.20 Т/с «Доньки Єви» 
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 
23.35 Вiд першої особи 

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 - 2» 
10.55, 12.20 «Мiняю жiнку - 7» 
12.50 «Мольфар» 
13.50 «Пробач менi, моя 
любове» 
14.45, 15.45 «Сiмейнi 
мелодрами 6» 
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 «Капоте» (16+) 

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм» 
06.20, 13.15 «Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10 «Ранок з 
IНТЕРом» 
09.20 «Давай одружимося» 
11.10, 12.25, 21.00 Т/с 
«Кохання за законом» 
15.50, 16.45 «Речдок» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
22.45 Т/с «Територiя 
краси» 

ТТБ
07.00 «Слово Боже на 
кожен день» 
07.15, 11.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
07.30, 21.00 «Тема дня» 
07.45 Ранкова гiмнастика 
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Будьте здоровi» 
11.15, 17.50 «Пiснi нашого 
краю» 
11.30 «Європа очима українця» 
12.00 Д/ф «Ми не лукавили 
з тобою...» 
12.30 «Iз нашої вiдеотеки» 
16.15 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 «Дiловий ритм» 
18.00 «Час змiн» 
18.30 «Хто в домi хазяїн?» 
18.45 «Смакота» 
19.30 «На часi» 
20.15 «Триває Великоднiй 
пiст» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Надiя є» 
21.30 «Зелений Бум» 
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 Європа у фокусi 
08.00 Євромакс 
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 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.35 «Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Ключ вiд дому» 
16.40 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
17.30 «Твiй дiм» 
18.45, 22.30 Мiська рада 
iнформує 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 «Формула здоров’я» 
21.30 «Смачна мандрiвка» 
22.40 Х/ф «Вiдбiр» 16+ 

ICTV
05.35, 10.05 Громадянська 
оборона 
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.55 Бiльше нiж правда 
12.10, 13.05, 17.50 Т/с 
«Пiвнiчний вiтер» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.30 Х/ф «Снайпер» 16+ 
15.30, 16.10 Т/с «Майор i 
магiя» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
21.25 Т/с «Пес-2» 16+ 
23.25 Х/ф «Снайпер-2» 16+ 

СТБ
06.40, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.40 «Все буде смачно!» 
09.35, 18.30 «За живе!» 
10.55 «МастерШеф - 4» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
19.55, 22.45 «МастерШеф 
Дiти - 2» 
23.30 Т/с «Коли ми вдома» 

НОВИЙ КАНАЛ
04.35, 08.05 Т/с «Друзi» 
05.50, 18.00 Абзац 
06.43, 08.03 Kids Time 
06.45 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 «Не жартуйте з 
Зоханом» 16+ 
00.10 Х/ф «Iнтерв’ю» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 23.00 Сьогоднi 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15 Зiрковий шлях 
11.30 Реальна мiстика 
13.30, 15.30 Агенти 
справедливостi 16+ 
16.10 Iсторiя одного 
злочину 16+ 
18.00 Т/с «Райське мiсце» 16+ 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Заповiт 
принцеси» 12+ 
23.30 Т/с «Закон i порядок: 
Злочиннi намiри» 16+ 

2+2
06.00 Мультфiльми 
08.00, 18.30 «Спецкор» 
08.30, 19.00 «ДжеДАI» 
09.00 «Територiя обману» 
10.00 «Люстратор. 
Прокляття системи» 
10.30 «Нишпорки» 
11.00 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
15.10 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями» 
17.00, 23.05 Т/с 
«Перевiзник» (16+) 
18.00 «Цiлком таємно» 
19.20, 20.15 Т/с «Команда» 
(16+) 
21.15 Х/ф «Замовлений 
убивця» (16+) 
00.00 «Угон по-нашому» 

УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
15.00, 21.00, 05.10 Новини 
06.15, 07.15, 08.15 Спорт 
06.20, 08.20 АгроЕра 
06.30 Золотий гусак 
06.45, 07.45, 08.30 
Смакота 
07.25, 23.00 На слуху 
08.35 Паспорт.Ua 
09.00 Ранок про Україну 
09.35 Україна на смак 
10.00 Лайфхак 
10.05, 18.10, 18.55 
КЛIП учасника 
Євробачення-2017 
10.10, 18.50 Що там з 
Євробаченням? Блоги 
10.25 Т/с «Площа Берклi» 
11.15, 16.30 Т/с «Лiнiя 
захисту» 
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 «Герой не 
нашого часу. Юрiй Мажуга» 
15.20 Надвечiр’я. Долi 
17.15 Казки Лiрника Сашка 
17.35 М/с «Книга джунглiв» 
18.00 Voxcheck 
18.15 Новинний блок 
19.00 Новини. Культура 
19.20 Т/с «Доньки Єви» 
19.55 «Схеми» з Наталiєю 
Седлецькою 
20.20 Про головне 
21.50 Т/с «На межi. Група 
«Антитерор» 
22.50 З перших вуст 
22.55 Вiчне 
23.15 Пiдсумки 
23.35 Вiд першої особи 

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» 
10.55, 12.20 «Мiняю жiнку - 7» 
12.50 «Мольфар» 
13.50 «Пробач менi, моя 
любове» 
14.45, 15.45 «Сiмейнi 
мелодрами 6» 
17.15 Т/с «Кохання проти долi» 
20.30 «Секретнi 
матерiали» 
21.00 Т/с «Хороший 
хлопець» (12+) 
22.00 «Чотири весiлля 6» 
23.00 «Право на владу 
2017» 

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм» 
06.20, 13.15 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.40 
Новини 
07.10, 08.10 «Ранок з IНТЕРом» 
09.20 «Давай одружимося» 
11.10, 12.25, 21.00 Т/с 
«Кохання за законом» 
15.50, 16.45 «Речдок» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
22.45 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, 21.00 «Тема дня» 
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «На часi» 
10.45 «Надiя є» 
11.15, 17.50 «Пiснi нашого 
краю» 
11.30 «Хто в домi хазяїн?» 
11.45 «Крiзь призму часу» 
12.00 «Смакота» 
12.15 «Музеї Волинi» 
12.30 «Зелений Бум» 
16.15 «У країнi Мультляндiї» 
17.15 «Телевiзор» 
18.00 «Всяка всячина: 
iнструкцiя з використання» 
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» 

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 Межа правди 
13.10 Хiт-парад 
14.00, 01.00 Х/ф «Живий» 
16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 
03.30 Провiнцiйнi вiстi 
17.00 «У пошуках нових 
вражень» 
17.30 «Про нас» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.40 Дiм книги 
21.30 «Сiльський 
календар» 
22.40 Х/ф «Головоломка» 16+ 

ICTV
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 
11.05, 13.10 Х/ф «Червона 
планета» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.25, 16.10 Х/ф «Ван 
Хельсинг» 16+ 
16.20 Х/ф «Бiлоснiжка i 
мисливець» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Бiльше нiж правда 
21.25 Т/с «Майор i магiя» 16+ 
22.30 Свобода слова 
00.25 Х/ф «Сiм’я смертi» 18+ 

СТБ
07.15, 16.00 «Все буде добре!» 
09.15 «Все буде смачно!» 
10.10, 18.30 «За живе!» 
11.40 Х/ф «Операцiя «И» 
та iншi пригоди Шурика» 
13.40 «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
04.40, 18.00 Абзац 
05.40 Т/с «Друзi» 
06.33, 08.03 Kids Time 
06.35 М/ф «Сьомий гном» 
08.05 Х/ф «Крабат - учень 
чаклуна» 16+ 
10.20 Х/ф «Особливо 
небезпечна» 16+ 
12.15 Х/ф «Страшилки» 16+ 
14.15 Х/ф «Мисливцi на 
вiдьом» 16+ 
16.00 Ревiзор Спешл 
19.00 Ревiзор Крамницi 
21.00 Таємний агент 
22.30 Таємний агент. Пост-
шоу 

ТРК «УКРАїНА»
06.50, 07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 23.00 Сьогоднi 
09.15 Зiрковий шлях 
10.50 Реальна мiстика 
11.50 Х/ф «Сонцестояння» 16+ 
13.50, 15.30 Т/с «Гiрке щастя» 
16+ 
18.00 Т/с «Райське мiсце» 16+ 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Заповiт 
принцеси» 12+ 
23.30 Х/ф «Бiблiотекар: В 
пошуках списа долi» 

2+2
06.00 Мультфiльми 
08.00, 18.30 «Спецкор» 
08.30, 19.00 «ДжеДАI» 
09.00 «Вiдеобiмба» 
12.25 «Угон по-нашому» 
13.30 Т/с «Загублений 
свiт» 
15.10 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями» 
17.00, 23.05 Т/с 
«Перевiзник» (16+) 
18.00 «Люстратор. 
Прокляття системи» 
19.20, 20.15 Т/с «Команда» 
(16+) 
21.15 Х/ф «Лiквiдатор» (16+) 
00.00 Х/ф «Великi поганi 
жуки» (16+) 

УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 13.00, 
15.00, 21.00 Новини 
06.45, 07.45, 08.30 Смакота 
07.25, 23.00 На слуху 
08.35 Паспорт.Ua 
09.00 Ранок про Україну 
09.35 Україна на смак 
10.00 Лайфхак 
10.05, 18.50 Що там з 
Євробаченням? Блоги 
10.10, 18.10, 18.55 
КЛIП учасника 
Євробачення-2017 
10.25 Т/с «Площа Берклi» 
11.20 Д/ф «Одного разу, 60 
рокiв потому...» 
12.30 Суспiльний 
унiверситет 
13.15 Уряд на зв’язку з 
громадянами 
14.00 Театральнi сезони 
14.25 Спогади 
15.20 Поза часом. 
Телевистава «Наталка-
Полтавка» 
17.20 Хто в домi хазяїн? 
17.40 М/с «Книга джунглiв» 
18.15 Новинний блок 
19.00 Новини. Культура 
19.20 Перший на селi 
19.55 Нашi грошi 
20.20 Про головне 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 Т/с «На межi. Група 
«Антитерор» 
22.50 З перших вуст 
22.55 Вiчне 
23.15 Пiдсумки 
23.35 Вiд першої особи 

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 - 2» 
10.55, 12.20 «Мiняю жiнку - 7» 
12.50 «Мольфар» 
13.50 «Пробач менi, моя 
любове» 
14.45, 15.45 «Сiмейнi 
мелодрами 6» 
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 «Реквiєм за 
вбивцею» (16+) 

ІНТЕР
06.00 «Мультфiльм» 
06.20, 13.15 «Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10 «Ранок з IНТЕРом» 
09.20 «Давай одружимося» 
11.10, 12.25, 21.00 Т/с 
«Кохання за законом» 
15.50, 16.45 «Речдок» 
18.00, 19.00 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
22.45 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, 21.00 «Тема дня» 
07.45 Ранкова гiмнастика 
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Iз нашої вiдеотеки» 
10.20 «Зупинись i здивуйся» 
10.30 «Земля-наш спiльний 
дiм» 
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 «Києвотека» 
12.30 «Азбука смаку» 
12.45 «Як це» 
16.15 «У країнi Мультляндiї» 
17.15 «Живi сторiнки» 
17.35 «Триває Великоднiй 
пiст» 
18.00 «Енергоманiя» 
18.30 Д/ф «Ми не лукавили 
з тобою...» 
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» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 «Сiльський 
календар» 
08.05 «Твiй дiм» 
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, 21.50 «Добрi 
традицiї» 
12.15 «Про кiно» 
12.30, 20.30 Євромакс 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Диявольський острiв» 
17.30 «Смачна мандрiвка» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Європа у фокусi 
21.30 Музична програма 
«Гал-клiп» 
22.35 Х/ф «Битва у Сiетлi» 16+ 

ICTV
05.35, 20.20 Громадянська 
оборона 
06.30 Ранок у великому мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.00 Бiльше нiж правда 
12.10, 13.05, 17.50 Т/с 
«Пiвнiчний вiтер» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. 
День 
13.25 Х/ф «Червона 
планета» 16+ 
15.30, 16.10, 21.25 Т/с 
«Майор i магiя» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
23.20 Х/ф «Снайпер» 16+ 

СТБ
06.40, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.40 «Все буде смачно!» 
10.40, 18.30 «За живе!» 
11.55 «МастерШеф - 4» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
20.00, 22.45 «МастерШеф 
Дiти - 2» 
23.55 Т/с «Коли ми вдома» 

НОВИЙ КАНАЛ
04.35, 08.05 Т/с «Друзi» 
05.50, 18.00 Абзац 
06.43, 08.03 Kids Time 
06.45 М/с 
«Сiмейка Крудс» 
10.50 Т/с «Сашко Таня» 16+ 
16.00, 19.00 Серця трьох 
21.00 Київ вдень та вночi 
22.15 Х/ф «Полювання на 
колишню» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 23.00 Сьогоднi 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15 Зiрковий шлях 
11.30 Реальна мiстика 
13.30, 15.30 Агенти 
справедливостi 16+ 
16.10 Iсторiя одного 
злочину 16+ 
18.00 Т/с «Райське мiсце» 16+ 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Заповiт 
принцеси» 12+ 
23.30 Т/с «Закон i порядок: 
Злочиннi намiри» 16+ 

2+2
06.00 Мультфiльми 
08.00, 18.30 «Спецкор» 
08.30, 19.00 «ДжеДАI» 
09.00 Д/п «Помста природи» 
11.00 «Облом.UA.» 
15.15 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями» 
17.00, 23.05 Т/с 
«Перевiзник» (16+) 
18.00 «Нишпорки» 
19.20, 20.15 Т/с «Команда» 
(16+) 
21.15 Х/ф «Група 7» (16+) 
00.00 Х/ф «Пулбой: 
Тамуючи лють» (16+) 

13 квітня. Тривалість дня – 13.42. Схід – 6.08. Захід – 19.50. Іменини святкує Аполлон

Шукаю
кваліфікованого працівника 

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

Тел. 097-004-15-79

КУПУЄМО 
МЕТАЛОБРУХТ 

Дорого
Тел. 097-173-40-56

Продаємо вагонку 
з елітних сортів дерев (вільха, дуб, 

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

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

Пропонуємо труби та з’єднання 
для водопостачання і каналізації 

Гуртові ціни, висока якість 
ТОВ Центр 

Трубопровідних Систем 
Тел.: (0352) 49-58-12, 

(067) 35-25-061
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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 
06.25 Життєлюб 
06.45, 07.45, 08.25 
Смакота 
07.20, 00.00 На слуху 
09.00 Ранок про Україну 
09.35 Свiт на смак. Д/с 
«Розповiдi про Хансiк» 
10.00, 18.50 Що там з 
Євробаченням? Блоги 
10.05, 18.10, 18.55 КЛIП 
учасника Євробачення-2017 
10.25, 16.30 Т/с «Лiнiя захисту» 
12.05, 16.20 Д/с «Пiвденна 
Корея сьогоднi» 
12.15 Суспiльний 
унiверситет 
12.40, 21.30 Новини. Спорт 
12.55 Voxcheck 
13.15 Схеми 
14.05 Д/ф «Голий король» 
Костянтина Степанкова» 
15.20 Вiра. Надiя. Любов 
17.20 Казки Лiрника Сашка 
17.40 М/с «Книга джунглiв» 
18.15 Новинний блок 
19.00 Новини. Культура 
19.25 Х/ф «Десять 
заповiдей» 
22.00 ХРЕСНА ДОРОГА за 
участю СВЯТIШОГО ОТЦЯ 
ФРАНЦИСКА В КОЛIЗЕЇ 
(РИМ) 

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 
6» 
17.15 Т/с «Кохання проти долi» 
20.15 «Розсмiши комiка. 
Дiти 2» 
22.00 «Лiга смiху -3 2017» 
00.45 «Вечiрнiй Київ» 

ІНТЕР
06.20, 13.20 «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини 
07.10, 08.10 «Ранок з 
IНТЕРом» 
09.20 «Давай одружимося» 
11.10, 12.25 Т/с «Кохання 
за законом» 
15.50, 16.45 «Речдок» 
18.00 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 «Чорне дзеркало» 
23.00 Х/ф «Час бажань» 

ТТБ
07.00 «Слово Боже на 
кожен день» 
07.15, 11.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 22.00 «Вiстi ТТБ» 
07.30 «Тема дня» 
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Що робити?» 
11.15, 17.50 «Пiснi нашого краю» 
11.30 «Армiя нескорених» 
12.00 «Сад.Город.Квiтник» 
12.30 «Всяка всячина: 
iнструкцiя з використання» 
12.45, 21.15 «Думки вголос» 
16.15 «У країнi Мультляндiї» 
17.15 «Актуальне iнтерв’ю» 
18.00 «Хресна дорога» (Iз 
нашої вiдеотеки) 
18.55, 20.25 «Тернопiль 
сьогоднi» 
19.30 «На часi» 
20.15 «Триває Великоднiй пiст» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Назбиране» 
21.30 «Arte, viva!» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с «Травма» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
08.00 У фокусi Європа 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30 «Як судились колись 
на Українi» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.40 Духовна програма 
«Агнець Божий» 
14.00 Х/ф «Легенда темної гори» 12+ 
17.00 «У пошуках нових вражень» 
17.30 «Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич» 
19.30 Воскресла святила. 
Зарваниця 
20.40 «Етикетка» 
21.00 Етнографiя i 
фольклор. Писанки 
21.30 «Твiй дiм» 
21.50 «Добрi традицiї» 
22.35 Х/ф «Братерство 
друїдiв» 16+ 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
09.55 Iнсайдер 
10.50 Бiльше нiж правда 
12.25, 13.10, 17.50 Т/с 
«Пiвнiчний вiтер» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.55 Х/ф «Снайпер-3» 16+ 
15.35, 16.10 Т/с «Пес-2» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Антизомбi 
21.25 Дизель-шоу 
23.45 Х/ф «Снайпер-4. 
Перезавантаження» 16+ 

СТБ
05.52, 18.30 Т/с «Коли ми вдома» 
08.00 Х/ф «Осiннiй вальс» 
10.05 Х/ф «Парфумерша» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
20.00, 22.55 «Холостяк - 7» 
22.30 «Небачене 
Євробачення» 

НОВИЙ КАНАЛ
04.25, 08.00 Т/с «Друзi» 
05.40, 18.00 Абзац 
06.35, 07.55 Kids Time 
06.40 М/с «Сiмейка Крудс» 
09.50, 20.45 Київ вдень та вночi 
14.10 Серця трьох 
16.15, 19.00 Суперiнтуїцiя 
22.00 Х/ф «Без вiдчуттiв» 16+ 
23.45 Х/ф «Бiсiв 
мобiльник» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 23.00 Сьогоднi 
07.15, 08.15 Ранок з Україною 
09.15 Зiрковий шлях 
11.30 Реальна мiстика 
13.30, 15.30 Агенти 
справедливостi 16+ 
16.10 Iсторiя одного 
злочину 16+ 
18.00 Т/с «Райське мiсце» 16+ 
19.45 Ток-шоу «Говорить Україна» 
21.00, 00.00 Т/с «Люба. 
Любов» 16+ 
23.20 Слiдами львiвського 
смiття. Спецiальний репортаж 

2+2
08.00, 18.30 «Спецкор» 
08.30 «ДжеДАI» 
09.00 «Секретнi матерiали» 
10.50 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
14.40 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями» 
16.25 Х/ф «Притулок» 
(16+) 
18.50 25 тур ЧУ з футболу: 
«Зоря» - «Динамо» 
21.00 Х/ф «Останнi 
лицарi» (16+) 
23.00 «Змiшанi 
єдиноборства. UFC.» 

УТ-1 
07.05 АгроЕра. Пiдсумки 
07.20 Шеф-кухар країни 
08.05 Смакота 
09.00 М/с «Книга джунглiв» 
10.10 Хочу бути 
10.45 Що там з 
Євробаченням? Блоги 
11.00 Фольк-music 
12.10 Т/с «Доньки Єви» 
13.30 Т/с «Площа Берклi» 
15.40 Д/ф «Свiтло 
Христового воскресiння» 
16.10 Книга.ua 
16.40 Чоловiчий клуб 
17.15 Чоловiчий клуб. Спорт 
18.35 Богатирськi iгри 
19.25 Х/ф «Десять 
заповiдей» 
21.00 Новини 
21.30 За крок до 
Євробачення 
22.20 Рiк Японiї в Українi. Д/с 
«Традицiйнi свята Масурi» 
23.00 Свiт on line 

1+1
06.00, 19.30 ТСН
06.45 «Грошi» 
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
10.00 «Таємний код вiри» 
11.00, 23.15 «Свiтське життя» 
12.00 «Одруження наослiп 3» 
13.45 «Голос країни 7» 
16.35 «Вечiрнiй квартал» 
18.30 «Розсмiши комiка 2017» 
20.15 «Українськi сенсацiї» 
21.15 «Вечiрнiй квартал» 
00.15 «Лiга смiху -3 2017» 

ІНТЕР
07.40 Х/ф «Бережись автомобiля» 
09.30 «Україна вражає» 
10.00 Док.проект «Менi 
подобається... Алла Пугачова» 
11.05 Х/ф «Жiнка, яка спiває» 
12.45 «Сходження 
Благодатного Вогню у 
Храмi Гробу Господнього» 
14.45 Док.проект «Свята земля» 
15.25, 20.30 Т/с «Поверни 
моє кохання» (16+) 
20.00 «Подробицi» 
23.30 «Трансляцiя 
святкового богослужiння з 
Києво-Печерської Лаври» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «На часi» 
10.45 «Думки вголос» 
11.00 «Назбиране» 
11.30 «Arte, viva!» 
12.00 «Тернопiль вчора 
i сьогоднi. Вiйна» 
12.30 Д/ф «Вiзит пiд зливою» 
16.15 «У країнi Мультляндiї» 
17.00 «Кошик творчих iдей» 
17.25 «6 соток» 
17.40 «Триває Великоднiй пiст» 
17.45 Соцiальна реклама 
18.15 «Кулiнарiя вiд 
Андрiя» 
18.30 «ПрофStyle» 
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 «Про нас» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35, 22.40 Х/ф 
«Воскресiння» 
09.00 Час-Tайм 
09.30, 19.00 Єдина країна 
10.00 «Слiдства. Iнфо» 
10.30 Блага звiстка з Рiком 
Реннером 
11.30 «Майстер-клас iз 
Наталкою Фiцич» 
12.00 «Школа домашнього 
комфорту» 
12.30 Х/ф «Нортенгерське 
абатство» 
14.00 В.ф. «Щастя жити в 
рiднiм краї» 
14.30 Мультфiльм 
15.00 Дитяче кiно.М/ф 
«Обiтниця Паски» 
16.30 Дiм книги 
17.00 Документально-
публiцистичний фiльм 
«Третiй день» 

18.00 Нашi вiтання 
18.50 ТНЕУ - калейдоскоп 
подiй 
19.40 «Етикетка» 
20.10 Мунiципальному 
камерному оркестру -25 
21.10 Х/ф «Апостол Фома» 
23.40 Час-Тайм 
00.00 ВОСКРЕСНА 
УТРЕНЯ 

ICTV
07.15 Дивитись усiм! 
08.05 М i Ж 
09.00 Я зняв! 
09.55 Дизель-шоу. 
Дайджест 
10.55 Особливостi 
нацiональної роботи 
11.50 Вiдпустка по обмiну 
12.45 Факти. День 
13.00 Т/с «На трьох» 16+ 
15.15 Х/ф «Суперфорсаж» 16+ 
17.00 М/ф «Монстри проти 
прибульцiв» 
18.45 Факти. Вечiр 
19.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
20.05 М/ф «Iван Царевич i 
Сiрий Вовк» 16+ 
21.45 Х/ф «Хоббiт. 
Несподiвана подорож» 16+ 
00.45 Х/ф «Снайпер-4. 
Перезавантаження» 16+ 

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

НОВИЙ КАНАЛ
03.00 Зона ночi 
04.35 Т/с «Друзi» 
05.25, 07.20 Kids Time 
05.30 М/с «Сiмейка Крудс» 
07.25 Ревiзор Крамницi 
09.30 Таємний агент 
10.50 Таємний агент. 
Пост-шоу 
12.45 Вiд пацанки до 
панянки 
14.45 Хто зверху? 
16.40 М/ф «Як приборкати 
дракона» 
18.15 Х/ф «Гаррi Поттер i 
в’язень Азкабану» 16+ 
21.00 Х/ф «Гаррi Поттер i 
Келих вогню» 
00.00 Х/ф «Небеса 
реальнi» 
01.50 Х/ф «Залiзна башка» 
16+ 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 15.00, 19.00, 01.00 
Сьогоднi 
07.15, 05.30 Зiрковий 
шлях 
09.00, 15.20 Т/с «Заповiт 
принцеси» 12+ 
17.00, 19.40 Т/с «Чужа 
доля» 12+ 
21.10 Х/ф 
«Наречений» 
23.00 Х/ф «Вiддам 
дружину в хорошi руки» 
16+ 
01.45 Iсторiя одного 
злочину 16+ 

2+2
06.00 Мультфiльми 
08.00 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
09.30 «Бушидо» 
11.10, 23.55 «Угон по-
нашому» 
12.10 «Люстратор. 
Прокляття системи» 
12.40 «Цiлком таємно» 
13.10 «Нишпорки» 
13.40 Д/п «Помста 
природи» 
16.10 Х/ф «Новий хлопець 
моєї мами» (16+) 
18.00 Х/ф «Лiтак проти 
вулкана» (16+) 
19.50 Х/ф 
«В’язень» (16+) 
21.30 Х/ф «Прометей» 
(16+) 
00.55 «Нереальнi iсторiї» 
01.45 Х/ф «Вiдьма»

УТ-1 
06.35 Д/ф «Пасха» 
07.25 Життєлюб 
08.10 Смакота 
08.35 Паспортний сервiс 
08.45, 00.20 Телемагазин 
09.00, 12.55 ВЕЛИКОДНI 
ПРИВIТАННЯ 
09.15 ВЕЛИКОДНЯ 
БОЖЕСТВЕННА ЛIТУРГIЯ 
10.50 ВЕЛИКОДНЯ СЛУЖБА 
БОЖА i АПОСТОЛЬСЬКЕ 
БЛАГОСЛОВЕННЯ для РИМА 
й ЦIЛОГО СВIТУ СВЯТIШОГО 
ОТЦЯ ФРАНЦИСКА з площi 
Св. ПЕТРА в РИМI 
13.45 Путiвник прочанина 
14.00 Фольк-music 
15.30 Х/ф «Клара i Франциск» 
19.30 Благодiйна акцiя 
«Незабутня Квiтка». Телеверсiя 
21.00 Новини 
21.20 Д/с «Розповiдi про Хансiк» 
22.30 Що там з 
Євробаченням? Кухня 
23.00 Свiт on line 
23.20 Дiадема Старця. 
Гаврiїл Ургебадзе 
23.55 Територiя закону 

1+1
08.00 «Снiданок. Вихiдний» 
09.00 Лотерея «Лото-забава» 
09.40 М/ф «Маша i ведмiдь» 
10.00 «Розсмiши комiка 2017» 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 
«Свiт навиворiт» 
15.00 Т/с «Хороший 
хлопець» (12+) 
19.30 «ТСН-Тиждень» 
21.00 «Голос країни 7» 
00.10 Х/ф «Лiнкольн» (12+) 

ІНТЕР
06.15 Х/ф «Бережись 
автомобiля» 
08.00 «уДачний проект» 
09.00 «Готуємо разом» 
10.00 «Орел i решка. Рай 
i пекло» 
11.00 «Орел i решка. 
Перезавантаження» 
12.00 Х/ф «Шалене 
весiллля» 
14.00 Концерт «Алла 
Пугачова. Вибране» 
16.00, 21.30 Т/с «Поверни 
моє кохання» (16+) 
20.00 «Подробицi тижня» 
23.30 Х/ф «Жiнка, яка 
спiває» 

ТТБ
07.40, 20.30 «Смiємося - 
не здаємося» 
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Панорама подiй» 
11.00 «У свiтi захоплень» 
11.30 «Словами малечi про 
цiкавi речi» 
11.45 «Учнiвський щоденник» 
12.00 «Вже весна воскресла» 
(Iз нашої вiдеотеки) 
12.20 «З Великоднем!» 
12.30 «Христос воскрес-
радiє свiт» 
16.00 «Поклик таланту» 
17.30 «Абетка гурмана» (Iз 
нашої вiдеотеки) 
18.00 «У країнi Мультляндiї» 
18.45 «Добрий господар» 
(Iз нашої вiдеотеки) 
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» 
22.15 «Великоднi дзвони 
по всiй Українi» 

TV-4
06.00 Х/ф «Воскресiння» 
07.00 ПРЯМА 
ТРАНСЛЯЦIЯ УРОЧИСТОЇ 
АРХИЄРЕЙСЬКОЇ СВЯТОЇ 
ЛIТУРГIЇ СВIТЛОГО 
ПРАЗНИКА ХРИСТОВОГО 
ВОСКРЕСIННЯ з 
Архикатедрального Собору 
УГКЦ м.Тернополя 
09.00 Повнота радостi життя 
09.30 «Справжня цiна» 
10.15 Час-Тайм 
10.30, 21.30 Єдина країна 
11.10 Науково-
документальний фiльм 
«Свiдчення про Iсуса» 

11.40 Дiм книги 
12.00 Дитяче кiно.М/ф 
«Обiтниця Паски» 
13.15 В.ф. «Щастя жити в 
рiднiм краї» 
13.30 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
14.00 «Погляд зблизька» 
14.30 Iрина Федишин 
«Лише в нас на Українi» 
16.40 «Етикетка» 
16.55, 22.10 «Добрi традицiї» 
17.00 Вiкно в Америку 
17.30, 20.30 «Про нас» 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 00.00 Провiнцiйнi 
вiстi. Тиждень 
20.00 Огляд свiтових подiй 
21.00 Музична програма 
«Гал-клiп» 
22.15 Х/ф «Вiкторiя i Альберт» 
23.45 Час-тайм 

ICTV
06.15 Т/с «Вiддiл 44» 16+ 
08.55 Х/ф «Подорож 
«Єдинорога» 
12.05, 13.00 М/ф «Монстри 
проти прибульцiв» 
12.45 Факти. День 
14.00 Х/ф «Хоббiт. 
Несподiвана подорож» 16+ 
17.05 М/ф «Iван Царевич i 
Сiрий Вовк» 16+ 
18.45 Факти тижня. 100 
хвилин 
20.30 М/ф «Iван Царевич i 
Сiрий Вовк-2» 16+ 
22.00 Х/ф «Хоббiт. Пустка 
Смога» 16+ 

СТБ
07.45 «Холостяк - 7» 
09.00 «Все буде смачно!» 
10.00 «Караоке на 
Майданi» 
11.05 «Україна має талант!. Дiти» 
14.15 Х/ф «Джентльмени удачi» 
16.05, 23.35 «Я соромлюсь 
свого тiла 4» 
18.00, 22.40, 00.50 
«Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
20.55 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.55 Kids Time 
06.02 М/с «Сiмейка Крудс» 
08.00 М/ф «Синбад: 
Легенда семи морiв» 
09.20 М/ф «Як приборкати 
дракона» 
11.15 Х/ф 
«Куленепробивний» 
13.15 Х/ф «Гаррi Поттер i 
в’язень Азкабану» 16+ 
16.00 Х/ф «Гаррi Поттер i 
Келих вогню» 
18.50 Х/ф «Учень чаклуна» 
21.00 Х/ф «Джон Картер» 
16+ 
23.25 Х/ф «Залiзна 
сутичка» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
06.30 Сьогоднi 
07.10 Зiрковий шлях 
09.50 Х/ф «Вiддам 
дружину в хорошi руки» 
16+ 
11.45 Т/с «Чужа доля» 12+ 
15.10 Х/ф «Наречений» 
17.00, 20.00 Т/с «Поранене 
серце» 
19.00, 05.20 Подiї тижня з 
Олегом Панютою 
21.25 Х/ф «Роман в 
листах» 
23.20 Музична платформа. 
Концерт 

2+2
08.00 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
08.30 «Роби бiзнес» 
09.00 Д/п «Зброя» 
10.00 «Українськi сенсацiї» 
12.45 Х/ф «Лiтак проти 
вулкана» (16+) 
14.20 Х/ф «Прометей» (16+) 
16.50 25 тур ЧУ 
з футболу: «Чорноморець» 
- «Олександрiя» 
19.00 Х/ф «Шах 
i мат» (16+) 
20.50 Х/ф «Останнi 
лицарi» (16+) 
23.00 ПРОФУТБОЛ 
00.30 «Змiшанi 
єдиноборства. UFC» 

ОВЕН (21.03-20.04)
Поступово зростає ваш 

авторитет, оточуючі будуть 
чекати ваших своєчасних і 
мудрих порад. Постарайтеся 
не звалювати на свої плечі 
чужі проблеми. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Ви будете повні сил і енер-

гії, так що саме час здійсню-
вати задумане. Багато ваших 
проблем зникнуть, а справи 

підуть успішніше, якщо ви не 
будете настільки принципові 
та критичні. 
БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)

З’явиться можливість одер-
жати додатковий прибуток, за-
вести нові цікаві знайомства. 
Варто прислухатися до інтуїції: 
вона може підказати витонче-
ний вихід зі скрутного стану. 

РАК (22.06-23.07)
Вас супроводжує удача, 

але можуть бути незначні 
труднощі. Вам допоможуть 
інтуїція і почуття міри. Вчіть-
ся розпізнавати людей і ситу-
ацію з першого погляду. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Від правильно обраної 

стратегії та ефективності 
ваших дій залежить ваша 
успішність. Все буде вдава-
тися. Ви зможете упоратися 
з усіма справами, навіть з 

такими, до яких усе ніяк не 
доходили руки. 

ДІВА (24.08-23.09)
Намагайтеся діяти рішу-

че, тому що можете втрати-
ти прихильність пані Удачі. 
Практично всі справи бу-
дуть вдаватися з легкістю. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Ваші плани можуть сут-

тєво змінитися, важливими 
стануть відносини з началь-

ником або з підлеглими. 
Можливо, вам доведеться 
пожертвувати своїми пла-
нами та амбіціями на ко-
ристь колеги або друга. 

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Сприятливий і прибутко-

вий період для вас практич-
но у всіх відносинах. Вам 
буде багато чого вдаватися.        

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Краще зробити мудро і 

спокійно поринути в роботу, 
ніж обурюватися, адже кон-
флікти однаково ні до чого 
доброго не приведуть. До 
вас може надійти коштовна 
і своєчасна інформація. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Досить вдалий період в 

емоційному плані. Стережіть-
сячужих порад, не виключено, 
що їх будуть давати приховані 
недоброзичливці. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
На перший план вийде 

робота. З нізвідки виникне 
безліч важливих справ і не-
сподіваних завдань. 

РИБИ (20.02-20.03)
Не варто йти проти суспіль-

ної думки, тому що довести 
більшості, що ви праві, буде 
дуже складно. Легше буде по-
годитися на варіант, що не за-
надто влаштовує вас. 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Травма» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 «Формула здоров’я» 
08.30 «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 «Соло» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Ангел з майбутнього» 
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 «Школа домашнього 
комфорту» 
22.35 Х/ф «Скарби да Вiнчi» 16+ 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10 Секретний фронт 
11.00 Бiльше нiж правда 
12.10, 13.10, 17.50 Т/с 
«Пiвнiчний вiтер» 16+ 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.30 Х/ф «Снайпер-2» 16+ 
15.25, 16.10, 21.25 Т/с «Пес-
2» 16+ 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Iнсайдер 
23.20 Х/ф «Снайпер-3» 16+ 

СТБ
06.50, 16.00 «Все буде добре!» 
08.50 «Все буде смачно!» 
10.40, 18.30 «За живе!» 
12.00 «МастерШеф - 4» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
20.00, 22.45 «Я соромлюсь 
свого тiла 4» 
00.00 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
04.35, 08.05 Т/с «Друзi» 
05.50, 18.00 Абзац 
06.43, 08.03 Kids Time 
06.45 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 
«Куленепробивний» 16+ 
00.00 Х/ф «Залiзна башка» 16+ 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 23.00 Сьогоднi 
07.15, 08.15 Ранок з 
Україною 
09.15 Зiрковий шлях 
11.30 Реальна мiстика 
13.30, 15.30 Агенти 
справедливостi 16+ 
16.10 Iсторiя одного 
злочину 16+ 
18.00 Т/с «Райське мiсце» 16+ 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.00 Т/с «Заповiт 
принцеси» 12+ 
23.30 Т/с «Закон i порядок: 
Злочиннi намiри» 16+ 

2+2
08.00, 18.30 «Спецкор» 
08.30, 19.00 «ДжеДАI» 
09.00 «Територiя обману» 
10.05 «Цiлком таємно» 
10.35 «Вiдеобiмба» 
15.10 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями» 
17.00, 23.15 Т/с 
«Перевiзник» (16+) 
18.00 Д/п «Помста 
природи» 
19.20 Х/ф «Притулок» (16+) 
21.20 Х/ф «Гра смертi» (16+) 
00.10 Х/ф «4:44:Останнiй 
день на Землi» (18+) 

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. 
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Благодійництво

Футбол

Однак із приходом на поса-
ду міського голови Володими-
ра Шматька, котрий сам любить 
спорт, особисто бере активну 
участь у різних змаганнях, підхід до 
справи кардинально змінився. Він 
пообіцяв всебічно підтримувати 
юнацький спорт і слова свого до-
тримав. І саме завдяки його заслу-
зі вихованці Чортківської ДЮСШ 
сьогодні не без успіху виступають 
на всеукраїнському рівні, беручи 
участь у змаганнях з футболу (дві 
вікові групи юнаків), волейболу 
(дівчата) і баскетболу (хлопці).

Але зупинимось на останньому. 
Впродовж трьох днів – 31 березня 
– 2 квітня ц. р. – Чортків став міс-
цем проведення чергового туру Все-
української ліги з баскетболу серед 
хлопців 2004 р. н. Підготовка йшла 
досить серйозно – потрібно було 
придбати баскетбольні щити, елек-
тронне табло, на що мерія потратила 
чималі кошти. Відбулася прекрасна 
церемонія відкриття ігор, де юних 
баскетболістів, а це крім вихованців 
Чортківської РК ДЮСШ - команди «Крис-
тал», були й представники Рівненської, Ужго-
родської спортшкіл та м. Полонне Хмель-
ницької області, вітали очільник Чорткова 
Володимир Шматько, депутат обласної ради 
Любомир Білик. Приємною несподіванкою 
для тренерів Івана Плекана та Івана Панчука 
стали подарунки і теплі слова вдячності від 
батьків юних баскетболістів, від імені яких 
виступила Анастасія Обшарська та вручила 
комплект командної форми з номером «12» 
міському голові, котрий зі свого боку пообі-
цяв підтримувати їх у кожному матчі.

А далі розпочалася дебютна гра, що трима-
ла в напрузі всіх присутніх до останньої се-
кунди, яких чомусь не густо зібралося в залі. 
А шкода, бо рівень майстерності 12-13-річні 
хлопці демонструють більш ніж пристойний. 

У матчі-відкриті з сильною спеціалізо-
ваною школою з Рівного лише в кінцівці 
не в останню чергу завдяки активній під-
тримці залу вони зуміли вирвати перемогу 
з рахунком 61:57. Наступного ігрового дня 

чортківчани здолали більш ніж упевнено 
своїх суперників з Полонного, набравши 
удвічі більше очок. Мабуть, забракло сил, 
аби через півгодини після завершення пер-
шого матчу витримати повторний іспит 
проти рівненчан, поступившись тим  13-ма 
очками. Проте ще одну переконливу пере-
могу вони записали до свого активу третьо-
го ігрового дня в зустрічі з однолітками з 
Хмельниччини. (З Ужгородом наші хлопці 
не грали, оскільки зустрічалися з ними у 
попередньому циклі змагань). Отож, в до-
машніх стінах юні чортківчани здобули  три 
перемоги при одній поразці та зуміли за-
кріпитися на 7-8 сходинці турнірної таблиці 
з-поміж 12 команд. 19-го квітня на них че-
кає непростий вояж до Черкас, де, сподіва-
ємось, вони теж зуміють вдало виступити. А 
свято баскетболу до Чорткова ще неодмінно 
повернеться. Якщо не в цьому сезоні, то в 
наступному – обов’язково!

Любомир ГАБРУСЬКИЙ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Варто сказати, 
наш цирк – не-
звичайний, не 
такий, як решта, 
бо особливий – 
любов’ю до Укра-
їни та волонтер-
ською діяльністю 
з метою підтрим-
ки учасників 
АТО. А «Грузія» 
– тому що один із 
директорів  Ма-
нана Тілкавашвілі 
(котра вже майже 
25 років – чорт-
ківчанка) – ро-
дом із кавказько-
го краю.  

Минулого тиж-
ня нам, корес-
пондентам район-
ки, випала нагода 
поспілкуватися з 
Мананою. 

Слід зазначи-
ти, близько 300 
квитків безкоштовно отримали наші 
краяни – діти певних категорій, со-
ціальних груп: учасників АТО, сироти 
та напівсироти, з багатодітних сімей 
та дітки з обмеженими можливостя-
ми життєдіяльності, а ще – люди по-
хилого віку, малозабезпечені, котрим 
дуже кортіло внести в свою буден-
ність хоч якусь розраду-задоволення. 

Щодо програми: «Добро перемагає 
зло», як свідчить Манана, «допоки 
війна не закінчиться, ми гастролюва-
тимемо саме з нею. Звичайно ж, вно-
симо деякі корективи, та від теми не 
відходимо, вселяючи віру, що Добро 
завжди перемагає Зло; і в цій війні на 
українській землі неодмінно зло буде 
подоланим». 

Нікого з глядачів не залишає бай-
дужим історія про казкового Коваля, 
вогняне шоу, виступи еквілібристів, 
жонглерів і дресированих тварин. 

50 відсотків із зароблених коштів 
цирк передає на потреби нашим вої-
нам-захисникам, забезпечуючи їх не-
обхідним (дороговартісним) військо-
вим спорядженням, а також – кошти 
на шпиталі для лікування поранених 
бійців. І хоч у Манани достатньо кло-
потів щодо влаштування поїздок-га-
стролей, та перш за все вона – волон-
тер, і більшу частину своєї діяльності 
приділяє благочинності. 

 «Ніколи, так би мовити, з порож-
німи руками, – свідчить Манана, 
– не направляємося в місця дисло-
кації українських військових: соло-
дощі, кава, чай і таке інше… Бачиш 
скалічених війною молодих хлопців 
–  серце кров’ю обливається. Поки 
війна в Україні не закінчиться, ми 
всіма силами допомагатимемо». 

Свою циркову програму «Грузія» 
також представляв у Луганській та 
Донецькій областях, побували артис-
ти в найгарячіших точках бойових 
дій. 

«Єдина наша мета, – запевняє 
Манана, – творити добро. Варто за-
уважити, де б ми не знаходилися, у 
вирішенні організаційних питань ве-
лику допомогу надає ВО «Свобода». 
Нас об’єднує доброчинність, волон-
терство! Водночас мало чого доброго 
можу сказати про підтримку місцевої 
влади (у багатьох містах). На гро-
шах за оренду території чиновники 
не розбагатіють, а ми направили би 
зекономлені кошти на потреби вій-
ськовиків. Щодня молимося за мир в 
Україні; хвилюємося за долю НАШОЇ 
держави й попри все – не перестане-
мо творити добро». 

Тетяна ЛЯКУШ 
Фото автора

Саме НАШ цирк-шапіто «Грузія», бо прописаний у Чорткові. 
Примостившись минулих вихідних на стадіоні мікрорайону Кадуб, два 
дні поспіль (1-2-го квітня) забавляв усіх бажаючих, які мали змогу 
зануритися в яскраве феєричне циркове шоу «Добро перемагає зло».

Сліпий жереб у першому ж матчі звів 
обидві чортківські команди в очному про-
тистоянні. Команда Палашівки в першо-
му таймі забила два сухих м’ячі у ворота 
Ягільниці. Здавалося б, перемога в їхніх 
руках, але в другій половині гри ягіль-
ницькі футболісти перехопили ініціативу 
й Тарас Прондюк відмінним ударом у па-
дінні через себе забив дуже красивий гол, 
а незабаром – ще один м’яч опинився в 
сітці воріт суперника (відзначився Степан 
Басістий). У результаті післяматчевих пе-
нальті, завдяки прекрасній грі ягільниць-
кого воротаря Євгена Вахновського, ко-
манда Ягільниці вийшла у фінал.

У першому таймі фінального матчу 
господарі поля, які здолали в іншому 
півфіналі суперників з Монастириського 
району з розгромним рахунком 5:1, піш-
ли в наступ, але наші  хлопці успішно 
оборонялися. У другій половині зустрічі  

ягільницькі  футболісти виявилися куди 
зібранішими. Уже за короткий час з пе-
редачі Петра Дерманського прекрасний 
гол забив Василь Гладчук. Суперники 
спробували відігратися й наразилися на 
швидку контратаку чортківчан. Після 
подачі від кутового прапорця, внаслідок 
кількох рикошетів м’яч від трибухів-
ського захисника  опинився в сітці воріт 
– автогол! Трибухівська команда кидає 
всі сили на фінальний штурм чужих во-
ріт. Але наші хлопці зуміли вистояти, 
здобувши заслужену перемогу – 2:0 і 
черговий трофей.    

Зрозуміло, що без серйозної фінансо-
вої підтримки показувати потужну хоро-
шу гру переможців протягом  багатьох 
років неможливо, тому районна феде-
рація футболу висловлює щиру подяку 
депутату обласної ради, директору ПСП 
«Ягільниця – В» Василю Вислоцькому 
за постійну багаторічну підтримку фут-
болу в Чортківському районі, що дає 
можливість залучати нашу молодь до за-
нять спортом й виховувати підростаюче 
покоління здоровим та сильним.   

  Іван СТЕЧИШИН, 
голова Чортківської 

районної федерації футболу  

2 квітня ц. р. у с. Трибухівці Бучацького району відбувся 11-ий традиційний турнір з футболу, присвячений 75-ій 
річниці створення УПА. У цих міжрайонних змаганнях взяли участь дві команди з Чортківщини: чемпіони останніх 
років ягільницька «Січ» та молода амбітна команда села Палашівка. 

Чемпіони Чортківщини стали переможцями 
турніру в Бучацькому районі

Подія

До Чорткова завітав його 
величність – БАСКЕТБОЛ!

Досі в нашому місті можна було побачити одну з найпопулярніших командних 
ігор сучасності хіба що на міжшкільному рівні. Звичайно, ми ніколи не 
пасли задніх в баскетболі, будучи, як правило, в призерах області. Але щоб 
представляти Чортків на всеукраїнському рівні – про це навіть не було мови в 
куди благодатніші для спорту часи.
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ПРОДАЮТЬСЯ

терміново, недорого незавершене будівництво 
по вул. Граничній, 70 Б. Земельна ділянка – 
0,18 га. Ціна договірна. Тел. 067-182-39-79.

терміново будинок у с. Шманьківці (розташо-
ваний у центрі села). Є 3 житлових кімнати, 
кухня, ванна, туалет, газове опалення, водопро-
від (водопостачання з криниці); підключено те-
лефон. Є підвал, господарська будівля, 20 сотих 
городу. Ціна помірна, можливий торг. Деталь-
ніша інформація за тел. 097-369-86-86. 

будинок у с. Переходи по вул. Сонячній, 8. 
Є земельна ділянка – 49 сотих, великий сад; 
вся земля приватизована. Є гараж, хлів. Бу-
динок газифікований. Ціна договірна. 

Тел.: 067-375-24-28, 067-924-18-86.

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.

Вважати недійсним:

будинки

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 За-
ліщицького району (біля центральної заас-
фальтованої дороги). Є світло, газ, кахельні 
грубки, літня кухня з підвалом, стайня, сто-
дола, 12 соток подвір‘я, 10 соток городу, сад. 
Ціна договірна. Тел.: 097-283-77-81.

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 опалення 
з економним котлом, постійна джерельна вода, 
всі лічильники. Ціна договірна. 

Тел. 096-945-62-82.

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

Тел. 096-490-73-46.

будинок у с. Горішня Вигнанка по вул. Вільхо-
вець, 10, площею 74 кв. м. Є земельна ділянка 0,48 
га. Ціна договірна. Тел.: 2-04-22, 098-584-15-56.

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

Засторога

1-кімнатна квартира в будинку особняково-
го типу. В центрі міста. Ціна договірна. 

Тел. 097-313-86-12.

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

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

Тел. 095-098-22-61.

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

Тел.: 097-700-05-12, 095-571-05-12.

Увага! 13 квітня

КУПУЄМО 
ВОЛОССЯ

КИЇВСЬКІ ЦІНИ
натуральне – від 32 см, 
фарбоване – від 42 см 

Годинники у жовтих 
корпусах –  старі, наручні, 

механічні вибірково 
Адреса: м. Чортків, 
перукарня «Каре»

(навпроти Ратуші)
Тел.: 068-209-28-47,

096-566-60-66

До відома виконкомів сільських, 
селищних, районних, міських та 

обласних рад, проектних і будівельних 
організацій, сільськогосподарських 

підприємств, власників та користувачів 
земельних ділянок, розташованих 
у межах охоронних зон об’єктів 

магістральних газопроводів!
Відповідно до статті 17 Закону Укра-

їни «Про правовий режим земель охо-
ронних зон об’єктів магістральних тру-
бопроводів» повідомляємо: територією 
Чортківського району Тернопільської 
області проходять магістральні газо-
проводи високого тиску – «Союз», 
«Прогрес», «Уренгой-Помари-Ужго-
род» (Ду 1420 мм, Ру 75 кгс/см2). Вка-
зані газопроводи позначаються на міс-
цевості стовпчиками висотою 1,5-2 м з 
інформаційно-вказівними знаками на 
них та експлуатуються Барським лі-
нійним виробничим управлінням магі-
стральних газопроводів (ЛВУМГ), яке 
є структурним підрозділом філії УМГ 
«ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ» ПАТ «УКР-
ТРАНСГАЗ» і розташоване за адресою: 
23026, Вінницька область, Барський 
район, с. Митки, тел. (04341) 2-14-30, 
2-25-14, (050) 411-92-49; ГКС Гусятин 
(03557) 2-12-12, 2-15-78.

Охоронна зона вищевказаних магі-
стральних газопроводів (Ду 1420 мм, 
Ру 75 кгс/см) становить по 350 метрів 
у кожну сторону від осі крайніх магі-
стральних газопроводів. В охоронній 
зоні об’єктів магістральних газопрово-
дів встановлено ряд обмежень.

До загальних обмежень, що діють в 
охоронних зонах об’єктів магістральних 
газопроводів, незалежно від внутрішніх 
зон безпеки, належить заборона: 1) по-
шкоджувати та розбирати об’єкти магі-
стральних трубопроводів; 2) розбирати 
та руйнувати водопропускні, берегоу-
кріплювальні, земляні, протиерозійні, 
протипожежні та інші споруди, що за-
хищають об’єкти магістральних трубо-
проводів від руйнування, а також при-
леглі території від аварійного витікання 
продукту; 3) переміщувати, руйнувати 
та пошкоджувати в будь-який спосіб 
знаки закріплення магістральних тру-
бопроводів на місцевості, пошкоджува-
ти або руйнувати лінійну частину цих 
трубопроводів, засоби електрохімічно-
го захисту від корозії, запірну арматуру, 
засоби технологічного зв’язку і лінійної 
телемеханіки; 4) кидати у водні об’єкти 
якорі, проходити із закинутими якоря-
ми, ланцюгами, лотами, волокушами і 
тралами; 5) проникати на об’єкти магі-
стральних трубопроводів; 6) перешко-
джати проїзду аварійної та спеціальної 
техніки підприємств магістральних тру-
бопроводів.

До особливих обмежень, що діють у 
межах охоронних зон об’єктів магістраль-
них газопроводів, належить заборона:

1) будувати житлові будинки, вироб-
ничі чи інші будівлі та споруди, гро-
мадські будівлі; 2) розміщувати авто-
заправні та автогазозаправні станції і 
склади пально-мастильних матеріалів; 
3) будувати гаражі та автостоянки, 
дачні і садові будинки та господарські 
споруди; 4) будувати автомобільні до-
роги та залізничні колії, що проходять 
паралельно до магістрального газопро-
воду; 5) влаштовувати звалища, вили-
вати розчини кислот, солей та лугів, а 
також інших речовин, що спричиня-
ють корозію; 6) розміщувати спортивні 
майданчики, стадіони, ринки, зупинки 
громадського транспорту, організову-

вати заходи, пов’язані з масовим скуп-
ченням людей; 7) будувати огорожі 
для відокремлення земельних ділянок 
приватної власності, лісових ділянок, 
садів, виноградників тощо; 8) зберіга-
ти сіно та солому, розбивати польові 
стани і табори для худоби, розміщува-
ти пересувні та стаціонарні пасіки; 9)
висаджувати багаторічні насадження; 
10) облаштовувати цвинтарі, скотомо-
гильники; 11) переорювати (руйнувати) 
під’їзні шляхи та відомчі технологічні 
дороги до магістральних газопроводів; 
12) розводити вогонь і розміщувати 
відкриті або закриті джерела вогню.

Відповідно до п. 6.1.11 «Правил без-
печного виконання робіт в охоронних 
зонах магістральних та міжпромисло-
вих трубопроводів», затверджених на-
казом Міністерства палива та енергети-
ки України за № 562 від 7 листопада 
2005 р., під час виконання сільсько-
господарських робіт в охоронних зо-
нах магістральних або міжпромислових 
трубопроводів із застосуванням машин 
і механізмів не дозволяється обробіток 
ґрунту на глибині понад 0,45 м. Буді-
вельні, будівельно-монтажні, ремонтні, 
спеціальні (меліоративні, вибухові, бу-
рові тощо), землечерпальні, земляні та 
інші роботи в охоронних зонах об’єктів 
магістрального трубопровідного тран-
спорту необхідно виконувати лише з 
письмового дозволу та у присутності 
представника Барського ЛВУМГ (рек-
візити та номери телефонів вказані 
вище).

Обов’язки Барського ЛВУМГ в охо-
ронних зонах об’єктів магістральних 
газопроводів: 1) здійснювати періо-
дичну технологічну розчистку від ча-
гарників та деревостанів лінійної час-
тини магістральних газопроводів до 
10 метрів від їх осі з кожного боку для 
цілей, без попереднього погодження 
та отримання спеціальних дозволів; 2) 
повідомляти власників та користува-
чів земельних ділянок, розташованих 
у межах охоронних зон магістральних 
трубопроводів, про встановлені Зако-
ном обмеження щодо використання 
таких земельних ділянок у порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів 
України; 3) здійснювати ремонт та тех-
нічне обслуговування лінійної частини, 
кранових вузлів.

Юридичні та фізичні особи, винні в 
порушенні законодавства України про 
правовий режим земель охоронних зон 
об’єктів магістральних трубопроводів, 
несуть дисциплінарну, цивільно-пра-
вову, адміністративну або криміналь-
ну відповідальність згідно із законом. 
Вжиття заходів дисциплінарної, ци-
вільно-правової, адміністративної або 
кримінальної відповідальності не звіль-
няє винних від відшкодування заподі-
яної шкоди. Шкода, заподіяна внаслі-
док порушення законодавства України 
про правовий режим земель охоронних 
зон об’єктів магістральних трубопрово-
дів, підлягає відшкодуванню в порядку, 
встановленому законодавством. 

ГРОМАДЯНИ! Будьте обережні та 
уважні, перебуваючи поблизу газопро-
водів. У випадку виявлення витоків 
газу чи будь-яких пошкоджень необ-
хідно негайно припинити всі роботи 
і повідомити в сільську, міську чи ра-
йонну ради або безпосередньо в Бар-
ське лінійно-виробниче управління ма-
гістральних газопроводів.

Телефони: (04341) 2-14-30, 2-25-14, 
(050) 411-92-49, (03557) 2-12-12, 2-15-78.

Міграційна служба інформує

Для оформлення свого першого пас-
порта школярам необхідно особис-
то звернутися в підрозділ міграційної 
служби за місцем реєстрації та подати 
наступні документи:

– свідоцтво про народження;
– оригінали документів, що підтвер-

джують громадянство та посвідчують 
особу батьків або одного з них, які 
на момент народження дитини пере-
бували у громадянстві України, а саме 

паспорти громадянина України; в разі, 
коли батьки чи один із батьків дитини 
на момент її народження були інозем-
цями або особами без громадянства, 
або у разі набуття особою громадян-
ства України на території України по-
дається довідка про реєстрацію особи 
громадянином України (згідно з фор-
мою 44, затвердженою наказом МВС 
за № 715 від 16 серпня 2012 р.); 

– паспорт громадянина України для 

виїзду за кордон (для осіб, які набули 
громадянство України за кордоном);

– довідку про реєстрацію місця про-
живання;

– довідку про присвоєння реєстра-
ційного номера облікової картки плат-
ника податків (за наявності).

У міграційній службі інформують, що 
перелік необхідних документів для отри-
мання послуги визначений постановою 
КМ від 25 березня 2015 р. за № 302 «Про 

затвердження зразка бланка, технічно-
го опису та Порядку оформлення, ви-
дачі, обміну, пересилання, вилучення, 
повернення державі, визнання недій-
сним та знищення паспорта громадя-
нина України».

З умовами отримання послуги з 
оформлення паспорта громадянина 
України у вигляді ІД-картки мож-
на ознайомитися на офіційному сай-
ті ДМС або за номером гарячої лінії 
Управління ДМС у Тернопільській об-
ласті (0352) 27-13-89.

Іллір’ян СВАРИЧЕВСЬКИЙ,
завідувач Чортківського РС УДМС України 

в Тернопільській області

Виповнилось 14 років – отримай паспорт
Перший паспорт – у 14 років. Така інновація почала діяти з жовтня минулого року після прийняття Верховною Радою 

України відповідного закону. Діти отримують документ нового взірця, тобто ІД-картку, і для них ця послуга є безкоштовною.

Учні 2-Б класу Чортківської 
ЗОШ І – ІІІ ступенів № 5, вчитель, 
батьки класу висловлюють щире 
співчуття Марійці Кіндяк із приво-
ду непоправної втрати – смерті її 

матері КІНДЯК Лесі Богданівни. Не ви-
міряти словами болю, коли йде з життя 
найдорожча людина – мати. І тільки віра 
в те, що з небес матуся буде молитися за 
своїх маленьких діточок, додає сили пе-
ренести це горе. Нехай земля буде пухом 
дорогій нашій Лесі Богданівні.

свідоцтво за № 290920 про закінчення Пала-
шівської восьмирічної школи, видане 17 червня 
1972 р. на ім’я: ЧЕКАЛЮК Ганна Степанівна.

Апостоли 
співаного слова

31 березня ц. р. у церкві Преображення 
Господнього УГКЦ, що при монастирі отців 
чину Святого Василія Великого, за сприяння 
пароха катедрального собору Верх. Апп. Пе-
тра і Павла о. Андрія Лемчука була здійсне-
на відправа Хресної Дороги в супроводі хору 
«Артос». Шириться багато позитивних відгу-
ків про цей колектив, та власно почуте пе-
ревершило всі очікування: виспівом «Артос» 
ми перебували у присутності Бога. Направду, 
колектив унікально талановитий, і ми щиро 
вдячні учасникам хору за згоду стати орудою 
Божого Провидіння. У кожного з них, зви-
чайно ж, є земні клопоти, але попри все вони 
добровільно взяли обов’язок складати що-
денну жертву Богові своїм талантом. У пли-
ні їхнього життя можемо бачити й живу іс-
торію зародження християнства: їх покликав 
Господь, і вони стали апостолами співаного 
слова. 

Дякуємо вам, високодостойні митці, про-
симо прийняти від нас свідчення великої 
симпатії та побажання всіх потрібних благ.

Особлива вдячність о. Андрієві Лемчуку, 
який вже більше десяти літ перебуває з нами 
в особливій духовній злуці. Отче Андрію, ми 
пам’ятаємо Вашу велику сміливість і не по 
роках глибоку мудрість, коли Ви з горсткою 
молодих людей виступили проти самого зла і 
зло побороли, бо з нами – Бог. Парафія ви-
стояла, а церква преобразилась, ставши мо-
нашою обителлю отців Василіанського чину. 
Дякуємо Вам! Хай молитвами нашої Небесної 
Матінки Господь дарує Вам свою благодать.

Отці монастиря ЧСВВ і парафіяни храму 
Преображення Господа 

нашого Ісуса Христа УГКЦ.

квартири

інше

купуємо

Обережно! Магістральні 
газопроводи високого тиску

Чортківському замку потрібен різно-
робочий. 

Тел. 068-049-69-33.

потрібні на роботу
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6 квітня відсвяткувала 
свій 5-й рочок люба донечка 

Софійка ХАБА 
зі с.Великі Чорнокінці.

Донечко ріднень-
ка, моя мила, Тебе 
я вітаю цієї днини. 
Дякую Богу за все, 
що дає, ну, а найпер-
ше – що Ти в мене 
є. Люба моя Софій-
ко, моє ясне миле 
сонечко, хай добро 
проміниться у Твоє 
віконечко. Дощиком 

рясненьким пада з неба щастя, хай Тобі, 
рідненька, все на світі вдасться. Вирос-
тай здорова, мудра і багата. Щоб я за-
вжди Тобою пишалася, щоб всі шанува-
ли Тебе і любили, щоб очі від щастя, як 
зорі, світили. Хай ясною буде життєва 
дорога, опіка і ласка від Господа Бога. 
Хай Бог Милосердний з 
високого неба дарує усе, 
що Тобі треба, а Матінка 
Божа, Цариця Свята, да-
рує щасливі та довгі літа!

З любов’ю – мама Оля.

Чудову, привітну дівчинку, 
прекрасну похресницю

Софійку ХАБУ
із неповторним веселковим 5-літтям 

щиро вітають хресні батьки.
Дороге наше соне-

чко, у Тебе нині осо-
бливий день, і коли 
щороку він прихо-
дить, серце наче спо-
внене пісень, світ, 
здається, зітканий з 
мелодій. Хай ніколи у 
Твоїх очах ніжна й те-
пла радість не згасає. 
Щоб не було лиха на-

віть в снах. Хай Господь здоров’я по-
силає, береже від болю і 
біди, посилає долю до-
бру й світлу, щоб жит-
тя в любові назавжди 
ніжною трояндою роз-
квітло.

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

депутата районної ради
Володимира Івановича ПОПИКА.

Добра і радості 
бажаєм, здоров`я 
Вам на всі літа. 
Хай сонце весело 
Вам сяє і квітне в 
серці доброта. Хай 
світять Вам жит-
тєві далі, хай об-
минає Вас журба. 
Бажаєм Вам на 
видноколі блажен-

ства, миру і добра!

Вітаємо дорогу внучку, правнучку, 
племінницю 
Софійку ХАБУ

зі с. Великі Чорнокінці, 
якій 6 квітня виповнилося 5 рочків.

Десь у лісі серед 
трав зайчик квіточок 
нарвав. Цілу ніч ішов 
він пішки, аж втоми-
лись його ніжки. В 
двері лапкою шкребе: 
«З Днем народження 
Тебе!». Несуть біло-
чки гостинці у виши-
ваній торбинці, по-
дарунків так багато, 
бо в Софійки нині 

свято. На тортику диво-квіточка, заго-
рілась п’ята свічечка. Хай сонечко ясне 
Тобі щиро сяє, хай Господь Бог Тебе 
благословляє, Ангели завжди від злого 
оберігають та щастя, здоров’я Тобі по-
силають. Ісус Христос хай Тебе береже, 
Ангел-Хоронитель за руку веде, Пре-
чиста Діва свою ласку зсилає і ангель-
ський хор «Многа літ» за-
співає.

З любов’ю – бабуся 
Ганя, прабабуся Текля, 

цьоці та вуйці, прадідусь 
Михайло.

10 квітня святкуватиме своє 
50-річчя дорога нам людина – хороший 

чоловік, турботливий батько
Зеновій Несторович КУБИК

зі с. Ромашівка.
Наш славний і 

рідний, найкращий 
у світі, з Тобою нам 
завжди затишно і 
світло. Ти гарний 
господар і батько 
чудовий, даруєш 
турботу та море лю-
бові. Спасибі за лас-
ку, за руки умілі, що 
вміють підтримати 

словом і ділом, що в рідному домі на-
дійно та щиро. Живи нам на радість у 
щасті та мирі. Хай Бог милосердний 
з високого неба дарує усе, що Тобі 
треба, а Матінка Божа, Цариця Свята, 

дарує щасливі та довгі літа.
З повагою та любов’ю – 

дружина Оля, 
донька Мар’яна.

Щиросердечно вітаємо з 50-річним 
ювілеєм, який святкуватиме 
11 квітня дорога, щира людина, 

класний керівник 
Ягільницької ЗОШ І – ІІІ ступенів

Ганна Романівна СЕРНЕЦЬКА.
Нехай вітання, що 

іде від серця, Вам 
радість в цей день 
принесе. Те, що Ви 
робите, повік не зі-
треться, тож щиру 
дяку ми складаєм 
Вам за все: за Вашу 
працю, серце зо-
лоте, за вболівання 
щирі, за науку, за 
усмішки учнів і за 
те, що в горі першою 
подаєте руку. У цей 
весняний світлий день 
прийміть вітання наші 
щирі. Нехай тече Ваше життя у бла-
годаті, щасті, спокої та мирі.

З великою повагою – учні 2-го класу 
та їхні батьки.

У прекрасний весняний день святкує 
свій 60-річний ювілей кохана дружина, 

любляча матуся і прекрасна бабуся
Галина Семенівна СУХОВОЛЕЦЬ
з м. Чортків.

Молоді роки про-
йшли-промайнули, 
наче птахи, промча-
ли літа, не помітили 
Ви, не збагнули, як 
прийшла ювілейна 
пора. Хай роки зо-
лоті, ніби в казці 
пливуть, сумувати 
за цим не годиться. 
Хай здоров’я вони і 
добро принесуть, а задумане все хай 
здійсниться. Хай Мати Божа Вас охо-
роняє, в сім’ї панують мир і доброта, 
Ісус Христос здоров’я посилає на до-
вгий вік, на многії літа.

З повагою – чоловік 
Василь, сини Сергій і 

Володя, невістка Надя, 
онуки Владиславчик, 

Максимчик, Ростиславчик і 
Василько.

У цю прекрасну весняну пору вітаємо 
з 50-річчям, яке святкував 4 квітня

Богдан Іванович, і з 45-річчям, 
яке зустрічатиме 11 квітня 

Наталія Данилівна МИЩИШИНИ
зі с. Ягільниця.

У цей святковий світлий день, коли 
настав ваш ювілей, ми щиро вас віта-
ємо, добра і щастя вам бажаємо. Хай 
обминають вас тривоги, хай Бог дасть 
щастя на путі. Хай світла, радісна до-
рога щасливо стелиться в житті. Тож не 
старійте і не знайте в житті ні смутку, 
ні біди. У серці молодість плекайте, жи-
віть до ста щасливих літ. Бажаємо світ-
лої радості й сили, ласкавої долі, добра 
і тепла. Щоб ласку вам слало Небес-
не світило, здоров’ям наповнила рідна 
земля. Прийшли до вас знаменні дати в 
калиновім намисті літ. Слова найкращі 
хочем передати, низький і щирий шлем 
привіт.

З повагою і любов’ю – 
сестра Люба, шваґро 

Петро, племінники 
Володимир, Михайло.

Щиросердечно вітаємо з ювілеєм — 
50-річчям — добру, щиру людину, кухаря 

Свидівської ЗОШ І – ІІ ступенів 
Любу Юхимівну ЗОЛОТУ.

З Днем наро-
дження вітаємо, 
щастя й долі Вам 
бажаємо,  здоров’я, 
небесної благода-
ті, миру і злагоди 
у хаті. Осипаються 
дні пелюстками, 
непомітно спли-
вають роки, не су-
муйте, гордіться 

літами, бо немарно прожиті вони. 
Як для Вас — то прожито ще мало, 
доживіть хоч принаймні до ста. Щоб 
усюди Вас щастя стрічало, а для горя 
час не настав. Нехай любов незгасно 
світить, хай доля радісно співа, для 
Вас усі найкращі квіти і найласкаві-
ші слова. Бажаєм Вам життя прожи-
ти  без сліз, без горя, без біди. Нехай 
воно щасливим буде сьогодні, завтра 
і завжди.

З повагою 
і найкращими 

побажаннями – 
працівники Свидівської 
ЗОШ І – ІІ ступенів.

Букет пахучих квітів і найгарніших 
побажань милій та ніжній

Ганні Романівні СЕРНЕЦЬКІЙ
з Ягільниці

з нагоди чарівного ювілею 
надсилають чоловік Іван, мама Ольга, 

хресна мама Марія.
У цей святковий 

світлий день, коли 
настав Твій ювілей, 
ми щиро всі Тебе ві-
таємо, добра і радос-
ті бажаємо. Багат-
ства, любові, щастя 
й добра, щоб в житті 
тільки радість була. 
Хай Бог Милосерд-
ний з високого неба 
дарує усе, що Тобі 

треба, а Матінка Божа, 
Цариця Свята, дарує щас-
ливі та довгі літа.

Всечесний отче Василю!
Прийміть най-

щиріші вітання 
з нагоди Вашого 
Дня народжен-
ня у знак великої 
поваги до Вас як 
духовного провід-
ника, взірця спо-
движницької праці 
в ім’я служіння 
Богові! Господь 
благословив Вас 
на нелегку працю 
у винограднику 
Христовому, щоб 
нести Божу науку своєму народові. Ба-
жаємо Вам наснаги і міцного здоров’я, 
добра і любові. Будьте щасливі Ви і Ваша 
родина, хай благодать Господня осяває 
всі Ваші задуми і плани, здійснюються 
мрії та успішною буде щоденна праця на 
благо Української Православної Церк-
ви. Із словом Божим Ви прийшли у світ, 
щоб за собою нас вести незрадно. Для 
Вас сьогодні – і пісні, і цвіт, і людська 
шана, щира і доланна. Хай образ Божий 
у душі сія, Христова віра множиться з 
роками. Хай Ваше добре й дороге ім’я, 
як символ миру, буде поміж нами. Вели-
кий дар Господь Вам зволив дати – Пас-
тирем поставив між людьми, і владу дав, 
щоб нам гріхи прощати, нас всіх вчини-
ти Божими дітьми. На Ваше слово сам 
Спаситель з неба невидимо приходить 
на престіл. І Тілом-Кров’ю наші душі 
кормить із Ваших рук в літургії святій. 
Із Ваших уст Він нас навчає віри, і Бо-
жих правд, і правого життя, в трудних 
часах хоронить від зневіри, проводить 
всіх до вічного життя. Тож хай Господь 
Вам щедро помагає, продовжить вік, 
примножить Своїх ласк. Нехай любов із 

неба посилає сьогодні, 
завтра й повсякчас!

З любов’ю і повагою 
– парафіяни собору 

святого Князя 
Володимира.

У прекрасний весняний день, 
8 квітня, святкує своє 10-річчя 
дорогий, люблячий синочок, 

хороший братчик та онук
Саша ЛОТОЦЬКИЙ

з м. Чортків.
Ми всі від щирого 

серця Тобі вітання 
свої шлем. Під вікном 
буяє кольоровий цвіт 
і метелик світлий на 
осонні – все для Твоїх 
щасливих 10 літ. Хай 
добрий Ангел береже 
повік вогонь зорі, що 
долею зоветься, жит-
тя, неначе вишитий 
рушник, багрянцем калиновим усміх-
неться. Лагідний, рідненький, добрий і 
простий, наш дорогенький, наш золо-
тий. Дозволь у день такий святковий по-
бажати здоров’я, радості, добра, любові, 
щоб життя було, як казка, щоб була у 
серці ласка, щоб в цій казці були зорі, 
води тихі і прозорі, щоб завжди цвіли 
там квіти, щоб завжди було там літо. 
Хай щастить Тобі в дорозі, і на рідно-
му порозі. Щоб спокій і мир панували в 
родині, добро щоб всміхалось при кож-
ній хвилині. Хай світлою буде життєва 
дорога, опіка і ласка від Господа Бога, а 
Матінка Божа, Цариця Свята, хай дарує 
щасливі і довгі літа.

З любов’ю – тато Міша, 
мама Таня, братик Міша, 
дідусь Ігор, бабуся Іванка, 

дідусь Віктор, бабуся 
Марійка, прабабуся Орися.

Чарівну, милу 
та турботливу матусю

Ганну Романівну 
СЕРНЕЦЬКУ

з чудовим ювілейним Днем 
народження сердечно вітає син Ігор.
Рідненька матусю, 

Вас з ювілеєм ві-
таю. Хай у цей день, 
веселий і багатий, 
щастя і добро завіта-
ють у хату. Хай Ма-
тінка Божа від зла 
захищає Вас кожно-
го дня, як молитва 
свята, Христос хай 
здоров’я Вам поси-
лає на довгі щасливі та 
благі літа.

Квітень сонячний, веселий завітав 
у нашу хату. Він приніс нам перші 

квіти і ми всі вітаємо тата. 4 квітня 
святкував своє 50-річчя люблячий чоловік, 

найдорожчий тато і хороший син
Володимир Євгенович ЗАДОРОЖНИЙ

зі с. Косів.
Ми вітаємо із ро-

ками, що прожив Ти 
щедро й плідно, і бу-
демо молитися Богу, 
щоб Ти довго жив 
ще, рідний. Ти для 
нас – порада вдома 
і господар є чудовий. 
Ми в цей день Тобі 
бажаєм, щоби Ти за-
вжди був здоровий. 

А ще ми бажаємо довго-довго жити, 
бо ми Тебе любимо і будемо любити. 
Так будь же щасливий, рідненький, за-
вжди. Ми дякуємо Богу, що Ти у нас є.

З повагою і любов’ю – 
дружина Надія, донька 

Марійка, зять Богдан, мами 
Євгенія та Ірина, брат і 

сестра з сім’ями, свати і 
сім’ї Білоусів і Давибідів.


