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Виходить з 1939 року

Дорогі спеціалісти, працівники,
пайовики ПАП «Дзвін» сіл Звиняч, Скомороше, Косів, Ридодуби, 
Білобожниця, Бичківці, Білий Потік, Семаківці, Калинівщина,

Мазурівка, Біла, Росохач, Угринь, 
Залісся Чортківського району 

та Бурдяківці, Лосяч, Дубівка, Гуштин Борщівського району,
колективи сільських рад, з якими співпрацює підприємство,

а також колеги-агровиробники, партнери, друзі,
виборці 60-го округу до Тернопільської обласної ради!

З нагоди найбільшого свята – Воскресіння Христового прийміть най-
кращі вітання і побажання Божого благословення, здоров’я та добро-
буту.

Нехай великодній переможний дух оновлення супроводжує Вас, Ваші 
родини і колективи, додає сили і наснаги для особистих та виробничих 
справ, а Воскреслий Христос зішле мир, стабільність і процвітання на-
шій неньці Україні!

ХРИСТОС ВОСКРЕС! ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!
З найкращими побажаннями – директор ПАП «Дзвін» 

Василь ГРАДОВИЙ 

З Воскресінням Христовим у наших 
душах та серцях!

Шановні краяни! 
У ці дні кожен із нас проходить крізь двері Божо-

го милосердя і має змогу ще раз помолитися за 
мир в Україні, попросити Господа зберегти життя 
тих, хто захищає нашу Батьківщину від ворога.

Бажаю усім вам та соратникам по політичній ро-
боті в Аграрній партії міцного здоров’я, достатку, 
злагоди в кожній українській родині.

Нехай ваші домівки повняться світлою пасхаль-
ною радістю. Бажаю всім душевної чистоти і гар-
монії. Нехай Чудо Воскресіння Христового нади-
хає нас на добрі та праведні справи.

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Іван ЧАЙКІВСЬКИЙ,

голова обласної організації Аграрної партії України 

Дорогі мешканці Чортківщини, шановні пайовики 
ПСП «Ягільниця – В» сіл Ягільниця, Нагірянка, 

Шульганівка, Улашківці, Долина! 
Вітаю вас зі світлим святом Воскресіння Христового!
Великдень приносить очищення нашим душам, наповнює 

життя символами надії та радості: різнобарвними писанками, 
золотими крашанками, духмяними свяченими пасками… Дарує 
нагоду тішитися своїй родині, віддавати одне одному тепло, по-
вертати втрачені сподівання.

Тож прийміть найщиріші привітання із цим величним і світлим 
святом. Нехай у той радісний час, коли клекочуть над землею 
великодні дзвони, оселяться у ваших душах затишок та мир!

Нехай безмежна Любов світлим гостем завітає у ваші оселі, а 
Воскреслий Христос обдарує вас міцним здоров`ям та натхненням на добро! Нехай 
цей щедрий Господній дарунок – празник Воскресіння Христового – поверне усім 
нам віру у безмежне щастя на своїй рідній прабатьківській землі!

Христос воскрес! Воістину Воскрес!

З повагою – депутат Тернопільської обласної ради Василь ВИСЛОЦЬКИЙ

Шановні працівники та пайовики сіл району
Стара Ягільниця, Черкавщина, Криволука, Палашівка, 

Білобожниця, Калинівщина, Шульганівка, Долина, Нагірянка, 
Милівці, Босири, Кривеньке, Сокиринці, 

Коцюбинчики та Товстеньке!
Прийміть щирі вітання з нагоди великого християнського свята – Світ-

лого Воскресіння Ісуса Христа. Для кожного з нас це свято – очищення 
душі, духовного зміцнення і великої віри. У цей величний день ми покла-
даємо глибоку надію на Бога у перемозі добра над злом, молимо Все-
вишнього про радість і благодать для найрідніших.

Нехай воскреслий Христос завітає у Ваші християнські родини та при-
несе Вам і Вашим рідним міцне здоров’я, радість, родинне тепло і доста-
ток, любов та взаємоповагу. Миру і злагоди Вам та нашій неньці Україні.

Христос Воскрес!
З шаною і повагою – дирекція
                            ПАП «Довіра»

Дорогі краяни, вітаю вас!
Через Хрест до Воскресіння...
У часі Посту кожен християнин роздумує 

про шлях до Воскресіння Сина Божого, хоча 
у кожного свій шлях до Пасхи. У своїх розду-
мах на цьому шляху ми бачимо особу Ісуса 
з Назарету, споглядаємо Його по дорозі на 
Голготу, співчуваючи чи співстраждаючи.., бо 
знаємо напевне, що Він Воскресне. І так є 
щоразу, коли Свята Церква нам нагадує про 
Страсті Ісуса Христа і обітницю Отця Небес-
ного.

А Ісус? Як Він чується від мого співчуття 
Йому? 

Він продовжує далі нести хрест наших 
гріхів, прощати і повчати. Вчить заопікува-
тися чужинцем, якого скривдили розбійники 
в дорозі; без погорди цінувати лепту вдови; 
прощати блудному синові і не заздрити як 

старший син; бути чутливим, коли хтось, зцілення ради, торкнеться плаща; 
служити всім не прагнучи слави; вчить відкинутих бути потрібними, вчить бути 
чесними, милосердними, лагідними, смиренними; і бути жертовними так, щоб 
з любові до ближнього життя віддати заради ближнього свого.

Оця Його наука і є для нас Пасхою, бо хто хоче спастися, хай бере хрест 
свій і йде за нашим Господом Ісусом Христом, наслідуючи Христа, бо ж Він 
живий посеред нас є і буде. 

Ісус Христос не цар, не вождь, не полководець. 
Він – наш Господь!
Отож, віддаймо гідну Йому честь.
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

З повагою – Любомир БІЛИК, депутат Тернопільської обласної 
ради, директор Чортківського державного медичного коледжу

Шановні краяни!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди Воскресін-

ня Христового!
Це свято є символом перемоги життя над смер-

тю, добра над злом, світла над темрявою, віри – над 
безнадією. Великодні дні спонукають нас духовно 
подивитися на світ, бути добрішими, милосердніши-
ми, благороднішими, терплячішими один до одного. 
У часи випробувань і викликів нехай це свято зігріває 
серця теплом, а душі наповнює вірою. Нехай Боже 
благословіння буде запорукою миру на нашій землі 
та духовного відродження України.

Сердечно вітаючи вас, шановні жителі району, з найсвітлішим  святом Христового Воскре-
сіння,  щиро бажаємо вам щастя і радості, віри і благополуччя! Нехай чудесне свято Велико-
дня принесе любов та світло у ваші родини, щирість та добро у взаємини та мир на нашу 
землю! Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Голова районної ради 
В.ШЕПЕТА

Голова райдержадміністрації 
М.СТАШКІВ

ДОРОГІ КРАЯНИ!
Щиро вітаю вас і ваші родини, наших воїнів-захисників зі Світлим Христовим Воскресінням – 

святом духовного оновлення та відродження, чистих помислів і сподівань!
Воскресіння Христове утверджує в наших душах віру та наповнює їх добром, радістю і 

любов’ю до ближніх. Великодні свята, сповнені молитвою, надією, усмішками рідних нам людей 
та невимовною радістю, ще раз переконують нас у тому, що без віри і любові світ неможливий.

Сердечно бажаю, щоб переможний дух надії, радості, всепрощення і надалі супроводжував 
вас і вашу родину, надавав енергії та наснаги для добрих і корисних справ задля процвітання 
нашої рідної України, благополуччя кожної української сім’ї!

Нехай нові перемоги і звершення завжди будуть на вашому життєвому шляху.
Сідаючи за великодний стіл, помолімося за Україну, за перемогу, за наших воїнів-захисників.
Бажаю всім вам гарних свят, щастя і оновлення, яке несе у собі Великдень!
Христос Воскрес! Воскресне Україна!

З повагою, 
народний депутат України Олег БАРНА

Пасха красна днесь витає
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На часі2

Дорогі земляки!
Прийміть сердечні вітання із світ-

лим Воскресінням Христовим!
У житті кожного християнина Ве-

ликдень – свято особливо шановане 
та величне. Й не тільки тому, що при-
ходить воно з утвердженням справж-
ньої, квітучої та теплої весни, а й 
тому, що є символом перемоги життя 

над смертю, добра над злом, світла над пітьмою, віри – над 
безнадією.

Сердечно бажаємо, щоб переможний дух надії, радості, все-
прощення і надалі супроводжував вас і ваші родини, давав сили, 
енергію, наснагу для добрих і корисних справ на добробут і про-
цвітання нашої рідної землі, нашого славного міста Чорткова.

 Нехай радісні Пасхальні дні покладуть благодатні початки 
нових перемог і звершень на вашому життєвому шляху.

Хай Господь зміцнить ваші духовні і тілесні сили, примно-
жить любов і терпіння, дарує вам і вашим родинам прощення, 
здоров’я, здійснення найзаповітніших мрій та щасливу долю. 

Хай буде над вами мирне світле небо та Боже благословен-
ня!

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Чортківська міська партійна організація 

політичної партії 
«Сила людей»

  Сердечно вітаю зі світлими Великодніми святами 
священнослужителів, 

шановних працівників сільської ради, 
виконуючих обов’язки старост, депутата обласної 

ради, членів виконавчого комітету, депутатів 
сільської ради, керівників підприємств 

та установ, всіх жителів громади.
Великдень – одне з тих свят, яке стирає межі й відмінності 

між людьми. У цей день ми стаємо єди-
ними, а тільки єдина нація, єдиний народ 
зможуть побудувати успішну і сильну дер-
жаву. Великдень – це символ торжества 
добра над злом і початку нового життя. 
Це свято дає нам упевненість в тому, що 
будь-які труднощі можна здолати. Бажаю 
всім нам віри, терпіння і взаєморозуміння. 
Здоров’я, щастя і миру вам і вашим сім’ям.

Христос Воскрес!
З повагою – сільський голова 
с. Колиндяни Роман КЛАПКІВ

Дорогі жителі Чортківщини!
Великдень прийшов на українську землю. Після мук і 

страждань, після болей і тривог Христос Воскрес! Воскрес 
для кожної християнської родини, для кожного відкритого і 
щирого серця. Воскрес, щоб дати нам приклад непохитної 
віри та незламного духу, бо всупереч розчаруванням і триво-
гам, труднощам і негараздам, нас, дорогі земляки, і Україну 
обов’язково чекає Великдень української державності з ми-
ром, спокоєм, достатком і благополуччям.

Хай у цей світлий великодній час примножується ваша 
віра, міцнішим стає здоров`я, мир і спокій завітають до ва-
ших домівок та сердець. Нехай ніколи не покидає вас надія, 

а любов наповнює ваш дім веселим щебетом дітей, внуків, 
правнуків під мирним українським небом.

Христос Воскрес! Ликують небеса,
І разом з писанкою й паскою святою
Хай в кожний кошик Господь покладе
Достатку, злагоди, здоров`я і любові.

Тетяна ЯБЛОНЬ, 
уповноважений представник 

депутатської групи Народний Рух 
України в Чортківській районній раді

Виборців територіального виборчого округу 
№ 62,  пайовиків ПАП «Нічлава» та всіх мешканців 

Чортківщини сердечно вітаю з Великим Днем 
Світлого Христового Воскресіння!

Сердечно бажаю, щоб переможний 
дух надії, радості, всепрощення і на-
далі супроводжував вас у житті, давав 
сили, енергію, наснагу для добрих і 
корисних справ на добробут і процві-
тання нашої рідної України.

Нехай радісні Пасхальні дні покла-
дуть початок нових перемог і звер-
шень на вашому життєвому шляху.

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

З повагою – депутат Тернопіль-
ської обласної ради, директор ПАП «Нічлава» 

Володимир ЗАЛІЩУК

Документ

Дорогі чортківчани!
Христос Воскрес!

Ці слова породжують у наших серцях відчуття доброти й милосердя, любові до ближнього 
та щирого каяття, наповнюють наші душі духовною силою, змушують з великою надією диви-
тися у майбутнє, нагадують про духовне відродження, так потрібне усім нам. 

У цей великий день небо відкрите для наших щирих молитов. Хай наші з вами прагнення 
до миру, порозуміння, стабільності й злагоди будуть почутими.  

Я сердечно вітаю вас із цим найвеличнішим православним святом – Христовим Воскре-
сінням! 

Від усього серця бажаю вам, аби Світле Пасхальне Свято стало для кожного з вас почат-
ком нового життя – кращого, світлішого, добрішого! 

Нехай диво Християнського Воскресіння надихає на праведні справи, наповнить радістю 
серця, а переможний дух надії надає сил, енергії для добрих і корисних справ заради про-
цвітання рідного Чорткова й усієї України. 

Хай цей величний день дарує вам і вашим родинам мир, щастя, здоров’я та спокій! Хай 
він насичує ваші душі бажанням творити добро та дарувати радість! Хай завжди буде із вами 
Святе Боже благословення та упевненість, що Господь не залишить нас!

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
З повагою –

 Чортківський міський голова Володимир ШМАТЬКО

ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ
Голові Чортківської районної ради

ШЕПЕТІ В.М.
 

Депутатам Чортківської районної ради,
особливо представникам Колиндянської,

Заводської та Білобожницької громад
 
Члени батьківської ради Чортківської гімназії ім. Маркіяна 

Шашкевича звертаються до вас із проханням прийняти рі-
шення про передачу у власність Чортківської міської ради, 
яка представляє інтереси громади міста Чорткова, комплекс 
приміщень Чортківської гімназії імені Маркіяна Шашкевича, 
що нині перебуває у власності району.

Слід зазначити, що приміщення головного корпусу гімназії 
ім. М.Шашкевича збудовано ще у далекі 1933-1937 рр. ви-
ключно коштом громадян.

Нагадуємо, що місто Чортків отримало статус міста об-
ласного значення ще у вересні 2013 року, тож є самостійним 
суб’єктом, а об’єкти, розташовані на території Чорткова, які є 
зокрема міськими закладами освіти, мають належати місту. 
Незрозумілим та нелогічним залишається сам факт перебу-
вання приміщень загальноосвітніх закладів у власності, від-
мінній від міської, так само як і факт зволікання з прийняттям 
рішення стосовно передачі цих об’єктів місту.

Ми, учасники батьківської ради, щиро сподіваємося на ма-
теріальну підтримку Чортківської міської ради, яка можлива 
при перебуванні гімназії у власності міської громади. Дотепер 
гімназія значною мірою утримувалася зусиллями батьків її 
учнів, які нині висловлюють свої побажання щодо визначення 
дійсного власника і справжнього господаря приміщень.

Просимо не зволікати з прийняттям рішення стосовно пе-
редачі приміщень нашого навчального закладу у власність 
міської ради та не перетворювати це питання на об’єкт будь-
яких спекуляцій в подальшому.

Звернення особливо стосується депутатів, обраних до ра-
йонної ради від новостворених громад – адже вони стають 
самостійними, і також повинні мати у власності приміщення 
своїх закладів (у тому числі й освітніх) – нехай передача при-
міщень гімназії у власність міста стане добрим прикладом 
для інших самостійних відокремлених громад.

Щиро сподіваємося на Ваше розуміння, про що скажуть 
Ваші подальші дії та рішення, прийняті Вами.

 
З повагою –

батьківська рада Чортківської гімназії 
ім. М.Шашкевича

(Прийнято на засіданні батьківської ради –
згідно з протоколом № 6 від 4 квітня  2016 р.)

Дохідна частина загального фонду бюджету району за 
І квартал 2016 року виконана в сумі 63,6 млн. грн., що ста-
новить 86,7 відсотка до плану за звітний період, зазначила 
начальник райфінуправління Г.Ізвєкова, яка доповідала з 
першого питання – про виконання районного бюджету за І кв. 
ц. р. Передбачені завдання з податків і платежів – на 141,5 
відсотка. Районний бюджет по доходах загального фонду ви-
конаний на 85,4 відсотка. Виконання планових надходжень з 
податків і платежів становить 135,5 відсотка.  До спеціального 
фонду райбюджету надійшло 1,06 млн. грн. при умовному плані 
0,8 млн. грн., або виконання складає 137,5 відсотка. В розрізі 
сільських рад не забезпечили виконання дохідної частини два 
сільських бюджети:  Капустинська сільська рада  – 86,6 відсо-
тка (– 3,4 тис. грн.) і Шманьківська – 95,8  (– 1,3  тис. грн.). 
Субвенцій з державного бюджету район недоотримав в сумі 
10,7 млн. грн., в основному на енергоносії. Саме ця цифра і 
«рве» виконання райбюджету за звітний період.

Видаткова частина загального фонду бюджету району за 
I квартал поточного року виконана в сумі 64,6 млн. грн. при 
уточненому плані 79,2 млн. грн., що складає 81,5 відсотка. 
Видатки загального фонду райбюджету виконано в сумі 59,9 
млн. грн. при уточненому плані 72,6 млн. грн., що становить 
82,5 відсотка; спецфонду – 1,02 млн. грн. при уточненому 
плані на рік 1,2 млн. грн., або 83,3 відсотка.

Певні дискусії викликало питання сплати акцизного подат-
ку. Попри те, що планові завдання по ньому в загальному по 
району виконані на 109,1 відсотка, з 33 сільських рад надхо-
дження даного податку забезпечили тільки 23 із них. Жодної 

гривні не надійшло по Товстеньківській, Кривеньківській, Му-
хавській та Коцюбинчицькій сільських радах.

Підбиваючи підсумки розгляду цього питання, голова рай-
держадміністрації М.Сташків зазначив, що держава повер-
тається лицем до людей, адже освітня, медична субвенції, 
на відміну від попередніх років, цьогоріч надійшли в район 
повністю. Що стосується заборгованості перед енергопоста-
чальниками, з ними вона ще розрахується. 

Про стан виконання делегованих повноважень у галузі 
культури виконавчими комітетами Нагірянської та Ягільниць-
кої сільських рад доповіла начальник відділу культури, туриз-
му, національностей та релігій РДА Г.Чайківська, відмітивши, 
що в закладах культури цих рад підтримуються та розвива-
ються народні традиції і народне мистецтво, проводяться 
масові заходи та урочистості до державних свят, тематичні 
виставки, вечори відпочинку для молоді тощо. Співдоповіді 
мали Ягільницький сільський голова Й.Зібрівський та Нагірян-
ський селищний голова П.Головацький, зупинившись на ряді 
проблемних питань.

Про виконання районної програми медичного забезпечен-
ня військовозобов‘язаних під час часткової мобілізації у ми-
нулому році та фінансове забезпечення надання медичної 
допомоги військовозобов‘язаним, учасникам АТО та членам 
їх сімей у цьому році доповідала заступник головного лікаря 
ЦКРЛ С.Шага. 

Із заслуханих питань прийнято відповідні розпорядження 
голови райдержадміністрації.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ      

Із засідання колегії райдержадміністрації

Про бюджет, культуру і медичне 
обслуговування воїнів АТО

Саме ці три тематики стояли у порядку денному чергового засідання колегії райдержадміністрації, 
яке відбулося 26 квітня ц. р. 

6 травня ц. р. на міському кладовищі відбудеться 
мітинг-реквієм з нагоди Дня пам`яті та примирення, 
71-ї річниці закінчення Другої світової війни у Європі. 
Буде відправлено панахиди біля братської могили за-
гиблих воїнів, могили Січових Стрільців і меморіалу 
жертв більшовицьких репресій. Поч. об 11-й год. 30 хв.

(Формування колони – по вул. Монастирській об 
11-й год.). 

Оргкомітет

Анонс



Ця пекарня, де народжується пухке й духмяне, рожево-
щоке диво, немов сховалась собі від врікливих, заздрісних 
очей вбік від вулиці Білецької. Там – все по-домашньому: 
й антураж, де впереміж новітні стандарти із милою серцю 
картинкою селянської оселі, й правічні рецепти на виключ-
но натуральних складниках. Мабуть, через це й зуміла, 
спромоглася продукція, означена ім`ям приватного підпри-
ємця Віктора Хом`яка, майже одразу здобути гідне місце, 
віднайти власну нішу поміж виробів низки хлібопекарських 
підприємств не лише Чорткова (де таких, за 
словами нашого візаві, того ж таки Віктора 
Гавриловича, – аж 14 (!), а й чималої місци-
ни надовкіл. Бо ж ці хліби залюбки смакують 
нині в Заліщиках і Товстому, Теребовлі й Тер-
нополі. Про район й мови нема: у Заводсько-
му, Пробіжні – всуціль свої.

«Хресний батько» домівки цієї хлібобулоч-
ної продукції – справжнісінький ас обраної 
ним справи. Й не тільки через те, що має 
спеціальну освіту – і технікум, й інститут. Бо 
власне хлібопекарством займається вже три 
десятки літ. Ще 1987-го втрапив на практи-
ку на Чортківський хлібозавод, а наступного 
року вже й став членом тамтешнього колек-
тиву. Відтак була служба в армії й одразу піс-
ля «дембеля», від 1990-го і по 1998 рік моло-
дий спеціаліст примножував досвід, котрим 
вдало послуговується й тепер, на тім же хлі-
бопекарськім підприємстві. У 1998 році стеж-
ка долі припровадила його вже на ці терени, 

де трудиться нині, – в 
тодішню пекарню ще 
КХП. Упродовж тієї 
низки літ випало п. Ві-
ктору найдосконаліше 
освоїти випічку нату-
рального, без всіля-
ких там домішок хліба 
– так через роки й зо-
стається вірний тому 
началу. Поміж 2005-м 
та 2013-м роками ди-
ректорував на Чортків-
ському хлібозаводі. А 
відтак зголосився ось 
тут, що називається, 
«піднімати» виробни-
цтво фактично з нуля. 
Разом з ним, у спілці, 
нині трудяться приват-
ні підприємці Оксана 
Паньків, Петро Доліба, 
Марія Базишин. Пан 
Віктор ділиться набутком: «Було деяке обладнання, взяв 
хлопців на волонтерських началах, котрі повірили в наші 

спільні зусилля, дехто з них пішов зі мною 
далі». На початку 2014-го, пригадує, й запус-
тили цю пекарню. Осібно в бесіді п. Хом`як 
виділяє технолога Наталію Бакалюс, котра в 
часи їх спільної роботи на хлібозаводі «підні-
мала» цех випічки хліба на дровах, – тут теж 
запустили таку пічку. В арсеналі спеціалістів 
– ще й Галина Чупріна, котрій «пророчиться» 
стезя підприємця з реалізації продукції, най-
тісніших зв`язків зі споживачами.

В асортименті пекарні наразі до півста по-
зицій. Віктор Гаврилович стверджує, що це 
небагато – працював-бо на обсяги значно 
ширші. Думається, все попереду. Та нині «в 
народі» ще й як полюбляють хліб чортків-
ський (з трьома «пальчиками» – своєрідним 
клеймом), великі – вагою в 2 кг житні хліби 
на дровах (з тмином і без) із петльовано-
го борошна. Упродовж двох років класикою 
власне цієї пекарні стала здоба – з маком, 
яблуками, смородиною, «равлик» – булочка 
з помадкою, «осине гніздо» – з родзинками 
тощо. Пекарня, як і її керівник, не боїться 
конкуренції поміж споріднених підприємств, 
володіючи ваговитою (коли б не сказати – ви-
значальною) перевагою перед багатьма: хліб 
тут печеться виключно на природній сирови-
ні. «Як колись наші бабці пекли – ніхто жод-
них покращувачів чи консервантів не давав», 
– не втомлюється наголошувати Віктор Гав-
рилович. Мається на меті й запатентування 
власної торгової марки (ТМ).

Тут панує безперервний виробничий цикл 
– вихідних, за словами керівника, лише 2 (!) 
дні на рік: на Великдень та Різдво. Гаряче в 
прямому та переносному розумінні – завжди. 
А напередодні свят – й поготів. Ми і втрапили 
до виробничих цехів якраз такої пори – ми-
нулої середи. Пройшлися бігцем (бо ж ви-
робництво!) поміж діж із заваркою та опарою, 
вздріли тістомісильні машини і печі. Та ще й 
лопати побіля них – аби садовити буханці. 
Милувалися, як хліб підходить-росте в коши-
ках із лози, виплетених руками росохацької 
майстрині. Спостерігали краєчком ока за та-
їнством прибирання пасок: вже випечені за-

готовки дівчата прикрашали на свій смак квітом з листового 
тіста. Зазнимкували і керівника виробництва, і тісторобів 
та тістомісів, пекарів. Досхочу насолодилися духмяними 
пахощами. А врівень з тим ширився десь поодаль тих це-
хів, тих стін гарячий, щемний дух свіжого, щойно спеченого 
хліба – немов передвістя його величі й таїни…

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Від початку 2016 року «МРІЯ Агрохолдинг» працює 
згідно з новою організаційною структурою. Земельний 
банк Компанії, який раніше складався із 17 блоків, 
об’єднали у 7 виробничих кластерів*, враховуючи ад-
міністративні кордони областей і районів. Кожен клас-
тер зареєстрований як окрема юридична особа, має 
свою організаційну структуру та виробничу базу. Так, 
частина земель «МРІЇ» на Тернопільщині об’єднана у 
кластер № 5 Тернопіль, який представлений підпри-
ємством ТОВ «МРІЯ ФАРМІНГ ТЕРНОПІЛЬ». Для 
забезпечення прозорості діяльності Компанії пред-
ставляємо керівництво новоствореного кластеру та 
відповідальних за основні напрямки працівників.

Довідка
ПІП: Нероба Віталій Миколайович
Посада: керівник кластеру № 5 Тернопіль
Дата призначення: 01.12.2016
Попередній досвід роботи: в Агрохолдингу «МРІЯ» 

працює півроку. 
Досвід роботи в с/г: займав посади агронома, голо-

ви колгоспу. Працював в Агрохолдингах NCH, Кернел.
Про себе: освіта – закінчив Українську сільськогос-

подарську академію, спеціальність «агроном». З часу 
здобуття вищої освіти постійно працює у сфері сіль-
ського господарства. Хобі – риболовля, полювання.

Життєва позиція: Доброзичливе, толерантне став-
лення до людей, відкритість до спілкування і здатність 
знаходити хороше в будь-яких ситуаціях. 

Команда: заступник керівника кластеру по комуні-
кації з громадами – Триснюк Іван Миколайович (со-
ціальні питання, зв’язки з громадськістю), керівник 
регіонального структурного підрозділу – Нагірна Надія 
Ігорівна (земельні питання, орендна плата), регіональ-
ний агроном – Хмелюк Олександр Петрович (виробни-
чі питання). 

Окрім Чортківського, ТОВ «МРІЯ ФАРМІНГ ТЕРНО-
ПІЛЬ» працює у Борщівському, Гусятинському, Зба-
разькому, Заліщицькому, Підволочиському, Теребов-
лянському, Тернопільському районах Тернопільської 
області. Загальна площа земельного банку кластеру 
складає майже 39 тис. га. У 2016 на кластері «Терно-
піль» вирощуватимуть озимі пшеницю і ріпак, ярий яч-
мінь, картоплю, соняшник, сою та кукурудзу на силос 
для потреб тваринництва.

У найближчих планах Компанії «МРІЯ» всі договори 
оренди на земельні ділянки у межах кластеру «Терно-
піль» переукласти на єдину для району юридичну осо-
бу – ТОВ «МРІЯ ФАРМІНГ ТЕРНОПІЛЬ». Зараз ці до-
говори укладені з різними товариствами, що входять в 
Агрохолдинг, а саме: ТОВ «АСКО Торговий Дім», ПАП 
«Відродження», ТОВ «Картопляр», ТОВ «Мрія Підво-
лочиськ АХ», ТОВ «Мрія Центр», ТОВ «Новагріс», ТОВ 
«Обнова», ТОВ «Подільське Угіддя», ТОВ «Райз М», 
ТОВ «Родюче Поділля», ПП «СЕЛОПРОДУКТ», ТОВ 
«ТерАгро», ТОВ «ФГ НВО «МРІЯ», ПАП «Ювілейне».

Також Компанія планує створення окремих струк-
турних підрозділів ТОВ «МРІЯ ФАРМІНГ ТЕРНО-
ПІЛЬ» в районах області, що дозволить сплачувати 
податки саме до місцевих бюджетів, тобто кошти за-
лишатимуться на тих територіях, де товариство веде 
свою господарську діяльність. Такі організаційні зміни 
спростять і полегшать контроль та управління діяль-
ністю підприємств. Адже мати справу з одним товари-
ством буде набагато ефективніше як для пайовиків, 
так і для керівництва Агрохолдингу. Також органам 
влади на місцях буде зручніше будувати комунікації з 
керівництвом кластеру.  

Нагадаємо, що в лютому 2015 року «МРІЯ» пере-
йшла під управління кредиторів – великих іноземних 
і українських банків та інвестиційних фондів, які при-
значили генеральним директором Саймона Черняв-
ського. Земельний банк Компанії складає 180 тис. га 
у шести областях Західної України. За 11 місяців 2015 
року Агрохолдинг сплатив 192,4 млн. грн. податкових 
відрахувань до бюджетів усіх рівнів та надав 22 млн.
грн. соціальної допомоги громадам усіх населених 
пунктів, де обробляє землю. Детальніше на сайті Ком-
панії http://mriya.ua/ та за телефоном безкоштовної га-
рячої лінії 0 800 508 805.

-------------
*кластер – це територіально-галузеве об’єднання 

взаємозалежних підприємств та організацій, які вза-
ємодоповнюють і посилюють конкурентні переваги 
один одного, тісно співпрацюють з органами місцевої 
влади з метою підвищення конкурентоздатності влас-
ної продукції та економічного зростання регіону. 

Надія ШТОКАЛО

«МРІЯ» знайомить 
зі своїми 

представниками 
на місцях
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30 квітня. Тривалість дня – 14.42. Схід – 5.34. Захід – 20.17.  Іменини святкують Андріан, Семен

АгросекторПогляд зблизька

Осердя таїни і величі
Ось так промовисто можна окреслити одвічне призначення хліба – начала всіх начал. Скільки про нього, 
наш насущний, складено притч та легенд, скільки виспівано пісень! Всі найсвятіші, найвеличніші слова 

мимохіть громадяться в мислі та в душі, лиш переступиш поріг пекарні, де щемливо-млосно пахне хлібом. 
Та ще й – пасками, котрі вже печуться у переддвер`ї Великодня…



Поклонитися живим та по-
молитися за душі померлих 
прийшли народний депутат 
України Олег Барна, голова 
райдержадміністрації Михай-
ло Сташків, голова районної 
ради Віктор Шепета, міський 
голова Володимир Шматько, 
члени двох товариств, що 
об’єднують в єдине «чорно-
бильців» Чортківщини, – ра-
йонних громадських орга-
нізацій «Спілка Чорнобиль 
та інвалідів Чорнобиля» та 
«Спілка Чорнобиль», свя-
щеннослужителі, громад-
ськість району.  

Виступили перед присут-
німи Олег Барна, заступник 
голови райдержадміністрації 
Іван Віват, вкотре нагадав-
ши, скільки біди прийшло у 

світ внаслідок аварії на ЧАЕС. Голова рай-
держадміністрації Михайло Сташків вручив 
«чорнобильцям» пам’ятні відзнаки до 30-річ-
чя Чорнобильської трагедії «За заслуги» й ма-
теріальну винагороду. Більше семи десятків 
ліквідаторів аварії та потерпілих відзначив на-
городами й матеріально мер Чорткова. 

Отець-декан Михаїл Левкович подякував, 
як він висловився, за сумлінність й наполе-
гливість у вирішенні питань «чорнобильців» 
Чортківщини пані Світлані Грицай й вручив 
нагороду від патріарха Філарета. Голова РГО 
«Спілка Чорнобиль та інвалідів Чорноби-
ля» побажала ліквідаторам й постраждалим 
здоров`я. 

Слово мав також чортківчанин Ігор Кіниць-
кий. Він, ліквідатор аварії на ЧАЕС І категорії, 
інвалід війни ІІ групи, не лише побажав усіх 
благ та довгих років життя своїм товаришам, 
а й з усім запалом кадрового військового вка-
зав на проблеми «чорнобильців» та помилки 
влади у ставленні до його побратимів. Отець 
Андрій Лемчук у промові до присутніх також, 

зрештою, вказав на те, скільки лиха принесла 
людству не лише власне трагедія, а чималий 
клубок неправди, що нею прикривалися ра-
дянські керівники. Священнослужитель про-
сив нас, сучасників, не повторювати поганих 
прикладів минулого. 

Привернути увагу до проблем чорнобильців 
зараз, як-то зняття пільг на безоплатний про-
їзд в громадському транспорті, й вирішити їх 
позитивно на законодавчому рівні просив де-
путатів Верховної Ради й міський голова Воло-
димир Шматько.

Священнослужителі відправили поминаль-
ну панахиду, помолилися за душі жертовців в 
ім`я України. Під завершення мітингу-реквієму 
відбулося покладання квітів та свічок до під-
ніжжя меморіалу.

Оксана СВИСТУН
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

1 травня. Тривалість дня – 14.46. Схід – 5.33. Захід – 20.18. Воскресіння Христове. Великдень

№ 17 (8565), 29 квітня 2016 року

Хронограф4

Дата

Пишу я вам листа з Чорнобильської зони,
Рoз’їхались давно сусіди майже всі,
І світять у селі лиш три віконця сонні,
Лиш три живих вогні у мертвій полосі.

Вадим КРИЩЕНКО
21 квітня ц. р. працівники  Чортківської  місь-

кої бібліотеки для дорослих провели зустріч 
студентів  1-го курсу (ФЕКч-11 гр.)  коледжу 
економіки та підприємництва ЧННІПіБ (кура-
тор Любов Регета) з ліквідатором наслідків 
аварії на ЧАЕС I категорії Ігорем Кіницьким.

Цього року виповнюється 30 років з дня 

Чорнобильської трагедії. Що й казати, сумна 
дата…

Ту мирну весняну українську ніч на берегах 
Прип’яті люди ніколи не забудуть…

Для України, для всіх, хто прямо чи побічно 
причетний до трагедії Чорнобиля та її наслід-
ків, час ніби розділився на дві частини: до 26 
квітня 1986 року і після нього.

Своїми спогадами про ці події з присутніми 
і поділився Ігор Антонович. З великою увагою 
та цікавістю студенти слухали цю розповідь. 
Неможливо було спокійно дивитися на хвилю-

вання цього мужнього чоловіка, адже минуло 
стільки років від того страшного дня, а в нього 
й досі котяться по обличчю сльози.

Герою давали багато запитань, цікавилися 
всім, що пов’язано з цією техногенною ката-
строфою. Студенти також ознайомилися з лі-
тературою, яка була представлена на книжко-
вій виставці «Чорний біль над білим цвітом».

Чорнобиль… Нині це слово знає весь світ. 
Переживши цю трагедію, ми усвідомили, що  
щастя – це коли можна лягти в чисту траву, не 
боячись радіації, це чиста річка, в якій мож-

на скупатися, це усміхнені дитячі обличчя, це 
запах трав і спів пташок. Тож нехай поверта-
ються до рідної землі журавлі. Нехай кожен 
прийдешній день наповнює наші серця миром 
і спокоєм.

Працівники Чортківської міської книгозбірні 
для дорослих щиро дякують керівництву і сту-
дентам коледжу економіки та підприємництва 
ЧННІПіБ за співпрацю.

Людмила ГОРОДИСЬКА, 
бібліотекар міської бібліотеки

для дорослих

Бібліотекарі розпо-
віли про події того чор-
ного квітневого ранку, 
про тих, хто першим 
прийняв найжорстокі-
ший удар на четверто-
му блоці станції,  хто 
брав участь у ліквіда-
ції аварії та будівни-
цтві захисної споруди 
– саркофагу. 

Своїми спогада-
ми про тривожні для 
України і всього світу 
дні весни і літа 1986 
року поділився учас-
ник ліквідації  аварії 
на ЧАЕС першої ка-
тегорії, чортківчанин  

Ігор Кіницький. Він глибоко стурбований доля-
ми чорнобильців сьогодні і прагне допомогти 
вирішити болючі проблеми ліквідаторів, яких є 
чимало на Чортківщині. 

Авторка цих рядків ознайомила школярів з 
художньою, документальною та публіцистич-
ною літературою про масштабну катастрофу. 
На вечорі звучала поезія у прочитанні гімна-
зисток Ані та Марійки Грабовецьких. Все дій-
ство супроводжувалося відеослайдами про 
Чорнобиль.

 Запаленою поминальною свічею та хви-
линою мовчання присутні вшанували пам’ять 
тих, хто ціною власного життя оплатив шанс 
на життя мільйонів. Урятований світ – найкра-
щий пам’ятник тим, хто загинув у чорнобиль-
ському пеклі. Пам’ятаймо про них і робімо усе, 
щоб ніколи не падала на Землю гірка полино-
ва зірка. 

Надія ЛУГОВА,
провідний бібліограф 
Чортківської РК ЦБС

Кричали «біс», пишались зробленим, прогрес любили над усе…
Летить лелека над Чорнобилем – нікому діток не несе

26 квітня, об 11-й год., у роковини найбільшої техногенної катастрофи людства – аварії на Чорнобильській атомній електростанції, 
чортківчани зібралися біля пам’ятника ліквідаторам аварії на ЧАЕС на мітинг, щоб віддати шану тим, 
хто, жертвуючи своїм життям, здоров`ям, захистили людство від ще страшніших наслідків трагедії. 

Пропусти Чорнобиль крізь серце

Дзвони Чорнобиля оповили планету
Вечір-спомин «Голосить дзвін стривожено у квітні» до 30-ї річниці Чорнобильської катастрофи організували у центральній 

книгозбірні керівник еко-клубу «Ковчег» Ольга Кондратенкова та заввідділом обслуговування центральної бібліотеки 
Олена Рибух. Учасниками заходу стали  школярі-гімназисти разом із класним керівником Галиною Михайляк.   



2 травня. Тривалість дня – 14.49. Схід – 5.31. Захід – 20.20. Світлий понеділок
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Фотовиставка

Трагічні сторінки історії

Славетні земляки

Сьогодні виповнюється 135 років від дня уродин 
нашої гордості, зорі української сцени 

Катерини Рубчакової.

Катерина Коссак (за чоловіком – Рубчакова) почала свій 
життєвий шлях за 40 км від Збруча – у Чорткові.

У шістнадцять років Катерина Рубчакова вступила до 
мандрівного театру товариства «Руська Бесіда», єдино-
го тоді професійного українського театру на західноукра-
їнських землях. Після короткого періоду «проби сил» в 
епізодичних ролях молода актриса поступово ввійшла в 
основний репертуар. Перші три роки виступала під своїм 
дівочим прізвищем Коссаківна, а з 1899 р., коли стала дру-
жиною актора Івана Рубчака, була відома як Рубчакова.

К.Рубчакова не мала спеціальної мистецької освіти. Як і 
багатьох інших митців, на сцену її привели потяг до мисте-
цтва і віра у свій талант. Катерина Коссаківна ще підлітком 
співала в аматорському хорі, яким керував її батько. Стар-
ший брат Михайло Коссак працював диригентом оркестру 
і хормейстером театру товариства «Руська Бесіда». Він і 
став першим учителем співу молодої хористки, а згодом і 
оперної солістки. Далі були навчання в музично-драматич-
ній студії при театрі, якою керував Й.Стадник, уроки співу у 
відомого педагога С.Козловської. Можливо, справжня фа-
хова підготовка з вокалу, яку могли дати консерваторія, від-
крила б К.Рубчаковій шлях на сцену оперних театрів світу, 
але доля розсудила інакше: вона залишилась артисткою 
мандрівного українського театру.

Відстань в 40 км від Збруча стала рубіконом у її житті. 
Про неї писали газети монархії Габсбургів – польські, ру-
мунські, чеські, австрійські. Більше того, лондонський жур-
нал “The dramatical art” відзначив її майстерність акторської 
гри у психологічних драмах. У роки Першої світової війни і 
в час війни за українську державність примадонна сцени їз-
дила з театром Україною по обидва береги Збруча. У 1916–
1918 роках вона очолювала трупу Стрілецького Театру. Ви-
ступала у рідному Чорткові, Копичинцях, Борщові та інших 
містечках і містах. Можна провести аналогію із сучасними 
діячками мистецтва, які їдуть на схід, підтримуючи бійців 
і жителів прифронтових міст. І про інший постріл – через 
нерозділене кохання до неї вчинив спробу суїциду Лесь 
Курбас, але чудом вижив після власного пострілу. Проте 
не вцілів від кулі радянського ката на Соловках. Останній 
театральний сезон Катерини мав би розпочатися у вересні 
1919 року, в окупованому Києві, який лише на один день 
– 30 серпня звільнили об’єднані війська УНР і Галицької 
армії. На київську сцену її запросили Іван Мар’яненко, комі-
сар Першого театру Української Радянської Республіки ім. 
Шевченка (тодішня назва), та Северин Паньківський, гали-
чанин, актор того ж театру.

К.Рубчакова зачаровувала сучасників силою талан-
ту, красою душі. Інший світоч епохи, теж зірка першої ве-
личини нашого краю – поет і театральний критик Степан 
Чарнецький залишив нам проникливі слова про велику 
актрису: «Здається мені, що довго на нашій сцені ніхто 
не засміється так щиро, як вона, і ніхто так, як вона, не за-
ридає... Довгі роки вона була найкращим явищем у нашому 
театрі, вона була його колоною, окрасою і душею. Вроджена 
сценічна інтелігентність, феноменальна інтуїція, дар відчува-
ти та вживатися в особи і ситуації були основами її таланту. 
А при всьому вона вміла і любила працювати для мистецтва. 
Це була виняткова жінка на нашій сцені, яка розуміла: в теа-
трі, крім таланту, треба ще й праці, тяжкої праці. Не раз і не 
два вона вмлівала на пробах із перевтоми і наснаги. Бо з 
часу, коли Рубчакова вибилася в першорядні ролі, вона не 
спочила ні днини. Так часто плакала на сцені правдивими 
сльозами, так часто здавалося, що кидала юрбі під ноги жи-
вий шматок свого скривавленого серця...».

Але після чергових овацій в час літніх гастролей Ново-
го львівського театру у Проскурові (Хмельницький) акторка 
захворіла. Завершила життєвий шлях Катерина у погожу 
днину 19 листопада 1919 року, теж на відстані близько 
40 км від Збруча, але на схід – у с. Зіньківці сучасного 
Кам’янець-Подільського району, похована чужими людь-
ми. 1958 р. у зв’язку з ліквідацією цвинтаря в передмісті 
Кам’янця-Подільського, стараннями її доньки Ольги, матір 
було перепоховано в Тернополі на Микулинецькому цвин-
тарі. У 1981-1982 рр. ЮНЕСКО до календаря ювілейних 
дат міжнародного значення внесло дату сотої річниці з дня 
народження Катерини Рубчакової. 1991 року, на честь 110-
ї річниці від дня народження, в рідному місті Чорткові ве-
ликій актрисі відкрито пам’ятник, а Народний дім (будинок 
культури) названо її ім’ям. Довший час погруддя і місце біля 
нього залишалося в занедбаному стані. Аж врешті, минуло-
го року, зусиллями місцевого осередку ВО «Свобода» (Іван 
Калакайло) було відновлено монумент. 19 лютого минулого 
року у Хмельницькому, де був останній виступ Катерини, 
з’явилася вулиця Катерини Рубчакової, тоді ж – і провулок 
з її ім’ям. 

Ярослав ДЗІСЯК, 
історик

Надія ЛУГОВА, 
провідний бібліограф 
Чортківської  РК ЦБС

(Продовження. Поч. у попередньому числі)

Делегати зареєструвалися, отримали запрошення, ман-
дат, помешкання і талони на харчування у ресторані «Брис-
толь».

З метою успішного проведення «Собору» до складу деле-
гації було введено 60-70 відсотків агентури. Тернопільську 
делегацію супроводжували підполковник НКВС Хорсун з 
Чорткова, майор Дубовий і ще один невідомий.

Наради «Собору» відбувалися при зачинених дверях, по-
чинаючи з 10-ї год. 8 березня 1946 р.

Почався «Собор» з Богослужіння. Опісля президія у скла-
ді отців Костельника, Пельвецького і Мельника зайняла свої 
місця.

Першим був виступ о.-доктора Гавриїла Костельника 
з рефератом на тему: «Історія Української Православної 
Церкви до Берестейської унії», в якому доповідач подав 
шкідливість останньої для українського народу і акцентував, 
що воз’єднання двох українських Церков, мовляв, розпочав 
сам митрополит Андрей Шептицький, а ми його справу про-
довжуємо. По завершенні виступу Костельник представив 
трьох єпископів зі Східної України, один з яких поблагосло-
вив делегатів. Опісля на трибуну вийшов о. Пельвецький, 
котрий говорив про чотири догматичні різниці між православ-
ною і католицькою Церквами, далі перейшовши на обрядові 
різниці в обох Церквах.

Після Пельвецького виступило ще близько 10 доповідачів-
священиків, а між ними троє світських людей.

Деякі виступаючі хвалили ініціаторів возз’єднання церкви, 
що викликало іронічні посмішки і шепіт між делегатами, а мо-
лодий парох с. Сидорів Йосиф Антків сказав: «Шкода, що не 
налили вина в лямки, були б запили тост».

О 14-й 30 промови завершились і о. Костельник закликав 
присутніх до обговорення, але делегати заявили, що тут не-
має над чим вести дискусії, бо всі реферати є ясні і зрозумілі. 
Щоб врятувати прикру ситуацію, один із делегатів-священи-
ків поставив запитання, в який спосіб впроваджувати обря-

дові зміни,  на що Костельник відповів, що їх поки що не буде. 
По-перше, тому, що священики самі їх добре не знають, а 
по-друге, через насильне впровадження можна викликати 
серед вірних несмак, обурення, ворожнечу до нашого духо-
венства, а ще за тим – атеїзм. Але в Богослужіннях слід по-
минати вже нових церковних достойників.

Також наголосив, що поділ на єпархії змінений і буде відпо-
відати адміністративному поділові на області, а деканати від-
повідатимуть районам. Також повідомив, що вже є призна-
чені єпископи: о. Пельвецький – на Станіславівську область; 
о. Мельник – на Дрогобицьку; Львівська і Тернопільська поки 
що не матимуть своїх єпископів і тому на ці області призна-
чений архієпископ Макарій, що буде перебувати у Львові.

Тоді Гавриїл Костельник зачитав резолюцію «Собору»:
1. Греко-Католицька Церква Західної України ліквідовує 

постанови Берестейської унії.
2. Греко-Католицька Церква Західної України на все зри-

ває злуку з Римською Католицькою Церквою.
3. Греко-Католицька Церква повертає до своєї матірної 

Православної Церкви всієї України і возз’єднується з нею.
4. З’єдинена Православна Церква Західної України з Пра-

вославною Церквою всієї України просить про з’єднання з 
Православною Церквою СРСР.

Резолюцію ним було прочитано двічі. Голосували через 
піднесення правої руки. Всі – «за». (Делегатів було понад 
300). 

Після голосування була спільна молитва: «Під Твою ми-
лость», «Отче наш» і «Богородице» та побажання, щоб всі 
делегати приступили до Святої сповіді.

9 березня всі отці-делегати відправили Літургії, а світські 
запричастилися. Наступного дня відбулася урочиста Літур-
гія, яку відправили гості-єпископи і два новопризначені, а 
опісля в ресторані «Бристоль» – спільний обід, після якого 
делегати роз’їхалися.

(Далі буде)

Іван ВІВАТ    

У стислому журналістському фотолітописі автора зма-
льована хроніка подій Революції Гідності. Керуючись влас-
ними спогадами, особистими емоціями, думками та пере-
живаннями, фотомитець висвітлив анатомію пробудження і 
трансформацію свідомості українців, водночас вловленими 
митями свого фотооб’єктиву висловлює захоплення співвіт-
чизниками, котрі в надважкий для України час згуртувалися 
на Майдані, продемонструвавши патріотичну єдність, гід-
ність і прагнення до свободи. 

Олександр Тимошенко – фотожурналіст, він є безпосеред-
нім учасником подій Революції Гідності; 18 лютого 2014 року 
був двічі поранений на вулиці Інститутській. Після тривалого 
лікування в госпіталі та реабілітації опрацював архів своїх 
зйомок і передав його в Головне слідче управління Гене-
ральної прокуратури України. Як постраждалий від неправо-
мірних дій співробітників міліції, журналіст виступає свідком 
в кримінальній справі зі своїми більш ніж 2-ма тисячами фай-
лів та 142-ма  відеокліпами. 

Фотомитець активно займається громадською діяльністю: 
вже багато років очолює громадське об’єднання «Млинок», 
що діє на Фастівщині. Започаткував масштабний проект 
«Свій до свого по своє. Знайди себе, знайди своїх» та провів 
близько 10-ти персональних фотовиставок у Києві, Хмель-
ницькому, Львові та Рівному. 

Автор пропонує чесне свідчення величі правди про україн-

ців, які виборювали й виборюють своє право жити у вільній 
державі.

Дана фотовиставка передбачає експонування всього 63-х 
фотосвітлин, які назавжди закарбували в кожного українця 
свідомий вибір європейської майбутньої України. 

Разом із священнослужителем Бучацької Єпархії УГКЦ о. 
Романом Герасимівим присутні помолилися за Героїв Небес-
ної Сотні. 

Громадськість Чорткова, більшість якої склали студенти та 
учні навчальних закладів нашого міста, прийшла, мабуть, не 
лише оглянути експоновані світлини, а й відновити в пам’яті 
те, що відійшло з плином часу в спогади. Людська пам’ять 
здатна призабувати певні миті життя, та криваві події, свідка-
ми яких стала сучасність, що кардинально змінили й зміню-
ють сьогодення та майбутнє, вкарбовуються у помисли кож-
ного українця назавжди, вливаючись скорботним літописом у 
історію Української держави. 

Відкриття виставки, організоване та підготовлене творчою 
групою районного будинку культури ім. К.Рубчакової, супро-
воджувалося віршованими та виспіваними рядками патріо-
тики української, тематично витриманого ладу в співзвучнос-
ті з експонованими світлинами.  

Тетяна ЛЯКУШ 
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Зоря Рубчакової 
досі сяє над нами

Львівський псевдособор. Як це було

«Розстріляний Майдан»
Саме під такою назвою в Чорткові кілька днів поспіль, з 22 по 27 квітня, у фойє районного будинку культури 

ім. К.Рубчакової презентувалася пересувна виставка відомого митця фотографії, члена Національної спілки 
фотохудожників України Олександра ТИМОШЕНКА.
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Віра та християнське життя ґрунтується на 
воскресінні Ісуса Христа. Ця подія є джерелом 
першої християнської благовісти, яку візантій-
ська Церква проголошує у пасхальному приві-
танні: «Христос Воскрес! – Воістину воскрес!». 
Первісне християнство не знало інших праз-
ників, окрім Пасхи – воскресення Христа. Бо 
всі вірні так були сповнені вірою у воскреслого 
Спасителя і пасхальною радістю, що не мали 
потреби в іншому святі, оскільки тут зосеред-
жена уся пасхальна тайна Христа: страждан-
ня, смерть, воскресіння і життя!

Святкування воскреслої події є центром лі-
тургійного року. Великдень – усіх свят «цар і 
господь, над празниками празник», тому він 
не входить до числа дванадесятих празників 
візантійської Церкви. Пасху Христову вшано-
вуємо не лише раз у рік, а щонеділі і навіть 
на кожній Божественній Літургії. Воскресною, 
пасхальною вірою охоплене і проникнуте жит-
тя Церкви. Це по-особливому відображено у 
річному колі празників, кожен з яких бере свій 
початок у Воскресенні  Христа, що є немов би 
джерелом. Пасха є центром історії спасіння. 

«Пасха, – говорить св. Григорій Богослов, – 
у нас празників празник і торжество торжеств; 
настільки перевищує всі торжества, наскільки 
сонце перевищує звізди». «У цей день, – до-
дає св. Амвросій Медіоланський, – ад віддає 

в’язнів, земля посилає похованих на небо, 
небо приймає їх і представляє Богу». 

Слово «пасха» походить з єврейського «пе-
сах», що значить «перехід». Тут мова йде про 
перехід Господнього ангела, який одної ночі 
вбив усіх єгипетських первенців, коли фараон 
не хотів відпустити ізраїльський народ, а пе-
рейшов повз доми ізраїльтян, одвірки домів 
яких були помазані кров’ю однорічного ягняти. 
Слово «пасха» у євреїв-юдеїв означало також 
ягня, якого заколювали на Пасху, а потім і сам 
день свята на згадку про визволення з Єгипту 
дістав назву Пасхи.

Для апостолів і перших християн Пасха-Пе-
рехід стала символом іншого переходу – по-
двійного переходу Ісуса Христа: від життя до 
смерти і від смерти до життя. Перший пере-
хід дав основу для хресної, а другий для во-
скреслої і радісної Пасхи. Апостоли й перші 
християни святкували разом із євреями свою 
християнську Пасху, але не радісну, а сумну і з 
постом, бо вона була для них річницею Хрис-
тових мук і смерти. 

Пасхальний агнець юдеїв став для христи-
ян прообразом Ісуса Христа, Який, наче ягня, 
приніс себе в жертву за гріхи цілого світу. Бо-
гослужбові тексти називають його пасхальним 
агнцем або коротко Пасхою. «Бо Пасха наша, 
– каже св. апостол Павло, – Христос, прине-

сений у жертву» (1 Кор. 5, 7).
У ІІ ст. разом із хресною Пасхою починає 

також входити в практику і радісна Пасха на 
честь Христового Воскресіння, яку святкують 
у неділю після юдейської Пасхи. Собор в Нікеї 
(325 р. Б.) вирішив, що всі християни мають 
святкувати празник Пасхи того самого дня: що 
не можна йти за єврейським звичаєм, а треба 
святкувати Пасху в неділю, після першої по-
вені місяця, після весняного рівнодення. 

У IV –V ст. святкування празника Пасхи про-
довжується з одного дня на цілий тиждень, 
який зветься «світлим тижнем» на противагу 
до тижня перед Великоднем, що має назву 
«Великого» або «Страсного». В Єрусалимі 
найбільш урочисті були перші три дні Пасхи, 
що Східна Церква практикує і сьогодні.

Упродовж празника Пасхи, аж до Вознесін-
ня ГНІХ, християни, зустрічаючись, вітають 
один одного словами: Христос Воскрес! Во-
істину Воскрес! Так віталися вже апостоли і 
свідки Христового воскресення у перший день 
воскресіння (див. Мт. 28, 6-7; Лк. 24, 34-35). 
Цими вітаннями коротко, але чітко ми взаємно 
висловлюємо історію великого празника, ви-
ражаючи нашу християнську віру і радість.    

о. Мирослав ДУМИЧ,
доктор літургійного богослов’я

Благословляюча фігура 
Ісуса Христа на подвір`ї 
храму святого Миколая 

у с. Колиндяни

Його особлива атмосфера відчувається за 
кілька днів до Великої неділі. Підготовка до свя-
та починається з Великого четверга. Отож, у 
Великий четвер в церквах візантійської традиції 
відправляється Літургія святого Василія Велико-
го і вечірня відправа – Страсті Господні з читан-
ням дванадцяти уривків з Євангелія. Ця молитва 
– ціла поезія, що передає гру темряви і світла. 
У ході її читання священик дванадцять разів 
змінює ризи. У Велику п`ятницю літургії немає, 
правляться Царські Часи, Вечірня плащаниця 
та Єрусалимська утреня. В цей день у церквах 
виставляють плащаницю – гріб Господній, став-
лять біля нього варту.

 У суботу відправляється Вечірня і Літургія 

святого Василія Великого. На цих Службах є 
багато читань з Євангелія, які готують вірних до 
Воскресіння Христового.

А найурочистіший момент настає в неділю 
вранці, коли на зміну ночі приходить ранок. Пас-
хальна Утреня розпочинається хресним ходом на-
вколо церкви і похованням плащаниці. Після того 
священик благословляє двері храму, відчиняє 
їх хрестом і заспівує тріумфальний пасхальний 
тропар «Христос Воскрес із мертвих». Пасхаль-
ні Утреня і Літургія – обов`язкова відправа цього 
дня. Далі за звичаєм – це благословення (освя-
чення) пасхальної їжі на церковному подвір`ї. 

У неділю, перший день Великодніх свят, з са-
мого ранку українські родини сідають за святко-

вий стіл. Бо ж Христос Воскрес саме під ранок і 
відкладати на обід вшанування такої світлої по-
дії не можна. На святковому столі «королевою» 
має бути паска, а також писанки чи крашанки. 
Колись традиційною стравою було печене поро-
ся з хріном. Правда, нині, при нашому теперіш-
ньому житті, за дорожнечі не до поросяти. Тому 
радять замінити печене порося фаршированою 
куркою чи індичкою або качкою. А молитва з по-
дякою за хліб насущний перед споживанням їжі 
приносить здоров`я, спокій. 

Після сніданку, якщо це було дуже рано, ляга-
ли ще трохи поспати. Попереду був довгий свят-
ковий день. Діти чекали на той час, щоб потягати 
за шнурок церковного дзвона, насолоджуючись 
його мелодійним звуком. А молодь та люди літ-
нього віку збиралися на святкову гаївку і повсю-
ди було чути:

Десь тут була подоляночка,
Десь тут була подоляночка.
Тут вона сіла,

Тут вона впала,
До землі припала.
На другий і третій день свят йшли на цвинтар, 

на могили своїх рідних, щоб сповістити помер-
лим про Христове Воскресіння і щоб священик 
освятив могили.

Отож, за Великою неділею маємо Світлий 
понеділок (в народі його ще називають «Вли-
ваним», коли одні других обливають водою, ма-
буть, щоб «очистити» душу від гріхів) та Світлий 
вівторок. У ці дні вірні мають обов`язок взяти 
участь в Літургії.

Празник Святого Воскресіння – символ вес-
няного пробудження, радості, надії. Хай буде він 
таким, попри всю нашу скруту, в кожній хаті, в 
кожній родині.

Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!

Павло ШМАТА, 
позаштатний кореспондент 

«Голосу народу», с. Кривеньке

Джерело життя нетлінного. 
Світла неділя Пасхи Христової

Христос воскрес із мертвих,  смертю смерть подолав,  і тим, що в гробах, життя дарував
(Тропар свята, глас 5).

Свято над святами
Настає найбільше християнське свято – Великдень. На нього всі чекають 

з великим нетерпінням. У церковному році є дванадцять християнських празників, 
але в цьому переліку немає свята Пасхи. Річ у тім, що це – свято над святами.

Традиція омивання 
ніг має глибоке 

коріння, сягає того 
часу, коли Христос 

смиренно омивав ноги 
своїм апостолам на 

Тайній вечері. У нашій 
Церкві цей обряд, що 

здійснюється архиєреєм 
у Страсний четвер, 

символізує покору та 
жертовність в служінні 
іншим. Зазвичай місцем 

здійснення обряду є 
катедральний собор 
Верховних апостолів 

Петра і Павла у 
Чорткові. Правлячий 
архиєрей Бучацької 

єпархії Дмитро 
Григорак, ЧСВВ, вчора 
здійснив Чин омивання 

ніг ієреям, спершу 
відслуживши разом зі 
священиками Вечірню 

з Літургією св. Василія 
Великого.

Коли весна в права 
                          вступає,
Цвітом вкривається земля,
Христос із мертвих 
                  оживає,
Радіє люд: 
             Пасха прийшла!
Важка була її дорога,
Поки всім радість
                        принесла,
Пасхальний дзвін лине
                               до Бога…
Вона ж кривавою 
                     була –
В вінку терновім 
         наш Спаситель
Катований несе 
           свій Хрест…
Нам в муках готував 
                           обитель,
Шлях торував всім 
                 до Небес.
Не всім, не всім, 
             бо гріхів – море
На землі грішній і святій:
Тут є і війни, 
           біль та горе,

Пора сказати лиху: 
                            «Стій!».
І лине клич 
               до покаяння
Й покути за усі гріхи,
Розважмо про людські 
                  страждання,
Молімось щиро я і ти.
Господь молитви 
                     наші знає
І каяття людей прийме,
На кожен день 
                благословляє
Та береже 
              тебе й мене.
Як вдарять дзвони 
                     великодні –
Наш спів полине 
                 до Небес,
Всім сповістять 
                хори народні:
«Христос Воскрес! 
         Христос Воскрес!».

Галина ГРИЦЬКІВ
м. Чортків

Шуфляда
Нас кличуть дзвони великодні
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Люстерко

Так надзвичайно просто та щиро й вод-
ночас зворушливо-велично мовив про свою 
вітцівщину знаний в Україні поет-дисидент, 

лауреат Шевченківської премії, наймолод-
ший учасник Росохацької патріотичної групи 
Степан Сапеляк. Він щемно нарік свою пу-
повину «гніздеченьком і піснею лебединою», 
«намистиною калин» та «долею з вузликом 
золи». Неодмінно солідаризуєшся з автором 
таких освідчень-одкровень, коли втрапиш 

туди. Особливо 
на пагорб над 
Серетом, спови-
тий неймовірної 
краси сосно-
вим бором, де в 
узвишшя стрімкує 
мурована хресна 
дорога з 14-ма 

капличками-стаціями, вивершуючись капли-
цею Пресвятої Богородиці.

А ще в Росохачі багато ось таких будинків-
«вишиванок» теж направду неймовірної кра-
си, де багатством розмаїття барв у кераміці 
«тчуться» взори землі-матінки на «замісі» 
жагучих аж до видимої густини патріотичних 
мотивів.

У великодній кошик зазвичай при-
йнято вкладати свічку, яку потім, під час 
освячення, запалюють. Вважається, що 
свічка символізує світло, яке виносять 
назовні між людей так, як жертва Ісуса 
на хресті спричинила відновлення вну-
трішнього світу людини. Ось такою жов-
тогарячою барвою світитиметься з ко-
шика воскова свічка авторства Андрія 
Павлюка із с. Білобожниці. Віск ніби уві-
брав у себе всю теплоту й світло соняч-
них променів, а його насичений  запах 
є ніби квінтесенцією квіткових ароматів, 
зібраних бджолиними лапками з пил-
ком. Андрій займається бджолярством, 
доглядає пасіку та використовує актив-
но не лише мед, а й іншу продукцію, що 
її продукують маленькі комахи-трудів-
ниці, як-от віск. З нього хлопець виго-

товляє фігурні свічки. Він розповідає, що першим вилив фігурку ангела, 
прототипом до якого послужив той, що його отримав у подарунок від 

священика та парафіян на День Анге-
ла (Андрій прислуговував свого часу у 
церкві). Тепер завзятий пасічник має у 
своїй колекції немало воскових виро-
бів, є авторські роботи. 

Ось ця велика свічка до Великодня 
із різьбленим орнаментом родинного 
дерева – то скопійована з подібних ро-
біт. А оці менші – вже суто авторські, 
продумані Андрієм не лише орнамен-
ти, текст, його гасло «Bee strong», що 
є частково тавтологією відомого «Be 
strong» – будь сильним. Ба, навіть біль-
ше: хлопець сам виготовляв макети, 
силіконові форми. І хоча спочатку був 
острах, чи сподобаються нові моделі 
покупцям, та оптимістичний настрій 
переміг – усе вийшло якнайкраще. Чи 
не так?

Оксана СВИСТУН

То дарма, що тепер «Куферок» «прописав-
ся» вже за іншою адресою – сусідить зі супер-
маркетом «Норма» і не має виставкової зали. 
Наскрізної, притягаючої автентики тут, як і 
раніше, не бракує. І його господиня – мист-
киня надзвичайно широкого діапазону (бо ж 
художниця, майстер художнього моделюван-
ня й дизайнер) Ірина Вербіцька (творче ім`я 
Ярина Журба) вміло, зі смаком зберігає та 
примножує в своєму «дитяті» етностиль. Це 
не лише крамничка виробів ручної роботи від 
майстрів України (популярне нині означення 
хендмейд), це не просто так собі – півень на 
тинку при вході й філософське гасло-заклик 
«Любіть Україну!». Це не тільки студія декору, 
це ще й студія, котра влаштовує запросини до 
світу творчості. Бо пообіцяні та вже поступо-
во реалізуються майстер-класи для дорослих 
і малечі. Які? З графіки й живопису, вишивки 
й батику, валяння, розпису на склі, декупажу, 
виготовлення ляльок-мотанок, витинкарства.

Осібно стоїть писанкарство, адже нині час 

такий – передвеликодній. І мисткиня не при-
ховує втіхи від того, що діти (насамперед, бо 
готова навчати вмінню писати писанки й до-
рослих) охоче звертаються до традицій своїх 
бабусь. Понад два тижня поспіль терпляче на-
вчає п. Ірина своїх «підопічних». Молодшень-
ких, розповідає, навчає лемківського розпису, 
бо там взори простіші. А старшим вже вда-
ється й «сорокаклинка» – писанка Західного 
Поділля, значно багатша й орнаментом, і ко-
льорами, бо пишеться до трьох годин. Якось 
загостили, було, шістнадцятеро школярів із 
Пробіжни, різного віку. А то зібралися шес-
ти- та семикласники. У медичному коледжі 
влаштовувала майстер-клас, для тамтешніх 
студентів. І всі, хто загостить до студії на вог-
ник, засиджуються допізна. Творять. Руками 
та душею. Бо це – кредо самої мисткині, через 
що, вважає, й народжуються енергетично по-
зитивні речі. «Ось такі студії нині популярні – є 
у Львові й Києві, – охоче ділиться своїм на-
бутком художниця. – Прийти і навчитися живо-

пису можуть так само й дорослі. Я допомагаю 
їм намалювати, наприклад, картину їх руками. 
Чи то виготовити якусь річ – для себе чи в по-
дарунок…».

Однак для реалізації задуманого, на оті роз-
маїті майстер-класи, вона, викладач кафедри 
образотворчого мистецтва Тернопільського 
національного педуніверситету ім. В.Гнатюка 
та факультету дизайну Галицького коледжу 
ім. В.Чорновола, цьогоріч діставши членство 
Національної спілки майстрів народного мис-
тецтва України, має намір запрошувати ще й 
приїжджих майстринь зі свого творчого кола.

Колись в Україні у Чистий четвер ще до схід 
сонця жіноцтво бралося писати писанки. «У пи-
санку вкладалося послання – манускрипт. Бо ж 
то не просто взори, то – мова знаків та симво-
лів», – зауважує п. Ірина. Чистого четверга, вчо-
ра, й вона разом з охочими до цього залюбки 
писала писанки. У «Куферку», в етномайстер-
ні, що лучить нас із витоками свого роду й на-
роду.

Анна БЛАЖЕНКО 

«Росохаче, ім`ям твоїм 
я мовкну…»

Обрус

Світло – як символ оновлення

Бамбетель

Запросини в народознавчу сутність
Бамбетель в нас сьогодні не віртуальний, а наживо: адже в етномайстерні 

«Куферок», котра повернулася до чортківчан з настанням цьогорічного березня, 
витримано звичний для цього бренду антураж. І нині, по суті, ми зі своєї уявної 

«Світлиці» загостили до справжньої, прабатьківської.

Лист від сина
Не плач, матусю,
Що мене немає
Й не сяду з вами за святковий стіл.
Я з побратимами 
                   у небі там зустріну
Величне свято, сповнене надій.

Надій за волю й щастя України,
За те, що знову запанує мир
І всі повернуться додому з поля бою,
Лиш ми залишимось у царстві 
                                     тім новім.

З давніх-давен Вкраїну 
                          плюндрували
Підступні, злії й хижі вороги.
Та не здамося ми на полі бою
І в Україні запанує мир.

Марія ПОЖАРНЮК, 
с. Кривеньке

Свіча

У «Світлиці» ґаздували і до 
господи припрошували  

Анна БЛАЖЕНКО, 
Орест ЛИЖЕЧКА



УТ-1 
07.35 Д/ф «Пасха» 
08.45 Паспортний сервiс 
09.05 Путiвник прочанина 
09.20 Д/с «Смачнi подорожi» 
10.50 Дорога до Рiо-2016 
11.20 Український корт 
12.00 Театральнi сезони 
13.00 Х/ф «Захист Лужина» 
15.25 «Єднаймося!». Сольний 
концерт О.Чубарєвої 
17.00 Вiкно в Америку 
17.30 Word on the street 
18.15 Джамала «Подих 
LIVE» 
19.30 РЕ:ФОРМА 
19.55 Д/ф «Вiтер 
пiд крилами - пiлот 
«Аеробусу» 
20.30 Вересень 
21.00 Новини 
21.50 Подорожнi 
23.00 На слуху 

1+1
07.10 Х/ф «Отже, вiйна» 
08.55 Х/ф «Жандарм iз 
Сен-Тропе» 
10.50 Х/ф «Жандарм у 
Нью-Йорку» 
12.45 Х/ф «Екiпаж» 
15.20 Х/ф «Iван Васильович 
змiнює професiю» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана - 3» 
19.30 ТСН 
20.15 Х/ф «Люди Iкс: 
Перший клас» 
22.45 Х/ф «Люди Iкс» 
00.40 Х/ф «Пiдпiлля» 

ІНТЕР
07.35, 20.00 «Подробицi» 
08.15 Х/ф «Вiрнi друзi» (1) 
10.15 Х/ф «Нiч закритих 
дверей» (2) 
12.15 Концерт «Весна на 
Зарiчнiй вулицi» 
15.25 «Жди меня» 
17.50 Новини 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.30 Т/с «Гречанка» (1) 
23.15 «Ювiлейний вечiр 
Раймонда Паулса» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Музичний 
калейдоскоп» 
10.35 «Назбиране» 
11.00 «Великдень для 
дiтей з Iрискою та 
Барбарискою» 
11.30 «Подорожнi 
замальовки» 
14.00 «Вiдвертi дiалоги» 
15.00 «Кулiнарiя вiд Андрiя» 
15.15 «Загубленi у часi» 
15.30 «Мамина школа» 
16.00 «У країнi Мультляндiї» 
17.10 М/ф «Обiтниця Пасхи» 
18.00 «Моє село - моя 
держава» 
18.30 «Iз нашої вiдеотеки» 
19.00 «У народному стилi» 
19.30 «Урок... для батькiв» 
20.00 «Христос воскрес - 
радiє свiт» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Тема дня» 
21.30 «Нотатки 
на глобусi» 
22.00 «Великоднi дзвони 
по всiй Українi» 
22.45 «Церковнi хори про 
Великдень» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Панi покоївка» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi. 
Тиждень 
07.40 Програма «Євромакс» 
08.10 Вiкно в Америку 
08.30 Програма «Унiкальна 
Україна» 
09.00, 00.30 Час-Tайм 
09.30 Програма 
«Справжня цiна» 
09.45 Програма 
«Про нас» 
11.00 Дитяча година 
12.10 Духовна програма 
«Агнець Божий» 
13.30 В/ф 
«Воiстину Воскрес» 
14.00 Програма «Формула 
здоров’я» 
15.00 Волинський 
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3 травня, вівторок 4 травня, середа 5 травня, 2 травня, понеділок
УТ-1 

06.00, 07.00, 08.00, 18.30, 
21.00, 01.30, 05.30 Новини 
06.25, 07.50, 08.25 
Смакота 
06.55, 07.15, 08.15 Спорт 
07.30 Ера будiвництва 
07.35, 23.50 На слуху 
08.30 Паспорт.Ua 
08.40, 23.25 Золотий гусак 
09.00 Вiчне 
09.20 Д/с «Смачнi 
подорожi» 
10.45 Д/с «Вiзит до Кореї» 
11.25 РЕ:ФОРМА 
12.00 Засiдання Кабiнету 
Мiнiстрiв України 
13.10 Д/ф «Бiй за гору 
Макiвка» 
15.30 Концертна програма 
гурту «Сябри» 
17.10 Т/с «Таксi» 
18.15 Новини. Свiт 
18.40 Д/ф «Легiон. Хронiка 
Української Галицької Армiї» 
19.50 Д/ф «Українська 
революцiя» 
21.35 Щоденник ПКЄ-2016 
21.50 Слiдство. Iнфо 
22.40 Мегалот 
22.45 З перших вуст 
23.00 Пiдсумки 

1+1
06.00 Х/ф «Дiвчата» 
07.40 Х/ф «Жандарм на 
вiдпочинку» 
09.30, 19.30 ТСН
10.20, 11.40 «Мiняю жiнку - 2» 
13.00 Х/ф «Люди Iкс: 
Перший клас» 
15.20 Х/ф «Люди Iкс» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана - 3» 
20.15 Х/ф «Люди Iкс - 3: 
Останнiй контакт» 
22.15 Х/ф «Шерлок. 
Бридка наречена» 
00.00 Х/ф «Шерлок. 
Бридка наречена» 
(англiйською мовою з 
українськими субтитрами) 
01.45 Х/ф «Нiчия земля» 

ІНТЕР
05.45, 09.50 Д/с «Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським» 
07.30, 20.00 «Подробицi» 
08.00, 00.55 Х/ф «Скринька 
Марiї Медiчi» (1) 
12.30 «Судите сами» 
13.10 «Судовi справи» 
16.00 «Сiмейний суд» 
17.50 Новини 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.30 Т/с «Гречанка» (1) 
23.10 Т/с «Доярка з 
Хацапетiвки 2» (1) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Як це?» 
10.35 «Крiзь призму часу» 
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 
22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.15, 21.00 «Тема дня» 
11.30 «Європа очима 
українця» 
14.00 «Будьте здоровi» 
15.15 «Мандри Великим 
Лугом» 
15.30 «Час змiн» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.00 «Дiловий ритм» 
17.30 «ПрофStyle» 
17.45 «Iноземна для дiтей» 
18.30 «Рiвне - мiсто 
сплетiнь» 
19.30 «На часi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Надiя є» 
21.30 «Iз нашої вiдеотеки» 
21.45 «Зроблено в Європi» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Панi покоївка» 
07.05, 14.00 Х/ф 
«Гетьманськi клейноди» 
08.30 Програма «Унiкальна 
Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Екологiчно чисте життя» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Музична програма 

«Гал-клiп» 
12.35 Програма «Майстер-
клас iз Наталкою Фiцич» 
13.00, 02.30 Хiт-парад 
16.00, 19.00, 22.00, 00.30, 
03.30 Провiнцiйнi вiстi 
16.40 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
17.30 Програма «Сад, 
город, квiтник» 
18.45, 22.30 Мiська рада 
iнформує 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма «Соло» 
21.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
22.40 Х/ф «Плавцi» (2) 

ICTV
05.55 Факти 
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.05, 17.45 Т/с 
«Володимирська, 15» 
11.05, 16.45 Т/с «Небо у 
вогнi» 
12.00, 13.20 Х/ф 
«Королiвство» (2) 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.50 День у великому 
мiстi 
16.10 Патруль. 
Самооборона 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
21.25 Х/ф «Перевага 
Борна» (2) 
23.45 Х/ф «Морпiхи» (2) 

СТБ
06.40, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.35 «Зiркове життя» 
10.15 «Битва 
екстрасенсiв 14» 
12.40 «МастерШеф - 3» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.30 Т/с 
«Коли ми вдома» (1) 
20.00, 22.45 «МастерШеф 
Дiти - 5» 
00.15 «Один за всiх» 
01.20 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 

НОВИЙ КАНАЛ
05.00, 18.00 Абзац! 
05.50, 07.10 Kids’ Time 
05.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутизни» 
07.15 Т/с «Друзi» 
10.00, 22.00 Київ удень i 
вночi 
11.05 Т/с «Щасливi разом» 
17.05, 19.00 Хто зверху 
23.00 Т/с «Хронiки 
Шаннари» (2) 
00.50 Х/ф «Татовi знову 
17» (2) 

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

2+2
09.05 Д/п «Лiтаки Другої 
свiтової вiйни» 
10.10 Т/с «Вердикт iсторiї» 
11.20 Д/п «Очима воїна» 
12.15, 02.30 «Облом.UA.» 
13.15 «Вiдеобiмба» 
13.55 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями» 
14.50, 01.05 Т/с 
«Загублений свiт» 
16.40 Х/ф «Герої» (2) 
19.00 «ДжеДАI» 
19.20 Х/ф «Викрадення 
лiтака» (2) 
22.10 Х/ф «Максимальний 
термiн» (2) 
23.05 Х/ф «Деяка 
справедливiсть» (3) 

УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 18.30, 
21.00, 01.30 Новини 
06.10, 07.10, 08.10 Ера 
бiзнесу 
06.25, 07.50, 08.25 
Смакота 
06.50, 07.15, 08.15 Спорт 
07.30, 23.50 На слуху 
08.30 Паспорт.Ua 
08.40, 23.25 Золотий гусак 
09.00 Вiчне 
09.20 Д/с «Смачнi 
подорожi» 
10.45 Вiкно в Америку 
11.10 Чоловiчий клуб 
11.40 Вiйна i мир 
12.45 Слiдство. Iнфо 
13.30 Х/ф «Ати-бати, йшли 
солдати» 
15.20 Надвечiр’я. Долi 
16.10 Свiтло 
16.50, 21.35 Щоденник 
ПКЄ-2016 
17.10 Т/с «Таксi» 
18.15 Новини. Свiт 
18.35 Д/ф «Холодний 
Яр. Воля України - або 
смерть!» 
19.10 Д/ф «Срiбна Земля. 
Хронiка Карпатської 
України. 1919-1939» 
20.35 Люструвати не 
можна залишити 
21.50 З України з готiвкою. 
Спецпроект програми 
«Схеми» 
22.20 Переселенцi 
22.30 З країни в Україну 
23.00 Пiдсумки 

1+1
07.45 Х/ф «Жандарм та 
iнопланетяни» 
09.30, 19.30 ТСН
10.20, 11.40 «Мiняю жiнку - 2» 
13.00 Х/ф «Люди Iкс - 2» 
15.20 Х/ф «Люди Iкс - 3: 
Останнiй контакт» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана - 3» 
20.15 Х/ф «Люди Iкс. 
Початок. Росомаха» 
22.15 Х/ф «Президент 
Лiнкольн: Мисливець на 
вампiрiв» 
00.15 Х/ф «Мiй найкращий 
ворог» 

ІНТЕР
05.45, 09.50 Д/с «Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським» 
07.30, 20.00 «Подробицi» 
08.00, 01.00 Х/ф «Дайте 
книгу скарг» (1) 
12.30 «Судите сами» 
13.10 «Судовi справи» 
16.00 «Сiмейний суд» 
17.50 Новини 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.30 Т/с «Гречанка» (1) 
23.15 Т/с «Доярка з 
Хацапетiвки 2» (1) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Солов’їна пiсня» 
(Н.Яремчук) 
10.35 «Надiя є» 
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 
22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.15, 21.00 «Тема дня» 
11.30 «Iз нашої вiдеотеки» 
11.45 «Зроблено в Європi» 
14.00 «На часi» 
15.15 «Фабрика iдей» 
15.30 «ПрофStyle» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.00 «Вiнтаж» 
17.35 Д/ф «Рейх: крах 
чорних селекцiонерiв» 
18.30 «Акценти тижня» 
19.30 «Що робити?» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Думки вголос» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Панi покоївка» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Програма «Соло» 
08.30 Програма «Унiкальна 
Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Екологiчно чисте життя» 

Великдень 
16.00 Музична вистава ТНЕУ 
«Замулене джерельце» 
17.00, 19.30, 21.00 Нашi 
вiтання 
17.30 Музична програма 
«Гал-клiп» 
19.00 Європа у фокусi 
20.00 Єдина країна 
20.40 Дiм книги 
21.30 Програма «Погляд 
зблизька» 
22.10 Х/ф «Тринадцять днiв» 
00.50 Х/ф «Владика 
Андрей» 

ICTV
06.05, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
07.05 Факти тижня 
09.00 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
09.55 Труба мiстера 
Сосиски 
10.55 Без гальм 
11.30 М i Ж 
11.55 Дивитись усiм! 
12.45 Факти. День 
13.20 М/ф «Нiкчемний Я-2» 
15.25 Х/ф «Хоббiт. Пустка 
Смога» (2) 
18.45 Факти. Вечiр 
20.20 Д/ф «Новороссiя. 
Цiна проекту» 
21.05 Х/ф «Хоббiт. Битва 
п’яти воїнств» (2) 
23.50 Х/ф «Ультиматум 
Борна» (2) 

СТБ
06.15, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.15 «Зiркове життя» 
10.10 Х/ф «Zolushka. ru» (1) 
12.15 «Битва 
екстрасенсiв 14» 
14.20 «Битва екстрасенсiв» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» (1) 
19.55 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
22.35 «Детектор брехнi 9» 
00.10 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.10 Х/ф «Товстун на 
рингу». (2) 
08.15 Х/ф «Татовi знову 
17» (2) 
10.15 М/ф «Ранго» 
12.25 М/ф «Упс, Ной 
поплив» 
14.15 Х/ф «Хронiки 
Спайдервiка» 
16.00 Х/ф 
«Персi Джексон i викрадач 
блискавок» (2) 
18.35 Х/ф «Зоряний пил» (2) 
21.00 Т/с «Хронiки 
Шаннари» (2) 
00.40 Проект Любов 

ТРК «УКРАїНА»
06.50 Подiї тижня з Олегом 
Панютою 
07.15 Зоряний шлях 
08.15 Т/с «Iлюзiя кохання» 
12.00, 15.20 Т/с «Лiнiї 
життя» (2) 
15.00, 19.00 Подiї 
16.20, 19.40 Т/с 
«Назавжди» 
21.00 Т/с «Вiкно життя» 
23.00 Х/ф «Формула 
кохання для в’язнiв 
шлюбу» (2) 
02.00 Т/с «C.S.I.. Мiсце 
злочину Майамi» (2) 
04.10 Ток-шоу 
«Говорить Україна» 
05.20 Х/ф 
«Мрiї iз пластилiну» 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.30 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
07.50 Х/ф «Бiблiя. Шлях 
апостолiв» (2) 
11.00 Д/п «Помста 
природи» 
13.30 Х/ф «Пригоди 
Посейдона» 
17.00 Х/ф «Герої» (2) 
19.30 Х/ф «Мiцний 
горiшок -1» (2) 
22.00 Х/ф «Деяка 
справедливiсть» (3) 
00.00 Х/ф 
«Об’їзд» (2) 
01.50 «Облом.UA.» 

УТ-1 
07.20, 23.00 На слуху 
07.35 Авто перевiрено 
07.50, 08.25 Смакота 
08.40 Золотий гусак 
09.05, 15.55 Путiвник 
прочанина 
09.20 Д/с «Смачнi 
подорожi» 
10.45 «План на завтра» з 
Анастасiєю Рiнгiс 
11.20 Перша 
студiя 
12.15 Х/ф «Владика 
Андрей» 
14.50 Фольк-music 
16.15 Подорожнi 
17.20 Д/ф «Бiй за гору 
Макiвка» 
19.30 Х/ф «Ати-бати, 
йшли солдати» 
21.00 Новини 
21.50 Вiйна i мир 
22.40 Класики свiтової 
лiтератури 

1+1
07.20 Х/ф «Жандарм 
одружується» 
09.00, 19.30 ТСН
09.45, 11.00, 12.15 «Мiняю 
жiнку - 2» 
13.30 Х/ф «Iван Васильович 
змiнює професiю» 
15.20 Х/ф «Дiвчата» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана - 3» 
20.15 Х/ф «Люди Iкс - 2» 
22.50 Х/ф «Повстання 
планети Мавп» 
00.45 Х/ф 
«Нiчия земля» 

ІНТЕР
05.30, 09.50 Д/с «Слiдство 
вели... з Леонiдом 
Каневським» 
07.15, 20.00 «Подробицi» 
07.45 Х/ф «Мiй молодший 
брат» (1) 
12.30 «Судите сами» 
13.10 «Судовi справи» 
16.00 «Сiмейний суд» 
17.50 Новини 
18.05, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.30 Т/с «Гречанка» (1) 
23.15 Концерт «Весна на 
Зарiчнiй вулицi» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Христос воскрес - 
радiє свiт» 
10.35 «В об’єктивi ТТБ» 
11.00 «Церковнi хори про 
Великдень» 
11.15, 21.00 «Тема дня» 
11.45 «Вони прославили 
наш край» 
14.00 «Iз нашої 
вiдеотеки» («Театральнi 
зустрiчi») 
15.45 Гурт «Ходаки» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.00 «Як це?» 
17.20 «Енергоманiя» 
17.55 «Обереги» 
18.30 «Крiзь призму 
часу» 
19.00 «Народнi перлинки з 
бабусиної скриньки» 
19.30 «Будьте здоровi» 
20.35 «Пiсня 
в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Європа очима 
українця» 
22.00 «Дивоцвiти» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Панi покоївка» 
07.00, 19.00, 00.30 
Програма «Євромакс» 
07.35 Програма 
«Погляд зблизька» 
08.05 Програма 
«Сад, город, квiтник» 
08.30 Програма 
«Унiкальна Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Екологiчно чисте життя» 
11.00, 16.00 Дитяча 
година 
11.45 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 

12.40 Академiчний театр 
пiснi i танцю «Зоряни» 
14.00 Х/ф 
«Аве Марiя» 
17.30 Програма «Школа 
домашнього комфорту» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Музична вистава 
ТНЕУ «Замулене 
джерельце» 
21.30 Програма «Майстер-
клас iз Наталкою Фiцич» 
22.10 Х/ф «Той, що бiжить 
по льоду» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.10 Iнсайдер 
12.00, 13.10 Х/ф «Хоббiт. 
Битва п’яти воїнств» (2) 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.50 День у великому мiстi 
16.10 Патруль. Самооборона 
16.45 Т/с «Небо у вогнi» 
17.45 Т/с «Володимирська, 15» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Громадянська 
оборона 
21.25 Х/ф «Iдентифiкацiя 
Борна» (2) 
23.55 Х/ф «Королiвство» (2) 

СТБ
07.05, 16.00 «Все буде 
добре!» 
09.05 «Зiркове життя» 
10.00 «Битва 
екстрасенсiв 14» 
12.10 «МастерШеф - 3» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» (1) 
20.00, 22.45 «Кохана, ми 
вбиваємо дiтей» 
00.00 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
05.35, 06.50 Kids’ Time 
05.40 М/с «Кунг-фу
Панда: 
Легенди крутизни» 
06.55 М/ф «Ранго» 
09.10 М/ф «Упс, Ной 
поплив» 
10.55 Х/ф «Чарiвник 
3емномор’я» 
14.10 М/ф «Шрек» 
16.00 М/ф «Шрек 
назавжди» 
18.00, 19.00 Вiд пацанки 
до панянки 
22.00 Київ удень i вночi 33 
23.00 Т/с «Хронiки 
Шаннари» (2) 
00.50 Х/ф 
«Тату, досвiдос» (3) 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 15.00, 19.00, 03.00 
Подiї 
07.10 Зоряний шлях 
08.20 Т/с «Iлюзiя кохання» 
12.10, 15.20 Т/с 
«Назавжди» 
16.20, 19.40 Т/с 
«Волошки» (2) 
21.00 Т/с «Вiкно 
життя» 
23.00 Х/ф «Мама виходить 
замiж» 
01.00 Х/ф «Формула 
кохання для в’язнiв 
шлюбу» (2) 
03.40 Агенти 
справедливостi 
05.20 Т/с «Адвокат» (2) 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.30 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
08.40 «СуперОблом.UA» 
09.05 Д/п «Лiтаки Другої 
свiтової вiйни» 
10.10 Т/с «Вердикт iсторiї» 
11.20 Д/п «Очима воїна» 
12.15, 02.30 «Облом.UA.» 
13.15 «Вiдеобiмба» 
13.45 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями» 
14.40, 00.55 Т/с 
«Загублений свiт» 
16.20 Х/ф «Мiцний горiшок 
-1» (2) 
19.00 Х/ф «Максимальний 
термiн» (2) 
20.55 Х/ф 
«Книга Iлая» (2) 
23.05 Х/ф 
«Шлях воїна» (2) 
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УТ-1 
06.00, 07.00, 08.00, 18.30, 
21.00 Новини 
06.50, 07.15, 08.15 Спорт 
07.35, 23.50 На слуху 
08.40, 23.25 Золотий гусак 
09.20 Д/с «Смачнi подорожi» 
10.55 Вересень 
11.30 З України з готiвкою. 
Спецпроект програми «Схеми» 
12.20 Нiна Матвiєнко. «Ми 
єдинi, i Україна у нас одна» 
15.55 Вiра. Надiя. Любов 
16.50, 21.35 Щоденник 
ПКЄ-2016 
17.10 Т/с «Таксi» 
18.15, 01.20 Новини. Свiт 
18.40 Д/ф «Золотий 
вересень. Хронiка 
Галичини. 1939-1941» 
19.45 Д/ф «Галичина мiлiтарна. 
УПА: Галицькi месники» 
20.30 «План на завтра» з 
Анастасiєю Рiнгiс 
21.50 Люструвати не 
можна залишити 
22.10 «Час минув». Фiльм 
I.Померанцева 
23.00 Пiдсумки 

1+1
08.00, 00.50 Х/ф 
«Жандарм i жандарметки» 
09.50, 19.30 ТСН
10.40, 12.00 «Мiняю жiнку - 2» 
13.20 Х/ф «Повстання 
планети Мавп» 
15.15 Х/ф «Люди Iкс. 
Початок. Росомаха» 
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана - 3» 
20.20 «Сватики» 
22.00 «Свiтське життя» 
23.00 «Лiга смiху 2» 

ІНТЕР
05.50, 09.50 Д/с «Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським» 
07.35, 20.00 «Подробицi» 
08.05 Х/ф «На Вас чекає 
громадянка Нiканорова» (1) 
12.30 «Судите сами» 
13.05 «Судовi справи» 
16.00 «Сiмейний суд» 
17.50 Новини 
18.05 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
20.30 Т/с «Гречанка» 
Заключна серiя (1) 
00.05 Х/ф «Дiдька лисого» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Усе любов’ю 
змiряне до дна» 
10.35 «Вiнтаж» 
11.00, 15.00, 18.00, 19.00, 
22.00 «Вiстi ТТБ» 
11.30 «Армiя нескорених» 
14.00 «Що робити?» 
15.15 «Думки вголос» 
15.30 «Хочу бути...» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.15 Д/ф «Рейх: крах 
чорних селекцiонерiв» 
18.30 «Слiд» 
19.30 «На часi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Arte, viva!» 
21.30 «Удосвiта» 
22.30 «Час країни» 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Панi покоївка» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Межа правди 
08.30 Програма «Унiкальна 
Україна» 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Екологiчно чисте життя» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.45 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 

12.10 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.40 Програма «Рекламна 
кухня» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Разом» 
17.30 Програма «Майстер-
клас iз Наталкою Фiцич» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.10 Програма «Погляд 
зблизька» 
20.40 Програма «Слiд» 
21.30 Програма «Сад, 
город, квiтник» 
22.35 Х/ф «Смертельний 
поцiлунок» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.00, 17.40 Т/с 
«Володимирська, 15» 
11.00, 16.40 Т/с «Небо у вогнi» 
12.00, 13.20 Х/ф «Кращий 
стрiлець» 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.50 День у великому мiстi 
16.10 Патруль. 
Самооборона 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Антизомбi 
21.25 Дизель-шоу 
23.20 Х/ф «Чорний дощ» (2) 

СТБ
05.45, 18.30, 00.20 Т/с 
«Коли ми вдома» (1) 
06.35 «Зiркове життя» 
08.30 Х/ф «П`ять рокiв та 
один день» (2) 
10.10 Х/ф «Я не 
повернусь» (1) 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
20.00, 22.45 «Холостяк - 6» 

НОВИЙ КАНАЛ
05.10, 18.00 Абзац! 
06.00, 07.20 Kids’ Time 
06.05 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутизни» 
07.25 Т/с «Друзi» 
10.15, 22.00 Київ удень i вночi 
11.15 Дешево i сердито 
19.00 Аферисти в мережах 
20.00 Х/ф «Тiнi незабутих 
предкiв» (2) 
23.00 Суперiнтуїцiя 
00.40 Проект Любов 

ТРК «УКРАїНА»
06.00 Т/с «Адвокат» (2) 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 01.15 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з Україною 
09.15 Зоряний шлях 
10.50 Реальна мiстика 
12.45 Агенти справедливостi 
13.40, 15.20, 21.00 Т/с 
«Вiкно життя» 
18.00 Т/с «Не зарiкайся» (2) 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
23.00 Подiї дня 
23.30 Т/с «C.S.I.. Мiсце 
злочину Майамi» (2) 

2+2
08.20 «СуперОблом.UA» 
08.45, 19.00 «ДжеДАI» 
09.05 Д/п «Лiтаки Другої 
свiтової вiйни» 
10.10 Т/с 
«Вердикт iсторiї» 
11.20 Д/п «Очима воїна» 
12.15, 02.25 «Облом.UA.» 
13.15 «Вiдеобiмба» 
13.50 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями» 
15.30, 01.05 Т/с 
«Загублений свiт» 
17.20, 23.25 Х/ф «В iм’я 
короля - 3» (2) 
19.20 Х/ф 
«В iм’я короля - 1» 
21.35 Х/ф 
«В iм’я короля - 2» (2)

УТ-1 
06.00 У просторi буття 
07.10 АгроЕра. Пiдсумки 
07.25 Шеф-кухар країни 
08.40 Золотий гусак 
09.15 Word on the street 
10.00 Мистецький пульс 
Америки 
10.30 Як це? 
11.20 Хочу бути 
11.40 Школа Мерi Поппiнс 
12.25 М/с «Казки 
Андерсена. Сучасне 
прочитання» 
14.15 Джамала «Подих LIVE» 
15.20 Премiя «Честь 
професiї». Церемонiя 
нагородження 
16.45 Чоловiчий клуб 
17.20 Д/ф «Командарм» 
18.40 Х/ф «Клара i Франциск» 
20.30 На пам’ять 
21.00 Новини 
21.30 Дорога до Рiо-2016 
21.55 Переселенцi 
22.20 Альтернативна 
музика 
23.00 Територiя закону 

1+1
06.00 Х/ф «Д’Артаньян i 
три мушкетери» 
09.00, 19.30 ТСН
10.00 «Свiтське життя» 
11.00, 03.25 Х/ф «Темнi 
лабiринти минулого» 
14.30 «Голос країни 6» 
16.45 «Вечiрнiй квартал» 
18.30 «Розсмiши комiка 7» 
20.15 «Українськi сенсацiї» 
21.15 «Лiга смiху 2» 
23.20 Х/ф «У темрявi» 

ІНТЕР
07.45, 20.00 «Подробицi» 
08.15 Х/ф «Доля людини» (1) 
10.20 Х/ф «Секретний 
фарватер» (1) 
16.00 Х/ф «Навiщо ти 
пiшов» (2) 
17.50, 20.30 Х/ф «Кохання 
з випробувальним 
термiном» (1) 
22.10 Х/ф «В Париж!» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Arte, viva!» 
10.30 «Хочу бути...» 
11.15 «Дорога до храму» 
11.30 «Захисник Вiтчизни-
рятувальник» 
14.00 «На часi» 
15.00 «Абетка здоров’я» 
15.30 «Слiд» 
16.00 «У країнi 
Мультляндiї» 
17.30 «Невигаданi iсторiї» 
18.00 «Учнiвський 
щоденник» 
18.30 «У пошуках легенд» 
18.40 «Думки вголос» 
19.00, 21.00 «Панорама 
подiй» 
19.30 «На вiдстанi душi» 
20.15 «Кулiнарiя вiд 
Андрiя» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Поклик таланту» 

TV-4
06.30, 11.15 Програма 
«Про нас» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Х/ф «Страченi свiтанки» 
09.00 Час-Tайм 
09.30 Програма «Євромакс» 
10.00 Програма «Слiдства. 
iнфо» 
10.30 Блага звiстка з Рiком 
Реннером 
11.30 Програма «Майстер-
клас iз Наталкою Фiцич» 
12.00 Програма «Школа 
домашнього комфорту» 
12.30, 00.30 Х/ф «Хлiб i 
троянди» 

14.30 Мультфiльми 
15.00 Дитяче кiно. Х/ф 
«Шестеро мандрують 
свiтом» 
16.30 Дiм книги 
17.00 Хiт-парад 
18.00 Нашi вiтання 
19.00 Єдина країна 
19.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
20.10 Програма «Соло» 
21.00 «Музика крiзь 
столiття», Моцарт 
22.10 Х/ф «Лiдер» (2) 
00.10 Час-Тайм 

ICTV
09.05 Д/ф «Новороссiя. 
Цiна проекту» 
10.00 Секретний фронт 
11.00 Антизомбi 
12.00, 13.00 Громадянська 
оборона 
12.45 Факти. День 
13.15 Iнсайдер 
14.10 Х/ф «Пташка на 
дротi» (2) 
16.35 Х/ф «Мiсiя 
нездiйсненна» (2) 
18.45 Факти. Вечiр 
19.20 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
20.10 Х/ф «Мiсiя неможлива-4. 
Протокол Фантом» (2) 
22.50 Х/ф «Всесвiтня вiйна Z» (2) 

СТБ
09.00 «Все буде смачно!» 
09.55, 23.00 Т/с «Коли ми 
вдома» (1) 
12.45 «Холостяк - 6» 
15.30 «МастерШеф Дiти - 5» 
19.00 «Україна має талант! 
Дiти» 
21.20 «Моя правда. 
Джамала» (1) 
22.30 «Україна має 
талант! Дiти» Пiдсумки 
голосування 
23.55 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 

НОВИЙ КАНАЛ
05.30, 08.00 Kids’ Time 
05.35 М/с «Дак Доджерс» 
06.10 Х/ф «Хронiки 
Спайдервiка» 
08.05 Ревiзор 
13.05 Пристрастi за 
ревiзором 
15.15 Вiд пацанки до 
панянки 
17.20 Х/ф «Васабi» 
19.10 Х/ф «Таксi» (2) 
21.00 Х/ф «Таксi 2» (2) 
22.45 Х/ф «Гонщик» 

ТРК «УКРАїНА»
07.00, 15.00, 19.00 Подiї 
07.10 Зоряний шлях 
08.00 Т/с «Вiкно життя» 
10.00 Вiдверто з Машею 
Єфросинiною 
11.00 Т/с «Моє улюблене 
чудовисько» (2) 
15.20, 19.40 Т/с 
«Офiцерськi дружини» 
22.00 Т/с «Незламна» 

2+2
08.25 «Облом.UA» 
10.15 «Вайпаут» 
12.00 «Top Gear» 
13.00 Д/п «Помста природи» 
13.50 25 тур Чемпiонату 
України з футболу. 
«Чорноморець» - «Металiст» 
16.00 Д/ф «Золотий рiк 
«Динамо» 
16.50 25 тур Чемпiонату 
України з футболу. 
«Волинь» - «Днiпро» 
19.00 Х/ф «В iм’я короля - 2» (2) 
20.50 Х/ф «Мiцний горiшок - 2» (2) 
23.15 Х/ф «Апокалiпсис» (3) 
01.05 Х/ф «Вишневi ночi» 
02.30 Х/ф «Богдан-Зиновiй 
Хмельницький» 

УТ-1 
06.00 Свiт православ’я 
06.40, 00.20 Телемагазин 
07.50 Свiт on line 
08.15 Смакота 
08.35 Авто перевiрено 
09.05 Путiвник прочанина 
09.25 Спогади 
10.15 Х/ф «Анничка» 
11.55 Театральнi сезони 
12.50 Д/ф «Операцiя «Тютюн» 
13.50 Д/ф «Вони боролись 
до загину» 
15.25 Д/ф «Хронiка 
Української Повстанської 
армiї. 1942-1964» 
17.45 Д/ф «Київ. Початок 
вiйни» 
18.50 Х/ф «Клара i 
Франциск» 
21.00 Новини 
21.30 Перша шпальта 
21.55 Д/ф «Коли я мовчу» 
23.00 Паспортний сервiс 

1+1
08.40 «Українськi сенсацiї» 
09.40 Марiччин кiнозал. 
Мультфiльм «Маша i ведмiдь» 
10.05 ТСН 
11.00 «Свiт навиворiт 6» 
12.00 Х/ф «Сiсi - прекрасна 
iмператриця» 
15.45 Х/ф «Титанiк» 
19.30 «ТСН-Тиждень» 
21.00 «Голос країни 6» 
23.15 Х/ф «Нескорений» 

ІНТЕР
05.40, 20.00 «Подробицi» 
06.10 Х/ф «Доля людини» (1) 
08.10 «уДачний проект» 
09.00 «Готуємо разом» 
10.00 «Орел i решка. 
Навколосвiтня подорож» 
11.00 «Орел i Решка. 
Шопiнг» 
12.00 Х/ф «Кохання 
з випробувальним 
термiном» (1) 
16.00 Х/ф «В бiй iдуть однi 
«старики»» (1) 
17.50, 20.35 Т/с «На 
безiменнiй висотi» (1) 
22.45 Заходи за участю 
Президента України. 
Перша хвилина миру 
23.15 Д/ф «Визволення» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «На вiдстанi душi» 
10.35 «Словами малечi 
про цiкавi речi» 
11.30 «Думки вголос» 
11.50 «У пошуках легенд» 
14.00 «Поклик таланту» 
15.30 «Кулiнарiя вiд 
Андрiя» 
16.00 «У країнi Мультляндiї» 
17.00 «Край, в якому я живу» 
17.05 Д/ф «Останнiй напис» 
18.00 «Назбиране» 
18.30 Д/ф «Чотириногi 
герої вiйни» 
19.00 «Музичний 
калейдоскоп» 
19.30 «Мамина школа» 
20.00 «Подорожнi 
замальовки» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Вiдвертi дiалоги» 
22.00 «Загубленi у часi» 
22.30 «Почерк долi» 

TV-4
07.30, 15.30, 17.40, 20.45 
Програма «Про нас» 
08.00 Європа у фокусi 
08.40 Час-Тайм 
09.00 Повнота радостi життя 
09.30 Програма «Справжня цiна» 
10.15 Пряма трансляцiя 
Божественної Святої Лiтургiї 
з Архикатедрального Собору 
УГКЦ м.Тернополя 
11.40 Дiм книги 

12.00 Дитяче кiно. Х/ф 
«Шестеро мандрують свiтом» 
13.30 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
14.00 Програма «Сiльський 
календар» 
14.30 Межа правди 
16.00 Програма «Майстер-
клас iз Наталкою Фiцич» 
16.30 Програма «Слiдства.Iнфо» 
17.00 Вiкно в Америку 
17.20 Програма «Слiд» 
18.00 Концерт класичної 
музики, солiстка Л.Футорська 
19.00, 00.00, 03.30 
Провiнцiйнi вiстi. Тиждень 
19.40 Х/ф «Далекий 
пострiл» 
21.00 Музична програма 
«Гал-клiп» 
21.30 Єдина країна 
22.10 Х/ф «Бункер» (2) 
23.45 Час-тайм 

ICTV
07.55 Х/ф «Список 
Шиндлера» (2) 
11.45, 13.00 Х/ф 
«Початковий код» (2) 
12.45 Факти. День 
13.45 Х/ф «Мiсiя 
нездiйсненна-2» (2) 
16.05 Х/ф «Мiсiя 
неможлива-4. Протокол 
Фантом» (2) 
18.45 Факти. Вечiр 
19.15 Х/ф «Мiсiя 
неможлива-5. Нацiя 
вигнанцiв» (2) 
21.50 Х/ф «Вiйна свiтiв» (2) 
00.00 Х/ф «Всесвiтня вiйна Z» (2) 
 

СТБ
06.00 «Все буде добре!» 
07.55 «Холостяк - 6» 
09.00 «Все буде смачно!» 
10.50 «Моя правда. 
Джамала» 
11.50 «Україна має талант! Дiти» 
15.00 «Я соромлюсь свого тiла 3» 
17.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
19.00 «Битва екстрасенсiв» 
20.40 Х/ф «Мамочка моя» (2) 
00.20 «Детектор брехнi 9» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 08.55 Kids’ Time 
06.05 М/с «Дракони: 
Вершники Йолопа» 
09.00 Т/с «Хронiки 
Шаннари». (2) 
18.00 Х/ф «Таксi 3» 
19.40 Х/ф «Таксi 4» 
21.30 Х/ф «Селфiпатi» (2) 
23.15 Х/ф «3000 миль до 
Грейсленда» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
07.00 Подiї 
07.50 Т/с «Моє улюблене 
чудовисько» (2) 
11.40 Т/с «Волошки» (2) 
15.20, 20.00, 00.00 Т/с 
«Офiцерськi дружини» 
19.00, 05.50 Подiї тижня з 
Олегом Панютою 
22.10 Х/ф «Весна на 
Зарiчнiй вулицi» 

2+2
07.05, 23.25 Х/ф «Янголи 
неба» (2) 
09.00 Т/с «Таємниця твердинi 
шифрiв» 
14.50 Х/ф «Операцiя 
«Валькiрiя»» (2) 
17.05 Х/ф «ТойХтоПройшов
КрiзьВогонь» 
19.20 25 тур Чемпiонату 
України з футболу. 
«Карпати» - 
«Шахтар» 
21.30 «ПРОФУТБОЛ» 
23.00 «Гра без 
правил» 
01.30 «Облом.UA.» 

ОВЕН (21.03-20.04)
Роботи буде багато, але не 

прагніть зробити все відразу, 
краще витратити більше часу, 
але не допускати помилок. 
Життя буде майоріти різнома-
нітними барвами. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Від можливостей ваших 

ділових партнерів можуть 
залежати ваші власні плани 
в найближчому майбутньо-

му. Життя обіцяє бути ціка-
вим і насиченим. 

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Вам буде необхідно усві-

домлювати і проаналізувати 
події, що відбуваються. Спи-
райтеся на принципи та пере-
конання, які переважать сум-
нівний швидкоминучий зиск. 

РАК (22.06-23.07)
Не все бажане реалізу-

ється, але не варто впадати 

від цього в розпач. Поста-
райтеся врівноважити ваш 
настрій і емоційний стан. 
Терпіння і праця дозволять 
перебороти всі перешкоди. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Рішення багатьох життєво 

важливих питань буде про-
диктоване прагненням полег-
шити своє життя і поліпшити 
матеріальне становище. Мож-
ливо, доведеться принести 

малу жертву заради великих 
досягнень у майбутньому. 

ДІВА (24.08-23.09)
Доведеться чимало часу 

приділити вирішенню осо-
бистих проблем. Прислу-
хайтеся до порад друзів, 
може бути, вони вкажуть 
вам шлях до успіху. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Ви можете виявитися за-

вантажені роботою або по-

бутовими справами. Вам 
доведеться вникати в безліч 
різноманітних питань і при-
ймати відповідальні рішення 
в найрізноманітніших галузях.

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Будьте мудрішими та роз-

судливішими, і ваш автори-
тет в колективі зросте. Вам 
можуть запропонувати під-
вищення по службі, виписати 
премію, підняти зарплатню.

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Ви сповнені задумів і сил 

для їхнього здійснення. Вам 
буде необхідно розібратися 
зі справами, що нагромади-
лися, і усунути дрібні недо-
робки. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Утримуйтеся від активної 

діяльності, суєти і балаканини. 
Не розмінюйтеся на дрібниці і 
довіряйте своїй інтуїції.

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Будьте гранично уважні 

навіть до найнезначніших  
змін на роботі, тому що ро-
зумна пильність ще нікому 
не шкодила.

РИБИ (20.02-20.03)
Чим оптимістичнішим буде 

ваш настрій, тим легше до-
сягнете бажаного успіху і сус-
пільного визнання. Бажано 
зберігати у секреті свої плани.

11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Програма «Формула 
здоров’я» 
13.00 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Поважай 
батька свого» 
17.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Межа правди 
21.30 Програма «Школа 
домашнього комфорту» 
22.35 Х/ф «Святковi 
велоперегони» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.20 Надзвичайнi 
новини 
10.00, 17.45 Т/с 
«Володимирська, 15» 
10.55, 16.40 Т/с «Небо у вогнi» 
11.55, 13.20 Х/ф «Морпiхи» (2) 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.50 День у великому мiстi 
16.10 Патруль. 
Самооборона 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Iнсайдер 
21.25 Х/ф «Ультиматум 
Борна» (2) 
23.50 Х/ф «Кращий 
стрiлець» 

СТБ
06.20, 16.00 «Все буде добре!» 
08.15 «Кохана, ми 
вбиваємо дiтей» 
11.20 «МастерШеф - 3» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.30 Т/с «Коли ми вдома» (1) 
20.00, 22.45 «Я соромлюсь 
свого тiла 3» 
00.10 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
05.00, 18.00 Абзац! 
05.50, 07.10 Kids’ Time 
05.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Легенди крутизни» 
07.15 Т/с «Друзi» 
10.00, 22.00 Київ удень i вночi 
11.00 Т/с «Щасливi разом» 
17.35, 19.00, 20.00 
Суперiнтуїцiя 
22.50 Т/с «Хронiки 
Шаннари» (2) 
00.40 Х/ф «Зоряний пил» (2) 

ТРК «УКРАїНА»
06.00, 16.00 Т/с «Адвокат» (2) 
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00 Подiї 
07.15, 08.15 Ранок з Україною 
09.15 Зоряний шлях 
10.50 Реальна мiстика 
12.45 Агенти 
справедливостi 
13.40, 15.30 Т/с «Вiкно 
життя» 
18.00 Т/с «Не зарiкайся» (2) 
19.45 Ток-шоу «Говорить 
Україна» 
21.50 Футбол. Лiга 
Європи УЄФА. 1/2 фiналу 
«Севiлья» - «Шахтар» 
00.00 Подiї дня 

2+2
08.20 «СуперОблом.UA» 
08.45, 19.00 «ДжеДАI» 
09.05 Д/п «Лiтаки Другої 
свiтової вiйни» 
10.10 Т/с «Вердикт iсторiї» 
11.20 Д/п «Очима воїна» 
12.15, 02.55 «Облом.UA.» 
13.15 «Вiдеобiмба» 
13.45 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями» 
15.25, 01.35 Т/с 
«Загублений свiт» 
17.15 Х/ф «Викрадення 
лiтака» (2) 
19.20 Х/ф «Шлях воїна» (2) 
21.15 Х/ф «В iм’я короля 
- 1» 
23.45 Х/ф «День 
вторгнення» (2) 
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Ось так цікаво й феє-
рично 22 квітня у Ягіль-
ницькій школі відбувся 
показовий день цивільно-
го захисту «Загроза теро-
ристичного акту», на який 
прибули директори усіх 
загальноосвітніх закладів 
району, керівник Світла-
на Махно та методисти 
районного методичного 
кабінету, очільниця район-
ного відділу освіти Ірина 
Гулька і заступник голови 
райдержадміністрації Іван 
Віват. Керівники ЗНЗ здій-
снили екскурсію по шко-

лі, оглянули виставку «Запобігти! Врятувати! 
Зберегти!», музей АТО, побували на відкритих 
заняттях, на яких було порушено теми: «Те-
роризм – загроза людству», «Екологічні про-
блеми планети Земля», «Радіаційне випромі-
нювання та його вплив на організм людини», 
«Засоби індивідуального захисту населення». 
Майстер-класи усім присутнім продемонстру-
вали представники районного відділу поліції, 
СБУ, швидкої медичної допомоги, Державної 
служби з надзвичайних ситуацій. Особливий 
інтерес викликали способи надання першої 
медичної допомоги у різних життєвих ситу-
аціях, що їх показали учням лікарі-вчителі 
Чортківського державного медичного коледжу, 
– стільки дітей мали змогу попрактикувати-
ся робити непрямий масаж серця та штучне 
дихання! Пожежники також не пасли задніх: 
школярі детально оглянули технічні засоби, 
якими користуються рятівники у важких випад-
ках загоряння. Опісля гості Ягільницької ЗОШ 
І – ІІІ ст. відвідали театралізовану міні-виставу 
– її підготувавли і провели члени агітбригади 
«Юний рятівник». Підсумок заходу у формі по-
бажання озвучила начальник районного відді-
лу освіти Ірина Гулька: «Дай Боже, щоб теро-
ристичні акти і надзвичайні ситуації були лише 
навчальними і ніколи не ставали реальністю! 
Миру всій Україні і добра!».

Оксана СВИСТУН
Фото автора

На сходинах, що ведуть 
на веранду редакційного 
приміщення, минулого по-
неділка вранці теж було 
біло-біло. То їх рясно 
встелив густий цвіт яблу-
ні, котра родить парними 
роками й зодягнулася вже, 
було, в розкішне вбрання 
«нареченої». Несподівана 
злива несамовито знесла 
все.

Густо-густо забіліло на 
селянських городах в По-
лівцях та Палашівці, темні 
води впереміж зі снігом 
(немов талі у березні) запо-
лонили обійстя й господар-
ки в Черкавщині. Розли-
лися напливно  й потужно 
власне по Чорткову, тра-
диційно «затримавшись» 
біля світлофора – магазину «Супутник» й пере-
творивши на певний час наше місто в маленьку 
Венецію. І привокзальній площі, точніше, неве-
личкому «п`ятачку» близько виходу на перон, 

теж дісталося... Увесь той фотофактаж швид-
коплинно доніс та поширив Інтернет. А вже в 
понеділок про те, що Чортків знову втрапив у 
немилість «небесної канцелярії», голосив теле-
канал 1+1 в програмі ТСН…

Ми й звернулися за коментарем насамперед 
до начальника відділу з питань цивільного за-
хисту населення Чортківської РДА Бориса Гу-
сака. Жодних звернень-прохань про допомогу 
від мешканців району ні на 101, ні до ввіреної 
йому служби наразі не надходило – почули від 
Бориса Михайловича. Однак знає, чув: стихія 
спричинила збитки в агрогосподарствах полі-
вецької, білівської зони. 

Конкретизував ту інформацію вже начальник 
управління агропромислового розвитку РДА 
Іван Заболотний. Справді, особливий епіцентр 
градобою прийшовся на Полівці: озимий ріпак 
(якраз в цвіту), озиму пшеницю, а також ярі 
культури – горох, ячмінь. Сутужно і в Білій. Тож 
декотрі з цих культур на площах ПАП «Полівці» 
і ТзОВ «Нива – Біла» доведеться пересівати. 
Трохи згодом головний аграрій району допо-
внив ситуацію ще й доданком збитків, завданих 
посівам, що вже буяли, на Староягільницькому 
відділку ПАП «Довіра».

Прояснити ж метеорологічну ситуацію ми 
попросили вже знайомого читачам газети з 
неодноразових коментарів провідного метео-
ролога гідрологічної станції Чортків Віру Мару-
щак. Вона й повідомила, що минулої неділі, 24 
квітня, за спостереженнями станції, впродовж 
6 годин 15 хвилин (час тривання дощу) випало 

42,7 мм опадів. Це – майже місячна норма (на 
третю декаду «припадало» 17 мм). Що спричи-
нило зливу – наразі невідомо, хмари, за сло-
вами спеціаліста, мали локальний характер. 
«Можливо, циклон, можливо – вторгнення хо-
лодного повітря», – пояснила Віра Антонівна. 
І додала, що аналіз синоптичної ситуації гід-
рологічна станція отримує наприкінці місяця. 
Додала лише, що ні Бережани, ні Кременець, 
ні Тернопіль та Чернівці, де ведуться метеоро-
логічні спостереження, не можуть «похвалити-
ся» такою кількістю опадів, як ми, – там вони 
незначні. 

Почули ми й цікаву статистику: дня 24 квіт-
ня температурний мінімум спостерігався 1988 
року – мінус півтора градуса за Цельсієм, тем-
пературний максимум – 1962 року: плюс 26,1 
градуса. Ми ж мали недільного дня найвищу 
температуру плюс 17,8, найнижчу – плюс 8,2 
градуса. Це й дало середньодобове означення 
плюс 11,4 градуса – норму, як для такої пори. 

А вже проти ночі на 27 квітня в повітрі та на 
ґрунті спостерігались приморозки – від нуля 
до мінус трьох. Одначе згадуваний в публікації 
І.Заболотний означив таку оказію за звичну для 
квітня й навіть травня. Як зреагували на при-

морозок посіви – проявиться вже за кілька днів, 
а то й за тиждень. Холод пізньої весни зазвичай 
неодмінно трапляється в підсумку зимового та 
березневого тепла – природа ж мусить взяти-
віддати своє…

Цікавилась Анна БЛАЖЕНКО
Фото Олександра СТЕПАНЕНКА, 

Анастасії ЗЕЛЕНЮК 
та з Інтернет-ресурсів 

Галузиться ця доброчинність чи не у кожному на-
селеному пункті України; долучилися до акції й чорт-
ківчани. За ініціативою Центру соціальних служб 
для дітей, сімї та молоді Чортківської міської ради та 
неабиякій допомозі молодих громадських активістів 
Олексія Гуски, Артура Швагли, Олега Кушніра, Ма-
рії Свинарчук і студентів гуманітарно-педагогічного 
коледжу ім. О.Барвінського, котрі власне своїми 
музичними талантами й заохочували перехожих 
призупинитися та покласти фінансову пожертву до 

скриньки, був організований збір коштів, зокрема 
– на лікування важкохворого 17-річного чортківця 
Влада Фарботи. Відрадно зазначити, лише за один 
день жертовність склалася в суму близько п’яти ти-
сяч гривень. 

Як повідомив кореспондентам районки Олексій 
Гуска, побували наші благодійники-трубадури й в 
Івано-Франківську, й у Тернополі, днями тримають 
напрямок на Чернівці. Всього за 4 години безперерв-
ної гри в Івано-Франківську назбирали трішечки біль-

ше 4 тис. грн. «Хтось ділився 
надлишком, – розповідав Олек-
сій, – а хтось віддавав останнє... 
Запам’ятався маленький хлоп-
чик, який разом з вихователями 
і вервичкою діточок кудись по-
спішали. Відділившись від гурту 
малечі, він підійшов до нас. Об-
стеживши вміст своїх кишеньок, 
випорпав все, що мав, і кинув 
у скриньку. Відрадно, що вже в 
такому маленькому віці дитина 
усвідомлює важливість доброти, 
милосердя і любові».

Слід сказати, на операцію, що вкрай необхідна 
Владові Фарботі, потрібно 500 тис. грн. Тож не будьмо 
байдужими! Творімо добро, допомагаймо ближньому.

Хай Господь благословить всіх жертводавців та 
їхні сім’ї! 

Тетяна ЛЯКУШ 
Фото автора

Освітянські вісті

На Бога надійся, 
але й сам не зівай

Як виявити загрозу терористичного акту й ліквідувати його, навчали школярів у Ягільниці. 

Стихія

Коли лютий теплий – 
квітень сніжний

Істинність таких слів підтвердив поминулий недільний зливний дощ. 
Та ще й із градом. А по декотрих регіонах Прикарпаття ще й як засніжило…

Благодійність

«Дорогою добра і милосердя»
Під такою назвою в переддвер’ї величного свята Воскресіння Христового 

проходить благодійна акція в рамках Всеукраїнського місячника Червоного Хреста – 
проводиться збір коштів 

на лікування та реабілітацію дітей з обмеженими фізичними можливостями.
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Розпорядження

Вважати недійсними:

Передплата-2016

Тел.: 52-1-89; 52-1-66, 096-790-63-82

Скородинський цегельний завод

відпускає 
високоякісну 

ліцензійну цеглу
Можлива доставка власним 

автотранспортом

Ліцензія за № 2773 від 30 грудня 2005 р.

ПРОДАЮТЬСЯ

будинки

послуги

земельні ділянки

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.

інше

макулатуру 1,50-1,70 грн./кг; поліетиле-
нову плівку – 5-7 грн./кг; пивну тару 0,3-0,5 
грн./шт.; склобій – 400 грн./т; алюмінієві 
баночки – 8 грн./кг; PET-пляшки – 2 грн./кг; 
коляску МТ-10. Тел. 097-700-05-12.

квартири

купуємо

3-кімнатна квартира (в доброму стані) в 
п`ятиповерховому кооперативному будинку, на 
п`ятому поверсі, по  вул. С.Бандери, в хорошому ста-
ні. Є два балкони, телефон, інтернет, індивідуальне 
опалення; підвал. Загальна площа – 60,2 кв. м.

Тел. 067-751-34-84.

цукор, ячмінь, пшениця, диван б/к роз-
кладний у відмінному стані. Можлива доставка 
по місту.

Тел.: 096-265-12-45, 099-632-55-25.

пасажирські перевезення бусом (8 осіб) до 
Польщі, вантажні перевезення до 4 тонн по 
місту, області, Україні.

Тел.: 096-265-12-45, 099-632-55-25.

Великому українському 
видавництву 

ПОТРІБНІ СПІВПРАЦІВНИКИ 
з власним легковим авто 

Комунікабельність 
обов’язкова. ЗП від 4000 грн. 

Тел.: 067-684-68-72, 
099-196-80-20

приватизована земельна ділянка (під за-
будову) по вул. Золотарка, 48, площею 0,14 га. 
Ціна договірна. Терміново. Тел. 066-990-16-27.

хата в Чорткові, трактор, плуг.
Тел. 098-823-86-74.

Шукаємо чудових, 
порядних людей 

для роботи в магазині
Тел.: 098-412-43-09, 066-357-36-00

Колектив Чортківського гуманітар-
но-педагогічного коледжу імені Олек-
сандра Барвінського сумує з приводу 
смерті колишнього заступника дирек-

тора з адміністративно-господарської робо-
ти ГРЕБЕЛЮКА Йосипа Станіславовича.

Нехай сьогодні у вічнім домі Небесного 
Отця він має гідну винагороду за всі земні 
труди.

земельна ділянка 0,12 га під забудову, при-
ватизована, газ, світло, будівельний паспорт, 
фундамент, біля центральної дороги. Ціна 
договірна. Черепиця бітумна (шингель), 
темно-зеленого кольору. Недорого. Бочки 
дерев`яні і залізні. 

Тел.: 050-437-50-25, (03552) 2-18-04.

будинок у с. Коцюбинчики. Є криниця, гос-
подарські будівлі, гектар городу, літня кухня, 
газ. Ціна договірна. Тел. 097-457-32-34.

половина будинку в м. Чортків. Загальна 
площа – 52,4 кв. м. Є дві кімнати, кухня, кори-
дор, сарай, два підвали, город 7 сотих.

Тел.: 2-37-84, 097-370-17-00.
терміново власний будинок  по вул. Шо-

пена, два поверхи, гараж, сарай, криниця, 
септик.

Тел.: 097-812-64-45, 096-793-71-71.

ПОМ`ЯНІМО
У пошуках вдалого кадру
Погортаймо сторінки районки 60-х, 

70-х, 80-х років – і з них радісним усмі-
хом засвітяться очі нашого сивочолого й 
водночас завжди молодого, пульсуючого міс-
та. Ось новобудови Чорткова, ось його риси, 
що згодом ставатимуть і ставатимуть візитів-
кою. Авторка тих фотографій – фотолюби-
тель, музкерівник однієї з дошкільних установ 
ОЛОНЦЕВА Галина Андріївна.

За кожним 
зі знімків – її 
втіха новаціям, 
що «пророс-
тали» нашими 
радостями та 
відкриттями.

Довголітньо 
ця жінка не ви-
пускала з рук 
фотоапарата, 
творячи архів 
поступу Чорткова в майбутність. І ті схо-
динки громадились на сторінках районної 
газети, щирою прихильницею якої вона 
зоставалась до кінця. Охоче завітала, 
було, на наші газетярські «уродини» –  
75-річчя газети і залюбки втішалась всім 
побаченим та відчутим. І день за днем 
продовжувала в пошуках вдалого кадру, 
як любила повторювати, писати історію 
сучасності.

Тиждень тому, квітучої квітневої пори, 
на 75-му році життя, вона залишила цей 
розмаїтий бентежний світ. І ми всім колек-
тивом щиро долучаємось до низки спів-
чуттів родині покійної, душу котрої, віри-
мо, огорне Господь в Царстві Небесному 
Своєю благодаттю.

«Голосонародівці»

ПОДЯКА
Меморіальний комплекс воїнам-

«афганцям» у Чорткові, що височіє при 
в`їзді в місто на вул. Копичинецькій, вже 
потребував оновлення. Однак на його опо-
рядження та реставраційні роботи знадо-
бились чималі кошти. Проспонсорувати 

таку добру справу охоче взявся Господар 
з великої літери – депутат Тернопільської 
обласної ради, директор ПАП «Дзвін» Ва-
силь Градовий: його даток склав 10 тис. грн. 
Все це відбулось напередодні найвеличні-
шого християнського свята – Воскресіння 
Господа нашого Ісуса Христа, коли душі 
відкриваються назустріч добру та милосер-
дю. Спільнота колишніх воїнів-«афганців» 
переконана, що ці зусилля будуть не тіль-
ки поціновані громадою і служитимуть за 
приклад для інших, а й що Воскреслий 
Спаситель та Матінка Божа й надалі огор-
татимуть нашого благодійника добром і 
милосердям, винагороджуватимуть його 
міцним здоров`ям та довголіттям і примно-
жуватимуть його сили, спрямовані на зміц-
нення економіки молодої держави Україна, 
благополуччя її громадян.

Принагідно складаємо вдячність за спри-
яння в реставрації ще одному депутатові 
обласної ради – директору Чортківського 
державного медичного коледжу Любоми-
ру Білику та командиру військової частини 
Анатолію Вівсяному.

Михайло ЗАБЛОЦЬКИЙ, 
голова районної Спілки 

воїнів-«афганців»

Відділ освіти Чортківської райдер-
жадміністрації, РМК, централізована 
бухгалтерія, директори шкіл вислов-
люють глибокі співчуття головному 

спеціалісту відділу освіти Т.М.Гульчак з при-
воду смерті її батька. В цю гірку мить щиро 
поділяємо горе Вашої сім’ї  та разом з Вами 
схиляємо голови в глибокій скорботі.

картку водія за № UAD 0000036234000, термін дії 28 
травня 2015 р. – 28 травня 2020 р., загублену в Польщі,  
видану 28 травня 2015 р. ДП «Державтотрансндіпро-
ект» на ім`я: ГЕВКО Богдан Миколайович.

посвідчення громадянина, потерпілого внаслідок 
аварії на ЧАЕС IV категорії, серії В-П за № 718251, ви-
дане Тернопільською ОДА 22 серпня 2002 р. на ім`я: 
ДАНИЛИШИН Наталія Григорівна.

посвідчення громадянина, потерпілого внаслідок 
аварії на ЧАЕС IV категорії, серії В-П за № 189850, 
видане Тернопільською ОДА 7 жовтня 1993 р. на ім`я: 
МАХОМЕТ Михайло Васильович.

2-кімнатна квартира у смт Заводське, 4 
поверх, зроблено євроремонт. Ціна договірна, 
можливий обмін. Тел. 095-098-22-61.

Відділ освіти Чортківської райдер-
жадміністрації, РМК висловлюють 
глибокі співчуття технічному праців-
нику районного методичного кабінету 

Надії Зіновіївні Фундитус з приводу смерті її 
чоловіка. Словами важко загоїти на сер-
ці страшну рану від втрати рідної людини. 
Поділяємо Ваше горе та підтримуємо Вас у 
годину скорботи.

З 7 квітня ц. р. в усіх відділеннях Укрпошти розпо-
чато приймання передплати періодичних друкова-
них видань на ІІ півріччя 2016 року.

Передплата триватиме до 16 червня включно на 
загальнодержавні видання та до 24 червня ц. р. на 
обласні, міські та районні видання.

Зарубіжні видання можна передплатити до 6 
червня ц. р. включно.

Приймання передплати здійснюється у відділенні 
поштового зв’язку, а також безпосередньо листоно-
шею на доставній дільниці.

Передплачуйте та отримуйте улюблені періодичні 
друковані видання через мережу Укрпошти.

Адміністрація ТД УДППЗ «Укрпошта»

Колектив Милівецької ЗОШ І – ІІ ступенів 
висловлює глибокі співчуття вчителям Гали-
ні Каролівні Винничук та Ользі Олегівні Шев-
чишин з приводу смерті їх матері і бабусі 

ВИННИЧУК Ганни Степанівни. 
Нехай Божа благодать огорне душу покійної.

1-кімнатна квартира у м. Чортків в центрі 
міста, другий поверх, вода постійно, євроре-
монт. Ціна договірна.

Тел.: 050-437-50-25, (03552) 2-18-04.

Відповідно до статей 15, 16, 43 Закону України «Про військо-
вий обов’язок і військову службу», Указу Президента України від 
29 березня 2016 року за № 122/2016 «Про звільнення в запас 
військовослужбовців строкової  служби, строки проведення чер-
гових призовів та чергові призови громадян України на строкову 
військову службу у 2016 році» та розпорядження голови Тер-
нопільської обласної державної адміністрації від 6 квітня 2016 
року за № 200-од «Про організацію в області призову громадян 
України чоловічої статі на строкову військову службу в травні-
червні 2016 року», з метою своєчасної та якісної підготовки до 
проведення призову громадян України чоловічої статі на строко-
ву військову службу та для підтримання Збройних сил України, 
інших військових формувань у боєздатному стані, нарощування 
їх здатності давати адекватну відповідь реальним і потенційним 
загрозам:

 
1. Затвердити Основний склад міськрайонної призовної комі-

сії, що додається.
2. На випадок хвороби або відсутності з поважних причин 

будь-кого із призначених членів призовної комісії затвердити Ре-
зервний склад міськрайонної призовної комісії (додається).

3. Військовому комісару Чортківського об’єднаного міського 
військового комісаріату Підручному Л.Р.:

1) провести черговий призов громадян Чортківського району 
та міста Чорткова чоловічої статі 1990-1998 років народження на 
строкову військову службу до Збройних сил України та інших вій-
ськових формувань України з 5 травня по 30 червня 2016 року;

2) на строкову військову службу до Збройних сил України та 
інших військових формувань України здійснювати відправку при-
датних за станом здоров’я до військової служби в мирний час 
громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у 
військові частини виповнилося 20 років, та старших осіб, які не 
досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або від-
строчку від призову на строкову військову службу;

3)  скласти графік роботи призовної комісії та затвердити його 
у голови Чортківської районної державної адміністрації та Чорт-
ківського міського голови, встановити безпосередній контроль за 
його виконанням;

4) забезпечити висвітлення роботи комісії та хід призову че-
рез засоби масової інформації району.

4. Виконавчому комітету міської ради та заступнику голови 
районної державної адміністрації Вівату І.О. за участю відділу 
освіти районної державної адміністрації забезпечити виділен-
ня автотранспорту, необхідного для перевезення призовників 
на Тернопільський обласний збірний пункт для проходження 
контрольних медичних комісій та відправки команд призовників 
у Збройні сили України та інші військові формування України 
(графік проходження медичних комісій та відправки команд при-
зовників буде доведено додатково).

5. Голові міськрайонної призовної комісії Вівату І.О. здійсни-
ти заходи з організації медичного огляду призовників та призову 
громадян України на строкову військову службу з призначенням 
їх для служби у Збройних силах України та інших військових фор-
муваннях України.

6. Виконкомам органів місцевого самоврядування, керівникам 
підприємств, установ, організацій та господарств району неза-
лежно від форм власності:

1) організувати урочисті проводи призовників «Дні призовни-
ка» із залученням представників органів виконавчої влади, моло-
діжних і ветеранських організацій, військових частин;

2)  забезпечити призовників транспортними засобами для до-
ставки з населених пунктів району у військкомат.

7. Керівникам підприємств, установ, організацій, господарств 
і навчальних закладів району та міста незалежно від форм влас-
ності:

1) не направляти призовників без погодження з Чортківським 
об’єднаним міським військовим комісаріатом у відрядження за 
межі району та за кордон в період проведення призову і відпра-
вок у Збройні сили України та інші військові формування України;

2) приділити увагу, належну турботу сім`ям юнаків, які при-
звані на строкову військову службу.

8. Головному лікарю Чортківської центральної комунальної 
районної лікарні Чортківському Р.В.:

1) для забезпечення якісного медичного обстеження призо-
вників, роботи медичної комісії виділити необхідний медичний 
інвентар та обладнання, а також медикаменти на призовну діль-
ницю згідно із заявкою військкомату;

2) у квітні-червні 2016 року на період проведення медично-
го обстеження та призову юнаків на строкову військову службу 
звільнити членів медичної комісії від виконання своїх обов’язків 
за основним місцем роботи та направити їх у розпорядження 
Чортківського об’єднаного міського військового комісаріату, збе-
рігаючи при цьому середньомісячний заробіток;

3) для проведення стаціонарного лікування та обстеження 
призовників під час проведення чергового призову виділити в 

центральній комунальній районній лікарні 10 ліжко-місць;
4) медичний огляд призовників, які підлягають призову на 

строкову військову службу, розпочати та проводити у квітні-черв-
ні 2016 року згідно з графіком військкомату;

5) додаткове медичне обстеження призовників для визначен-
ня придатності їх для проходження строкової військової служби, 
флюорографічне і лабораторне обстеження призовників під час 
проведення призову проводити на базі поліклінічного відділення 
центральної комунальної районної лікарні позачергово і безко-
штовно;

6) визначити порядок проведення безкоштовних лаборатор-
них та спеціальних досліджень призовників на базі центральної 
комунальної районної лікарні, а саме: загальний аналіз крові, 
загальний аналіз сечі, серологічний аналіз крові на: антитіла до 
вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), антиген до вірусу гепатиту 
«В» (HBsAg), антитіла до вірусу гепатиту «С» (anti-HCV), реакцію 
мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (RW), групу крові 
та резус-належність, проводити флюорографічне обстеження 
органів грудної клітки, профілактичні щеплення у відповідності з 
календарем профілактичних щеплень;

7)  на час роботи медичної комісії старшому лікарю, члену 
призовної комісії, стежити за станом  медичного інвентаря і сво-
єчасною його заміною;

8)  для своєчасної підготовки та прибирання кабінетів лікарів-
спеціалістів на призовній дільниці з числа робітників центральної 
комунальної районної лікарні виділити двох технічних працівників;

9) забезпечити контрольно-медичний огляд призовників ліка-
рем-терапевтом під час відправки призовників на Тернопільський 
обласний збірний пункт згідно з окремим графіком військкомату, 
який буде переданий головному лікарю центральної комунальної 
районної лікарні до початку призову;

10) для проведення вакцинації та прививок призовникам при 
відправці на Тернопільський обласний збірний пункт у травні-
червні 2016 року визначити медичну сестру, яка зобов’язана при-
бувати у військкомат не пізніше 7-ї год. ранку згідно з графіком 
відправок.

9. Головному лікарю Чортківського обласного комунального 
шкірно-венерологічного диспансеру КузьТ.Б.:

1) для якісного проведення медичного огляду у квітні-червні 
2016 року виділити медичну сестру шкірно-венерологічного кабі-
нету для роботи в складі медичної комісії;

2) для проведення контрольно-медичного огляду призовників 
під час відправки їх на Тернопільський обласний збірний пункт 
у травні-червні 2016 року виділити лікаря-дерматовенеролога, 
який зобов’язаний прибувати у військкомат не пізніше 7-ї  год. 
згідно з графіком відправок.

10. Рекомендувати Чортківському відділу поліції Головно-
го управління національної поліції у Тернопільській області, в 
межах своїх повноважень, вжити заходів реагування щодо за-
безпечення виконання чинного законодавства з питань призову 
громадян України та забезпечити на період призову охорону гро-
мадського порядку на призовній дільниці згідно із заявкою голови 
призовної комісії.

11. Районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та мо-
лоді та Центру соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді Чорт-
ківської міської ради під час чергового призову 2016 року про-
водити соціально-психологічне вивчення призовників. У період 
проходження ними лабораторно-флюорографічного обстеження 
провести професійно-психологічний відбір призовників згідно з 
методичними вказівками військкомату.

12. Термін явки призовників для проходження призовної ко-
місії визначити наказом військового комісара та персональними 
повістками кожному призовнику.

13. Сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громад-
ськими організаціями та засобами масової інформації апарату 
районної державної адміністрації, спеціалісту з інформаційно-
системного забезпечення виконавчого комітету міської ради 
спільно з редакціями районної газети «Голос народу» та міської 
газети «Чортківський вісник» забезпечити оприлюднення даного 
розпорядження в місцевих засобах масової інформації та на веб-
сайтах райдержадміністрації і міської ради.

14. Чортківському об’єднаному міському військовому комі-
саріату по завершенню чергового призову інформувати про під-
сумки проведення призовної кампанії в травні-червні 2016 року 
Чортківську районну державну адміністрацію та Чортківську місь-
ку раду не пізніше 25 липня 2016 року.

15. Контроль за виконанням розпорядження доручити заступ-
нику голови районної державної адміністрації  Вівату І.О. та се-
кретарю виконавчого комітету міської ради Богуті В.В.

18 квітня 2016 року                         №144-од / 144-од
(Додатки – на веб-сайті Чортківської РДА)
Голова Чортківської районної
державної адміністрації                                  М.СТАШКІВ
Чортківський
міський голова                                                   В.ШМАТЬКО

Про організацію в районі та місті Чорткові призову громадян України чоловічої 
статі на строкову військову службу в травні-червні 2016 року
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Конкурс

КУПОН
Я голосую за
 ___________

            Вікторія ХАБІНЕЦЬ «Дівич-вечір»
Подружки ви мої,
Звийте віночок на зорі.
Завтра часу не будете мати,
Мене до шлюбу треба збирати.

Моя вишиванка – 
найкраща!

Вітання іменинниці 
Анні З’ЯВІН

зі с. Нагірянка.
Дорога мамо, 
вітаємо Вас 
     із 65-річчям. 
Люба матусю, 
   бабусенько мила,
Спасибі велике, 
  що Ви нас 
           зростили,
Що Ви нас любили, 
       усім помагали,
Молились за нас

                                  і добра 
                                        нам бажали.
За руки робочі, за хліб на столі
Спасибі Вам, рідна! Уклін до землі…
За Ваше добро і турботу про нас...
Сьогодні ми щиро вітаємо Вас!
З повагою до Вас – донька Оксана, 

син Володимир, зять 
Степан, невістка Ольга 

та внуки: Світлана, Олег 
та Наталія.

Щиросердечно вітаємо з 35-річчям,
яке вона святкуватиме 30 квітня, 

Ганну Мусіївну ГРИГОРЧУК.
Хочемо зараз 
     привітати 
Ми Тебе 
   з великим 
         святом.
Хочемо також 
    побажати,
Щоб добро 
  прийшло 
         до хати.
Щоб була 
         Ти завжди мила,
Елегантна і красива,
Справедлива, терпелива,
Ніжна, радісна, щаслива.
Ще бадьорості і сили,
Щоб кохав Тебе Твій милий,
Були поруч знов і знов 
                 Надія, Віра і Любов.

З повагою і любов`ю – 
Анастасія, Андріана, сім‘я 

Григорчук, Мацишин, 
Мельничук.

Із 50-річчям спільного 
подружнього життя 

Марію Тарасівну 
та Петра Михайловича КОРОЛІВ

щиро вітають люблячі син 
Володимир з сім`єю 

та син Руслан з сім`єю.

Сьогодні у нас в хаті 
                    радісне свято,
Золоте весілля у мами і тата.
Ми дружно зібралися 
                        вас привітати,
Здоров`я і щастя 
               обом побажати.
Спасибі, рідненькі, 
                   за щирість сердечну,
За руки робочі, 
                    недоспані  ночі,
Бажаємо щастя, 

             добра і тепла,
Здоров`я міцного, 
                  радісних днів
На многая і благая літа.

26 квітня свій сонячний 50-річний 
ювілей відзначив люблячий чоловік, 

турботливий батько
Роман Іванович ГУЛЬКА

з Чорткова.
Прийми у цей день 
                    вітання найкращі,
Бажаємо миру, 
                здоров’я і щастя.
Щоб лихо 
         й хвороби Тебе 
                          обминали,
Зозуля сто років 
               життя накувала.
Хай легко 
               прощається, 
                                добре живеться, 
Все вміється, все удається.
Чистого неба, радості в хаті,
Будь завжди веселий, щирий й багатий. 
Хай Бог здоров’я Тобі дає,
А Мати Пречиста завжди береже.

З найкращими 
побажаннями – дружина 

Софія, сини Іван 
та Петро.

Триває конкурс на кращу вишиванку, оголо-
шений в попередному номері районки. Нагаду-
ємо його умови: читачі газети надсилають чи 
подають, завітавши до редакції (наші контак-
ти незмінні: адреса – м. Чортків, вул. Зелена, 
3; електронна пошта – qolnar@ukr.net; тел. 
2-36-85, 2-16-06), фотознімки цієї тематики – 
родинні чи поодинокі, зазначивши імена сфо-
тографованих та звідкіля вони. Голосування 
за кращий (на вашу думку) знімок проводиться 
купоном, котрий треба вирізати, заповнити і 
подати до редакції. Конкурс  триватиме до 24 
серпня ц. р. – 25-ї річниці Незалежності Украї-
ни. Чекаємо, аби зголосилися і його спонсори.

Чортківська районна громадська 
організація Всеукраїнського Товариства 

«Лемківщина» щиро вітає чудову людину, 
чарівну, милу, мудру, добросердечну 

колегу, бухгалтера організації 
Марію Миколаївну ЗАСТАВЕЦЬКУ 

з ювілеєм!
Шановна ювілянтко, 

прийміть щиру вдяч-
ність за сумлінну пра-
цю і вірність професій-
ному обов`язку.

Бажаємо Вам і Ва-
шій родині міцного 
здоров`я, щастя, бла-
гополуччя, невичерп-
них сил та наснаги, 
радісних подій, бадьо-

рості духу й краси!
Сьогодні ювілейну 
                     стоптано стежину,
Та спокою нема 
                          для Ваших ніг,
Бо пройдено життя лише 
                                частину,
Попереду багато ще доріг.
Бажаємо століття 
                     ще прожити,
Здоров`я доброго 
                        на сотню літ

І внуків всіх ще одружити,
Й благословити правнуків 
                       у світ!

Щиросердечно вітаємо з ювілеєм
завідуючого поліклінічним відділом 

Чортківської ЦКРЛ, лікаря-ендоскопіста
Мирослава Антоновича ЦЕПЕНДУ.
На незбагненному 
           цім світі,
Де на долоні 
          все, як є,
Ваш ювілей 
 привітно, щиро 
Сьогодні руку 
              подає.
В цей день Вас 
        щиро 
         привітають 
Колеги, друзі та рідня,
Здоров`я, щастя побажають 
І море радості щодня.
До Вас хай сила вітру лине 
На журавлиному крилі,
Хай в Вас живуть душа дитини 
І мудрість Матінки-землі.
Бажаєм Вам не знати втоми, 
Доводить справи до кінця,
Нехай Вас завжди в теплім домі 
Чекають люблячі серця.

З повагою і найкращими 
побажаннями – адміністрація, 

профспілковий комітет, 
медичний колектив 
Чортківської ЦКРЛ.

1 травня свій День народження 
відзначатиме хороша, дорога нам 
людина та просто красива жінка

Валентина ГРИНИШИН.
Вітаємо всі 
         Тебе щиро,
Бажаємо 
      щастя і миру.
Світанків 
     сонячних, 
           привітних,
А днів 
       прекрасних, 
    теплих, 
            світлих.

Ночей спокійних, не тривожних,
А щастя стільки, скільки хочеш!
Хай чоловік Тебе кохає
І хай синочки помагають.
Здоров’я вдосталь і без ліку,
Любові щирої довіку,
Ісус Христос хай береже,
Ангел-хоронитель за руку веде,
Пречиста Діва 
            Свою Ласку зсилає
 І ангельський хор

«Многая літа» співає.

З любов`ю і найкращими 
побажаннями – чоловік 

Ігор, сини Стьопа 
та Стасик, батьки, свекруха 

і вся родина.

У проблисках весняного сонця, 
29 квітня, свій прекрасний 

50-річний ювілей відзначає дорога 
матуся, любляча бабуся
Ганна Михайлівна ХАБА

зі с. Великі Чорнокінці.
З почуттям вдяч-

ності і поваги свою 
дорогу ювілярку щи-
росердечно вітають 
діти та онуки.

Матусю, голубко 
   Ви наша єдина.
Вас щиро вітає 
 вся наша родина.
В цей день ми 
   дяку складаємо,
Здоров’я і многая літ Вам бажаємо.
Ми любимо Вас за людяність і щирість,
За теплі і розрадливі слова.

То хай Господь пошле 
            Вам з неба милість, 
Пречиста Діва хай в житті 
                                     допомага.

У ці чудові весняні дні свій День 
народження святкуватиме 

кохана дружина, турботлива матуся 
та найкраща у світі бабуся, 

шановна сваха
Орися Орестівна ГОРОЩУК

із Чорткова.
Наша мила і люба, 
   найкраща у світі,
Бажаємо щастя, 
    даруємо квіти. 
Щоб сонце і зорі 
 плекали тепло, 
Щоб завжди здоров’я 
          у Вас було.
Щоб смутку не знали, 
ми просимо в долі 
Добра Вам 
й радості, рідна, 

                                                доволі.
Бо людям для щастя багато не треба  –
Сімейного затишку й мирного неба.
Від щирого серця ми Вас вітаєм,
Здоров’я міцного і щастя бажаєм.
Хай буде цей день незабутньо прекрасним, 
А небо завжди буде чистим і ясним.
Хай сонечко світить промінням ласкавим, 
Життя буде довгим і дуже яскравим.
Хай збудуться мрії, що ще не збулися, 
Хай знайдуться друзі, що ще не знайшлися. 
Щоб всі шанували Вас 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 Вам треба.
А Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує щасливі і довгі літа.

З найщирішими 
побажаннями – чоловік Ігор, 

син Назар, донька Надя, зять 
Ігор, внук Арсенчик, свати.


